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Nacházíme se nyní v období velkých 
investic, které se snažíme z velké části 
hradit z dotačních prostředků tak,  
jak je komunální hospodaření dnes  
v České republice nastaveno. To, na co  
nestačí v krytí vlastního podílu města 
běžné daňové i nedaňové příjmy roz- 
počtu, to v čase překrýváme úvěrem  
od České spořitelny. Tato kombinace 
nám na potřeby města stačí a to je 
první důvod, proč bychom dle mého 
názoru žádné pozemky za účelem 
zvýšení příjmů města v současné  
situaci prodávat neměli.
Druhým důvodem je výhled na mož- 
nou komplexní pozemkovou úpravu. 
Její význam pro město tkví v tom,  
že v jejím důsledku dojde k:
❚ zprůhlednění vlastnických vztahů  
 k pozemkům
❚ upřesnění vlastnictví co do výměry  
 i polohy

❚ možnému převedení pozemků pod  
 navrženými společnými zařízeními  
 do vlastnictví obce
❚ scelení pozemků a jejich bezplat- 
 nému vytyčení v terénu
❚ realizaci prvků společných zařízení,  
 která mají vyřešit odvedení povr- 
 chových vod a ochránit území  
 pomocí realizací protierozních a vo- 
 dohospodářských opatření, zvýšit  
 ekologickou stabilitu a zajistit pro- 
 pojení města i dalších sídel navzájem  
 a s okolní krajinou v rámci návrhu  
 a realizace polních cest
K tomu, aby tato akce měla šanci  
na úspěch, můžeme potřebovat každý 
metr pozemku, ať je kdekoliv. Ty metry 
potřebujeme na výměny a podobně. 
Nikoho nemůžeme nutit, aby na svých 
pozemcích strpěl různé vsakovací 
nádrže, remízky, strouhy, nebo polní 
cesty. To je tedy druhý důvod, proč by- 
chom žádné pozemky prodávat neměli.

Dalším důvodem je fakt, že cena 
pozemků neustále stoupá a lze tedy 
celkem oprávněně očekávat, že jaký- 
koliv prodej, není-li vynucen jinými 
okolnostmi, je z pohledu našich dětí 
nejpravděpodobněji prostě nevýhodný. 
Ne nadarmo tak naši předkové činili 
opravdu jen v nouzi nejvyšší.
Protože rozdílný pohled na uvede- 
nou problematiku a výrazná podpora  
rychlého prodeje více než 25 ha 
zemědělských pozemků ze strany  
pana místostarosty Maršálka vedla 
až k jeho odstoupení z pozice zastu- 
pitele a tak i ze všech pozic ve vedení 
města, považuji za nutné uvedené 
zásady a argumenty opakovat a ape- 
lovat na všechny občany města,  
aby nezodpovědnému hospodaření  
s majetkem města bránili a na své  
zastupitele v tomto smyslu působili.

Ing. Vladimír Zachoval

Historické okénko
12. září mi volal na radnici pan MUDr. Luboš Triner, 
rodák z Hostomic, který v současné době žije v USA. 
Pan Triner nabídl, že městu věnuje knihu pamětní  
Hostomic, založenou roku 1901 panem Antonínem  
Ruprechtem, učitelem v Hostomicích. Tato nabídka  
mě velice potěšila. A vskutku 15. září byla na Městský 
úřad v Hostomicích kniha doručena. 
V Hostomických listech budeme v historickém okénku 
zveřejňovat texty z této knihy. Vít Šťáhlavský

Jak Jsme na tom a proč neprodávat  
zemědělské pozemky z maJetku města
Město Hostomice ve velmi hrubých číslech je v současné době vlastníkem 140 ha zemědělských pozemků  
a 750 ha lesa. Oněch 140 ha polí a luk je v současné době z větší části pronajato a inkasujeme z nich nájem cca  
2.000,- Kč/ha/rok. V lesích hospodaříme s kolísavým výnosem, ale cílový průměr je výnos kolem 2 mil. Kč/rok.  
Jedná se o historický majetek města, se kterým takto hospodaříme a pomáháme si k finančnímu pokrytí  
městských potřeb.
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usnesení č. 6/2016 ze zasedání  
zastupitelstva města Hostomice
konanéHo dne 6. září 2016 od 18.00 Hodin v radouši  
v sále u cHramostů

