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K usnesení  
ze zastupitelstva  
- podrobněji
Hostomické listy vydává vedení města proto, aby občané věděli,  
co aktuálně se ve správě věcí obecních událo, co se děje a co se 
připravuje. Vše je projednáváno na veřejných zasedáních zastu- 
pitelstva, kde mají všichni občané možnost jednání sledovat  
a v diskuzi pak i své názory a připomínky sdělovat. Účast veřejnosti 
na zasedáních zastupitelstva je ale minimální a tak vždy usnesení 
publikujeme zde v Hostomických listech. V usneseních jsou však  
jednotlivé body uvedeny jen velmi stručně a čtenáři chybí souvi- 
slosti, které jsou často součástí debaty, která se kolem jednotlivých 
bodů na jednání zastupitelstva děje. V následujícím textu se poku- 
sím některé body usnesení pro vás lépe rozvést.
❚ V bodě 3 zastupitelé schválili rozpočtové opatření, které reaguje  
na to, že byl aktuálně přiznán příspěvek na výkon státní správy.  
Je to tak, že v období přípravy městského rozpočtu nám tento pří- 
spěvek nebyl znám a proto dříve zveřejněný rozpočet tento příjem  
do městské pokladny neobsahoval. V některých minulých letech jsme 
na oznámení státního příspěvku čekali a fungovali začátkem roku  
s rozpočtovým provizoriem, což představovalo některé účetně finanční 
komplikace. Zvolený způsob - tj. rozpočet bez příspěvku a následné 
rozpočtové opatření - je doporučen ze strany krajského auditu.
❚ Ve 4. bodě jsme schválili úpravu splátek na vrácení nájemného  
za systém vodovodu a kanalizace. Kdysi nám VaK Beroun pomohl 
tak, že zaplatil nájemné předem a tak nám pomohl vytvořit základní 
finanční polštář pro bezproblémové fungování města. Nynější úprava 
znamená, že v dobré finanční situaci urychlíme splácení a ušetříme 
smluvený úrok.
❚ V bodě 5 jsme opět neschválili doplnění kontrolního výboru. 
Nejedná se o žádnou tragedii ani jakékoliv omezení činnosti zastupi- 
telstva a celého vedení města. Je samozřejmě předpoklad, že se brzo 
většinově dohodneme a na nejbližším zasedání kontrolní výbor doplníme.
❚ V dalším bodě jsme schválili dodavatele vybavení knihovny.  
Firma Ceiba je zkušeným dodavatelem, který vybavoval některé  
okolní knihovny a je tak předpoklad, že to klienti městské knihovny  
v dobrém poznají v provozu.
❚ Z bodů k dovysvětlení je to pro tentokrát vše. Kdo by chtěl příště 
vědět více - doporučuji navštívit veřejné zasedání a na to, co není jasné 
se v diskuzi zeptat.

Ing. Vladimír Zachoval, zapisovatel a místostarosta

platba za svoz  
a likvidaci odpadů 
v roce 2019
Každá trvale přihlášená osoba 600,- Kč

rekreační objekt celkem 600,- Kč

Platba je splatná do 31. března 2019, buď  
v hotovosti na pokladně MěÚ Hostomice 
nebo na účet města č. 0362037329/0800  
u České spořitelny.

Variabilní symbol:
Hostomice 133701 + číslo domu
Bezdědice 133702 + číslo domu
Radouš 133703 + číslo domu
Lštěň 133704 + číslo domu
chaty 133705 + číslo chaty

Poplatek za psy (Hostomice 100,- Kč 
a Bezdědice, Radouš a Lštěň 50,- Kč) 
můžete přidat k částce poplatku za odpady 
se stejným VS.

novinka odpady 
„Červená nádoba  
na jedlé oleje a tuky“ 
do nádoby patří všechny jedlé oleje  
a tuky z přípravy a podávání pokrmů,  
a to jak tekuté tak i v tuhé formě. 

Oleje a tuky nesmí obsahovat jiné příměsi 
(zbytky jídel, čisticí prostředky apod.)

