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VypaloVání tráVy Versus  
pálení zahradního odpadu
Plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno hned třemi zákony České  
republiky, přesto si tato činnost každoročně vyžádá několik lidských životů, 
zejména starších osob. Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad provádět 
lze, ale za dodržení vícero podmínek.
Zahradní sezóna obvykle začíná jarním úklidem pozemku. Někteří zahrádkáři  
k odstraňování staré trávy používají plošné vypalování. Leckde dokonce  
přetrvává názor, že popel je prospěšný pro lepší růst nového trávníku. Jen v roce 
2017 při této činnosti zemřeli dva lidé a 22 osob se zranilo. Výše škod způso- 
bených těmito požáry se vyšplhala k částce téměř 8 milionů korun. 

zákony plošné vypalování porostů zakazují
Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem 
o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti 
ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak  
se dopustí přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.
Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani právnické a podnikající fyzické  
osoby nesmí plošně vypalovat porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek  
pokuta až do výše 500 000 Kč.

pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad je možné
Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět 
fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární 
ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za pod- 
mínek stanovovaných vyhláškami obcí a to na přiměřeně velikých hromadách  
za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení.
Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování 
přírodních materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně 
připravených opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit další 
podmínky této činnosti nebo činnost zcela zakázat. Za porušení této ohlašovací 
povinnosti může být těmto osobám uložena pokuta opět až do výše 500 000 Kč.

hlášení pálení místně 
příslušným hzs krajů:
❙ Provádí se elektronicky emailem  
 nebo přes formulář na webových  
 stránkách HZS kraje nebo na ur- 
 čených telefonních číslech KOPIS  
 HZS kraje.
❙	 Nikdy se neprovádí na telefonních  
 číslech tísňových linek 112 nebo  
 150. 
❙	 Nahlášením pálení se předejde  
 zbytečnému výjezdu jednotek  
 hasičů!

pravidla pro pálení  
biologického materiálu:
❙	 velikost hromady klestí je nutno  
 volit tak, aby shořela v době, kdy  
 je na místě přítomen dozor
❙	 při náhlém zhoršení počasí nebo  
 silném větru je pálení nutné ihned  
 přerušit a oheň uhasit
❙	 místo pro pálení se izoluje pruhem  
 širokým nejméně 1 m, kde budou  
 odstraněny hořlavé materiály až  
 na minerální půdu (zeminu)
❙	 místo spalování se zabezpečí  
 dostatečným množstvím haseb- 
 ních látek
❙	 místo pálení lze opustit až po  
 úplném uhašení ohně
❙	 po dobu 5 dnů nebo do vydatné- 
 ho deště je nutno místo pálení  
 pravidelně kontrolovat
❙	 příjezdové cesty vedoucí k místům  
 spalování nesmí být zataraseny
❙	 spalovat klest lze pouze v bezpeč- 
 né vzdálenosti od obytných nebo  
 hospodářských objektů
❙	 osoba mladší 15 let nemůže  
 odpad spalovat bez přítomnosti  
 osoby starší 18 let, která je spa- 
 lováním pověřena
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zápis ze zasedání  
zastupitelstVa města hostomice č. 3/2019
konaného dne 15. dubna 2019 od 18.00 hod. V radouši

Přítomni zastupitelé: Šťáhlavský, Synek, Bomba, Příhoda, 
Zachoval, Šinágl, Kubrichtová, Mužíková
Omluven: Kubišta

Program zasedání:
1. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene  
 služebnosti č. Ie-12-6006004 – dobříšská rek.  
 nn TS Cihelna
2. Schválení žádosti zapsaného spolku uzlík  
 o finanční příspěvek na letní tábor pro opatrovance  
 Města Hostomice
3. Schválení pořízení nábytku do obřadní síně  
 městského úřadu
4. různé
5. 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: Mužíková, Šinágl 
 Hlasování: (pro-proti-zdržel se) 8-0-0
2. Schválení programu dle návrhu. 
 Hlasování: 8-0-0
3. zastupitelé schvalují smlouvu o zřízení věcného  
 břemene služebnosti č. Ie_12-6006004 Hostomice  
 dobříšská rek. nn TS Cihelna. 
 Hlasování: 8-0-0
4. zastupitelé projednali žádost spolku uzlík  
 o finanční příspěvek na letní tábor pro opatrovance  
 Města Hostomice.  
 Hlasování: 6-0-2 (zdrželi se Synek, Bomba)
5. zastupitelé schvalují nákup nábytku do obřadní  
 síně radnice v Hostomicích od firmy TOn, a.s.  
 za 390.524,-Kč dle nabídky a pověřují pana starostu  
 k uzavření Sod. 
 Hlasování: 8-0-0
6. zastupitelé schvalují nabídku firmy eLVITeCH, s.r.o.  
 na instalaci veřejného osvětlení (13 sloupů) v ulicích  
 Školní, Pobřežní a nábřeží s cenou 757.787,- Kč  
 bez dPH a pověřují pana starostu k uzavření Sod.  
 Hlasování: 8-0-0

7. zastupitelé schvalují žádost o souhlas s provedením  
 stavby na pozemcích KSÚS v ulicích nádražní  
 a Pivovarská. 
 Hlasování: 8-0-0

8. zastupitelé projednali opravu kapličky ve Lštěni  
 a schválili zadání opravy josefu divišovi  
 za nabídnutou cenu 314.398,15 Kč bez dPH  
 a pověřují pana starostu k uzavření Sod. 
 Hlasování: 6-0-2 (zdrželi se Synek, Mužíková)

9. zastupitelé souhlasí s podáním žádosti na dotaci  
 na výstavbu hasičárny v radouši. 
 Hlasování: 8-0-0

10. zastupitelé projednali informaci o stavu projek- 
 tování zástavby na pozemcích mezi koupalištěm  
 a stávající zástavbou při vjezdu do radouše  
 od Bezdědic.