Přítomni: Šťáhlavský, Kubišta, Stančíková, Kafková, Synek, 
Zachoval

1. zastupitelstvo schvaluje: 
 Zapisovatel: Zachoval 
 Ověřovatel zápisu: Kubišta 
 Hlasování: 6-0-0
2. zastupitelstvo schvaluje:  
 Program veřejného zasedání - projednání průběhu  
 výstavby vodovodních a kanalizačních přípojek a jejich  

 cenu, za kterou budou odprodávány do vlastnictví  
 občanů Bezdědic a Radouše. 
 Hlasování: 6-0-0
3. zastupitelstvo schvaluje: 
 Celková cena vodovodní a kanalizační přípojky,  
 při zakoupení obou najednou 25.000,- Kč vč. DPH. 
 Cena pro samostatnou přípojku kanalizační  
 (bez připojení na vodovod) 31.000,- Kč vč. DPH. 
 Hlasování: 5-0-1

komplexní pozemková úprava v katastrálních územích 
Hostomice, Bezdědice a radouš
V čísle 3/2016 Hostomických listů a na internetových stránkách města (http://www.hostomice.cz/Zakladni 
-informace-o-pozemkovych-upravach-a-pozvanka-na-prezentaci-1.html) je publikovaná problematiku vyčerpá- 
vající a přehledná informace o nabídce komplexní pozemkové úpravy v námi spravovaných katastrálních územích.

Je zde popsáno, proč je tato akce pro všechny vlastníky 
zemědělské půdy, pro město a jeho fungování, ale i pro 
všechny ostatní občany zde žijící, nebo jen procháze- 
jící jednoznačně přínosná. Přesto se k datu 20. září 
2016 vyplněním přiložené přihlášky přihlásilo jen málo 
vlastníků. V Hostomicích je to 9,78%, v Bezdědicích 
6,95% a v Radouši 12,94%. Nutnou podmínkou k to- 
mu, aby akci bylo možné spustit, je podání žádosti 
alespoň 50% vlastníků. Přesněji to musí být žádost 
vlastníků zemědělských pozemků (započítávají se i za- 
hrady v obcích, kterých se však vlastní úprava nedotýká) 
představujících 50% zemědělské půdy v daném katastru.
Domníváme se, že dosavadní malý zájem není známkou 
odmítnutí a nepotřebnosti úpravy na našich katastrech, 
ale spíš svědčí o nedostatečné pozornosti, kterou vlast- 
níci pozemků této věci věnují. Protože město jako  
komunitní orgán zajišťující potřeby zde žijících občanů 
má na provedení úpravy jasný a všem prospěšný zájem, 
dovolujeme si vás znovu požádat o vyplnění přiložené 
žádosti a její odeslání na adresu: 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
pobočka Beroun, Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr.
Největší vlastníky se budeme z vedení města snažit  
do konce roku kontaktovat osobně a znovu všechny  
pozitivní efekty komplexní pozemkové úpravy prodisku- 
tovat a na její provedení tak získat šanci. Je to důležité 
pro nás všechny, pro teď a hlavně pro budoucnost.

Ing. Vladimír Zachoval
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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774  

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, pobočka Beroun, Pod Hájem 324, 267 
01 Králův Dvůr  

Žádost o komplexní pozemkové úpravy  

Žádám v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů o 
zahájení řízení ke komplexním pozemkovým úpravám v katastrálním území:  

o Hostomice pod Brdy  

o Bezdědice u Hostomic  

o Radouš  

 

Žadatel:  

Jméno a příjmení (název): ……………………………………………..  

Rodné číslo (IČO): ……………………………………………..  

Adresa : ……………………………………………..  

O komplexní pozemkové úpravy žádám z těchto důvodů:  

o Zpřístupnění pozemků  

o Scelení pozemků  

o Rozdělení spoluvlastnictví  

o Realizace protierozních a protipovodňových opatření  

o Ochrana a zúrodnění půdního fondu  

o Zajištění podmínek pro zlepšení životního prostředí  

o Zlepšení hospodaření s vodou –  ochrana před záplavami  

o Uspořádání vlastnických práv  

o Z jiných důvodů: ……………………………………………  

 

………………………………  

Podpis žadatele  
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zápis ze zasedání  
zastupitelstva města Hostomice č. 7/2016
konanéHo dne 29. září 2016 od 18.00 Hod. v HostomicícH

Přítomni zastupitelé: Zachoval, Šťáhlavský, Kubišta, 
Synek, Příhoda, Ulrich

Omluveni: všichni nepřítomní

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

Program:

1. Složení slibu nového člena zastupitelstva  
 města Hostomice

2. Volba místostarosty

3. rozpočtové opatření

4. Schválení daru od města dobříš na „Čtyřmezí“  
 ve výši 40.000,- Kč

5. Schválení smlouvy o dílo s firmou Šindler

6. Schválení objednávky na recyklát oprava lesních cest

7. revokace usnesení č. 5/2016 bod č. 17

8. Projednat možnost zadání II. etapy opravy márnice

9. určení pověřeného zastupitele ve věcech  
 tvorby nového územního plánu

10. Projednání stavebních prací oprava rybníku  
 „rybnice“

11. Schválení kompenzace za odstávku pitné vody

12. Schválení rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky  
 technický dozor investora a koordinátor BOzP  
 dokončení Vd Hostomice

13. Schválení rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky  
 technický dozor investora a koordinátor BOzP  
 k projektům: revitalizace márnice obě etapy,  
 Cyklostezka „Tyršovka“, revitalizace hřbitova  
 obě etapy, vodovodní a kanalizační přípojky.

