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Naši slavní spoluobčané

Paní Miloslava Hermansdorferová-Schulzová je původem z Hodonína.
Rodiče jí komunisté v padesátých letech nespravedlivě zavřeli do vězení.
Maminka se vrátila po třech a půl letech, tatínek s podlomeným zdravím
po sedmi. Když se maminka vrátila z vězení, řekla jí, že by jí ráda splnila
nějaké velké přání. A ona si přála jezdit na koni. To jí bylo 11 let.
Paní Miloslava se pak nedostala ani
na gymnázium, ani na zemědělskou
školu. I když zkoušky udělala. Poslali
ji ke kravám, ale moc jí to nevadilo.
Měla zvířata od malička ráda. Chvíli
pak pracovala v OP Prostějov. Nejprve jako šička a potom v kanceláři.
Táhlo ji to však ke zvířatům a tak
když se jí ozval kamarád, že je na jezdeckém učilišti v Trnové, zeptala se,
zda by se tam nemohla učit také. Vyšlo
to. Říkala si, že by po vyučení mohla
zkusit jít na vysokou školu veterinární.
Obrat nastal, když v rámci učení jela
tři dostihy a všechny vyhrála. Lidi jí
tleskali a z veteriny nebylo nic.
Po vyučení se jí ujal pan Krištůfek.
Trenér, který byl fajn na koně i na lidi.
Pod jeho vedením pak paní Miloslava
Hermansdorferová-Schulzová vyhrála
téměř 200 dostihů. Nejprve přes proutěné překážky, ale pak nejvíc ty ro-

vinné. Ty, co známe z Velké Chuchle.
A nejslavnější z nich – Československé derby – vyhrála jako vůbec první
žena. Stalo se to v neděli 25. června
1972. S hřebcem Crapomem vyhráli
s nevídaným náskokem o 10 délek.
Derby je závod na 1,5 míle a u nás
se běhá na 2400 metrů. Je to závod
tříletých koní – anglických plnokrevníků, kteří jej tak absolvují jen jedenkrát, a výsledek je pak rozhodující
pro celý jejich další život a hlavně
zařazení do chovu. Vítězové derby
jsou zlatým písmem zapsáni do dějin
jezdeckého sportu.
Paní Miloslava mohla vyhrát derby už
v roce 1969. Jezdila tenkrát s Reliefem.
Před dostihem se ale zranila a Relief
pak vyhrál, ale s náhradním jezdcem.
K Reliefovi měla výjimečný vztah
a on k ní. Když ji jednou po tréninku
ve chvilce nepozornosti shodil a splašeně prchal, když předtím přetrhl
otěže, tak se na zavolání otočil
a s hlavou sklopenou se jezdkyni přišel
omluvit... Běda, když se před ním
bavila s nějakým chlapem. Strašně
žárlil. Kopal a vyhazoval – chtěl ji jen
pro sebe...
Paní Miloslava měla a má celý život
ráda zvířata. Při sportu se to projevovalo tak, že při dostizích nerada
používala bič na povzbuzování. Když
někdy dojela druhá, trenér se do ní
pustil „na co máš ten bičík?“ Když ho
pak použila, dopadlo to tak, že měla
jelita na vlastní noze.
Paní Miloslava HermansdorferováSchulzová je původem z Hodonína.

V dětství a mládí se stěhovala po
Hané, až koně ji přivedli do Prahy.
Když svoji sportovní karieru ukončila,
zamilovala se nakonec do našeho
kraje a odstěhovala se do Hostomic.
Žije šťastně a skromně se dvěma
voříšky a dvěma mourovatými kocoury v Široké ulici.
Vyprávění paní Miloslavy
Hermansdorferové-Schulzové s úctou
a obdivem zaznamenal V. Zachoval.
Městský úřad Hostomice
vypisuje konkurs na volné místo

Řidič multikáry
a údržba
veřejných
prostor
Druh pracovního poměru:
❚ plný úvazek
Požadavky na uchazeče:
❚ řidičské oprávnění skupiny B
❚ časová flexibilita, spolehlivost
a schopnost samostatné práce
❚ výpis z rejstříků trestů ne
starší 3 měsíce
Platové podmínky:
❚ 4. platová třída, základní plat
9460,-Kč – 14250,- Kč podle
délky praxe + osobní ohodnocení
Životopis posílejte do 15.4.2013
do 16.00 hod. v zalepené obálce
na adresu Městský úřad Hostomice, Tyršovo náměstí 165,
267 24 Hostomice, označeno
nápisem „Neotevírat - konkurs
na místo řidiče multikáry“.
Vedení města Hostomice děkuje
panu Kováčovi, který musel
ze zdravotních důvodů ukončit
pracovní poměr, za dlouholetou
spolupráci s městem.
Vít Šťáhlavský, starosta

co se u nás děje

SOUTĚŽTE
S HOSTOMICKÝMI
LISTY!
Pokud poznáte místo na fotografii,
napište správnou odpověď buď na
e- mai l: kordu li n k a@ emai l.c z
(předmět: soutěž), nebo ji přineste
paní Merunové v obálce s nápisem
„soutěž“.
Každý měsíc vylosujeme na redakční radě výherce, který (kteří)
obdrží publikaci „Hořovicko na
starých fotografiích“.
V březnovém čísle jste viděli foto
čističky v Rybnicích. Výherci jsou:
J. Táborský – Hostomice, rodina
Špiclova st. – Hostomice, rodina
Špiclova ml. – Hostomice, Lucie
Němečková – Praha, Václav Beránek – Hostomice, Vlasta Slánská
- Hostomice.
Dubnová soutěžní fotografie:
L o s ovat bu de me z o dp ově dí
došlých do 19.4.2013 včetně.