11. zastupitelé byli informováni o tom, že bude  
 zahájeno reklamační řízení k akci oprava hřbitovní  
 zdi a márnice. zpracovává se zadání na soudně- 
 znalecký posudek.

12. Témata diskuze: oprava rybníka Hražba, povolení  
 na rybníky nad Hražbou proti toku, postup prací  
 hasičárna radouš, Vd Chumava, oprava komuni- 
 kací okolo rybnic, panelka od nádražní k Sorexu,  
 dotace na rekonstrukci MŠ, chodník od náměstí  
 k firmě Mandík, škrábaná směs na opravy v radouši,  
 protažení VO v radouši směr Bezdědice, řešení  
 povrchových vod v první zatáčce v radouši od Bez- 
 dědic, stav pokácených stromů mezi Hostomicemi  
 a zátorem, stav cesty od radouše na Bezdědičky,  
 stav reklamací výstavby VaK v radouši, výtluky  
 v místních komunikacích, auta odstavená u pomníku  
 v radouši, kaplička v radouši, houpačka na dětské  
 hřiště v radouši, povodňový plán není poskytnut  
 asociaci pojišťovatelů a jsou dražší pojistky.

13. Starosta ukončil veřejné zasedání ve 21.20 hod.

Veřejné zasedání zastupitelstva se bude 
konat 27.5.2019 od 18.00 hod. na radnici.



InzerCe
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duben V hasičárně - tŘi soboty a tŘi akce

ukliďme česko,  
ukliďme hostomice
Sobota 6. dubna 2019 byla hlavním úklidovým dnem  
v celé Čr. do této akce se hostomičtí hasiči zapojili 
již podruhé a opět toho bylo opravdu hodně. Člověk  
až žasne, co všechno jsou lidé schopni v dnešní době  
vyhodit do přírody a na veřejná prostranství. 
Děkuji členům SDH, dětem z kroužku Hostomický Hadi- 
ce, občanům Hostomic, kteří dobrovolně přišli s úklidem 
pomoci a v neposlední řadě starostovi města Hostomice  
za zajištění odvozu a likvidaci odpadu.

dětský karneval
Hasiči za podpory města Hostomice pro děti již potřetí 
připravili karneval.
13. dubna jsem si užili odpoledne plné her, zábavy  
a tanečků na sále U Frajerů.
O hudbu se postaral DJ VENA, o hry a tanečky se posta- 
rali mladí hasiči, nechyběla ani tombola a vyhodnocení 
nejlepších masek.
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Jarní úklid v hasičárně
V sobotu mezi velikonočními svátky členové sboru se rozhodli pro  
jarní brigádu.
Naše zbrojnice si to zasloužila, upravili jsme šatnu pro výjezdovou jednotku, 
aby odpovídala daným požadavkům.
Vymalovali jsme garáže, ve kterých je zaparkovaná výjezdová technika, 
upořádali věci pro výjezdy a sportovní družstvo.

OčkOvání psů 
dne 15. května 2019

Radouš v 15.00 hod.
Bezdědice v 15.40 hod.
Lštěň v 16.10 hod.
Hostomice v 16.30 hod.

Ceny vakcín:  
Vzteklina 90,- Kč  
Kombinovaná 290,- Kč

Základní škola P. Lisého a Město Hostomice 
Vás srdečně zvou na 

„Den oteVřenýcH DVeří“ 
u příležitosti 120. výročí založení školy. 
Akce se uskuteční dne 24. května 2019  

od 9 do 13 hodin
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Vypuštění jsme provedli již předešlý 
den. Následující den ráno jsme 
začali s odklízením odpadu, nejen  
v koupališti samotném, ale také 
v jeho okolí. Bylo to docela velké 
množství větví, lahví, plastu a jiného 

odpadu, který se přes zimu ve vodě 
nahromadil.
Poté jsme zahájili splachování kalu  
a nánosu bahna z vnitřních prostor  
za pomoci vodních proudů a také  
ruční čištění košťaty a lopatami. 

Následně jsme posekali trávu a pro- 
řezali okolní stromy a keře.
Tímto Sbor dobrovolných hasičů 
Radouš děkuje nejen našim členům, 
ale také občanům obce, kteří nám  
pomohli.

strouha a nápusŤ do rybníka
Ve druhé polovině měsíce března se uskutečnilo prořezávání a odbahnění strouhy v obci Radouš.  

Ta hlavně slouží jako nápusť do radoušského spodního rybníka. 
Velký dík patří p. Kobylkovi z Běštína, který nám s odbahněním velice pomohl.

