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Územní plán  
pro Hostomice, Radouš a Bezdědice  
- průběžná zpráva
dostávám opětovné dotazy k právě zpracovávanému a projednávanému 
územnímu plánu. Ten nejčastější je, kdy už to konečně bude? Protože jsem 
životní optimista, uvedu v dalším textu termíny, které odpovídají té opti- 
misticky rychlé variantě.
Nyní je to tedy tak:
Na základě pokynů pořizovatele (úřad územního plánování MěÚ Hořovice)  
zpracovaných ve spolupráci s určeným zastupitelem Města Hostomice (to jsem 
nyní já) zpracovatel (atelier p. architekta Kuzemenského) upravuje dokumen- 
taci. Termín zpracování je dán smlouvou, kterou má se zpracovatelem Město  
Hostomice. Upravená dokumentace by měla být k dispozici do 14 dnů, tedy  
např. 13.11.2017.
Od tohoto termínu tak do dvou měsíců bude opakované veřejné projednání  
- tentokrát již jen ke změněným částem územního plánu. Odhadovaný termín  
je tedy 13.1.2018. To by byla sobota, tak tedy 15.1.2018 v pondělí.
Pak poběží 7 dní lhůta k vyjádření. Budou-li námitky, přibude podle jejich 
charakteru neurčitý čas na jejich vyhodnocení a 30 dní na vyjádření dotčených 
orgánů. Nebudou-li, nebo nebude-li jim vyhověno, bude se pokračovat úpravou  
dokumentace pro vydání územního plánu. Pořizovatel doplní odůvodnění  
a bude připravovat příslušnou vyhlášku pro zastupitelstvo Hostomic. To by  
mohlo trvat přibližně další měsíc. V případě, že následně na veřejné schůzi  
zastupitelstvo Hostomic takto připravenou vyhlášku schválí, bude 15 dní viset  
na úřední desce a 16. den bude územní plán účinný. V optimálním případě  
by to mohlo nastat začátkem dubna 2018. Znovu zdůrazňuji, že výše uvedené  
termíny jsou podmíněny vysokou mírou optimismu autora tohoto článku.
Uvědomuji si, že pro stavebníky, kteří čekají na schválení územního plánu,  
aby mohli začít stavět, je to čekání otravné. Za to se omlouvám. Mohu jen slíbit, že 
na straně hostomického zastupitelstva žádné zbytečné průtahy nenastanou.

V. Zachoval, zastupitel určený pro záležitosti Územního plánu.

městský Úřad 
infoRmuje

❚ Příští zasedání  
zastupitelstva proběhne 
dne 21. listopadu 2017  
v 18.00 hodin v radouši.
❚ Vážení občané,
chtěli bychom vás informovat, 
že plánovaná výstavba „Cyklo- 
stezky Tyršovky“ na náměstí 
v Hostomicích byla zahájena 
začátkem měsíce listopadu 
2017.
Chtěli  bychom vás požádat  
o trpělivost při pohybu na ná- 
městí, neboť v některých částech 
dotčených výstavbou (vstup  
do novinového stánku, přístup 
k bankomatu a do školky na ná- 
městí) bude omezen.
Děkujeme za pochopení a za 
vstřícnost.

❚ Informace pro občany  
radouše a Bezdědic
K urychlení administrativy,  
týkající se předání dokumentů 
k vodovodním a kanalizačním 
přípojkám, bychom vás chtěli 
požádat o převzetí předávacího 
protokolu na Městském úřadě  
v Hostomicích v úředních dnech 
(pondělí a středa od 8-17 hod.) 
nebo po předchozí telefonické 
dohodě (602 208 496, 727 863 037).  
Po podpisu předávacího proto- 
kolu vám bude vystavena faktura  
a předán územní souhlas společně  
s projektovou dokumentací.
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dne 28. října jsme tradičně vyrazili  
v 10 hodin od radnice směr „Čtyř- 
mezí“. Pro ty méně zdatné byl 
přistaven autobus. Současně vyšly 
průvody i z města dobříš a obce  
rosovice. K pěšímu průvodu, ve kte- 
rém byl nesen prapor města Hosto- 

