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Tak, jak se stalo již tradicí, proběhlo i letos sváteční  
setkání občanů z Hostomic, dobříše, rosovic i někte- 
rých dalších obcí v lese pod Studeným na „Čtyřmezí“. 
Tedy na místě, kde se v jediném bodě stýkají katastry  
Hostomic pod Brdy, dobříše, rosovic a Bukové. Na místo 
jdou skupiny z několika stran a nahoře je krátký kultur- 
ní program, občerstvení a příjemná nálada způsobená 
setkáním lidí dobré vůle. 
Letos to bylo trochu náročné. Objednaný a přislíbený  
autobus od firmy ARRIVA, pro starší a méně zdatné, 
nepřijel. Ve chvíli, kdy píši tuto zprávu, ještě nevíme proč, 
ale zaskočilo nás to. Většina těch, co na autobus čekali, na- 
konec těch 5 kilometrů statečně vyšlápli a snad nelitovali. 

Na místě jsme sice zprvu zjistili, že občerstvení a muzika  
zde také nejsou a začínalo to hrozit velkým fiaskem. Na- 
konec to ale dobře dopadlo. Občerstvení proběhlo na kři- 
žovatce jen o nějakých 300 metrů níž, protože až na místo  
se po deštích minulých dnů nevyškrábalo a muzika 
také dorazila. Ti museli poslední úsek pěšky s nástroji,  
ale zvládli to a jejich zapadlá auta se nakonec vytáhnout  
také podařilo. Oč více úsilí celá akce spolkla, o to povede- 
nější se nakonec stala. Počasí bylo skvělé a mnoho lidí  
si neslo domů i pěkné hříbky. Napříště se pokusíme  
ke společné akci přimět i zastupitele a občany z Bukové, 
kteří se k nám zatím nepřipojili. Tak za rok! V. Zachoval

Nová poviNNost pro občaNy!!!
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kw  
včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (běžné domovní kotle),  
je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje nejpozději do 31. prosince 2016. 
Nejpozději do 10 let od vstupu zákona v účinnost (září 2022) by neměly být v domácnostech kotle, které ne- 
splňují 3. emisní třídu. 
Pravidelné revize bude provádět odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem kontrolovaných zařízení.  
Jedná se o osoby, které tyto činnosti běžně provádějí a mají k nim oprávnění. Tedy běžný autorizovaný servisní 
technik dle značky kotle. Seznam techniků lze nalézt např. na internetu.

svátečNí setkáNí v lese Na „čtyřmezí“
28. říjNa 2016
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zápis ze zasedáNí  
zastupitelstva města Hostomice č. 8/2016
koNaNéHo dNe 19. říjNa 2016 od 18.00 Hod. v HostomicícH

Přítomni zastupitelé: Zachoval, Šťáhlavský, Kubišta, 
Synek, Příhoda, Bomba, Kafková
Omluveni: všichni nepřítomní

zastupitelé projednali následující body a v případě jejich 
schvalování je uvedeno pod bodem pro-proti-zdržel.

Program:
1. rozpočtové opatření
2. Schválení odměn neuvolněných zastupitelů  
 dle Nařízení vlády č. 352/2015 Sb.,  
 kterým se mění NV č. 37/2003 Sb., o odměnách  
 za výkon funkce členů zastupitelstev
3. Schválení předsedy finančního výboru
4. Schválení členů finančního výboru
5. Schválení nákupu části pozemku v k.ú. radouš  
 dle geometrického plánu 100,- Kč/m2

