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Součástí Hostomických
listů je i brožurka
„Jak dlouhodobě
posilovat imunitní
systém“, která byla
vytvořena ve spolupráci
s Mgr. Evou Hájkovou,
MPH, MBA Specialistkou
preventivní, funkční
medicíny a výživy
a Mikroregionu

VÝJEZDY HASIČŮ
❚

29.4.2021 ve 13.57 byla naše jed-

❚

13.5.2021 v 15.21 jsme vyjížděli

notka vyslána s vozidlem CAS32 Tat-

s CAS32 TATRA do Nádražní ulice

ra k požáru na dopadové ploše Brda

v Hostomicích. Na místě jsme pro-

❚

2.5.2021 v 5.51 vyjížděla jednot-

ka z Radouše k nalomené větvi hrozící pádem na komunikaci.
❚

2.5.2021 v 8.40 vyjížděla jednot-

ka z Hostomic k odčerpání vody ze
zatopeného sklepa.
❚

13.5.2021 ve 12.10 jsme vyjížděli

s CAS32 TATRA k ucpané propusti

vedli odčerpání vody ze zatopeného
sklepa a vyčištění ucpaného kanálu,
díky kterému se na silnici vytvářela
vodní laguna.
❚

15.5.2021 proběhla brigáda v po-

době úklidu hasičárny. Minulý rok se
tato akce díky Covidu nekonala a za
tu dobu se toho v hasičárně nashromáždilo opravdu mnoho. Již delší

na příjezdové cestě k domovu senio-

dobu bojujeme s nedostatkem místa,

rů v Zátoře. Hrozilo zatopení domu

ale nezbývá nic jiného, než se s tím

ležícího níže. Provedli jsme vyčiště-

poprat a využít každého volného pro-

ní propustě a usměrnění přitékající

storu. Díky moc všem zúčastněným.

vody.

Dokončení na str. 3.

Hořovicko. Přináší
praktické rady a návody
ohledně našeho zdraví.

svoz
odpadu
Dne 29.5.2021 se uskuteční svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu:
9.00 hod. – Hostomice
dvůr Městského úřadu
10.00 hod. – Lštěň
u dětského hřiště
11.00 hod. – Bezdědice
u bývalého obchodu
12.00 hod. – Radouš
na návsi u obchodu

co se u nás děje

zápis ze zasedání
zastupitelstva města Hostomice č. 3/2021
konaného dne 10. května 2021 od 18.00 hodin v hostomicích
Přítomni zastupitelé: Šťáhlavský, Příhoda, Zachoval,

bezdědická místní komunikace okolo hřiště

Bomba, Kubrichtová, Šinágl, Synek, Kubišta

a chodník od náměstí k firmě Mandík, a.s. s tím,

Omluveni: Mužíková

že bude rozšířen okruh oslovených projektantů

Zastupitelé projednali následující body a v případě jejich

a jednáním v zastupitelstvu bude zpřesněno zadání.

schvalování je uvedeno pod bodem pro-proti-zdržel.
1.	Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
	Zapisovatel: Zachoval
Ověřovatel zápisu: Kubrichtová, Šinágl
Hlasování: 8-0-0
2. Schválení programu dle návrhu.
Hlasování: 8-0-0
3.	Zastupitelé projednali a schválili Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje dle „Zásad pro poskytování
finančních příspěvků na hospodaření v lesích“.
Hlasování: 8-0-0
4.	Zastupitelé projednali a schvalovali změnový
list č. 18 k akci MŠ Hostomice a příslušný dodatek
smlouvy o dílo.

organizaci včelařů ve výši 12.700 Kč.
Hlasování: 8-0-0
10.	Zastupitelé projednali a schvalují podání žádosti
o dotaci na akci „Novostavba požární zbrojnice
v Radouši“.
Hlasování: 6-1-1 (pí Kubrichtová proti
a p. Šinágl se zdržel)
11.	Zastupitelé projednali a schvalují podání
žádosti o dotaci na pořízení nové CAS
(cisternové automobilní stříkačky).
Hlasování: 8-0-0
12.	Zastupitelé projednali a schvalují dotace na lesní
hospodářství.
Hlasování: 8-0-0

Hlasování: 5-1-2 (p. Příhoda je proti, p. Bomba

13.	Zastupitelé projednali žádost o změnu ÚP.

a p. Synek se zdrželi)

	Zastupitelé se dohodli na otevření změny

5.	Zastupitelé projednali a schvalovali nevymahatelné

Územního plánu č. 3. Bude následovat časově

pohledávky dle návrhu.

omezená výzva na připojení se k této žádosti

Hlasování: 8-0-0

a tato pak bude podána souhrnně.