čištění radoušského koupaliště 23. března 2019
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aktiVity mládežnických týmů 
sk hostomice
Fotbalová školička  
absolvovala první turnaj!
V neděli 7.4. se naše fotbalová školička zúčastnila svého  
prvního turnaje ve Všeradicích. jednalo se o turnaj  
Michala Vitnera za účasti 12 týmů. Pro naprostou 
většinu hráčů to byl úplně první zápas v životě a poprvé 
měli na sobě fotbalové dresy. 
Atmosféra celého turnaje byla úžasná a postupně se  
do našich prvních soubojů zapojili i rodiče, kteří fandili 
z celého srdce. Naše výkony proti daleko zkušenějším 
soupeřům nebyly ideální, ale i tak jsme dokázali vstřelit 
několik krásných gólů. Byli jsme hodně nervózní, asi nejvíc 
náš trenér p. Michal Eiselt, který si poprvé vyzkoušel roli 
hlavního trenéra. Nakonec zvítězila bojovnost a nadšení 
do dalších zápasů. Protože šlo hlavně o zábavu a možnost 
zkusit si opravdový zápas, všechny týmy skončily na 1. 
místě. Každý hráč ještě dostal svou první fotbalovou medai-
li, diplom a pohár pro tým. Vše jsme zakončili společným 
obědem a rozjeli se domů. Věříme, že pro všechny to byla 
krásná fotbalová neděle!
Sestava SK Hostomice: Kohlíček, Fikáček, Perníček,  
Svoboda, Pišková, Jínová, K. Zbytovský.
Trenéři: Jiří Vaculík - vedoucí mužstev školička a ml. 
přípravka + trenér ml. přípravka, tel. 720 656 114,  
Michal Eiselt - trenér školička, asistent ml. přípravka,  
tel. 733 507 845.
Touto cestou bychom rádi poděkovali našemu spon- 
zorovi, panu Perníčkovi, který nám zaplatil startovné  
na turnaji a pro každého hráče naší fotbalové školičky  
i ml. přípravky pořídil i sportovní tašku.
MOC děKujeMe!

Fotbalové odpoledne  
pro školičku a ml. přípravku
Školička pokračovala již o týden později v úterý 16.4., 
kdy se na našem hřišti uskutečnil zatím první tréninkový 
turnaj pro ml. přípravku a také pro fotbalovou školičku. 
Celého odpoledne se zúčastnilo cca 80 dětí z týmů  
Hostomic, Všeradic, Zdic, Felbabky a Podluh. Hrálo se 
na dvou velkých hřištích (4+1) ml. přípravky a jednom  
malém (3+0) na čtyři branky pro školičku. Celkem  
se sehrálo 35 zápasů - bojovnost a nadšení ze hry byly 
úžasné. Počasí nám vyšlo, hrál se hezký fotbal a naši 
nejmenší se snažili co to šlo. Radost z každého vstřeleného 
gólu měli všichni: přípravka, školička, rodiče. Myslím,  
že každý si to užíval a za to jsem velmi rád. Výsledky zápasů 
jsme neevidoval, byl to jen trénink, ale přesto se v posled- 
ním zápase ml. přípravek utkaly dva zatím neporažené 
týmy, a to domácí Hostomice a Všeradice. Po velkém boji 
nakonec zvítězili hráči Hostomic. Zbývalo ještě dohrát 
poslední zápasy školičky, kde se hrálo naprosto skvěle  
a za velkého fandění rodičů. Bylo to opravdu krásné spor- 
tovní odpoledne plné fotbalu a hlavně plné hřiště dětí.  
A o ně jde především. Chtěl bych poděkovat všem dětem, 
jejich rodičům a trenérům za kladný přístup k fotbalu  
a skvělou atmosféru na hřišti. 
Poděkování patří i M. Eiseltovi (trenér školičky), přátelům 
a kamarádům, kteří nám pomohli s organizací a se stavbou 
hřišť.
Toto byl první turnaj z projektu J. Vaculíka (vedoucí  
a trenér) společných tréninků v regionu. Už nyní se určitě 
budeme všichni těšit na další.
Děkuji všem zúčastněným a sportu zdar.

Jiří Vaculík, SK HostomiceFotbalová školička SK Hostomice - turnaj Všeradice 7.4.
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Fotbalové soustředění 
starší přípravky  
sk hostomice  
/ tJ slovan lochovice
na termín 10.-14. dubna pro nás realizační tým starší 
přípravky připravil překvapení v podobě fotbalového  
soustředění v obci Liblín, a to konkrétně v hotelu  
Berounka, který se nachází na soutoku řek Střely  
a Berounky. 
Soustředění bylo zaměřeno na koordinaci, souboje jeden  
na jednoho a střelbu. K dispozi jsme měli dostatečný  
prostor, kde o nás krásně pečovali a vše proběhlo v napros- 
tém klidu a pohodě. Den jsme začínali klasickou ranní 
rozcvičkou, po které následovala snídaně. Poté jsme se 
přesouvali do místního fotbalového areálu, kde jsme měli 
k dispozici krásné travnaté hřiště. Tam jsme absolvovali 
dopolední tréninkovou fázi věnovanou zejména práci 
s míčem. Poté následoval oběd a polední klid, kdy hráči 
odpočívali a připravovali se na odpolední fázi. Odpoledne 
jsme „jen“ nabírali fyzickou kondici a k tomu využívali 
hřiště s UMT na různé míčové sporty a hry. Navečer už 
bylo soustředění zaměřeno pouze na strečink a regenera- 
ci. Po večeři na nás čekala jóga a různá pohybová cvičení. 
V průběhu celého čtyřdenního klání probíhaly různé  
bodovací soutěže od úklidu na pokojích, vědomostní 
soutěže až po obratnost a rychlost. Naše atletka Monika  
Sůrová to zase všem klukům natřela. Drobné ceny  
si odnesl každý účastník soustředění. Ve čtvrtek jsme  
sehráli jeden přátelský zápas s Kralovicemi, který jsme 
vyhráli. Nešlo ani tak o výsledek, ale hlavně si vyzkoušet 
nacvičené akce. Všichni hráči byli ze soustředění, jehož 
jsme se zúčastnili již podruhé, přímo nadšeni. Neřešili 
jsme žádný zdravotní problém a užili si hodně legrace. 
Velké poděkování bychom však věnovali našim trenérům 
a celému podpůrnému týmu za organizaci této akce. 
Soustředění se zúčastnilo celkem šestnáct dětí. Všichni 
makali naplno a doufáme, že se to projeví v jarní části 
soutěže, kde budeme bojovat o postup do finálové  
skupiny okresu Beroun. Sportu zdar a fotbalu zvlášť!