6. různé
7. diskuse

zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:
1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 Zapisovatel: Zachoval 
 Ověřovatel zápisu: Šťáhlavský 
 Návrhová komise: Kafková, Kubišta 
 Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se)
2. Schválení programu dle návrhu,  
 rozpočtové opatření navrženo není 
 Hlasování: 7-0-0
3. Schválení odměn neuvolněných zastupitelů 
 Zastupitelstvo města Hostomice schválilo zvýšení  
 odměn neuvolněným zastupitelům od 1.11.2016  
 vždy dle platného znění nařízení vlády č. 37/2003  
 příl. 1 i v případě budoucí změny tohoto nařízení.  
 Změny se budou týkat částek specifikovaných  
 za jednotlivé nekumulované funkce schválené  
 Usnesením p) - ze zasedání zastupitelstva města  
 Hostomice č. 10/2014. 
 Hlasování: 7-0-0
4. zastupitelstvo schvaluje Jana Bombu  
 jako předsedu finančního výboru 
 Hlasování: 6-0-1
5. zastupitelstvo schvaluje jako členy finančního  
 výboru Stanislava Kubištu a Michala ulricha 
 Hlasování: 6-0-1

6. zastupitelstvo schvaluje nákup části pozemku  
 v k.ú. radouš dle geometrického plánu  
 za 100,- Kč/m2 
 Jedná se o část pozemku, která není zaplocena  
 a bude na něm část stavby vodovodu a kanalizace  
 (uklidňovací šachta). Město ponese veškeré náklady  
 spojené s rozdělením a převodem pozemku. 
 Hlasování: 7-0-0

7. zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu  
 o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje  
 dle „zásad pro poskytování finančních příspěvků  
 na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského  
 kraje a způsobu kontroly jejich použití“  
 ve výši 116.160,- Kč 
 Hlasování: 7-0-0

8. zastupitelstvo schvaluje předložený dodatek č. 1  
 Smlouvy o právu k provedení stavby ze 14.11.2008  
 mezi městem Hostomice a Ing. Lubošem Kořínkem,  
 Janem Kořínkem a davidem Kořínkem,  
 kterým se upřesňuje rozsah náhrady za zřízení  
 věcného břemene 
 Kopie dodatku je přílohou tohoto usnesení. 
 Hlasování: 7-0-0

9. zastupitelé berou na vědomí informaci  
 o nové působnosti města, podle které je město  
 odpovědné za kolaudace místních komunikací

10. zastupitelé berou na vědomí všechny body diskuze

městský úřad  
iNformuje

■	 Příští zasedání zastupitelstva proběhne dne 
16. listopadu 2016 v 18.00 hodin v radouši.

■	 dne 12. listopadu 2016 se uskuteční svoz 
velkoobjemového odpadu:
9.00 hod. - ve dvoře Městského úřadu Hostomice 
9.15 hod. - Lštěň - u dětského hřiště 
10.15 hod. - Bezdědice 
11.15 hod. - Radouš



CO Se u NáS děJe / INzerCe

3

cavd to je centrum 
aplikovaného výzkumu 
dobříš
27.10.2016 jsme s panem starostou Šťáhlavským a naší  
projektovou manažerkou paní Moravcovou byli na pro- 
hlídce areálu CAVD. Úvodního jednání se účastnil i pan  
Mejzr z firmy ACCON, která nám zajišťuje dotační  
management. 
Je to takový zázrak v lese. Je to z gruntu zrekonstruovaná 
bývalá raketová základna v lese mezi Hostomicemi a Do- 
bříší. Pokud vás bude zajímat podrobněji, jak to tam  
vypadá a co se tam stalo a dále chystá a pokud máte  
přístup k internetu, tak jejich stránka je www.cavd.cz. 
My jsme s panem Čumpelíkem, panem Žilou a posléze  
i panem Kopečným měli možnost celý areál vidět a to 
včetně některých specialit, jako je 3D tisk kovů, ale i mo- 
derní zpracování biomasy. 
Hlavně jsme se však dohodli, že zkusíme navázat spolu- 
práci tak, abychom mohli velký potenciál CAVD využít 
i ve prospěch Hostomic. Je to nadějné. Oni se snaží být 
vpředu ve využití obnovitelných zdrojů energie a trvale 
udržitelného života na zemi. My hospodaříme na 750  
hektarech lesa, produkujeme tuny směsného odpadu,  
odpadu tříděného i biologického a jsme sousedé. Spotře- 
bováváme spousty energie jak v obecních budovách, tak  
v domácnostech. To jsou fakta, která by mohla dát dohro- 
mady smysluplné projekty výhodné pro všechny strany.