6.	Zastupitelé projednali a schválili vyřazení
nepotřebného majetku dle návrhu.
Hlasování: 8-0-0
7.	Zastupitelé projednali a schválili vyřazení
a ekologickou likvidaci vozidla DA 12 Avia

14. Město bude investovat společný hrob pro
sociální pohřby.
15.	Zastupitelé projednávali stav reklamace na akci
Hřbitovní zeď a Márnice.
16.	Zastupitelé schválili přijetí příspěvku ze státního

– požární speciál pro převoz mužstva, protože

rozpočtu o kompenzačním bonusu pro rok 2021

oprava by byla dražší, než zůstatková cena.

ve výši 85.847,50 Kč určený ke zmírnění negativních

Hlasování: 8-0-0

dopadů daňových příjmů obcí. Příjem je součástí

8.	Zastupitelé projednali a odložili výběr projektanta
na opravy místních komunikací Školní ulice,
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9.	Zastupitelé schvalují finanční dar pro místní

rozpočtového opatření č. 2/2021.
Hlasování: 8-0-0
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VÝJEZDY HASIČŮ
Dokončení ze str. 1.

Pár slov o výjezdech
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hostomice je zařazena
do kategorie JPO III/2 (jednotka požární ochrany), to znamená,
že k mimořádné události vyjíždíme do deseti minut od vyhlášení
poplachu.
Při spuštění sirény přijde každému členovi jednotky SMS se základními
informacemi o události, ke které se pojede. Většina z nás má ve svém
telefonu také aplikaci, která na daný výjezd upozorní a zároveň ukáže
informace, případně navigaci k místu mimořádné události.
Dle informací a vyhodnocení situace rozhoduje důstojník operačního
střediska o technice, která k zásahu vyjede. Někdy vyjíždí jednotka
z Radouše, někdy z Hostomic a mnohdy obě najednou. Jak bylo výše
zmíněno JPO III/2 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní
působností kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd dvou družstev
o zmenšeném početním stavu (celkem 8 hasičů) a zřizuje se zpravidla
ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000.

Očkování psů

Když siréna houká a z hostomické hasičárny nevyjede žádné vozidlo,
znamená to, že na pomoc jede jednotka z Radouše. Každý zásah a každá
mimořádná událost je specifická a vyžaduje vhodnou techniku, případně
věcné vybavení.

2. 6. 2021 - MVDr. Brožková
❚

15.00–15.30 Radouš

❚

15.35–15.50 Bezdědice

❚

16.00–16.20 Lštěň

❚

16.25–16.45 Hostomice

Ceny vakcín: Vzteklina 100,- Kč
Komb. vakcína 300,- Kč
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Velikonoční stezka
Opět po roce se nám blížily Velikonoce a s nimi bohužel i vládní
nařízení – opět bez hodování a koledy. Hasiči z Hostomic si pro děti
připravili zábavnou stezku, kterou dětem tento svátek zpříjemnili.
Trasa dlouhá 4 km vedla od konce Hostomic směrem na Lštěň
a lesem zpět.
Při procházce se malým i velkým návštěvníkům prostřednictvím jednotlivých zastávek na stezce představily zvyky a tradice Velikonoc. Dále se
děti naučily správně poznávat jarní květiny, nechybělo ani protažení těla
a zajímavosti z ptačího světa. Po celou dobu stezky návštěvníci vyplňovali
křížovku s velikonoční tématikou. Na konci výpravy na děti čekalo překvapení v podobě velikonočních zajíčků.

Čarodějnická stezka
A co čarodějnice? Kam vyrazit s dětmi? Ano, ani čarodějnice se bohužel
nemohly konat tak, jak bychom si všichni přáli. A tak jsme opět dali hlavy
dohromady a vznikla stezka za čarodějnicí Bludimírou. Během této stezky
se děti dozvěděly zajímavé informace o legendách a nadpřirozených
bytostech z našich Brd, plnily různé didaktické úkoly a nechyběl ani například let na koštěti, nebo hod šiškou na zlou ježibabu. Na konci cesty děti
mohly zahlédnout u jedné opuštěné chaloupky na kraji lesa čarodějnici,
která střežila poklad pro hodné děti v podobě sladkostí.
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KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
Po dlouhé koronavirové pauze díky rozvolnění
protiepidemiologických opatření jsme se mohli
setkat. Jak mladí hasiči, tak vedoucí se nemohli
pondělního setkání dočkat.