mladší přípravka  
- jarní část
Soutěžní turnaje ml. přípravky:
Turnaje se hrají vždy v sobotu od 10 hod. Sraz na hřišti 
pořadatele v 9.30 hod.
13.4. Neumětely, 27.4. Hostomice, 4.5. Hořovice, 11.5. 
Felbabka, 18.5. Lochovice A, 25.5. Lochovice B. 
Mladší přípravka vstoupila do jarní části v sobotu 13.4. 
a rozehrála tím jarní část soutěže FAČRu na hřišti  
Horymíru Neumětely. Turnaj pro nás nezačal dobře:  
v prvním utkání jsme inkasovali porážku od týmu  
Lochovice A v poměru 0:9. Poté se naše hra zlepšila  
a porazili jsme tým Lochovic B 5:0 (K. Zbytovský 3x, 
J. Rychlý 2x). Ve třetím utkání jsme po zásluze porazili 
Felbabku, kdy 2x skóroval J. Rychlý. Poté přišel pro nás  
zlomový zápas v turnaji proti týmu Hořovicka. Neměli 
jsme už bohužel tolik sil a prohráli 2:5 (K. Zbytovský,  
J. Skála). V posledním utkání turnaje jsme srdnatě bojo-
vali s týmem Neumětel a utkání bylo vyrovnané. Bohužel  
rozhodly 2 naše vlastní branky, a tak jsme si odnesli 
porážku v poměru 3:4 (J. Rychlý 2x, J. Skála).
Konečné pořadí turnaje Neumětely 13.4. 
1. Lochovice A
2. Neumětely
3. Hořovice
4. Hostomice
5. Felbabka
6. Lochovice B

SK Hostomice - ml. přípravka - nové soupravy.

poděkování  
p. Josefovi rychlému
Po ukončení zimní přípravy obdržela naše mladší 
přípravka jako odměnu od p. josefa rychlého nové 
teplákové soupravy viz foto. Tímto mu celý tým ve-
lice děkuje a hodně si vážíme jeho pomoci. doufáme,  
že nám to bude všem slušet při startu jarní části,  
a že naše příznivce nezklameme a budeme nadále 
pokračovat v našich výkonech. -jirka-

SK Hostomice - starší přípravka - soustředění Berounka.
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mladší žáci sk hostomice  
zahájili soutěž
dne 30.3. zahájili na hřišti FK Hořovicko svoji soutěž také mladší žáci. 
Od začátku byl soupeř lepším týmem, většinu utkání se hrálo na naší  
polovině a po zhruba čtvrthodině hry jsme inkasovali první gól  
po krásné střele soupeře. do poloviny utkání jsme skóre dokázali udržet,  
zejména s přispěním gólmana emila Boukala. V druhém poločase jsme 
si našli několikrát cestu na soupeřovu polovinu, nicméně branku jsme 
takřka neohrozili. naopak jsme inkasovali gól druhý. Pět minut před 
koncem snížil na konečný stav 2:1 po krásné samostatné akci Petr Budil.

V dalším utkání v pátek 5.4. se naši mladší 
žáci utkali na svém hřišti s týmem ze Rpet. 
Tým trenéra Horníka se musel opět spoléhat 
na pomoc mladších hráčů, především ze star- 
ší přípravky. Všichni do jednoho podali  
velmi dobrý výkon a po celou dobu utkání 
byli jasně lepší. Už po poločase jsme vedli 
rozdílem 3 branek, které vstřelil náš kapitán 
Petr Budil. Po změně stran jsme přidali ještě 
5 branek navrch zásluhou druhého hattricku 
v zápase našeho kanonýra Budila a se dvěma 
trefami do černého přispěl i věkově hráč 
starší přípravky Ondra Kropáč. Celkové skóre 
se zastavilo na stavu 8:1 a náš tým si připsal 
důležité 3 body do tabulky.
Ve středu 17.4. předehrávali naši mladší žáci 
13. kolo okresní soutěže skupiny B. Na naše 
hřiště přijel aktuálně druhý tým tabulky  
Spartak Žebrák. Rozdíl v tabulce byl na hřišti 
znát a i přesto, že náš tým - doplněný opět 
starší přípravkou - bojoval, tak si nakonec 
odnesl prohru 1:8. Naši předvedli několik 
pěkných kombinací a v určitých momentech 
se soupeři i vyrovnali. Náš čestný úspěch  
zaznamenal Petr Budil.
Sestavy SK Hostomice mladší žáci:
Emil Boukal - David Moussilli, Matěj Hor- 
ník, Petr Budil (K), Matěj Frajtág, Jan Bastl, 
Tereza Palivcová, Ondřej Kropáč, Jakub 
Hnízdil, Petr Mikitinec, Jiří Parkán, Michal  
Hejduk, Monika Sůrová, Jiří Skála, Ivča  
Vaculíková, Lukáš Chramosta. - ludek -