V. Zachoval

jak se žije u pivovaru
Roky jsme chodili okolo zchátralé budovy bývalého 
pivovaru v Pivovarské ulici a ani jsme nevěřili, že to 
bude někdy jinak. Když začaly jeho opravy a dokonce 
zprovoznění, měli jsme z toho upřímnou radost.  
Tu nám teď kazí hosté, hlavně kuřáci, kteří kouří  
před pivovarem a pak jdou vykonat svou potřebu  
k protější zdi nebo do průjezdu poblíž, kudy se  
prochází k několika bytům a domům. Ten průjezd 
vypadá otřesně sám o sobě. A protože tam také  
bydlíme, musíme několikrát denně chodit okolo  
páchnoucích louží, které u zdí průjezdu nespláchne 
ani ten největší déšť. Musíme tam chodit i s malými  
dětmi a být naprosto bezmocní vůči takovému  
chování. Nebo snad v pivovaru nejsou toalety?

Pozn. redakce HL: Text bohužel není podepsán, přesto 
jej otiskujeme s prosbou těm, kterých se to týká, aby 
užívali WC v pivovaru. Nejsme tu sami!

Pronajmu hezký byt o velikosti 2+kk  
(45 m2), 2. patro, Hostomice, Tyršovo 
náměstí. 
Byt je zařízen základním vybavením a spotřebiči 
(sporák s digestoří, lednička, pračka). 
Dispozičně 2+kk (ložnice, pokoj s kuchyňským 
koutem). Možné využít i jako dvě samostatné 
ložnice s kk. Parkování před domem. 
Cena dohodou, poplatky v bytě nízké.
Kontakt: Ivana Kverková, tel. 604 255 529
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adveNt v HostomicícH
adventní jarmark města Hostomice, doprovodný program, mikulášská nadílka na tržišti

Vážení trhovci, spoluobčané, návštěvníci! 
Město Hostomice pořádá v sobotu dne 3.12.2016 od 10 hodin na Tyršově náměstí již tradiční „adventní  
jarmark”, spojený s doprovodným programem. 
V podvečer přijde Mikuláš, andělé a čerti s nadílkou pro nejmenší, zazpíváme si koledy... V rámci doprovod- 
ného programu se též uskuteční prodej dršťkové polévky (cca od 12 hod.) a vepřových řízků (cca od 15 hod.)  
– obojí za dotovanou cenu. 
Přivítáme prodejce s tematickým adventním zbožím, zbožím pro staročeský jarmark a s vánočním osvětlením  
stánku. Cena za stánek je stanovena paušálem 200,- Kč, je možno využít připojení na elektrický proud a městskou 
vodu (hydrant) za poplatek 100,- Kč. V případě ukázek řemesel přímo na stánku – sleva 50% (tj. 100,- Kč/stánek). 
Pro objednání místa a více informací prosím kontaktujte paní Hrdličkovou na tel. 311 584 101. 

Požadované tematické zaměření stánků:
■	svíčky, svícny, jmelí, adventní věnce, vánoční aranže ■	hračky, dárky a dárkové zboží ■	vánoční ozdoby na stromeček, řetězy 
■	 vánoční papírenské zboží, vánoční papír, dárkové jmenovky, stuhy ■	knihy, vánoční pohledy ■	ozdoby ze sušených květin  
■	purpura, prskavky, františky ■	adventní kalendáře, betlémy ■	cukrovinky, perníky s vánoční tematikou, marcipán ■	produkty  
z medu, medovina ■	vánoční stromky ■	květiny řezané i umělé ■	vánoční svíčky elektrické, solné lampy ■	 sušené ovoce,  
ořechy všech druhů, pečené kaštany ■	 výrobky ze dřeva, z proutí, ze slámy, kůže, z kamene ■	 plátěné ubrusy, prostírání  
s vánočními motivy ■	prodej lahvových vín z českých a moravských vinařských oblastí ■	vánoční pečivo balené ■	keramika 
užitková i okrasná ■	vyšívané, háčkované a paličkované výrobky ■	výrobky uměleckých řemesel ■	výtvarné práce ■	šperky, 
umělecké sklo, bižuterie ■	koření, čaj, káva, spojeno s ochutnávkou nových druhů ■	obrázky všech technik ■	ovčí a beraní 
kožešiny a drobné výrobky z nich ■	pletené rukavice, šály ■	občerstvení (klobásy, grill, káva, grog, svařené víno, punč atd.)