14. Projednat vstup do internetové aukce na energie  
 pro MěÚ, zŠ, MŠ a ŠJ

15. Projednání technického řešení napojení  
 čp. 93 v radouši na VaK

16. Projednání opravy převodové skříně cisterny  
 Tatra148 CaS

17. různé

18. diskuze

zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:

1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 Zapisovatel: Zachoval 
 Ověřovatel zápisu: Synek 
 Návrhová komise: Zachoval, Ulrich, Kubišta 
 Hlasování: 6-0-0
2. Schválení programu dle návrhu 
 Hlasování: 6-0-0
3. Pan Lukáš Příhoda složil slib zastupitele.
4. Pan Vladimír zachoval byl zvolen místostarostou,  
 a zároveň se vzdává odměny za výkon místostarosty. 
 Hlasování: 5-0-1
5. Pan Vladimír zachoval rezignoval na funkci  
 předsedy finančního výboru.  
 Další diskuse o volbě nového předsedy byla přesunuta  
 na příští zasedání.
6. rozpočtové opatření č. 7.  
 Jeho obsah okomentoval pan starosta. 
 Hlasování: 6-0-0
7. Schválení daru od města dobříš na „Čtyřmezí“  
 ve výši 40.000,-Kč.  
 Zastupitelé zároveň pověřují pana starostu projednat  
 se starostou Dobříše doplacení do výše 80.000,-Kč.  
 S přijetím daru zastupitelé souhlasí. 
 Hlasování: 6-0-0
8. Schválení objednávky recyklátu na opravu  
 lesních cest.  
 Zastupitelé doporučují dodávku složenou v lese  
 reklamovat a tímto pověřují pana starostu.
9. revokace usnesení č. 5/2016 bod č. 17.  
 Zastupitelé s návrhem prodeje městských pozemků  
 uvedených v bodu 17 usnesení 5/2016 nesouhlasí. 
 Hlasování: 6-0-0
10. zadání II. etapy opravy márnice zastupitelé  
 neschvalují bez získané dotace. 
 Hlasování: 6-0-0
11. Pověřeným zastupitelem pro tvorbu územního plánu  
 byl navržen a schválen pan Vladimír zachoval.  
 Zastupitelé pověřují pana starostu, aby zajistil  
 zveřejnění územního plánu na stránkách města. 
 Hlasování: 6-0-0
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12. zastupitelé pověřují pana Příhodu k technickému  
 posouzení nutnosti navržené opravy návodní  
 opěrné zdi kvůli montáži lávky k požeráku.
13. zastupitelé schvalují navrženou kompenzaci  
 za odstávku pitné vody.  
 Jedná se o sumu celkem 90.578,60 Kč bez DPH  
 s DPH se jedná o sumu 109.446,- Kč. 
 Hlasování: 6-0-0
14. zastupitelé schvalují přidělení veřejné zakázky  
 TdI a koordinátor BOzP na dokončení Vd  
 Hostomice ve prospěch KPCM, s.r.o. za cenu  
 750,- Kč/hod. bez dPH. 
 Hlasování: 6-0-0
15. zastupitelé schvalují přidělení veřejné zakázky  
 TdI a koordinátor BOzP k projektům: 
 - Revitalizace márnice obě etapy 
 - Cyklostezka „Tyršovka“ 
 - Revitalizace hřbitova obě etapy 
 - Vodovodní a kanalizační přípojky 
 Hlasování: 6-0-0
16. zastupitelé souhlasí se vstupem do internetové aukce  
 na dodávky energií za podmínky, že nebude povinné  
 podepsat smlouvu s vítězem a za podmínky, že město  
 a jeho příspěvkové organizace nejsou vázány  

 ke stávajícím dodavatelům přes konec roku. 
 Hlasování: 6-0-0
17. zastupitelé souhlasí s navýšením příslušného  
 paragrafu rozpočtu pro JSdH na opravu Tatry 148  
 CaS o 25 tis. Kč + dPH. Protipoložkou bude  
 paragraf financování. 
 Hlasování: 6-0-0
18. zastupitelé berou na vědomí popsané komplikace  
 spojené s připojením čp. 93 na kanalizaci.
19. zastupitelé schvalují výsledek výběrového řízení 
 na projektové práce na dostavbu Vd Hostomice  
 ve výši 738 tis. Kč bez dPH ve prospěch firmy  
 aQuaTIS, a.s. 
 Hlasování: 6-0-0
20. zastupitelé pověřují pana starostu zkontrolovat  
 úplnost informací na internetových stránkách města  
 s důrazem na zveřejnění smluv dle zákona  
 o veřejných zakázkách a případně je doplnit.  
 Aktualizovat informace a předpisy ohledně povodní.  
 Do příštího zasedání zastupitelstva.
21. zastupitelé berou na vědomí všechny body diskuze.