1. Václave, když se řekne „SK Hosto- 
mice“, co si mají čtenáři představit?
SK Hostomice je dobrovolný klub spor- 
tovců a fanoušků fotbalu bez rozdílu 
věku i pohlaví, navazující na dlouho- 
letou tradici. Klub působí v současné 
době hlavně v rámci okresu Beroun,  
kde ho reprezentují 4 mládežnická 
družstva a mužstvo dospělých. 

2. Kolik má klub členů a jaké jsou 
příspěvky?

V současné době máme 120 členů,  
z toho 51 dětí. Náš klub se snaží zacho- 
vat příspěvky na nejnižší možné úrovni: 
děti platí ročně 500 Kč (+100 Kč pro 
FAČR), dospělí 1000 Kč (+200 Kč pro 
FAČR). Členové klubu v důchodovém 
věku příspěvky neplatí, protože si  
vážíme jejich dlouholetého členství. 

3. Co obnáší řízení fotbalového  
klubu?
Řízení klubu už nefunguje jako v minu- 

losti. Řídit klub i na té nejnižší úrovni 
je v současné době hodně podobné 
řízení firmy. Počínaje daněmi, DPH, 
přes žádosti o dotace, evidence počtu 
členů, kontrolní hlášení, GDPR, čtení 
různých oběžníků, směrnic a mnoho  
dalších činností. S řízením je tedy  
spojená legislativa a operativa jako  
v kanceláři. Každý den řeším nějakou 
záležitost, která je spojená s klubem.  
To se týká nejen mě, ale i sekretáře. Řeší  
se přestupy, smlouvy hráčů a v ojedi- 

hostomická Jedenáctka  
rozhoVor s pŘedsedou klubu
V tomto vydání HL bychom čtenářům rádi nabídli pohled na dění v hostomickém  
sportovním klubu. Přinášíme vám tedy rozhovor s tím nejpovolanějším, a to s předsedou  
SK Hostomice, panem Václavem Štylerem.
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nělých případech potřebujeme i pomoc 
profesionálních odborníků. V neposled- 
ní řadě je součástí řízení i shánění 
finančních prostředků na chod klubu.
Výbor klubu je 9členný a pokud není 
třeba řešit nějaké výjimečné záležitosti, 
zasedá výbor zhruba 1x do měsíce.

4. jakým způsobem je financován klub 
a jaké jsou náklady na chod klubu? 
Největším přispěvatelem je v současné 
době Město Hostomice. Velice dobrou 
spolupráci máme s hostomickým pivo- 
varem. Přispívají ale i další podnikatelé 
z Hostomicka, za což jim všem patří  
obrovský dík.
Samozřejmě i klub samotný přistupuje 
aktivně k získávání peněžních prostřed- 
ků do klubové pokladny, ať už např. 
sběrem železného šrotu nebo pořádáním 
různých kulturních akcí pro naše spo- 
luobčany. Jsem rád, že během mého 
působení v pozici předsedy klubu, tedy 
od r. 2014, se velice zlepšila spolupráce  
nejen s Městem Hostomice, ale i s míst- 
ním Sdružením dobrovolných hasičů. 
Lidé a spolky v Hostomicích by si měli 
pomáhat, jedině tak budou svým 
spoluobčanům prospěšní.
A teď k druhé části otázky: náklady 
na chod klubu bohužel nejsou právě 
malé. Peněžní prostředky se vydávají  
na správu, provoz a údržbu nemovitostí 
a hrací plochy, pořizujeme materiální 
vybavení pro naše nejmenší (dresy, 
míče, pomůcky na tréninky, brány), 
praní dresů. Během svého působení jsem 
žádal o 6 dotací, jak investičních, tak 
neinvestičních. V současné době čekáme 
na vyhodnocení dotace z MŠMT, která 
je zaměřená na děti. Nemohu také zapo- 
menout a jsem velice rád, že přicházejí  
i tzv. „jednorázoví“ sponzoři, kteří věnu- 
jí finance např. na nákup teplákových 
souprav pro naše nejmenší apod.

5. jak v klubu probíhá práce  
s mládeží?
Dětí je dost, ale v poslední době se nám 
bohužel neschází ročníkově, proto by- 
chom uvítali ještě silnější členskou 
základnu. Díky tomu, že se ročníky 
„nesešly“, jsme museli propojit starší 
přípravku Hostomic s přípravkou z klu- 
bu Lochovice, spolupráce však funguje  
velice dobře na úrovni obou klubů  
a paradoxně je tato cesta do budoucna 

zřejmě jedinou možnou, jak udržet  
fotbal na vesnicích. 
Nejde ale pouze o děti - k dětem po- 
třebujeme samozřejmě i trenéry a další 
pomocníky. Práce s dětmi je časová oběť 
bez nároku na honorář a já si vážím 
všech, kdo svůj volný čas této práci  
věnuje. Proto by bylo vhodné v bu- 
doucnu vytvářet zázemí nejen pro děti, 
ale i pro ty, kteří se o děti starají. 