Informace
k novému územnímu plánu
města Hostomice
Jak jsme již informovali v minulých číslech Hostomických listů, město
Hostomice potřebuje pořídit nový územní plán města Hostomice. Za tímto
účelem byla koncem února loňského roku vypsána urbanistická soutěž
o návrh nového územního plánu města Hostomice. V červnu loňského
roku pak odborná porota vybrala z došlých návrhů 3 týmy, které pak město
vyzvalo v rámci tzv. jednacího řízení bez uveřejnění k užšímu jednání,
ve kterém už nebyla posuzována jen kvalita samotného přístupu architektů
k tvorbě územního plánu pro město, ale i finanční a smluvní stránka věci
a v neposlední řadě i schopnost a ochota komunikace architektů s městem
a jeho občany. Zde se ukázala obrovská výhoda výběru zpracovatele
formou urbanistické soutěže s navazujícím jednacím řízením bez uveřejnění
- v 1. kole jsme vybrali několik soutěžících, jejichž návrh je po odborné
stránce nejlepší, a v 2. kole mezi těmito vybranými soutěžícími uspořádáme
soutěž o cenu díla a máme možnost s nimi vést diskuzi nad jejich návrhem
a udělat si tak názor, zda s tímto týmem dokážeme spolupracovat. Při výběru zpracovatele „klasickým“ výběrovým řízením můžeme v podstatě vybrat
zpracovatele pouze na základě nabídnuté nejlevnější ceny bez možnosti
posouzení jeho kvalit a ochoty spolupracovat.
V rámci výše uvedeného jednacího řízení bez uveřejnění byl zastupitelstvu
města doporučen tým složený z těchto architektů: Ing. arch. Michal Kuzemenský, MgA. Ida Čapounová, Ing. arch. David Pavlišta, MgA Ondřej Synek,
Ing. arch. Jan Vlach a Ing. arch. Jiří Žid. Zastupitelstvo města Hostomice
pak na svém březnovém veřejném zasedání odhlasovalo pořízení územního
plánu města výše uvedeným týmem. Začátkem dubna bude s tímto týmem
uzavřena smlouva o dílo.
Tento tým byl mimo jiné vybrán proto, protože nabízí městu a občanům
výraznější komunikaci o zpracovávaném územním plánu. V prvních několika týdnech od podpisu smlouvy se zpracovatelé budou s územím města
a jeho obyvateli seznamovat. Poté vypracují tzv. urbanistickou koncepci města
Hostomice, ze které vyplyne i formulace zadání územního plánu. Pak nějaký
čas budou pracovat na návrhu územního plánu, který bude veřejně projednán, a nakonec bude vypracován čistopis územního plánu, do kterého budou
zapracovány relevantní připomínky občanů a státní správy. Samozřejmostí
je spolupráce s občany po celou dobu zpracovávání územního plánu, kdy
vítězný tým avizuje „nadstandardní“ komunikaci s občany!
Vít Maršálek

Městský úřad informuje
■ Veřejné zasedání se uskuteční 17. dubna 2013 od 18.00 hodin v Hostomicích.
■ Městský úřad v Hostomicích pořádá humanitární sbírku pro Diakonii Broumov
v pondělí 6., 13., 20. a 27.5.2013 v době od 14 do 16 hodin. Při této příležitosti můžete přinést
čisté oblečení, obuv, pletací příze, hračky, přikrývky (zabalené v krabici nebo v pytli).
■ Předem oznamujeme, že 4.5. proběhne svoz velkoobjemového odpadu
a 11.5. svoz nebezpečného odpadu. Svozové časy upřesníme v květnovém čísle.
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Nový územní plán bude nástrojem toho, jakým směrem
se bude ubírat rozvoj našeho města na několik let dopředu.
Pro zajímavost uvádíme článek z roku 1939, kdy naši předkové uvažovali o rozvoji města Hostomice jako o pětitisícovém
městě. Pro představu dnes město Hostomice i se spádovými
obcemi Bezdědice a Radouš má cca 1600 obyvatel.