PříŠTí zaSedání PrOBěHne dne 19.10.2016  
V 18.00 HOd. V HOSTOMICíCH.
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naBídka z novýcH kniH 
knihy pro mládež do 15 let
Benton: To se můžeš vsadit!, nikdo není dokonalý, 
Vzorný slušňáci - z cyklu Můj milý deníčku - rok druhý  
- dívčí od 9 let
Drijverová: Malé věci, velké věci - dívčí román od 11 let
Drijverová: Příběhy o Karlu IV. - od 7 let
Frost: Paladinovo proroctví - fantasy román od 11 let
Gale: deník třídního otloukánka  
- čtení nejen pro kluky od 11 let
Hucklesly: Osamělý králíček, ztracený ježeček  
- příběhy o zvířátkách od 7 let
Kesslerová: Škola pro hříbata, záhadný přízrak  
- z cyklu Čarodějky z jezdecké školy 
Nepil: Já, Baryk - příběhy o zvířátkách pro předškoláky
Peroutková: anička na řece - dívčí příběh od 7 let
Rusková: První velký případ - detektivní příběh od 9 let
Rožnovská: drak natlučnos - pohádky pro nejmenší
Schlüter: dvojčata aneb Chaos na druhou  
- dívčí román od 11 let
Sobotka: O čertu Pepiášovi, Čert Pepiáš, kouzelníci  
a čarodějnice - pohádky od 7 let
Stewner: alea, dívka moře - fantasy román od 11 let
Šmikmátorová: Velká kniha stolních her
Tvoříme z papírových ruliček - pro šikovné ruce
Ubac: Lili, módní návrhářka - dívčí od 9 let
Ulrichová: Kdo se líbá naposled - dívčí román od 11 let
Žáček: Čáry, máry, fuk, ať jsem zase kluk!  
- básničky od 7 let
Meyer: arkádie - fantasy trilogie od 15 let

romány pro ženy
Benková: Pralinky s chilli  
- příběh majitelky úspěšné agentury
Cartland: zachraň mě láskou - Skotsko 19. stol.
Fenwick: Cizinec z Cornwallu  
- tajemný příběh o záměně identity
Freeman: Ohnivý ostrov - psychologický román,  
domácí násilí, tragický požár
Gruber: z tebe peklo ráj - vztah s podstatně mladším  
partnerem se Erice vymyká z rukou
Hosseini: a hory odpověděly  
- příběh rozdělených sourozenců
Hošková: Horko domácího krbu, Láskobraní  
- psychologické romány ze současnosti
Jakoubková: než milenec na střeše, lepší manžel v hrsti, 
Miluju tě i s natáčkama - humor

Keleová-Vasilková: Já a on, Lék na smutek, Pozlátko,  
ranč u dědečka, Srdce v temnotách, Touhy  
- současné psychologické a společenské 
Klevisová: Štěstí je zadarmo - kniha povídek
MacKniley: Příslib naděje - Fleur rozplétá složité rodinné 
vztahy díky tetiným deníkům
Mlynářová: asi nejsem ženská, Kdo nehřeší,  
z lodiček do holin - humor
Nachtigalová: deník fejsbukové matky  
- deníkové zápisky dnešní matky
Robertsová: Cizinec  
- Shelby zjistí, že její manžel nebyl tím, kým myslela
Řeháčková: nevím, kdo jsem  
- šestnáctiletá Michaela ztratí po autonehodě paměť
Stránská: Život s nepřítelem  
- skutečný příběh týrané manželky
Třeštíková: Bábovky - propletené osudy několika žen

detektivky, kriminální romány
Adamová: dům nad řekou - vraždy kolem redaktorky
Češka: Laskavá smrt, Případ z minulosti
Dlouhý: Protentokrát, Četnické patálie  
- skutečné případy ze 40. let 20. stol.
Francis (Felix): Vyděrač
Hamerová: Vím, co jsi udělal
Parker: dvojí hra
Kellyová: Kulka - bolest zápěstí odhalí kulku v krční páteři 
Patterson: Čtrnáctý hřích, Pokoj č.1
Petersová: Sběratel duší  
- Althea chce očistit jméno otce, uznávaného archeologa
Pospíšilová: Když se rojí smrt
Přibyl: Smutný žhář
Robb: Jen ty a já, Smrtící sliby