Tuk odkládejte v uzavřeném těsnícím oba-
lu, ideálně v uzavřené plastové láhvi. 

do nádoby nepatří: motorové, převo- 
dové oleje ani jiné minerální oleje!
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zápis ze zasedání  
zastupitelstva města Hostomice Č. 1/2019
KonanéHo dne 21. ledna 2019 od 18.00 Hod. v HostomicícH

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

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

1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
 Zapisovatel: Zachoval 
 Ověřovatel zápisu: Šťáhlavský, Šinágl 
 Návrhová komise: Kubrichtová, Synek 
 Hlasování: 8-0-0
2. Schválení programu dle návrhu. 
 Hlasování: 8-0-0
3. zastupitelé schvalují rozpočtové opatření  
 č. 1/2019 dle návrhu. Byl přiznán příspěvek  
 na výkon státní správy vč. příspěvku  
 na opatrovnictví 1.847.600,- Kč. 
 Hlasování: 8-0-0
4. zastupitelé schvalují návrh na úpravu  
 splátkového kalendáře na splacení zálohy  
 na nájemné pro VaK Beroun na 1 mil. Kč/rok.  
 Bude tak splaceno za 3 roky. 
 Hlasování: 8-0-0
5. zastupitelé hlasují o doplnění kontrolního výboru.  
 Hlasování 1 pro Víta nájemníka - 3-0-5. 
 Hlasování 2 pro Petra nájemníka - 4-3-1. 
 ani jeden kandidát nebyl zvolen.
6. zastupitelé schválili dodavatele pro zařízení  
 městské knihovny od firmy CeIBa.
 Hlasování: 6-0-2
7. zastupitelé pověřují zastupitele zachovala  
 pro účely navržené změny Územního plánu  
 pro Hostomice. 
 Hlasování: 8-0-0
8. zastupitelé schvalují prodej nepotřebného  
 majetku - umělohmotného povrchu původně  

 určeného na asfaltové hřiště u základní školy  
 Pavla Lisého v Hostomicích - sportovnímu klubu  
 Kelti Beroun za 10.000,- Kč. 
 Hlasování: 8-0-0
9. zastupitelé schvalují smlouvu o smlouvě  
 budoucí č. IV-126023506-1 o zřízení věcného  
 břemene a dohodu o umístění stavby  
 pro p.č. 523/9. 
 Hlasování: 8-0-0
10. zastupitelé schvalují změnu Územního plánu  
 ve věci změny určení budovy bývalé školy  
 v Bezdědicích dle §55a, odst. 2 zák. 183/2006 Sb. 
 Hlasování: 8-0-0
11. zastupitelé schvalují navýšení platby  
 za svoz odpadu firmě rumpold-P, s.r.o.  
 dle předloženého dodatku č. 2 k rámcové smlouvě  
 č. 101010093 a doplnění služby o svoz jedlých olejů  
 a tuků dle předloženého návrhu. 
 Hlasování: 8-0-0
12. zastupitelé schvalují předložení územní studie  
 na lokalitu z26 (SX) navazující na předložený  
 koncept studie od firmy architekti Headhand s.r.o.
 Hlasování: 8-0-0
13. Proběhla diskuze o vybavení obřadní síně,  
 podoby radniční fasády a uspořádání architekto- 
 nické soutěže na koncepci využití městských  
 budov v Hostomicích.  
 Byla diskutovaná možnost vybudování chodníku  
 z náměstí k firmě Mandík.  
 Byla diskutovaná možnost úpravy komunikace  
 mezi radouší a ČOV, úprava cesty z radouše  
 na Bezdědičky, nabídka na opravu plotu nového  
 hřbitova směrem na Bezdědice, osazení veřejného  
 prostoru a dvora radnice kamerami.  
 Možnosti omezení zábavní pyrotechniky.
14. Starosta ukončil veřejné zasedání ve 20 hod.

oznámení
Město Hostomice plánuje rekonstrukci oplocení zadní části hřbitova,  

a proto nabízí občanům možnost odvozu vybourané betonové podezdívky  
obsahující armaturu vhodnou např. do základů při výstavbě. Cena pouze za vlastní odvoz. 

Více informací podá starosta p. Šťáhlavský, tel. 602 208 496.
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můj život s koňmi
Ve čtvrtek 24. ledna 2019 se zúčastnilo 22 členů STP v Hostomicích zajímavé 
besedy v místní základní škole. Pozvání mezi seniory přijala paní Šulcová, která 
velice poutavě vyprávěla o svém životě, o práci s dostihovými koňmi, o svých 
úspěších i problémech v životě. S občerstvením pomáhaly žákyně 4. třídy Jennifer 
Šíchová a Karolína Pelikánová. Děkujeme! Výbor STP Hostomice