Těšíme se na vaši hojnou účast!

výlet do západních čech
Již po páté připravilo OS Marakana Bezdědice pro své členy i příznivce celo- 
denní výlet, tentokrát do zámeckého pivovaru a kláštera Plasy. Vyslechli jsme  
zajímavou historii o budování kláštera a prohlédli jsme si vodní systém  
v podzemí. Odpoledne jsme navštívili zámecký pivovar a zámek v Chýši. 
Během minulých zájezdů členové zhlédli zámek Červený Újezd, Kozel, Dětenice 
spolu se starověkou krčmou, plzeňský pivovar a letecké muzeum ve Zruči u Plzně. 
Akce mají velký úspěch.
Děkujeme paní Janě Čabounové za organizaci zájezdů. Výbor Marakana
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■ V úterý 20. září 2016 navštívilo naši mateřskou 
školu divadlo Koloběžka s „Houbařskou pohádkou“. 
Díky pohádce jsme se ocitli v lese mezi houbičkami. 
Nyní už víme, jak se máme chovat v lese a které houby 
můžeme sbírat.

■ V úterý 18. října 2016 se předškoláci vypravili  
na vycházku spojenou s pouštěním draků. I přesto, 
že vítr tolik nefoukal, draci vzlétli do výšky a děti měly 
velkou radost. Na závěr nechyběla sladká odměna.

■ Ve středu 5. října 2016 se třída Ohniváčků  
vypravila na první vycházku do okolí Hostomic. 
Děti pozorovaly podzimní krajinu, poznávaly různé 
druhy stromů a keřů. Nechyběly ani úkoly, které děti  
s nadšením plnily.

■ Ve středu 19. října 2016 jsme zhlédli pohádku 
„Žabí království“, kterou zahrálo divadlo Vodníci. 
Děti mají rády pohádky, pohádkové bytosti a proto  
na závěr nechyběl velký potlesk.

poděkováNí dobrovolNým Hasičům
Tímto děkujeme dobrovolným hasičům, jmenovitě Petru a Vojtovi Císařovi, Marku Šmejkalovi  