Městská knihovna
v Hostomicích
vyhlásila výtvarnou soutěž
pro děti do 15 let na téma
Čarodějnice, bludičky a víly
Výtvarné práce odevzdejte
do městské knihovny
do 19. dubna 2013
V březnu připravila městská
knihovna pro 9. ročníky
ZŠ P. Lisého besedy o Karlu
Čapkovi a pro 8. ročníky
lekce informativní výchovy
na téma anotace, při nichž
si žáci procvičili vyhledávání
v knihách.
Ve dnech 8. a 12. dubna 2013
budou v knihovně probíhat
besedy se žáky ZŠ Osov,
proto bude knihovna otevřena
až od 13 hodin.
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USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 2/2013

konaného dne 13. března 2013 od 18.00 hod. v hasičské zbrojnici v radouši
Přítomni: V. Šťáhlavský, V. Maršálek,
J. Mikeš, V. Zachoval, M. Ulrich
(od bodu 1.e), S. Kubišta, J. Jirák,
J. Mičan
Neomluveni: V. Mandík
Zastupitelstvo města Hostomice:
1. Schvaluje:
a) Orgány schůze:
Návrhová komise:
V. Maršálek, S. Kubišta
Zapisovatel: V. Zachoval
Ověřovatelé zápisu:
J. Mičan, J. Jirák
Hlasování: 7-0-0
(pro-proti-zdržel se)
b) Program veřejného zasedání.
Hlasování: 7-0-0
c) Rozpočtové opatření č. 1/2013.
Hlasování: 7-0-0
d) Účetní uzávěrku a hospodářský
výsledek Mateřské školy Hostomice, včetně přerozdělení zisku
dle návrhu. Hlasování: 7-0-0
e) Převzetí zkolaudovaných
inženýrských sítí a komunikací
v lokalitě „V Zahradách“ za té podmínky, že manželé Záhoříkovi
budou v této lokalitě provádět
na svou zodpovědnost a na svůj
náklad zimní údržbu do doby
zkolaudování celé příjezdové
komunikace od hřbitova.
Hlasování: 7-0-0
f) Další nepronajímání bytové jednotky v domě č.p. 248 (pošta)
v Hostomicích. Hlasování: 8-0-0
g) Navýšení ceny za vícepráce
práce spojené s montáží zařízení
na odtah plovoucích nečistot
z odsazovací nádrže ČOV Hostomice o 40.064 Kč bez DPH.
Hlasování: 8-0-0
h) 1. Zrušení již schváleného prodeje
		 pozemku parc. č. 82/3 k.ú.
		 Radouš p. Mezkovi a p. Chra		mostovi.
2. Směnu pozemku parc. č. 82/3
		 k.ú. Radouš ve vlastnictví města
		 Hostomice za část pozemků
		 parc. č. 83 a 84 k.ú. Radouš
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		 (veřejné prostranství) a za spo		 luvlastnický podíl ve výši id. 1/4
		 k pozemkům parc.č. 132 a parc.
		 č. 144 v k.ú. Hostomice pod
		 Brdy všechny ve vlastnictví
		 p. Chramosty, za podmínky,
		 že p. Chramosta si uzavře
		 smlouvu o smlouvě budoucí
		 o prodeji části pozemku 82/3
		 k.ú. Radouš přiléhající k po		 zemku parc.č. 322/6 k.ú. Radouš
		 do chvíle, kdy bude legislativně
		 možné tuto část pozemku
		převést.
Hlasování: 8-0-0
i) Pořízení elektronického zabezpečovacího zařízení do hasičské
zbrojnice Hostomice od společnosti ELPIS s.r.o. za částku
28.464,- Kč. Hlasování: 8-0-0
j) Prodej pozemku parc.č. 974/6,
k.ú. Hostomice pod Brdy Jednotě,
spotřebnímu družstvu v Hořovicích za 100,-/m2 s předkupním
právem zpětné koupě za 100,-/m2
po demolici (dožití) stavby postavené na tomto pozemku.
Hlasování: 8-0-0
k) Opravu komunikací od firmy
J&C spol. s r. o. 152.580,- Kč.
Hlasování: 8-0-0
l) Uložení kabelu veřejného osvětlení
v ulici v Rybnicích za cenu
38.812,- Kč bez DPH od firmy
Elektrostav Strakonice.
Hlasování: 8-0-0
m) Záměr nákupu kompletních stožárů a světel na osvětlení přechodů
v Radouši a Bezdědicích, osvětlení
ul. V Rybnicích, Na Kopečku,
v Radouši směrem na Hůrku a pro
doplnění jednotlivých světelných
míst v Hostomicích za částku
maximálně 180.000,- Kč.
Hlasování: 8-0-0
n) Schvaluje věcné břemeno
na pozemcích parc.č. 877/3, 926/3,
1056, 1080/54 a 1080/55 dle GP
č. 862-179/2012 v k.ú. Hostomice
pod Brdy ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. Hlasování: 8-0-0
o) Poskytnutí finančního daru
Klubu železničních cestovatelů o.s.

