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Milí spoluobčané, 

dovolte mi, abych vám popřál  
radostné prožití vánočních svátků. 

V tento čas jsou si lidská srdce nejblíž.  
A proto buďme k sobě navzájem  

ohleduplní a vstřícní.

Vít Šťáhlavský,  
starosta města Hostomice



2 HOSTOMICKÉ LISTY

CO Se u náS děje

zápis ze zasedání  
zastupitelstva města Hostomice č. 9/2016
konanéHo dne 16. listopadu 2016 od 18.00 Hod. v radouši

Přítomni zastupitelé: Zachoval, Šťáhlavský, Synek, 
Příhoda, Bomba, Ulrich
Omluveni: všichni nepřítomní

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

Program:
1. rozpočtové opatření
2. Schválení změny části projektu veřejného vodovodu  
 v obci radouš
3. Schválení smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny  
 pro hladinu nn s firmou a amper Market, a.s.
4. Schválení proplacení betonového recyklátu
5. Schválení proplacení zatrubněného příkopu  
 v radouši
6. Schválení Veřejnoprávní smlouvy se Středočeským  
 krajem na hospodaření v lese
7. Schválení navýšení rozpočtu na opravu márnice  
 (nový krov a zámečnické prvky)
8. Projednat dar pro spolek SdH Hostomice děti  
 na rok 2017
9. Projednat financování na vybavení pro spolek  
 SdH Hostomice děti na rok 2017
10. různé
11. diskuse

zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:
1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
 Zapisovatel: Zachoval 
 Ověřovatel zápisu: Šťáhlavský 
 Návrhová komise: Ulrich, Příhoda 
 Hlasování: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se)
2. Schválení programu dle návrhu. 
 Hlasování: 6-0-0
3. zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření  
 č. 10/2016. 
 Hlasování: 6-0-0
4. zastupitelé berou na vědomí výsledky aukce  
 na dodávky elektřiny a plynu pro město  
 a příspěvkové organizace.  
 Pověřují starostu ověřením možnosti neuzavřít  
 smlouvu pro MŠ a tuto znovu vysoutěžit v příštím roce.  
 Vítěz pro elektřinu je Amper Market, a.s. s cenou  
 890,- Kč/MWh neregulované ceny a Conte Energy  
 Trading s cenou 472,- Kč/MWh za neregulovanou  
 složku ceny za plyn.

5. zastupitelstvo schvaluje změnu projektu vodovodu  
 v radouši - nebude realizována vodovodní propojka  
 dle přiloženého nákresu. 
 Hlasování: 6-0-0
6. zastupitelstvo pověřuje p. starostu odmítnutím  
 faktury za tzv. betonový recyklát a projednáním  
 nějakého přijatelného řešení. V krajním případě  
 bude nutné navezený materiál z lesa odvézt. 
 Hlasování: 6-0-0
7. zastupitelstvo pověřuje starostu znovu projednat  
 fakturu za dešťovou kanalizaci v radouši s důrazem  
 na reálná čísla za zemní práce. 
 Bude organizována schůzka s dodavatelem a stavebním  
 dozorem akce.
8. zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu  
 o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje  
 na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů  
 ve výši 16.300,-Kč. 
 Hlasování: 6-0-0
9. zastupitelstvo schvaluje přesun položek 767 0004  
 a 767 0005 z druhé etapy rekonstrukce márnice  
 do první. zároveň schvaluje úpravu rozpočtu  
 v příslušné kapitole. 
 Hlasování: 6-0-0
10. zastupitelstvo schvaluje dar pro SdH Hostomice  
 (dětské družstvo) ve výši 47.500,- Kč z rozpočtu  
 města na rok 2017 s účelem použití dle předložené  
 žádosti. 
 Hlasování: 6-0-0
11. zastupitelstvo schvaluje dar na opravu soutěžní  
 stříkačky pro družstvo mužů, žen a dětí SdH  
 Hostomice ve výši do 15.000,- Kč z rozpočtu města  
 na rok 2017. 
 Hlasování: 6-0-0
12. zastupitelstvo schvaluje nákup nemovitosti  
 v radouši čp. 70 za cenu 1.950.000,- Kč vč. pozemků  
 parcelních čísel 18, 19, 20 v KÚ radouš. zároveň  
 schvaluje navýšení příslušného paragrafu rozpočtu.  
 Podmínkou koupě je, že bude zajištěno sejmutí  
 veškerých zástav s nemovitostmi spojených. 
 Hlasování: 6-0-0
13. Byla podána informace o stavu prací na územním  
 plánu.  
 Územní plán ve stavu pro připomínky je zveřejněn  
 na internetové stránce města www.hostomice.cz.  
 Desky s plány na papíře budou vyvěšeny na chodbě  
 radnice v Hostomicích.
14. zastupitelé berou na vědomí všechny body diskuze.
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nový územní plán  
pro Hostomice
Na internetové stránce města (http://www.hostomice.cz/ 
Uzemni-plan-navrh-pro-verejne-projednani.html) je zveřejněna 
podoba územního plánu určená k veřejnému projednání.  
Zde jsou již zahrnuty veškeré připomínky institucí, které  
ze zákona územní plány posuzují a připomínkují. Nyní je řada 
na nás - občanech, kterých se územní plán bude v nejbližších 
letech bezprostředně dotýkat. Kromě zveřejnění na internetu 
bude v průběhu prosince územní plán vyvěšen v papírové  
podobě na chodbě v přízemí radnice. Územní plán bude zveřej- 
něn minimálně 30 dní (spíše více), aby pak mohlo proběhnout 
jeho veřejné projednání. Projednání s jeho zpracovateli  
a zástupcem úřadu územního plánování z Městského úřadu 
Hořovice. Tito by měli umět zodpovědět veškeré dotazy, vysvětlit 
všechny nejasnosti a sdělit další postup v případě jakýchkoli 
požadavků na úpravu předloženého územního plánu. Termín 
tohoto důležitého projednání bude zveřejněn v lednových Hos- 
tomických listech a v průběhu prosince na internetové stránce 
města i na úřední desce - vývěsce před radnicí. Je důležité,  
abychom toto jednání nepodcenili a s důležitými připomínkami 
a hájením vlastních zájmů nepřišli „s křížkem po funuse“.