6. Co se odehrálo v klubu během 
zimní pauzy?
V roce 2019 se nám podařilo zrealizo- 
vat soustředění jak dospělých, tak i části 
dětí.
Dospělí strávili prodloužený víkend  
na Zadově a děti ze starší přípravky ab- 
solvovaly 4denní soustředění v Liblíně 
na Berounce. Mládežnická družstva ne- 
zahálela ani v zimě a objížděla halové 
turnaje. Dospělí odehráli 5 utkání  
na UMT v Berouně a v Příbrami.
Letos jsme také více než kdy jindy orga- 
nizovali brigády na úpravy prostor 
hřiště a jeho blízkého okolí. Uklízeli  
jsme fotbalový areál, obnovovali lavičky, 
oplocení a s pomocí hostomických ha- 
sičů jsme prořezávali staré a vzrostlé 
stromy kolem hřiště.

7. jaké kulturní akce pořádá  
SK Hostomice?  
Na začátku roku jsme organizovali  
Sportovní ples a Maškarní karneval,  
které patří již dlouhá desetiletí k tra- 
dičním zimním akcím konaným  
v Hostomicích. Na 30.4. opět chystáme  
v areálu u hřiště Slet čarodějnic  
s bohatým doprovodným programem. 
Hudební fanoušci si určitě přijdou  
na své v létě na rockovém koncertu. 
Zatím nepotvrzenou novinkou v kul- 
turních akcích je pořádání letního kina 
ve spolupráci s MěÚ Hostomice. A co 
nás už teď nejvíce zaměstnává, jsou 
přípravy na oslavy 100. výročí vzniku 
klubu v roce 2020.

8. Ví se už, jak budou oslavy výročí 
probíhat?
100 let je významným datem a náš klub 
hodlá toto výročí patřičně uctít a oslavit. 
Předběžný termín oslav je naplánován 
na přelom června a července 2020. 
Konkrétní průběh oslav je v současné 
době ještě ve fázi plánování, nicméně  

už nyní můžu prozradit, že během celé- 
ho víkendu chceme prezentovat veškeré 
naše fotbalové týmy - od nejmladších  
až po veterány - v atraktivních zápa- 
sech proti týmům známých klubů nebo 
osobností. V doprovodném programu 
nebude chybět ani zábava pod širým 
nebem. Je naším velkým přáním a bylo 
by pro nás velkou ctí, kdyby se oslav 
zúčastnilo co nejvíce bývalých hráčů  
i funkcionářů a vůbec všech, kteří hos- 
tomický fotbal měli a mají rádi.

9. V loňském roce klub zprovoznil  
nové webové stránky. jaký je ohlas?
Za necelých 8 měsíců provozu mají na- 
še webové stránky www.skhostomice.cz  
téměř 16.000 návštěv. Já osobně  
si na stránkách nejvíce cením pravidel- 
né aktualizace příspěvků a informací. 
Za návštěvu určitě stojí i náš e-shop.

10. Co trápí hostomický fotbal?
Zřejmě největší bolestí klubu je sku- 
tečnost, že část využívaných pozemků, 
ač se o ně staráme, nejsou ve vlast- 
nictví klubu a klub za ně s podporou 
obce platí nájem. Kabiny včetně sociál- 
ního zařízení jsou zastaralé a náš 
rozpočet bohužel nedovoluje provést 
nějakou větší rekonstrukci. Ale i přes 
to, že v současné době není areál hřiště 
v ideálním stavu, chceme ho zpřístupnit 
všem - už nyní je např. tréninková  
plocha za hřištěm využívána ke cvičení 
aerobiku. Mým osobním snem a vel- 
kým přáním je, aby se na adrese  
„U hřiště“ nacházel čistý, příjemný  
a hojně využívaný víceúčelový sportovní  
areál, který bude sloužit všem; kde se 
budou scházet lidé bez rozdílu věku  
a pohlaví, aby si zasportovali a cítili se 
dobře.

11. jak vidíš budoucnost  
hostomického fotbalu?
V současné době hrají naši dospělí 
hráči ve III. třídě berounského okresu. 
V nejlepších dobách hráli hostomičtí 
playeři krajskou 1.A třídu. Zda se hos- 
tomický fotbal do vyšších tříd opět vrátí, 
nedokáže nikdo předpovědět. Dobrou 
zprávou však je, že právě díky naší  
intenzivní práci s mládeží a dětmi  
se blýská na lepší časy a návrat do kraje 
tak nemusí být vůbec nereálný.