na provoz Podbrdského motoráčku na sezónu 2013 ve výši
3.000,- Kč. Hlasování: 8-0-0
p) Uzavření smlouvy o zhotovení
územního plánu s vítězem jednacího
řízení bez uveřejnění – Ing. arch.
Michalem Kuzemenským za cenu
1.224.000,- Kč. Hlasování: 8-0-0
q) Pořízení nového územního plánu
města Hostomice.
Hlasování: 8-0-0
r) Víta Maršálka jako určeného
zastupitele pro jednání ve věci
územního plánu v souladu
se stavebním zákonem.
Hlasování: 8-0-0
2.	Ukládá p. starostovi:
a) Připravit na příští zasedání podklady pro možné zvýšení nájmů
v domě č.p. 169 v Hostomicích.
b) Zajistit nabídku na stavební
úpravu v budově hasičské zbrojnice, pro obsluhu bankomatu.
c) Ověřit povinnost opatřit energetické štítky pro budovy v majetku
města.
d) Vstoupit v jednání o jiných
variantách provozu veřejného
osvětlení na území Města,
vč. jejich možné revitalizace.
Usnesení bylo schváleno.
Hlasování: 8-0-0
Vydává: MěÚ Hostomice
Odpovědná osoba: Vít Šťáhlavský
Redakce: Ing. Vladimír Zachoval, Karel Grunt,
Jana Císařová, Sandra Svobodová
Grafické zpracování a tisk: Ivan Křenek, Hořovice
Adresa redakce: MěÚ Hostomice, Tyršovo nám. 165,
267 24 Hostomice, tel.: 311 584 101 - ústředna,
fax: 311 584 116, 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 Merunové na MěÚ, faxem na číslo 311 584 116
nebo telefonicky na číslo 311 584 101 - ústředna,
nejlépe však v elektronické podobě na e-mail:
starosta@hostomice.cz nebo kordulinka@email.cz
Děkujeme za příspěvky.
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Kaplička
Vážení spoluobčané,
v únorovém čísle Hostomických listů byla dána fotografie
zátorské kapličky. Dnes už je v opravdu žalostném stavu
a pláče po nové rekonstrukci.
Fotografií z doby před patnácti lety si připomeňme,
jak byla opravdu krásná, bělostná a hleděla na krajinu.
Tehdy se na rekonstrukci podílela celá naše rodina.
Vratislava Dvořáková-Kůtová zhotovila novou sochu
sv. Antonína – vypadala opravdu starožitně, Hynek Kůta
vyrobil nové otvírací okno s rámem a 7 mm silným
drátěným sklem, manželé Vojířovi a Kůtovi provedli
ostatní práce na zdivu – omítnutí a vybílení atd. Kaplička
tehdy byla slavnostně vysvěcena a zúčastnilo se asi třicet
občanů. Socha se dožila jen tří měsíců – někdo ji ukradl.
Za nějaký čas bylo vytrženo a rozbito okno. Do kapličky
se mladí strefovali rajčaty a kamením. Dnes už je parta,
která vše ničila, starší a neobjevuje se zde.
Pokud město Hostomice nějakou finanční částkou podpoří, jsme znovu ochotni provést rekonstrukci novou.
Libuše Kůtová
Držíme se tradičních receptů
italské domácí kuchyně
Vaříme vždy z čerstvých surovin
a pečlivě vybíráme své dodavatele
Nepoužíváme mražené polotovary,
konzervanty a umělá dochucovadla
Vaříme i bezmasá, tedy vegetariánská jídla

Hostomická

fokáča
Tyršovo nám. 160, Hostomice

❚ originální italský chléb Fokáča ❚ Italské
těstoviny Aglio, Olio, Peperoncino, Arrabbiata,
Puttanesca ❚ Masa a ryby metodou braising
(dlouhé dušení) ❚ gril ❚ Míchané zeleninové
saláty ❚ Moučníky a dezerty ❚ horká čokoláda ❚ káva costadoro oceněná 1. místem
za chuť a kvalitu ❚ Prodej biopotravin

Vaříme italsky s láskou

sobota otevřeno
Možnost objednávek po telefonu
Otevírací doba: úterý – pátek 8.30–16.00 hod.
Sobota 8.30–14.00 hod. ❚ telefon 774 111 144

Milí přátelé,
na letošní rok připadá 1150. výročí příchodu Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu. Při této příležitosti
se koná řada akcí pořádaných různými církvemi.
Mezi největší z nich bude jistě patřit Setkání
kultur v Mikulčicích 24.–26. května a již tradiční
Dny lidí dobré vůle na Velehradě ve dnech 4.–5.
července. Soluňští bratři posílili významným
způsobem v naší zemi křesťanskou víru, vzdělanost
a kulturu. Proto jejich působení není zajímavé
pouze z historického hlediska, ale má velký vliv
na uspořádání naší společnosti dodnes. Rád bych
upozornil také na význam při utváření národní
identity, ale současně i prohlubování vědomí sounáležitosti s dalšími evropskými národy. To je v době
krize, která není jenom ekonomická, ale především
hodnotová, a v době, kdy Evropa tápe, kam dál,
stěžejní. V rámci tříleté duchovní přípravy na toto
jubileum uvnitř katolické církve zazněly i následující
otázky: Jakým způsobem nacházet cesty k hlavám
a srdcím lidi, kteří jsou, alespoň na první dojem,
k duchovnímu rozměru života spíše zdrženliví?
Jak pomáhat při opětovném nalézání a praktikování
duchovních i morálních hodnot, na kterých je naše
evropská civilizace vystavěna? Řešením jistě není
nadávání na poměry, ale po vzoru našich věrozvěstů
přiložení rukou k dílu.
Stefan Wojdyla, kněz
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VOJENSKÝ ÚJEZD BRDY