za profesionální zásah při čerpání zatopeného sklepa v mateřské škole v Bubenické ulici.
Za kolektiv MŠ Vladimíra Synková
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zahrádkáři radí
Listopad
Z půdy vyzvedávejte rostliny pro rychlení – čekanku, radic- 
chio a později na podzim to může být i reveň. Trsy pažitky, 
které mohou být vyryté a uložené volně nebo v pařeništi  
z již dřívějšího termínu, očistěte od suché natě a nasázejte  
je do květináčů pro zimní rychlení. Do doby potřeby  
je vhodné je ponechat v chladu založené v zahradě.
Jahodníky, vystavené přes zimu větru i nadměrnému slunci,  
lépe přezimují, pokud je obsypete 3-5 cm silnou vrstvou 
mulče, nejlépe dobrého kompostu. Pomůže i přikrytí slabou  
vrstvou chvojí. Drobné ovoce – maliníky, ostružiníky,  
ale i rybízy, angrešty, josty a lísky je možné v tomto  
období úspěšně množit oddělením zakořeněných postranních 
výmladků. Mladé rostliny po vysazení do dobré půdy obo- 
hacené kompostem nezapomeňte řádně zalít a namulčovat. 
Tím podstatně prodloužíte čas jejich zakořeňování. Mnohdy  
je ještě v listopadu nutné posekat jednou trávník, který je tak  
lépe chráněn před plísní sněžnou. Na okrasný trávník není 
vhodné během zimních měsíců příliš vstupovat. Zejména  
v období holomrazů a tání může docházet k většímu 
poškození. Platí tu zásada, že čím pěstěnější a ušlechtilejší  
je trávník, tím je nutná větší opatrnost. Trávník pokrytý 
sněhem se na jaře zazelená v pozdějším termínu. V mírných 
zimách pak může skrytě vegetovat po celou zimu. U poko- 
jových květin omezujte zálivku, nastává období odpočinku 
i pro ně. Postupně snižujte frekvenci zalévání podle jejich 
požadavků. Subtropické rostliny, sloužící každoročně v našich 
zahradách jako nádobové okrasné květiny – fuchsie, oleandr,  
olověnec, durman, libora, můžete před vlastním zazimováním 
hluboce seříznout. Umístěte je pak v prostorách s teplotou  
pohybující se mezi 5-10 °C, kde nemusí být příliš mnoho  
světla. Posloužit k tomuto účelu může chodba v domě, 
osvětlená sklepní místnost nebo suterénní místnost v domě, 
vytápěná garáž apod. Zalévejte jen velice mírně, aby přes  
zimu neuschly. Řez angreštů a rybízů by měl nastat s ohle- 
dem na brzkou dobu jejich rašení co nejdříve, nejlépe  
po sklizni. Řez stromkových tvarů je obtížnější než u keřů, 
které se zmlazují snadněji mladými výhony vyrůstajícími  
z báze keře. Pampovou trávu je nutné zazimováním chránit 
proti mrazu a mokru. S příchodem mrazů sestřihněte květní 
stvoly a během suchého slunného dne svažte pevně do snopu 
horní třetinu listů, aby dešťová voda nestékala dovnitř trsu. 
Snop vyplňte drobným listím a proti rozfoukání zajistěte  
chvojím nebo králíkářským pletivem. Upravte chrániče  
kolem stromků a včas opravte plot, který brání vstupu zvěře 
na zahradu. Kmínky mladých stromků je možné chránit 
obalením kartonem nebo silným papírem z pytlů, dále jutou  
nebo umělou pytlovou jutovinou, rákosovými rohožemi, 
drátěným pletivem nebo speciálními chrániči z umělé hmoty.  
V pravidelných, asi 14denních intervalech, kontrolujte 
uskladněné ovoce a zeleninu. Kazící se plody vyřaďte. Teplotu  
udržujte nejlépe v rozmezí 4-5 °C a relativní vzdušnou  
vlhkost na hodnotách 80-90%, u zeleniny je pak vhodnější  
vlhkost vyšší.

Věděli jste, že...
V kvalitní mražené zelenině může být více vitamínů, než  
ve zvadlé zelenině, kterou najdete na pultech marketů. Ideální  
je zpracovat a zamrazit si včas přebytky z vlastní zahrady.

velký tecHNický deN  
v tlustici
V pátek 30. září 2016 se vydali zájemci z 9. tříd  
zš P. Lisého Hostomice do Tlustice, centra odborné 
přípravy SOš a SOu Hořovice, na velký technický den.
Představily se tu hlavní firmy regionu. Žáci zhlédli pre- 
zentaci svařovací techniky, netradičním způsobem se se- 
známili s jednotlivými studijními a učebními obory školy. 
Mohli soutěžit ve znalostech i dovednostech, zhotovit si  
drobné výrobky, prohlédnout si vybavení školy. Našli  
tu zajímavé podněty pro případnou budoucí profesní dráhu.

Mgr. J. Kordulová, výchovná poradkyně
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■ divadlo v Žebráku
Zveme vás na divadelní představení Sládci do 
žebráckého divadla. 
Představení se uskuteční v sobotu 10.12. 
2016 od 18 hodin. Autobus odjede  
v 17 hodin od Základní školy P. Lisého. 
Přihlášky spolu s penězi v papírnictví  
u školy. 
Člen a dítě 70,- Kč, nečlen 100,- Kč.