městsKá KniHovna
Vážení občané,
na lednovém veřejném zasedání zastupitelstva Města Hostomice byl schválen zhotovitel knihovního nábytku.  
Stala se jím firma Ceiba s.r.o., která má dlouholeté zkušenosti nejen s vybavením knihoven. Pokud vše půjde  
hladce, mohla by být knihovna znovu v provozu začátkem května 2019. Samozřejmě budete v předstihu včas  
informováni. Pro představu přikládáme půdorys vítězného návrhu. Vít Šťáhlavský, starosta
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sK Hostomice z.s. oznamuje: 
Děkujeme všem občanům a sponzorům  
za věcné a finanční dary do tomboly na ples 
SK Hostomice. 
Výtěžek z akce bude použit na rozvoj 
mládežnického fotbalu a chod fotbalového 
klubu v Hostomicích.

Srdečně děkuje SK Hostomice z.s.

tŘíKrálová sbírKa 2019
Počátkem ledna kolem svátku Tří králů se v Hostomicích po roce opět  
objevily tři postavičky malých koledníků v královských kostýmech.  
Letošní novinkou byla obdobná trojice i v Bezdědicích. 
Obě skupinky byly součástí celostátní Tříkrálové sbírky pořádané Charitou 
ČR, jejímž cílem je získávání finančních prostředků na různé sociální pro- 
jekty na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi  
v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí.

Celkem se v Hostomicích a Bez- 
dědicích podařilo vybrat 8 767,- Kč, 
z nichž bude 65 % předáno zapsa- 
nému ústavu Digitus Mise, který  
v Hostomicích zajišťuje pečovatel- 
skou službu. Arcidiecézní charita 
Praha využije na své projekty 15 % 
výtěžku, 10 % je určeno na rozvo- 
jové projekty v zahraničí, 5 % půjde  
na celostátní projekty Charity ČR  
a 5 % je režie sbírky.
Všem štědrým dárcům děkujeme  
a těšíme se za rok na viděnou.

Kašpar, Melichar a Baltazar  
Hofmanovi a Ulrichovi
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mladší žáci sK Hostomice
Vůbec první, kdo zasáhl v roce 2019 do fotbalových 
aktivit z našeho klubu, bylo mužstvo mladších 
žáků a to v sobotu 5.1.2019 na halovém turnaji  
v Černošicích. Turnaj se odehrál v krásné sportovní 
hale paní Věry Čáslavské.
Do turnaje bylo zapsáno 10 týmů a hrálo se 1x12 
minut, systémem dvou skupin A a B po 5 týmech,  
a poté o umístění vždy první ze skupiny A proti  
prvním ze skupiny B, druhý s druhým, třetí s třetím... 
V naší skupině B byly týmy Všeradice, Kladno, Dou- 
bravka, Hostomice, Podolí. Na turnaji nebylo lehkého 
soupeře, čemuž odpovídaly i výsledky všech zápasů.
Prvním soupeřem našich žáků byl tým Všeradice B,  
zápas nebyl z naší strany příliš vydařený, prohráli jsme 
1:3 (Budil). 
Druhý zápas se Slovanem Kladno byl herně o poz- 
nání lepší, dlouho jsme drželi remízu 1:1 a měli několik 
šancí na zvýšení, bohužel po chybě v obraně zvýšil 
soupeř a těsně před koncem skóroval ještě jednou. 
Výsledek stejný, prohra 1:3 (Sůra), ale výkon o poznání 
lepší.
Ve třetím zápase proti Podolí A jsme již hráli fotbal, 
vypracovali jsme si několik šancí i celkovou převahu  
a ujali se vedení 1:0. Celý zápas jsme byli lepším  
týmem, leč po nechtěné chybě gólmana byl nařízený 
přímý kop, který soupeř proměnil a srovnal na 1:1. 
Do konce zbývalo něco málo přes minutu a nic  
podstatného se na hřišti již nestalo, utkání skončilo 1:1 
(Horník).
Čtvrté utkání, na rozdíl od předešlého, bylo plně  
v režii soupeře, Doubravka B. Dle našeho trenéra 
nejlepší tým turnaje nás přesvědčivě porazil 5:0. 
Ve skupině jsme skončili na čtvrtém místě, těsně 
před týmem Podolí A a čekal nás tedy poslední zápas  
o konečné 7. nebo 8. místo. V něm nás čekal tým  
Podolí, tentokrát B. Poslední zápas si hráči užili  
a velmi pěkným výkonem soupeře porazili 2:0 
(Dalešický, Sůra) a odvezli jsme si uspokojivé 7. místo.

aKtivity mládežnicKýcH týmů  
sK Hostomice v měsíci lednu

SK Hostomice - mladší žáci.
Zleva: J. Černý, J. Dalešický, T. Palivcová, P. Budil,  
M. Horník, M. Sůra, E. Boukal (ležící).