V dubnu roku 2011 ministr obrany Alexandr Vondra oznámil rozhodnutí
redukovat rozlohy vojenských újezdů a zcela zrušit druhý nejstarší vojenský
újezd VÚ Brdy. S tím se hned vynořila řada dohadů a spekulací, v nichž
se skutečnostem věnovalo málo pozornosti. Proto se za těmito fakty ohlédněme. Kde se vzal v Brdech vojenský výcvikový prostor a proč.
Záhy po ukončení První světové války
a i po podepsání Versailleské mírové
smlouvy se ukázalo, že nově vzniklá
Československá republika si svoji
suverenitu bude muset uhájit. Nejen
diplomatickými akcemi a mezinárodními smlouvami, ale též svojí vlastní
vojenskou silou, dobře vybudovanou,
disciplinovanou a perfektně vycvičenou armádou vybavenou moderními
zbraněmi.
Omezená cvičiště u kasáren ani výcvikový prostor Milovice nebyly pro
to dostačující. Po jednáních ve vládě
i s místními úřady padlo v roce 1926
rozhodnutí vybudovat dělostřeleckou
střelnici na území Středních Brd jako
nejvhodnějším prostoru.
Proti tomuto rozhodnutí vlády ČSR
protestovala řada významných přírodovědců, jako např. botanik profesor
Domin, kteří prohlašovali, že Střední
Brdy jsou natolik přírodovědecky
významné, že by měly být vyhlášeny
chráněným územím. Zmiňuji se
o tom právě proto, že tato myšlenka
nikdy nevymizela a paradoxně byla
svým způsobem naplňována právě
po vyhlášení statutu vojenského
výcvikového prostoru.
Vláda ČSR uložila Pozemkovému
úřadu zakreslení požadovaných parcel
k výkupu a Ministerstvu financí ČSR
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tyto výkupy profinancovat na základě
řádně uzavřených kupních smluv. Výkupy byly provedeny do dubna 1928.
Lesní pozemky vykoupené státem měly rozlohu 20 676,50 ha. Od 1. dubna
1928 jsou obhospodařovány k tomu
zřízenou státní organizací Vojenské
lesní podniky, se sídlem v Hořovicích
od 24. listopadu 1928. Z této organizace později vzniknul dnešní státní
podnik Vojenské lesy a statky, který
má ze zákona právo hospodaření
na všech strategicky významných
územích v majetku státu.
Pozemky na současném území VÚ
Brdy jsou řádně nabytým majetkem
státu na základě kupních smluv z let
1926–1928 doplněných velkorysou
bonifikací, totiž právem dotěžby zašetřených mýtních porostů pro dřívějšího vlastníka. Celkem 226 999,95 m3,
z toho nejvíce, 173 761,55 m3, na lesní
správě Obecnice. Smluvní dokumenty
jsou archivovány.
Zároveň probíhalo kácení lesních výseků pro cílové plochy. První cílová
plocha Jordán byla uvedena do užívání 19. května 1930. Potom následoval
Tok a v následujících letech byla
budována další vojenská zařízení.
Po jejich vybudování v roce 1935
byla dělostřelecká střelnice přejmenována na Vojenský tábor Jince.