Historické
Bauer: S cejchem vraha - detektivka z 16. stol.  
Bauer: Hříšná světice  
- román z počátků českých dějin o kněžně Ludmile
Ciprová: doubravka Přemyslovna – román z 10. stol.  
o dceři českého knížete a Měškovi I.
Češka: Případ holasické lásky, Případ kněze z Bojné  
- detektivky
Grmolec: Pod křídlem anděla  
- román z doby panování Karla VI. Habsburského
Lipšanský: Smrt odpadlého bratra  
- detektivní román z prostředí kláštera
Schiewe: Odkaz Vikingů - román z 11. stol.,  
Robert z Hauteville podniká nájezdy na jih Itálie
Vondruška: Husitská epopej IV. díl  
(1438-1449 - za časů bezvládí), Jáchymovští démoni

týden kniHoven 3.-9. říJna 2016
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naučné
Bauer: Okolo Třeboně krajem tří růží  
- průvodce, historie, pověsti
Brousek: O sobě - životopis herce
Dvořák: Po stopách čarodějů  
- legendy, pověsti a zajímavosti ze západních Čech
Fochler: Malé antily - cestopis
Frieder: Svědkové z továrny na smrt - válečná fakta
Kadlec: rukavice dobříš  
- historie rukavičkářského průmyslu
Kozáková: Obchodní němčina - učebnice

Kovařík: Klíč k rodným chaloupkám  
- průvodce po rodných domech významných osobností
Kronbergerová: eva urbanová - životopis
Mareš: Šepot buše, Ve stínu baobabů - cestopisy
Nečas: Marie rosůlková - životopis
Novák: Tajemný hrad Karlštejn  
- „čachtická paní“, slepý hudebník a jiné zajímavosti
Pejčoch: Ženy na popravišti (1946-1948)
Peterka: zpověď - životopis herce (Krakonoš)
Urbiš: Terapie tmou - psychologie
Vávra: Pamět - životopis režiséra

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1. Příjmení spisovatele, který napsal  
 knihy Český Honza a Němá barikáda
2. Který člověk půjčil šaty králi  
 Miroslavovi z pohádky Pyšná  
 princezna
3. Lesní strašidlo - velmi hlučné
4. Nenasytný chlapec
5. Jméno černého kocoura, který umí  
 mluvit (z pohádek J. Lady)
6. Příjmení otce, který měl 11 synů  
 a udělal z nich fotbalovou jedenáctku
7. Vládce Brd
8. Jméno jedné postavy z Krkonošských  
 pohádek
9. Jak se jmenuje veverčák, kterému  
 museli Křemílek s Vochomůrkou  
 louskat ořechy?
10. Jméno jednoho psa z Babičky  
 od B. Němcové (nebo též vládce)
11. Jak se jmenuje pes paní Kadrnožkové  
 z knihy Mach a Šebestová?
12. Jméno princezny se zlatou hvězdou  
 na čele -též příjmení českého malíře  
 a spisovatele 
13. Jak se jmenuje kůň formana Šejtročka?  
 (nebo též zdrobnělina kulatého pečiva)
14. Jméno zlatníka z pohádek o vodníkovi  
 Čepečkovi (též zdrobnělina českého  
 červeného drahokamu)
15. Kdo napsal knihu Brouk Pytlík?
16. Jak se jmenovala sestra Marušky  
 z pohádky O dvanácti měsíčkách?
17. Kdo patří ke Špagetce?

Vyplněnou doplňovačku odevzdejte  
do knihovny nebo posílejte e-mailem  
do 30.11.2016 na adresu:  
soutez.knih.hostomice@seznam.cz

Tři vylosovaní výherci budou odměněni.

doplŇovačka  
pro 1.-5. ročník zš
v tajence se skrývá rada pro unavené školáky: 
kdyŽ učení neBaví ...

Jméno a příjmení:

Škola a třída:
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zahrádkáři radí
Říjen
Říjen je měsícem přípravy révy vinné na přezimování. Suchem 
poškozené keře, které dosud úplně nezaschly, je třeba důkladně 
zavlažit, aby se dobře připravily na přezimování.
Začněte s rytím a vyhnojováním prázdných záhonů. Zrytí a po- 
nechání půdy v hrubé hroudě usnadní mrazu a srážkám pronikání  
do ornice. Dostatečně hluboké rytí zabezpečí dobré promrznutí 
půdy, které přispěje ke zničení velké části semen plevelů a škůdců. 
Přidejte hnůj nebo kompost. Hnůj zarývejte jen tam, kde nebudete  
v příštím roce pěstovat rostliny, které jej nesnášejí - kořenová  
zelenina včetně ředkviček, červená řepa, ředkev, cibuloviny.  
Z okrasných rostlin pak hlavně cibulnaté a hlíznaté - mečíky, tulipány  
a lilie. Běžná dávka hnoje se pohybuje v rozmezí 30-50 kg/10m2. 
Hnůj by neměl být rozházen před zapravením ve velkém předstihu, 
protože dlouhým ležením na povrchu půdy se ztrácí jeho příznivá 
mikroflóra. Pro skladování vybírejte pouze kvalitní ovoce, které 
byste neměli uchovávat v sousedství brambor, řepy apod. Právě tak 
nevhodné je skladovat společně s jablky i celer, cibuli, pór, česnek 
a podobnou jinou zeleninou s výraznou vůní, protože jablka  
mohou tyto pachy přijímat. Ideálními podmínkami pro skladování  
je chladno bez mrazu. Pro zeleninu je vhodnější prostředí vlhčí.  
U zeleniny snášejí mírné poklesy teplot kolem bodu mrazu 
(kořenová zelenina, zelí, kedlubny, růžičková kapusta), je výhodné 
ponechat ji na záhonu co možná nejdéle, a to až do konce října  
nebo až do začátku listopadu. Zelenina tak dobře vyzraje a část, 
kterou nesklidíme, můžeme ještě ponechat zhruba do Vánoc pod 
přikrývkou fóliovým krytem. Její kvalita neutrpí přibližně do mra- 
zů -5°C. Ovocné stromky, zakoupené nejlépe u dobrých pěstitelů  
a v nejbližší ovocné školce, postavte před výsadbou na několik  
hodin do vody. Pak ošetřete kořeny - hladce ostříhejte všechny 