Za SK Hostomice Luděk Báchor
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Město Hostomice sice nechalo vystavět 
v každé obci malé dětské hřiště, které 
využívají děti od dvou do osmi let, 
ale na starší děti se jaksi zapomnělo. 
Nemůžeme přece čekat, že si naše děti 
budou například ve dvanácti letech 
hrát s lopatičkou na písku a stavět 
bábovičky. A stav současného dětského 

hřiště v Bezdědicích je také neutěšený. 
Písek na hřišti by se měl z hygienických 
důvodů měnit alespoň jedenkrát ročně 
(za celou dobu existence hřiště byl 
vyměněn maximálně dvakrát) a stav 
zařízení hřiště již také není to, co býval. 
V souvislosti s tím musíme zmínit  
i vzhled návsi, kde je místy nemožné 

co děti?  
mají si skutečně kde hrát?
už delší dobu kolem slyšíme, že se mládež schází v Hostomicích a v Bezdědi- 
cích na dětském hřišti, dělá zde nepořádek, kouří a nic pořádného nedělá.  
ale položme si otázku, dáváme jí nějakou alternativu, jak trávit jinak volný 
čas? Pokud rodiče nechtějí, aby jejich děti proseděly většinu času u počítače  
či s mobilním telefonem v ruce, možností, jak jinak naplnit volný čas, moc 
není, a pokud daný teenager nechce být nikým organizován, šance se blíží nule. 

projít bez podvrtnutí nohy - nejhorší 
místo je hned vedle frekventované  
autobusové zastávky. Bylo slíbeno,  
že po dokončení prací na kanalizaci 
se vše uvede do původního stavu,  
ale bohužel, na návsi v místě kopání 
nadále bují bodláky a lebeda. Vždyť 
by stačilo dodat zeminu a osivo, 
stejně jako např. barvy na ošetření 
zmiňovaného hřiště, a v Bezdědicích 
by se našlo mnoho lidí ochotných  
zapojit se do prací.
Před volbami nám všichni kandidáti 
do zastupitelstva obce slibovali pod- 
poru mládeže, sportu a v neposlední 
řadě podporu zájmových spolků v obci.  
Spolek FC Marakana Bezdědice z.s. 
má již delší dobu od obce pronajatý 
pozemek na konci Bezdědic. Spolek 
zde vybudoval na vlastní náklady no- 
hejbalové a volejbalové hřiště a hřiště 
na malou kopanou. Každý pátek se  
za příznivého počasí od 18 hod. hraje 
nohejbal, každou neděli pak od 15 hod. 
minikopaná a od 16 hod. volejbal.  
Přijít zahrát si může opravdu každý. 
Mimo tyto časy jsou hřiště volně 
přístupná široké veřejnosti za předpo- 
kladu, že zde příchozí nebudou ničit  
vybavení sportoviště a hlukem obtěžo- 
vat okolí. 
V minulém roce byl konečně poze- 
mek změněn oficiálně na sportoviště, 
takže rozvoji sportovních a dalších 
volnočasových aktivit snad již nic ne- 
brání. Spolek přišel s návrhem, že by 
se kolem pozemku mohla vybudovat 
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dětský rybářský den  
v bezdědicích

Kdy? V sobotu 18.5.2019 od 9.00 do 12.00 hod. 
(prezence v 8.30 hod.)

Kde? U rybníka v Bezdědicích na návsi
S sebou: rybáři udici, ostatní dobrou náladu

Soutěže, zábava, odměny, občerstvení
Srdečně zve FC Marakana Bezdědice

dráha na in-line bruslení, o které je  
čím dál větší zájem. V praxi by to 
znamenalo opravit 300 m prašných 
štěrkových cest a položit zde asfalt.  
Po obvodu instalovat lavičky, aby se 
měly děti kde přezout. Před dvěma lety 
byla v Bezdědicích uzavřena z důvodu 
rekonstrukce silnice doprava. A světe 
div se, najednou byla silnice plná 
malých bruslařů. Jak je vidět, zájem 
dětí o jakékoli aktivity je velký, ale 
bohužel není kde je provozovat.
Dalším plánem je na pozemku vy- 
budovat tzv. workoutové hřiště. Jedná 
se o soustavu hrazd, bradel, žebřin  

a dalších jednoduchých prvků slouží- 
cích k cvičení zejména s vlastní vahou.  
Tato hřiště jsou stále populárnější, 
jelikož jsou využívaná hlavně dětmi, 
které už nebaví plácání báboviček  
a klouzání na klouzačce.
Město Hostomice nechalo v loňském 
roce zpracovat studii a následně i pro- 
jektovou dokumentaci na klubovnu, 
která by byla umístěna mezi fotba- 
lovým a nohejbalovým hřištěm. Do- 
konce bylo vydáno i pravomocné 
stavební povolení. Ale od té doby  
se nic neděje. V investičních plánech 
obce na další období o klubovně není 

ani zmínka. Klubovna by měla sloužit 
nejen jako zázemí hřiště, ale její využití 
by bylo mnohem větší. Zázemí by 
zde mělo najít mnoho volnočasových 
dětských kroužků a skupin. Klubovna 
by měla sloužit i jako sousedské cen- 
trum, kam si můžete přijít popovídat  
se svými známými a sousedy. 
Jen čas ukáže, jestli předvolební sliby  
zvolených zastupitelů byly jen lákad- 
lem, jak zlomit nerozhodnuté voliče, 
nebo zda sliby byly myšleny vážně. 