Původní řád vojenského výcvikového
prostoru (VVP) omezoval pohyb civilního obyvatelstva pouze v době
výcviku vojsk a ostrých střeleb. Ve 30.
letech 20. století měl VÚ Brdy velký
význam pro odzkoušení nových druhů
zbraní a obranných opevnění. Na výcvikové ploše Jordán se dosud zachovaly tři bunkry. Podle tohoto typu
bylo vystavěno 220 opevnění v českém a moravském pohraničí. Cvičení
vojsk na obranu suverenity ČSR osobně sledoval prezident T. G. Masaryk,
jehož pokoj v zámečku Tři Trubky
je s pietou uchováván. Vojenský výcvikový prostor Brdy navštívil rovněž
prezident Edvard Beneš, zejména
v době květnové mobilizace v roce
1938; po tragickém Mnichovu v roce
1938 údajně odsud měl opouštět ČSR.
Za války byl vojenský prostor okupován německou armádou jako „Truppenübungsplatz Kammwald“ a rozšířen o katastry několika dalších obcí
(Přední a Zadní Záběhlá, Padrť,
Kolvín, Skořice, Příkosice, Hořice,
Vísky, Trokavec, Štítov a Myť), jejichž
obyvatelé byli v roce 1941 vystěhováni. Území bylo německou armádou
pro Čechy zcela uzavřeno. V roce
1941–1942 v důsledku vichřice
a sněhové kalamity došlo k polomům.
Dřevo bylo vytěženo zajatci a zpracováno pro německý válečný průmysl.
Pro neshody s Hitlerem byl na loveckém zámečku Tři Trubky internován
suspendovaný vrchní velitel Wehrmachtu polní maršál Walter von
Brauchitsch.
Po válce na základě vyhlášky Ministerstva obrany se všichni Wehrmachtem
vyhnaní obyvatelé zabraných obcí
mohli vrátit do svých domovů a hospodařit na svých pozemcích. Dekretem
prezidenta republiky č. 12/1945 Sb.,
o konfiskaci majetku nepřátel a zrádců
národa (ze dne 21-06-1945), přešel
do majetku státu velkostatek Hořovice
(SS Gruppenführer H. Schaumburg
von Hanau). Z něj byly do vojenského prostoru připojeny lesy na k.ú.
Hořovice, Jince, Ohrazenice, Hrachoviště, Křešín, Chaloupky, Hvozdec,
Malá a Velká Víska (Valdek) celkem
výměra 1 570 ha lesů. Na protilehlé
straně v r. 1945 byla střelnice rozšířena
o 567 ha z polesí státních lesů Míšov.
Vojenské újezdy byly zřízeny až na
základě zákona č. 169/1949 Sb., o vo-
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jenských újezdech (VÚ). Celková rozloha VÚ Brdy k 1. lednu 1950 činila
22 814 ha. Nařízením MS č. 21/1950
Sb., byly veškeré parcely ve vojenském
prostoru zahrnuty do katastrálního
celku VÚ Brdy.
V roce 1952 byl VÚ rozšířen o území
obcí Velcí, Hrachoviště, Přední a Zadní Záběhlá, Padrť a Kolvín na celkovou rozlohu 26 101 ha. Hranice VÚ
Brdy byla vytyčena 5. listopadu 1952.
Původní obyvatelé (1 250 osob) byli
přesídleni a za zestátněné nemovitosti
jim byla poskytnuta náhrada peněžní
a/nebo v nemovitosti (podle §10 zákona 169/1949 Sb.). Obce s výjimkou
Velcí byly srovnány se zemí. Celé území bylo zahrnuto pod okres Hořovice.
Po zrušení malých okresů zákonem
č. 36 z roku 1960 byl celý VÚ Brdy
zahrnut do okresu Příbram. V letech
1985 až 1986 bylo pro vojenskou správu vytvořeno 5 katastrálních území:
Baština, Hrachoviště, Kolvín, Těně 1
a Záběhlá. Státní správu vykonává
Újezdní úřad VÚ Brdy v Jincích.
V pozdějších letech VÚ Brdy postoupil některá svoje okrajová území pro
rozvoj obcí sousedících s vojenským
újezdem. K 1. červnu 2011 rozloha
VÚ Brdy činila 26 009 ha.
Na základě platné legislativy celé území VÚ Brdy politickosprávně spadá
do okresu Příbram v jihozápadní části
Středočeského kraje.
K 1. lednu 2012 VÚ Brdy měl výměru
26 009 ha. Z toho výměra lesa činí

POZNÁMKA
K VYHLAŠOVÁNÍ
CHKO BRDY

22 164 ha, zemědělské půdy (převážně
pastvin) 187 ha, výměra vodních
ploch 183 ha, aktivní cvičiště 3 023 ha,
ostatní plochy 258 ha, plochy
restituentů 194 ha. Vojenská cvičiště
a objekty trvale sloužící k výcviku
vojsk spravuje Vojenská ubytovací
a stavební správa. Ostatní pozemky
hospodářského charakteru, na nichž
probíhá jen občasný výcvik vojsk,
spravují VLS, s.p.
Podle vládou přijatého harmonogramu by měl být do poloviny roku
2015 přijat zákon o zrušení VÚ Brdy.
Zároveň s tím by podle usnesení
vlády ČR č. 10/2012 měla vláda ČR
nařízením vyhlásit CHKO Brdy tak,
aby den platnosti obou legislativních
aktů byl stejný.
Ing. Vladimír Valenta, CSc.

Vážení a milí spoluobčané,
ke konci měsíce března se do vašich schránek dostaly dotazníky týkající se
hodnocení života v naší obci. Tyto dotazníky jsou zcela anonymní a údaje
z nich získané nebudou veřejně publikovány. Použiji je výhradně k vypracování mé diplomové práce na téma Zpracování strategického rozvojového
plánu pro obec Hostomice. Vyplnění vám zabere jen pár minut a mně
to velice pomůže. Účastnit se může každý obyvatel Hostomic, Lštěně,
Bezdědic a Radouše starší 15ti let. Čím více lidí dotazník vyplní, tím lépe
budu moci zjistit potřeby občanů a zapracovat je do Strategického plánu
rozvoje naší obce. Tento plán pak obci předám.
Pokud preferujete elektronickou formu vyplnění, dotazník naleznete
ke stažení na webových stránkách Města: www.hostomice.cz. U dotazníků
v papírové formě vás prosím o čitelné písmo a následné odevzdání
do schránek umístěných v chodbě městského úřadu, v cukrárně a v samoobsluze Coop. Budu moc ráda, pokud se ke mně vaše dotazníky dostanou do 7. dubna (čím dříve, tím lépe). Elektronické dotazníky prosím zašlete
do stejného data na adresu sebkovaandrea@gmail.com.
Předem vám moc děkuji za váš čas!
Bc. Andrea Šebková