Musíme vyzdvihnout výkon našeho gólmana Emila  
Boukala, který vychytal soupeřům spoustu šancí  
a náš tým „podržel“. Všem hráčům za podané výkony 
patří dík.
Konečné pořadí turnaj Černošice 5.1.2019 
1. Doubravka B
2. Doubravka A
3. Doksy
4. Všeradice B
5. Újezd nad Č. l.
6. Kladno
7. Hostomice
8. Podolí B
9. Podolí A
10. Všeradice A

Sestava SK Hostomice:
Emil Boukal - Jakub Černý, Tereza Palivcová, Josef 
Dalešický, Petr Budil [K], Matěj Horník, Martin Sůra. 
Trenér: Dušan Horník
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HaSIČI

rozjíždíme  
HasiČsKý roK 2019
V tomto roce jsem se poprvé sešli 7. ledna. Schůzka strávená 
promítáním fotek a videí z adventu se nám opravdu líbila. 
Opět jako každou zimu, kdy nám počasí nedovoluje trénovat 
venku, si opakujeme teorii jako např. topografické značky, 
zdravovědu, uzly, typy hasičských přístrojů a jejich vhodné 
použití.
Další schůzku vedoucí zahájili oznámením akcí, které se v blíz-
ké době budou konat. Na všechny akce se moc těšíme, protože 
vedoucí vymyslí vždy něco perfektního a hlavně zábavného. 
Chceme jim touto cestou poděkovat, protože pro nás dělají hodně 
věcí, někdy je až litujeme, že s námi mají nervy. :-D

Za kroužek mladých hasičů 
Hasičky

výroční schůze 
sdH radouš
V sobotu 12. ledna 2019 se od 18.00 hodin  
v radoušské hasičské zbrojnici konala 
výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů 
radouš.
Schůze se zúčastnilo celkem 59 lidí, z toho 
39 členů SDH Radouš a 20 hostů. Mezi hos- 
ty byl přítomen starosta města Hostomice, 
p. Vít Šťáhlavský spolu s členy zastupitelstva. 
Dále byly přítomny delegace z SDH Hos- 
tomice, SDH Lhotka a SDH Osov. Za ÚO  
Beroun stanice Beroun se zúčastnil nprap.  
Jaroslav Vokáč, za ÚO Beroun stanice 
Hořovice se zúčastnili npor. Zdeněk Laube, 
DiS. a nprap. Jiří Valeš.
Starosta SDH Radouš zahájil schůzi symbo- 
lickou minutou ticha pro uctění památky 
zesnulých. Po seznámení s programem ná- 
sledovalo předání udělených čestných uznání 
SDH a věrnostních medailí za 10 let obětavé 
práce.
Následovala prezentace velitele výjezdové 
jednotky o počtu a charakteru zásahů v roce 
2018.
Jednatel sboru pokračoval seznámením  
s plánem prací SDH na rok 2019, kde je 
mimo jiné zahrnuto čištění koupaliště či kul- 
turní akce jako je Dětský den a Memoriál 
zasloužilých hasičů.
V referátu o činnosti SDH Radouš za rok 
2018 byla například podána informace  
o zakoupení nové požární stříkačky PS 12, 
kdy mimo vlastních zdrojů přispěl MěÚ  
Hostomice. Dále o účasti družstev žen i mužů 
na okrskových soutěžích a memoriálech  
v požárním sportu, či o zajišťování občer- 
stvení na kulturních akcích v blízkém okolí.
Na závěr výroční schůze byla zpráva o stavu 
členské základny, pokladníka o finanční  
situaci sboru a informace o nadcházejících 
volbách do vedení SDH v příštím roce.
Výroční schůze SDH Radouš byla poté 
prohlášena za ukončenou a zúčastněným 
bylo podáno malé občerstvení.
SDH Radouš tímto děkuje všem zúčast- 
něným i jiným přátelům sboru za podporu  
v roce 2018 a těší se na další spolupráci  
v nadcházejícím roce 2019. Za SDH Radouš

Vít Nájemník, jednatel
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Mš HOSTOMICe

leden v mateřské škole
❚ asistenční a vodicí labradorka Tessie nás 21.1.2019 navštívila v Mš 
Hostomice. Seznámili a vyzkoušeli jsme si polohovací relaxační techniku 
- prohřátí lidského těla, jak přistupovat ke psu, chování psa, plemena psů, 
ukázka práce psa se speciálním výcvikem, canisterapie v praxi.
❚ 21.1.2019 - Předškoláci navštívili zš v Hostomicích. Byla pro ně při- 
pravena v tělocvičně opičí dráha. Moc se nám ve škole líbilo.
❚ 22.1.2019 - divadlo Kolem k nám přijelo s pohádkou: „Pozor, všude 
číhá vlk“. Pohádka byla veselá a plná písniček.