mice, se po cestě připojovali další 
účastníci z obce Lštěň. 
V cíli bylo pro všechny připraveno 
občerstvení. Teplá polévka, čaj a jiné. 
Ve 12 hodin jsme společně zazpívali 
českou hymnu „Kde domov můj“  
v původním znění. Tímto slavnost- 

pozvánka na „advent v Hostomicích“
Vážení trhovci, spoluobčané, návštěvníci! 
Město Hostomice pořádá v sobotu dne 9.12.2017 od 10 hodin na Tyršově náměstí již tradiční „adventní  
jarmark”, spojený s doprovodným programem. 
V podvečer přijde Mikuláš, andělé a čerti s nadílkou pro nejmenší, zazpíváme si koledy... V rámci doprovod- 
ného programu se též uskuteční prodej dršťkové polévky (cca od 12 hod.) a vepřových řízků (cca od 15 hod.)  
– obojí za dotovanou cenu. 
Přivítáme prodejce s tematickým adventním zbožím, zbožím pro staročeský jarmark a s vánočním osvětlením  
stánku. Cena za stánek je stanovena paušálem 200,- Kč, je možno využít připojení na elektrický proud a městskou 
vodu (hydrant) za poplatek 100,- Kč. V případě ukázek řemesel přímo na stánku – sleva 50% (tj. 100,- Kč/stánek). 
Pro objednání místa a více informací prosím kontaktujte paní Hrdličkovou na tel. 311 584 101. 

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

Těšíme se na vaši hojnou účast!

4. výšlap na „Čtyřmezí“ ním shromážděním jsme společně 
oslavili 99. výročí vzniku samostat- 
ného československého státu. 
Celé setkání se odehrálo ve velmi  
milé sousedské atmosféře. Všem účast- 
níkům bych chtěl moc poděkovat,  
že i v nepříznivém počasí se na tento 
pochod vydali. 
Příští rok se na vás opět těšíme.
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zápis ze zasedání  
zastupitelstva města Hostomice Č. 11/2017
konanéHo dne 18. října 2017 od 18.00 Hod. v HostomicícH

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

Omluveni: všichni nepřítomní

Program:

1. Projednání a schválení prodloužení smlouvy  
 s firmou digitus Mise, o.p.s.  
 (soc. služby pro občany)

2. Projednat a schválit navýšení závazného  
 ukazatele příspěvkové organizace

3. Projednat a schválit podání žádosti o dotaci  
 na projekt odtokové poměry v městských lesích  
 Hostomice

4. Projednat a schválit zadávací dokumentaci  
 na LHP - Lesní hospodářský plán pro město  
 Hostomice

5. Projednat a schválit rozhodnutí  
 o přidělení veřejné zakázky na stavbu  
 „Cyklostezka Tyršovka“

6. různé 

7. diskuse

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 
 Návrhová komise: Kafková, Synek 
 Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se)

2. Schválení programu 
 Hlasování: 7-0-0

3. zastupitelé schvalují dodatek ke smlouvě  
 s firmou digitus Mise o.p.s. na 2 roky za stejných  
 podmínek, jaké určuje stávající smlouva.  
 Hlasování: 7-0-0

4. zastupitelé schvalují navýšení závazného  

 ukazatele příslušného k nákupu porouchaného  

 boileru pro Šj v ceně 25.000,- Kč. 

 Hlasování: 7-0-0

5. zastupitelé schvalují podání žádosti o dotaci  

 na projekt zlepšení odtokových poměrů  

 z městských lesů s tím, že bude žádáno  

 v takovém rozsahu, aby byl maximalizován  

 poměr dotovaných a nedotovaných nákladů. 

 Hlasování: 7-0-0

6. zastupitelé schvalují zadávací dokumentaci  

 na lesní hospodářský plán. 

 Hlasování: 7-0-0

7. zastupitelé schvalují přidělení veřejné zakázky  

 na stavbu „Cyklostezka Tyršovka“ pro firmu  

 PSS BOHeMIa, s.r.o. za nabídnutou cenu  

 2.579.812,07 Kč (bez dPH). 