Členové spolku 
FC Marakana Bezdědice z.s.
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mateŘská škola

divadlo Úsměv
17. dubna 2019 k nám zavítalo divadlo Úsměv s jarní pohádkou „Jak koťátko 
zapomnělo mňoukat“. Děti si připomenuly, že na jaře se příroda probouzí  
ze zimního spánku.

divadlo a-šmytec
Dne 24.4.2019 nás navštívilo divadlo A-šmytec s pohádkou „O čem sní  
beránci“, ve které se hodně zpívalo za doprovodu houslí, moc se nám to líbilo.

na vědomí
Protože stav věcí se stal již ne- 
únosný, oznamuji tímto, že jsem 
ze svého pozemku odstranila 
soukromé posezení. Jedná se  
o lokalitu Karlštejnka - mezi 
pastvinami.

Vím, že spousta občanů bude 
zklamaná - posezení bylo hojně 
využíváno maminkami s dětmi  
a výletníky nejen místními.

Pohár mé trpělivosti přetekl ze 
středy na čtvrtek 18. dubna 2019, 
kdy kromě nepořádku (obaly  
z různých materiálů, alobal,  
zbytky jídla, plechovky, lahve, 
nedopalky, použité prezerva-
tivy...) došlo k ničení soukromého 
majetku a totéž pokračovalo  
v noci ze čtvrtka na pátek.

Pohromu má na svědomí parta 
mládeže...

To, že u posezení za celou dobu  
jeho existence zůstával po něk- 
terých návštěvnících nepořádek  
- jsem hořce překousla a vždy  
uklidila. Ničení majetku a ohro- 
žení zdraví chovaných zvířat již 
tolerovat nehodlám!

Zničeno bylo: 3 ks na zakázku 
vyrobených kameninových firem- 
ních cedulí, 1 ks dřevěné nástěnky, 
poškozena byla i lavice a stůl  
- vrypy nožem a popálení cigare- 
tami, odtržení prken. 

Střepy a alobal se válel v obou 
ohradách u zvířat.

Poblíž stojící elektrorozvodná 
skříň není prolézačka!

Co dodat?

Bc. Lucie Maršálková
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SPOLeČenSKá ruBrIKa / InzerCe

oznámení
■ návštěva parku v Průhonicích
Výbor STP v Hostomicích srdečně zve 
všechny obdivovatele nespočetných druhů  
rhododendronů na návštěvu parku v Prů- 
honicích u Prahy. Výlet se uskuteční  
ve čtvrtek 16. května 2019. Odjezd smluv- 
ního autobusu ve 12.30 od ZŠ P. Lisého, 
návrat kolem 17. hodiny.
Hlásit se můžete u paní Šebkové v drogé- 
rii u autobusového nádraží. Člen 50,- Kč, 
nečlen 80,-. Vstupné si každý hradí sám.

zubní pohotoVost
Květen 2019
■ 1. Dr. Zdeněk Kaiser  
 Hořovice, K Nemocnici 
 tel. 311 559 812
■ 4. a 5. Dr. Monika Růžičková  
 Zdice, Čs. Armády 895 
 tel. 311 685 674
■ 8. Dr. Zdeněk Kaiser  
 Hořovice, K Nemocnici 
 tel. 311 559 812
■ 11. a 12. Dr. Katarína Kurťáková  
 Beroun, Pod Haldou 
 tel. 311 621 973

■ 18. a 19. Dr. Miloslav Neužil  
 Cerhovice, Na Blížce 175 
 tel. 311 577 559
■ 25. a 26. Dr. Jan Joukl  
 Králův Dvůr, Průmyslová 614 
 tel. 728 349 403

Vzpomínka
■ Jak rádi bychom 
tě drželi zase za ruku. 
Jak moc bychom si 
přáli, abys tu s námi 
mohla být. Tolik jsi 
chtěla žít, nechtěla  
jsi od nás odejít. 
3.5. je to již sedm let, 
co nás opustila naše 
milovaná dcera, ses- 
tra a vnučka Lucka 
Kadlecová. Kdo jste 
jí znali, vzpomeňte  
s námi.
■ Dne 22. května 
2019 uplyne 5 let  
od úmrtí paní aleny 
Šnajdrové. 

S láskou vzpomínají 
dcery s rodinami
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Uzávěrka HL je vždy 20. den v měsíci.
Do té doby můžete své příspěvky předávat  
písemně pí Hrdličkové na MěÚ 
nebo telefonicky na číslo 311 584 101 - ústředna, 
nejlépe však v elektronické podobě  
na e-mail: starosta@hostomice.cz  
nebo d.hrdlickova@hostomice.cz
Děkujeme za příspěvky.

SK Hostomice z.s. oznamuje 
Děkujeme všem občanům za příspěvky  
do sběru železného šrotu, který proběhl  
v sobotu 13. dubna 2019.

Srdečně děkuje SK Hostomice z.s.

Oslava „100 let“  
Osady zUbrin
sobota 1.6.2019

Program:
9.00 turnaj v nohejbalu

15.00 živá hudba  
- kapela Brzdaři

Občerstvení zajištěno
Dobrou náladu s sebou!

Srdečně zvou Zubriňáci

svOz velkOObjemOvéhO  
+ nebezpečnéhO OdpadU
dne 22.6.2019 se uskuteční svoz velkoobjemového odpadu:

❚ 9.00 hod.- 11.00 hod. - ve dvoře MěÚ Hostomice
❚ 9.15 hod. - u dětského hřiště - Lštěň
❚ 9.45 hod. - Bezdědice 
❚ 10.15 hod. - Radouš