Za kolektiv MŠ Hana Beránková
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zš HOSTOMICe

lyžaŘsKý Kurz žáKů  
zŠ p. liséHo Hostomice
V letošním školním roce absolvovali žáci 7. tříd naší školy lyžařský 
kurz hned po vánočních prázdninách. Strávili týden v Příchovicích, 
vesničce v jizerských horách. Sněhu napadlo neobvykle hodně.  
Trápily nás závěje a výpadky elektřiny. Přesto se všechny děti  
naučily bezpečně sjíždět svah a lyžování si vydatně užily. 
Ve volném čase se zapojily do nejrůznějších aktivit, např. do hry 
Převlékaná, Kufr, do noční hry, Módní přehlídky, do různých postře- 
hových a dovednostních her, drobných soutěží, do turnaje stolních 
her. Při vycházce k rozhledně Štěpánka se vydováděly na sněhu. Celým  
pobytem děti provázela hra o fáníky - papírové peníze, které mohly  
získat za soutěže a dobré chování, přicházely o ně za porušení pravidel, 
neslušná slova atd. Za získané fáníky si poslední podvečer děti nakoupily  
drobné věci - bloky, čepice, svítidla, plyšáky, kosmetiku, cukrovinky aj. 
Děkujeme SRPŠ za finanční příspěvek, rodičům za hmotné ceny  
i za finanční podporu.
Mgr. J. Kordulová, Mgr. D. Fatková, Mgr. A. Šimonová, Mgr. M. Adámek

Spolek rodičů a přátel Základní školy P. Lisého Hostomice si Vás dovoluje pozvat  
na tradiční ples, který se koná dne 16.2.2019 od 20.00 hodin. K tanci i poslechu hraje  
skupina Rhytmic. Vstupné 90 Kč. Bohatá tombola. Věcné či finanční dary jsou vítány.  
Dary přijímá paní Walterová v budově školy nebo paní Šebková v drogerii na náměstí.  

Výtěžku z plesu bude použito na nákup školních pomůcek a na příspěvky na činnost dětí.
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SPOLeČenSKá ruBrIKa

oznámení
■ Návštěva hostomického pivovaru
STP v Hostomicích zve své členy i příznivce 
ve čtvrtek 28.2.2019 na prohlídku hosto- 
mického pivovaru a na posezení v něm. 
Sraz ve 14.00 hodin před pivovarem.

vzpomínKa
■ Dne 18. února 
2019 uplyne 28 let, 
co nás navždy opustil 
náš milovaný tatínek 
a dědeček pan Karel 
Kocourek z Bezdědic. 
Kdo jste ho znali  
a měli rádi, vzpo- 
meňte s námi. 

Za vzpomínku děkují dcera Dobruš  
a synové Kája a Pepa s rodinami

zubní poHotovost
Únor 2019 

■ 2. a 3. Dr. Iuliia Asina  

 Beroun, Plzeňská 32/22 

 tel. 311 513 313 

■ 9. a 10. Dr. Dmitry Zaytsev  

 Beroun, Havlíčkova 1732/3 

 tel. 727 836 818 

■ 16. a 17. Dr. Jiří Cajthaml  

 Drozdov 29 

 tel. 605 420 898 

■ 23. a 24. Dr. Petra Davidová  

 Beroun, Medicentrum 

 tel. 775 595 704

Pohotovostní služba je v době  

od 8.00 do 11.00 hodin.
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Komu utekla mourovatá kočka s re- 
flexním obojkem, najde ji u Kadleců  
v dubinské 328.
určitě někomu chybí, ozvěte se.  
je u nás druhý týden.

Slečna Kateřina Šebková z Hostomic se s panem Šimonem Skalkou umístila na 1. místě 
ve finále taneční soutěže v rámci tanečních dne 14.12.2018 v Hořovicích.