Výbor STP
■ Pozvánka na besedu do zš
Výbor STP Hostomice vás srdečně zve 
ve středu 16.11.2016 od 13.30 hodin  
do místní základní školy na besedu pana 
Jirouška Brdy z ptačí perspektivy. 
Zajímavé vyprávění, promítání obrázků, 
fotografie, občerstvení.
Přezůvky s sebou.
■ Sbor dobrovolných hasičů Hostomice  
vás 5.11. srdečně zve na rockovou zábavu 
se skupinami Braboux a Osoba blízká.
Začátek od 20.00 hodin.
Restaurace U Frajerů.
Vstupné 80,- Kč.

poděkováNí
■ děkujeme firmě pana Pavla Poláka 
za odbornou a perfektně provedenou  
a přitom velmi náročnou generální opra- 
vu věže kostela v Hostomicích. Dík patří  
i panu Jiřímu Frýdlovi za dodání a roz- 
řezání dřeva na vazbu věže a panu Vláďovi 
Vršanskému za zhotovení žaluzií do oken 
ke zvonu. Všem ostatním, kteří se jakkoliv 
podíleli na tomto díle naše upřímné Pán 
Bůh zaplať. Jiří Frajer
■ Poděkování za blahopřání a návštěvu 
hasičům radouš, STP Hostomice, MS 
Horymír Neumětely při příležitosti 80. 
výročí.

Antonín Biskup

vzpomíNka
■ Dne 3. listopadu 
uplynul rok od úmrtí 
pana Josefa Čabouna 
z Bezdědic. Děkujeme 
všem, kteří na něj 
společně s  námi  
vzpomenou. 

Manželka Marie  
a děti s rodinami

■ Dne 9.11. by se 
dožil 90 let pan Josef 
Budil. Od jeho úmrtí 
uplynulo 28.6. již pět 
let. 

S úctou a láskou  
stále vzpomínají 
synové Stanislav  

a Josef s rodinami
■ Dne 1.11. uplynulo 40 let, kdy po 
tragické nehodě zemřel náš bratr pan  
Jaroslav Kindl. Dne 6.11. by se dožil 65 let. 

Stále vzpomínají  
sestry Zdena a Káťa s rodinami

■ Dne 26.10. by 
se naše maminka 
růžena Hellmichová 
dožila 90 let. Zemřela 
v roce 2002. Kdo jste 
ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. 

S láskou vzpomínají 
dcery s rodinami

zubNí poHotovost
Listopad 2016
■ 5. a 6. Dr. Davidová Petra  
 Beroun, Medicentrum  
 tel. 775 595 704 
■ 12. a 13. Dr. Hentsch František  
 Zdice, Palackého nám. 21  
 tel. 608 020 878 

■ 17. a 18. Dr. Hentsch František  
 Zdice, Palackého nám. 21  
 tel. 608 020 878 
■ 19. a 20. Dr. Holický Jaroslav  
 Beroun, Švermova 1591  
 tel. 311 625 510 
■ 26. a 27. Dr. Holman Josef  
 Hořovice, Komenského 49  
 tel. 311 516 660
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin
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sdH Hostomice  
varuje!!!

s čerty  
Nejsou žerty

Pozvěte si domů  
Mikuláše, anděla a čertíky  

dne 5.12.2016 od 17.00 hod.

Objednávky přijímá Lucifer 
nejpozději do 2.12.2016

Tel.: 739 320 227, 602 962 779
Email: veronikacerna95@seznam.cz

beseda k ii. výzvě kotlíkové dotace  
pro středočeský kraj

v hotelu U Frajerů Hostomice, dne 9.11.2016  
od 17.00 hodin (v salonku)

Pořadatel Raiffeisen stavební spořitelna a.s.  
společně s partnery:

Viessmann plynové kotle, tepelná čerpadla 
Zelená pro dům - vyřízení dotace klientům, konkrétní informace 

jak požádat o dotace, jak vyplnit, co doložit apod.