poškozené a nemocné. Pokud sázíte stromek do propustnější  
- písčité půdy, namočte mu kořeny do jílovité kaše tak husté, aby 
na kořenech ulpěla. Je vhodné navíc přidat do půdy příměs jílu. 
Před výsadbou vyhlubte dostatečně velkou jámu, do níž zatlučte 
kůl, který je zároveň možné využít jako ochranu před sluncem. 
Stromek proto sázejte na jeho severní stranu. Délka kůlu má 
být dostatečná tak, aby u nižších tvarů zasahovala do korunky,  
u polokmenů a vysokokmenů pak končila 10 cm pod korunkou. 
Místo štěpování musí být 10-15 cm nad úrovní terénu, u hrušní  
a kdouloní pak v rovině terénu. V této době vysazujte keřový  
nebo stromkový rybíz a angrešt, protože na jaře raší jako první.  
Keře sázejte raději hlouběji tak, aby byly nejspodnější pupeny  
zakryty zeminou. S výsadbou některých ovocných dřevin raději 
počkejte až na jaro. Jde o vinnou révu, ořešák vlašský, ostružiník. 
Meruňky a broskvoně sázejte přibližně do poloviny října nebo 
později na jaře.

Věděli jste, že...
I během dlouhého zimního období je možné na zahrádce vypěstovat 
některé druhy zelenin. O úspěšnosti rozhoduje nejen výběr vhodné  
odrůdy, ale hlavně agrotechnika. Půda by měla být připravena  
v dostatečném předstihu. Rostliny by měly být vysety hustěji. 
Zajištění dostatku vody je pak pro správný růst a vývoj limitu-
jící. Rostliny během zimního období při jejím nedostatku obvykle  
nezmrznou, ale vyschnou. Vysazujte ozimý salát vysetý v září. 
Zářijové výsevy špenátu a kozlíčku polníčku přikryjte chvojím, 
abyste předešli jejich vymrzání případnými holomrazy. Dalšími 
přezimujícími zeleninami je česnek, cibule, pór, pažitka, kapusta 
růžičková, kadeřavá a hlávková a naťová petržel.

Běh hasičů  
do svatohorských schodů
V sobotu 10. září 2016 se v Příbrami uskutečnil 8. ročník soutěže 
„Běh hasičů do Svatohorských schodů 2016“. Jedná se o extrémní 
soutěž pořádanou Sborem dobrovolných hasičů Březové Hory. 
Závod je vypisován pro dvojice hasičů, na které čekal náročný  
výběh po dlouhém krytém schodišti na příbramskou dominantu  
- poutní místo Svatá Hora. Za SDH Hostomice se soutěže  
účastnili Vítek Šinágl a Tomáš Černý. Trať je dlouhá 560 metrů 
s převýšením 80 metrů. Stoupání má v průměru 15%, ovšem  
v některých úsecích je více než dvojnásobné! Závodníci museli 
běžet v zásahové obuvi a přilbě, navíc do jedné třetiny trati nesli  
hadice a proudnice, které na vyhrazeném místě v podobě hrací  
desky „Člověče, nezlob se“ po spojení odložili. Muži měli navíc jako 
zátěž i dýchací přístroj. Hasiči si tak připomínají mohutný požár  
areálu v roce 1978, kdy také museli nahoru na památný kopec  
„po svých“. Na startu se letos objevilo 65 dvojic a naši zástupci 
se umístili na 28. místě. S přihlédnutím k obtížnosti a skutečné 
náročnosti soutěže je to skvělý výsledek a oběma našim zástupcům 
v této náročné soutěži za skvělé umístění a za reprezentaci našeho 
SDH moc děkujeme a gratulujeme.
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děti dětem oHrazenice
V sobotu 27.8.2016 se tým Hostomických hadic vydal rovnou  
na dva závody. 
První ze závodů probíhal v krásné vesničce Ohrazenice. Výtěžek 
z této akce putoval do nadačního fondu Šance školáčkům,  
zde přispěli i členové SDH Hostomice nákupem různých věcí.  
Děti zde soutěžily v několika disciplínách. První disciplína 
spočívala v požárním útoku, dále následovala štafeta a posled- 
ní dobrovolnou disciplínou byla soutěž jednotlivců. Děti byly 
velice šikovné, ve štafetě jsme získali nejlepší čas. Po sečtení 
časů se naše družstvo Hostomický hadice umístilo na krás- 
ném druhém místě. Za odměnu děti dostaly balíčky sladkostí, 
perníčky a nechyběly ani dárečky. Za umístění na 2. místě  
byly děti odměněny krásným, výborným dortem. 