 Hlasování: 7-0-0

8. zastupitelé schvalují příspěvek na lampionový  

 průvod pro SdH Hostomice ve výši 6.000,- Kč. 

 Hlasování: 5-0-2

9. zastupitelé doporučují panu starostovi,  

 aby ustanovil příslušnou (kulturní) komisi  

 (výbor), která bude koordinovat činnost spolků  

 ve městě, které město podporuje v jejich  

 činnosti.

10. zastupitelé schvalují podání žádosti  

 o bezúplatný převod autobusu z Ministerstva  

 vnitra. 

 Hlasování: 7-0-0

11. zastupitelé berou na vědomí všechny body  

 diskuse.
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prověřili jsme 
svoje znalosti  
na soutěž plamen
Do této soutěže se chceme na jaře  
zapojit a proto jsme si museli vy- 
zkoušet co umíme a co přes dlouhou 
zimu budeme muset natrénovat  
a doladit. Tato soutěž se skládá  
z přespolního běhu, znalosti ha- 
sičských značek, uzlů, technických 
prostředků, střelby ze vzduchovky  
a zdravovědy.

ještě nám trošku počasí přálo
Vydali jsme se na naše oblíbené místo pod Šiberák. Prvním úkolem bylo 
zajistit dřevo na oheň a pak rozdělání bezpečného ohně. Odměnou nám 
byly výborné vuřty. Při této akci jsme se hezky prošli a popovídali o tom,  
co bychom tento školní rok spolu chtěli prožít. Jelikož se začalo brzo  
smrákat a začalo pršet, museli jsem se zrychleně přesunout do hasičárny.

poslední hodina 
v září
Tento ten bylo sychravo a tak  
jsme pokořili puzzle, které jsme 
získali na „táboře“.
500 dílků byl velký oříšek, ale 
společnými silami jsme obrázek 
dali dohromady.

25. září 2017
Krásné podzimní slunné počasí nás vylákalo z hasičárny a proto jsme  
se vydali na nedaleký Šiberák. Cestou jsme si zasoutěžili a protáhli svoje těla.
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Pozvěte si domů mikuláše, anděla  
a samozřejmě i vyslance Pekla - čerty 

objednávky přijímá pekelné oddělení pro komunikaci s pozemskými  
bytostmi nejpozději do 2.12.2017 na telefonním čísle 602 962 779

Prosíme, vaše objednávky zadávejte pouze formou sms
obratem vám zavoláme a dohodneme podrobnosti

sdH Hostomice 

oznamuje

5. pRosince  
se otevíRají  

BRány pekelné! 
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městská kniHovna Hostomice
Na počátku prosiNce se v městské kNihovNě uskutečNí „čertovské čteNí“,  

se žáky ZŠ p. Lisého hostomice a ZŠ osov
Z tohoto důvodu docháZí ke ZměNě výpůjčNí doby takto:

Pátek 1.12. - otevřeno od 13 do 15 hodin   ❚   Pondělí 4.12. - zavřeno

Nejtěžší úkol nás však čekal ke konci  
naší cesty, kdy nám paní učitelka  
Fatková rozdala mapy a my jsme museli 
určit místa, po kterých jsme se po celé 
dopoledne pohybovali. Všichni jsme 
úkol zdárně zvládli.
Výšlap se nám líbil a už teď se těšíme  
na další poznávání míst v okolí.

Třída 7.A

zeměpis v teRénu
V polovině října se do České republiky vrátilo „babí léto“. Slunečné  
a teplé počasí nás vylákalo do přírody. naše trasa vedla z Malého Chlumce  
přes zátor do Hostomic. Cestou jsme si zahráli plno zábavných her, 
při kterých jsme využili různé přírodniny. nesmělo chybět ani trochu  
zeměpisu. Sledovali jsme turistické značení, popisovali jsme si jednotlivé  
lokality. 
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MŠ HOSTOMICe

říjnová procházka předškoláků
První říjnové dny se předškoláci vypravili na podzimní vycházku  
do okolí Hostomic. Zde pozorovali přírodu, vymalovanou pestrými 
barvami, ukazující svá podzimní kouzla.