Pro jednání s obcemi a kraji a pro
přípravu požadovaných odborných
materiálů a veškeré předepsané dokumentace včetně znění předlohy
pro nařízení vlády, jímž se bude
vyhlašovat Chráněná krajinná oblast
Brdy (CHKO Brdy), je ze zákona
kompetentní Ministerstvo životního
prostředí. To již na základě usnesení vlády č. 10 ze dne 4. ledna 2012
ve spolupráci s AOPK ČR zahájilo
svoji činnost s cílem, aby ještě před
zrušením vojenského újezdu vláda
mohla svým nařízením vyhlásit
CHKO Brdy s účinností ke dni zrušení VÚ Brdy.
Tím se dosáhne hladkého přechodu
ochrany zcela unikátní přírody
a krajiny Středních Brd z režimu
vojenské správy do civilní.
AOPK po dlouhodobě dobré spolupráci s orgány vojenské správy vojenských újezdů považuje ochranu
přírodních a krajinných fenomenů
ve vojenských újezdech za nedostižitelnou na území pod civilní správou.
V CHKO bude účinnost ochrany velmi hodně záležet na úzké spolupráci
obcí a státního podniku Vojenské lesy
a statky se správou CHKO. K tomu
by měly přispět aktualizované LHP
(lesní hospodářské plány) a aktualizované krajské Zásady územního
rozvoje a nově vytvořené územní
plány obcí.
MŽP dává přednost vyhlášení CHKO
na větším území než jen v hranicích
vojenského újezdu (260 km2) proto,
aby v CHKO Brdy byly zastoupeny různorodé charakteristické typy
ekosystémů vč. cenných přírodních
rezervací jižní části Středních Brd,
celkem na území cca 380 km2. Proto
usiluje přímými jednáními v obcích
o dohodu s dotčenými obcemi na
Třemšínsku a s obcemi s katastry
v sousedním západočeském přírodním
parku Brdy. Středočeský i Plzeňský
kraj vyjádřily ministerstvu souhlas
a podporu vyhlášení CHKO i ve velké variantě, pokud dotčeným obcím
záměr a jeho důsledky přesvědčivě
vysvětlí a dosáhne s nimi dohody.
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Dětský karneval
Základní organizace ČČK v Hostomicích uspořádala 2. března 2013
v Restauraci U Frajerů dětský karneval. Děti dostaly od pořadatelů
balíčky s dobrotami. Program pro ně připravil Karel Moravec.
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Hostomický slet čarodějnic
a jiné čarodějnické chásky
Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc
nebo Beltine) se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května.
Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní
svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví
příchod jara.
Po dlouhé době se v Hostomicích dne 30.4.2012 sešly
bytosti z říše čarodějné i lidské, aby společně oslavily příchod jara. Konečný výtěžek z této akce byl věnován MŠ
Hostomice a pokud chcete, fotografie z povedené akce
si můžete prohlédnout na www.mshostomice.rajce.idnes.cz
Pod záštitou místní Mateřské školy a SK Hostomice se i letos
našli dobrovolníci, kteří se rozhodli, že se pokusí připravit
pro děti i dospělé dne 30.4.2013 od 17 hodin odpoledne
plné her, zábavy a muziky.
Pokud vše vyjde dle našich představ, můžete se i tentokrát
těšit na bohaté občerstvení a bluegrassovou kapelu The
Giant Mountains Band (www.gmb.wbs.cz), při které tančili
malí i velcí. Pokud hrajete na hudební nástroj a chcete,
vezměte si ho s sebou, aby se po koncertě mohlo ještě
sedět u stolů či ohně a hrát dál.
Během následujících pár týdnů se budeme obracet na firmy
s prosbou o příspěvek na akci a budeme vděčni za jakoukoli částku. Pokud by se našli i dárci z řad obyvatel,
prosím předejte vaše příspěvky v MŠ Hostomice, kde vám
bude následně vystavena darovací smlouva. Po odečtení
nákladů spojených s pořádáním bude výtěžek rozdělen
mezi MŠ Hostomice a SK Hostomice, kterému budou
zakoupeny míče pro přípravku, popř. jiná výbava.
Děkujeme všem za přízeň, podporu a pomoc, kterou zajisté
budeme potřebovat, a držte palce, ať nám vyjde počasí!
Za kolektiv dobrovolníků Daniela Zengerle

Karneval
ve školní družině
Poslední únorový den se v ŠD konal tradiční karneval.
Zúčastnilo se 38 dětí v krásných a nápaditých kostýmech.
V tanečním reji se mimo jiné předvedli nákupní taška
Billa, kovboj, slavný lovec Pampalini, potápěč, kuchařka,
šašek, cyklista, samuraj, kostlivec, vodnice, Kleopatra,
jarní víla. Rozhodnout, která z masek je NEJ, nebylo
jednoduché. Rozhodla originalita a vtip. Nákupní taška
Billa – Míša Vyštejnová neměla konkurenci. Tancem
prolínaly zábavné balonkové soutěže a tancování pod
tyčkou. Nikdo neodešel s prázdnou. Sladkosti a drobné
odměny jsme připravily pro všechny.
Vychovatelky ŠD R.Šťastná a P. Obořilová
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Předškoláci ve školní družině
Ve středu 23. ledna k nám do školní družiny zavítali budoucí
prvňáčci. Přišli se seznámit s prostředím a činnostmi školní
družiny. Po příchodu se děti pokusily samostatně podepsat
na identifikační kartičku, kterou měly po celou dobu pověšenou na krku. Poznávaly a pojmenovávaly zvířata, vyvozovaly první hlásku z názvu. Hrály zábavné hry a soutěže
s čísly a číselnými symboly. Program, který jsme pro děti
připravily, vycházel z Rámcového programu ŠD ,,Hrou
za poznáním“.
Vychovatelky ŠD R. Šťastná a P. Obořilová