prázdniny končí  
pod plešivcem lHotka
Druhý závod opět probíhal v malé vesničce Lhotka. Před závody 
si děti mohly zaskákat v nafukovacím hradu, kde jsme si užili 
spoustu legrace. Po občerstvení jsme se akčně vydali na první 
disciplínu - Záchrana pejska, kde jsme měli překonat několik 
překážek, osvobodit pejska z boudy a odnést ho na nosítkách  
do bezpečí. 
Druhou disciplínou byl požární útok, který se moc povedl.  
Po sečtení časů jsme opět skončili na druhém místě. Šikovné děti 
byly oceněny za úspěchy v soutěžích pohárem a věcnými dary. 
Všem zúčastněným této akce děkujeme!
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HISTOrICKÉ OKÉnKO
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V juniorské kategorii zvítězil Domi- 
nik Civín z ŠK Řevnice a vybojoval  
si tak právo účasti na Mistrovství ČR 
v roce 2017.
Nejstarším účastníkem se stal 81letý 
Miroslav Hašpl a naopak nejmladším 
desetiletý Dominik Rous ŠK Porg 
Praha.

Krajskou přebornicí se stala Monika 
Závůrková z TJ Kavalier Sázava.
Nejlepší ženou byla Sofie Přibylová 
ze Šachového klubu Porg Praha. 
Protože se jedná o pražskou účastni- 
ci, nemohla se stát krajskou přebor- 
nicí. Juniorskou krajskou přebornicí 
je Lea Rosenbaumová z ŠK Zdice.

Vítězná pětice: zleva Josef Krupička, Josef Přibyl, Tomáš Vojta, Pavel Jirovský, Jiří Gregor.

Dominik Rous – nejmladší účastník. Lítý boj na prvních šachovnicích - v popředí Pavel Jirovský (vlevo) a Daniel Rous (vpravo).

posvícenský Bleskový turnaJ  
v HostomicícH pod Brdy
Šachový klub při MěÚ Hostomice uspořádal v neděli 4. září 17. ročník Posvícenského turnaje v bleskové hře. 
Turnaj byl sehrán jako Středočeský krajský přebor. Při 76 hráčích ze 38 šachových oddílů z celé Čr zvítězil  
Mistr Fide Tomáš Vojta z TJ Spartak Vlašim.

Domácí barvy ŠK Hostomice hájili  
Ladislav Klán, Rostislav Placheta,  
Jiří Skřepský, Vlastimil Mandík. 
Nejlépe si vedl Vlastimil Mandík  
(7 bodů) obsadil v silné konkurenci 
64. příčku celkového pořadí. Počet 
76 hráčů byl 2. největší v sedm- 
náctileté historii. Ovšem kvalita  
a síla letošních účastníků předčila 
ročníky minulé. Zúčastnilo se 5  
Mezinárodních mistrů, 3 Mistři 
FIDE.
Pořadí celkově: 
Vojta Tomáš 13,5, Přibyl Josef 12,5, 
Jirovský Pavel 12,5, Krupička Josef  
ml. 12, Gregor Jiří 11,5, Rous Da- 
niel 11,5, Bureš Jaroslav 11, Hadžala 
Daniel 11, Hostička František 11, 
Moravec Michal 11 atd.
Celá akce se mohla uskutečnit  
díky finanční podpoře Města Hos- 
tomice, Krajského Šachového svazu 
a sponzorům (Mandík a.s. a Alteko 
s.r.o.). Text a foto: Jiří Kadeřábek
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Go! kurz
na začátku letošního školního roku strávili žáci 6. tříd 
zŠ P. Lisého příjemné chvíle na GO! kurzu - sezna- 
movacím pobytu ve Žloukovicích u nižbora.
V rekreačním areálu Jitřenka prožilo 31 dětí z hosto-
mické a osovské školy tři dny plné her, zábavy, sportu  
a jiných společných aktivit. Vyzdobily si trička, zúčastnily 
se noční bojové hry, absolvovaly slepeckou dráhu, prolé- 
zání pavučiny z provazů, čekala je řada aktivit na stmelení 
kolektivu, budování důvěry, tolerance, respektování pravi- 
del. Všichni žáci z Osova si našli kamarády mezi žáky  
z Hostomic. Kurz se dětem líbil.
Děkujeme panu Míkovi z Neumětel za odvoz zavazadel. 