jablíčkování u ohniváčků
Děti se naučily o jablíčku hezké básničky a písničky. Ovoce jsme 
malovali, modelovali, kreslili, vystřihovali, lepili a všemi zhotove- 
nými výrobky jsme si vyzdobili školku. Jablíčkování jsme zakončili 
jablíčkovým pečením.

společné hraní u Žluťásků
Za kolektiv MŠ Vlaďka Synková
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SPOLeČenSKá ruBrIKa / InzerCe

oznámení
■ SK Hostomice pořádá v neděli 
12.11.2017 v dopoledních hodinách  
sběr kovového odpadu.
Prosíme občany, aby nepotřebný kovový 
odpad odkládali před své nemovitosti  
v den konání sběru.
Veškerý zisk z této akce bude použit  
na rozvoj místní kopané. 
Předem děkujeme. Členové SK Hostomice
■ Pojeďte s námi do muzea na dobříši!
STP v Hostomicích vás zve ve středu  
22.11.2017 na návštěvu dobříšského muzea, 
ve kterém se můžete seznámit s historií 
rukavičkářství, Židů, vodohospodářství, 
města Dobříše i rodu Kropáčků, v jejichž 
domě na náměstí se muzeum nachází.
Vstupné pro členy STP zdarma. Doprava 
linkovým autobusem - odjezd z Hostomic  
ve 13.20, návrat v 16.47 z náměstí na Dob- 
říši. V muzeu se sejdeme ve 14.00 hodin.
■ Pozvánka do žebráckého divadla
Výbor STP Hostomice vás zve v neděli 
3.12.2017 do divadla v Žebráku na divadel- 
ní představení Přes přísný zákaz dotýká 
se sněhu. Začátek představení v 18 hodin,  
odjezd smluvního autobusu od školy  
v 17 hodin.
Člen a dítě 70,- Kč, nečlen 100,- Kč. 
Přihlášky v drogérii u paní Šebkové.

poděkování
■ Městský úřad Hostomice děkuje  
za vyčištění koberce v „Obřadní místnosti“ 
panu Petru Hejdukovi ze Lhotky.
■ Děkujeme všem, kteří se přišli 
rozloučit anebo jen tiše vzpomněli na  
pana Miroslava Pospíchala.

Rodiny Benešova a Jínova

vzpomínka
■ Dne 3. listopadu 
uplynuly dva roky 
od úmrtí pana josefa 
Čabouna z Bezdědic. 
Kdo jste ho znali, 
věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku. 
Děkujeme. 

Manželka Marie  
a děti s rodinami

■ Dne 5. listopadu uplynulo již 5 let  
od úmrtí paní Miloslavy Barborkové. 
Prosíme všechny, kdo ji znali, aby jí spolu  
s námi věnovali vzpomínku. 

Děkují dcera Eva Šťáhlavská  
a syn Pavel Barborka s rodinami

zuBní poHotovost
Listopad 2017

■ 4. a 5. Dr. Katarína Kurťáková  
 Beroun 3, tel. 311 621 973 

■ 11. a 12. Dr.Václava Laštovičková  
 Komárov, tel. 311 572 765 

■ 17. Dr. Aliaksandr Muzychka  
 Beroun, tel. 311 513 313 

■ 18. a 19. Dr. Miloslav Neužil  
 Cerhovice, tel. 311 577 559 

■ 25. a 26. Dr. Jan Joukl  
 Králův Dvůr, tel. 724 275 395

Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.

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.

informace pro spolky 
spolky, které budou od města požadovat finanční dary na svou 
činnost v roce 2018, můžou podat své žádosti do 20. listopa-
du 2017, do 17.00 hodin na městském úřadě v hostomicích.  
chceme je zapracovat do rozpočtu na rok 2018.

vyhláška o rušení nočního klidu 
vážení občané, 
do 30. listopadu 2017 máte možnost na městském úřadě  
v hostomicích nahlásit venkovní akce, které budete pořádat 
v příštím roce 2018, abychom je mohli zahrnout do veřejné 
vyhlášky. touto veřejnou vyhláškou je možné posunout dobu 
nočního klidu. vaše žádost by měla obsahovat datum a čas 
vámi pořádané akce včetně jejího zahájení a konce.