Exkurze do planetária
Žáci 6. tříd navštívili na začátku března Planetárium Praha ve Stromovce, které patří
k největším na světě a je u nás jediné svého
druhu. Hlavním sálem v planetáriu je sál Cosmorama. Je to kruhový sál o průměru 23,5 m
pro 210 diváků. Kopule se nad sálem klene
do výšky 15 metrů. Projekční plocha je největší
v České republice - 843 čtverečních metrů.
Systémy instalované v sále Cosmorama dokáží
vytvořit dokonalou iluzi vesmíru.
Děti zhlédly zajímavý pořad o pohybech
vesmírných těles a upevnily si tak znalosti
ze zeměpisu. Emotivní laserová představení
pod umělou hvězdnou oblohou patří k mimořádně silným zážitkům.
Mgr. J. Kordulová, Mgr. D. Fatková
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Mateřská škola
Hostomice
zve rodiče a děti na

Zápis dětí
do Mš hostomice
a Den otevřených
dveří

■ 26.2. jsme využili nabídky k exkurzi nižborské sklárny. Prohlédli
jsme si celý výrobní proces. Děti se dozvěděly podrobnosti této zajímavé výroby. Některé děti sebraly odvahu a foukání skla si vyzkoušely.
Každý dostal jako dárek malého skleněného slona.
■ Následující den jsme pro děti uspořádali maškarní karneval. Školka
v Bubenické ulici se proměnila v rej čarodějnic, princezen, karkulek,
spidermanů, batmanů a jiných nápaditých převleků. Pro děti byly
připraveny soutěže a oblíbené písničky. Čekalo nás i drobné pohoštění,
o které se postaraly pozorné maminky.
■ 20.3. naši předškoláci navštívili podruhé ZŠ v rámci Klubu
malého předškoláka. Paní učitelka měla pro nás připravené úkoly,
které odhalily, jak děti zvládají rozpoznávání geometrických tvarů.
Děti se také naučily novou písničku.
Za MŠ Jiřina Kačírková.

Přijďte se podívat mezi nás
17. dubna 2013 od 9.00 do 16.00 hodin
K zápisu doneste:
❚ občanský průkaz
zákonného zástupce dítěte
❚ rodný list dítěte
Kritéria pro přijímání dětí
do Mateřské školy hostomice:
K předškolnímu vzdělávání
jsou přednostně přijímány děti
v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky s místem
trvalého bydliště v Hostomicích
(§ 34, odst. 4, § 179, odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., školský zákon),
ale také i děti, kterým byl povolen
odklad školní docházky.
Děti s místem trvalého pobytu
v Hostomicích jsou přijímány do MŠ
s ohledem na následující kritéria,
která vyjadřují stupeň priority:
1. Děti dle věku (5, 4, 3)
2. Děti, které nesplňují podmínku
trvalého bydliště v Hostomicích,
ale pouze v případě, že již byli uspokojeni
všichni ostatní žadatelé s trvalým
bydlištěm v Hostomicích.
O přijetí dítěte nerozhoduje datum
podání ani pořadí podané žádosti.
Mateřská škola je pro děti
od 3 do 6 (7) let, děti mladší 3 let
budou přijímány pouze výjimečně!
Hana Beránková, ředitelka MŠ
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společenská rubrika / inzerce
oznámení
■ V sobotu 13.4. 013 se koná na sále
restaurace U Frajerů Papučové posezení.
K poslechu i tanci hrají Podbrdské
melodie. Vstupné 25,- Kč. Srdečně zveme.
Výbor STP

poděkování
■ Srdečně děkuji celé své rodině, přátelům, známým a STP za přání k mému
životnímu jubileu.
Marie Císařová

vzpomínka
■ Čas neúprosně plyne a nevrátí co vzal,
zůstává jen bolest a v srdci žal.
Dne 19. dubna 2013 uplyne 7 let, kdy nás
navždy opustila naše milovaná maminka
a babička paní Marie Gruntová
z Hostomic.
Za vzpomínku děkují syn Karel
s manželkou a vnoučci Kájík a Honzík
■ Dne 27. dubna
uplyne 40 let, kdy
nás opustil skvělý
člověk. Sportovec,
kamarád a náš blízký příbuzný, pan
Ivan Šťáhlavský.
Zemřel po těžké
nemoci ve věku
27 let. Prosíme o vzpomínku na tohoto
vzácného člověka.
Rodina Šťáhlavských z Bezdědic

ZUBNÍ POHOTOVOST
Duben 2013
■ 1. Dr. Zdeněk Karel
Medicentrum Beroun, tel. 311 746 414
■ 6. a 7. Dr. Jaroslav Holický
Beroun, tel. 311 625 510
■ 13. a 14. Dr. Zdeněk Kaiser
Nemocnice Hořovice, tel. 311 542 346
■ 20. a 21. Dr. Jarmila Holmanová
Hořovice, tel. 311 516 660
■ 27. a 28. Dr. Josef Holman
Hořovice, tel. 311 516 660
Pohotovostní služba je v době
od 8.00 do 11.00 hodin.
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