Tímto vítáme mezi hasiče Verunku, Honzíka, Štěpán-

Vstříc nám vyšlo i počasí, proto jsme se mohli vrhnout
na trénink. Děti se chopily hadic a sportovní mašiny
s takovou vervou, jako by dlouhá prodleva tréninku
vůbec nebyla. Do kroužku jsme přivítali šest nových
členů, kteří se hned zapojili.

Zahráli jsme si různé sportovní hry a vrhli jsme se také

ka, Kristýnku, Alexe a Filípka.
Při druhém setkání jsme svá těla začali dostávat
do kondice překážkovou štafetou.
na teorii.
Za SDH Michal Šinágl, Veronika Šmejkalová,
Lucie Nájemník Krubnerová
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MŠ / společenská rubrika
Vzpomínky
■ Smutným dnem

zůstává

pro

nás

4. červen, kdy vzpomínáme 7. výročí

úmrtí

naší

maminky paní Růženy Kocourkové
z Bezdědic.
Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte s námi. Dcera Dobruš
a synové Kája a Pepa s rodinami
■ Dne 29.4.2021

již uplynuly 4 smutné roky, co nás
navždy opustila naše
milovaná manželka, maminka a babička paní Jarmila
Mezková.

ZUBNÍ POHOTOVOST
Květen 2021
■ 29. a 30. Dr. Martina Tomková
Beroun, Větrná 984
tel:774 117 578
Červen 2021
■ 5. a 6. Dr. Eva Trtková
Králův Dvůr, Průmyslová 614
tel: 602 448 894
■ 12. a 13. Dr. Richard Valta ml.
Žebrák, Hradní 68
tel: 311 533 384
■ 19. a 20. Dr. Vladimíra Veselá
Beroun, Švermova 1591
tel: 601 371 200
■ 26. a 27. Dr. Magdalena Třesohlavá
Lochovice 308
tel: 723 556 474
Pohotovostní služba stomatologů
je v době od 8.00 do 11.00 hodin.
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Jaro v naší školce

Po distanční výuce jsme se v polovině dubna mohli zase setkat ve školce,
i když v omezeném počtu. Dětem se nevyhnulo ani testování na Covid-19, ale
společně s rodiči to zvládli všichni bez problémů a mohli jsme si společně
začít užívat začátek jara.
Na začátku jsme se vydaly odemknout
les. Cesta plná úkolů se letos musela
rozdělit a děti si jí užily ve dvou skupinách. Každoroční akci si děti a paní
učitelky i za ztížených podmínek užily.
Jaro jsme přivítaly i oslavou filipojakubské noci a třídy se na týden proměnily na malé čarodějnice a čaroděje.
Nejvíce jsme se těšili na závěrečný den
plný masek a soutěží.
Hezké dny jsme ve třídě ,,Žluťásků“
a ,,Modrásků“ využily k prozkoumání hmyzí říše a vyrazily jsme do polí
pozorovat různé broučky. Učíme se

o jejich životě a poznáváme přírodu
kolem nás.
Komu nestačí úkoly v mateřské školce
a chce si zpestřit i odpoledne s rodiči, může vyrazit na stezku o záchranu
princezny, kterou školka pro děti připravila pod kopcem Šiberák.
Pevně doufáme, že všechna omezení
jsou už za námi a všichni si společně
a ve zdraví užijeme spoustu zábavy
před prázdninami.
Vydává: MěÚ Hostomice
Odpovědná osoba: Vít Šťáhlavský
Redakce: Ing. Vladimír Zachoval,
Karel Grunt, Diana Hrdličková
Grafické zpracování a tisk: Ivan Křenek, Hořovice
Adresa redakce: MěÚ Hostomice, Tyršovo nám. 165,
267 24 Hostomice, tel.: 311 584 101 - ústředna,
e-mail: starosta@hostomice.cz, www.hostomice.cz
Evidováno MKČR pod č.: E11276
Právo omylu a tiskových chyb vyhrazeno.
Text je chráněn dle autorského zákona.
Za obsah a formu článku odpovídá jeho autor.
Uzávěrka HL je vždy 20. den v měsíci.
Do té doby můžete své příspěvky předávat
písemně pí 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.
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