Mgr. D. Fatková, Ing. H. Hoffmannová

mateřská škola
Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší 
mateřské škole v Hostomicích. Některé děti šly s úsměvem, 
některé s ostychem. Jako každým rokem jsme i letos přivítali 
nové děti. Ve školce máme novou třídu malých Žluťásků  
a nové kamarády ve třídách Modrásků a Ohniváčků.  
Všem dětem přejeme do nového školního roku 2016/2017 
aby se jim v naší mateřské škole líbilo a měly jen úsměv  
na tváři. Za MŠ Vladimíra Synková
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oznámení
■ Pozvánka do běštínského muzea
STP vás zve ve čtvrtek 20. října 2016 
k prohlídce muzea v Běštíně. Odjezd 
linkovým autobusem z Hostomic ve 13.25, 
sraz v Běštíně u školy ve 13.45. Zpět jede 
autobus ve 15.23. Je možné vracet se pěšky 
a navštívit židovský hřbitov na Chlumku.
■ Český svaz chovatelů zO Hostomice 
vás zve na 37. výstavu králíků, holubů  
a drůbeže, která se uskuteční 15. října  
2016 od 8.00 do 16.00 hodin ve výstavním 
areálu ČSCH v Hostomicích.
Výstava bude doplněna expozicí květin, 
ovoce a zeleniny Českého zahrádkářského 
svazu Hostomice.

Český svaz chovatelů Hostomice
■ akce neumětely říjen 2016
Lampiónový průvod k výročí samostat-
ného českého státu dne 28. října 2016 
od 18.00 hod. Sraz v parčíku na dětském 
hřišti. Lampión s sebou. Na závěr nás  
čeká ohňostroj!

vzpomínka
■ Dne 3. 10. 2016 uplynul jeden rok,  
kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, bratr a dědeček pan Jiří 
Osmančík. S láskou vzpomínají 

manželka, dcery, syn a bratr s rodinami

poděkování
■ Děkujeme všem za projevenou sou- 
strast a lítost nad ztrátou naší milované 
maminky, manželky, babičky, sestry, tety, 
tchýně, paní Ivy Mrázkové, která zemřela 
po těžké nemoci dne 6.9.2016.
Děkujeme všem, kteří uctili její památku  
a přišli se rozloučit do smuteční síně  
v Hořovicích.

Rodiny Mrázkova a Špačkova
■ Poděkování kolektivu restaurace 
záložna za skvěle připravenou tabuli při 
oslavě mých 70. narozenin. Dále bych  
chtěl poděkovat své rodině, přítelkyni, 
SDH Hostomice a všem na mé oslavě  
za přání a dary, co jsem obdržel.

zuBní poHotovost
říjen 2016
■ 1. a 2. Dr. Besserová Jana  
 Beroun, Mládeže 1102  
 tel. 311 625 765 
■ 8. a 9. Dr. Brotánková Helena  
 Hořovice, Komenského 1245  
 tel. 311 513 453 
■ 15. a 16. Dr. Burka Jiří  
 Chyňava 49  
 tel. 311 691 131

■ 22. a 23. Dr. Burková Blanka  
 Beroun, Pod Kaplankou 508  
 tel. 311 610 225 

■ 28. Dr. Averko Mykhaylo  
 Králův Dvůr, Průmyslová 614  
 tel. 311 572 135 

■ 29. a 30. Dr. Cajthaml Jiří  
 Drozdov 29  
 tel. 605 420 898

Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin
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28.10.2016 na den vzniku samostatného 
československého státu bude vypraven  
slavnostní pěší průvod z Hostomic, 
Dobříše a Rosovic, ve kterém budou  
neseny městské prapory. 
Hostomický průvod vyrazí 28. října 2016  
v 10.00 hod. od MěÚ Hostomice, půjdeme  
po žluté turistické značce až na místo  
(trasa je dlouhá 5 km v jednom směru). 
Pro fyzicky méně zdatné (seniory) bude  
vypraven autobus s odjezdem v 10.00 hod. 
od MěÚ Hostomice, který dojede na roz- 
cestí „Pod Studeným vrchem“, odkud bude 
zbývat dojít již „jen“ 1,5 km po nezpevně- 
né lesní cestě (červené turistické značce). 
Po skončení slavnosti bude autobus opět  
na stejném místě čekat a dopraví vás zpět 
do Hostomic. 
V dnešní uspěchané době je velmi důležité 
se setkávat na takovýchto společných  
akcích. Na místě bude zajištěno občer- 
stvení a krátký kulturní program.

Vít Šťáhlavský

tradiční výšlap na „čtyřmezí“