Ing. Vladimír Zachoval

městský úřad  
informuje
■	 Příští zasedání zastupitelstva proběhne  
dne 15.12.2016 v 18.00 hodin v Hostomicích.

■	 Městský úřad Hostomice bude uzavřen  
od 20. do 30. prosince 2016 (svátky a čerpání  
dovolené).

městská knihovna  
Hostomice
V prosinci se v knihovně uskuteční Čertovské 
čtení a vánoční besedy se žáky zŠ P. Lisého  
Hostomice, proto dochází ke změnám v oteví- 
rací době takto:
pondělí 12.12. otevřeno 13-17 hod.
pondělí 19.12. otevřeno 13-17 hod.

Ve dneCH 21.12.2016 - 2.1.2017  
Bude KnIHOVna zaVŘena  
z dŮVOdu ČerPánÍ dOVOLenÉ!

kanalizace a vodovod Hostomice - Bezdědice - radouš, 
zrušení čov Hostomice a nová čov radouš
Harmonogram prací ii. etapa
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Halloween
V pondělí 31.10.2016 nám hasičárna ožila rejem 
zombí a jiných strašidelných bytostí.
Připravili jsme si halloweenskou párty, kterou nám 
zpříjemnili rodiče rozmanitými dobrotami. Děti se 
vydaly na strašidelnou bojovku, při které si oprášily 
vědomosti, které jsme se naučily a celou akci jsme 
završili diskotékou. lampionový prŮvod

11.11.2016 jsme se vydali na tajuplnou cestu ve stínu  
Hostomic osvětlenou lampiony. Průvodkyněmi nám byly 
čarodějnice Gloria a Agáta, které nás zavedly do pohádky. 
U kostela se zjevil mrtvý kostelník, v Graifáku nám utopil 
pár dušiček vodník, v Široké ulici z bažin vylezl Hejkal  
a výstaviště ožilo pekelným rejem čertů. Před hasičárnu 
přijel sv. Martin na koni, který dětem rozdal sladkosti. 
V hasičárně na zahřátí na nás čekal svařák, pro nejmenší 
horké jablíčko.
I přes nepřízeň počasí jsme se sešli v hojném počtu.  
Za to patří všem velký dík. Strašidla a členové SDH  
Hostomic se budou těšit na příští rok.
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HISTOrICKÉ OKÉnKO
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zahrádkáři radí
Prosinec
Na začátku prosince je dobré připravit si chvojí, abyste  
mohli při náhlém příchodu silnějších mrazů přikrýt zbylé 
rostliny, které to nejvíce potřebují – stálezelené a dvouletky. 
Pokud napadne sníh, nemusíte se zakrýváním pospíchat  
– sníh je nejpřirozenější ochranou proti mrazu. Po jeho  
roztání si však s přikrytím pospěšte.
Štíhlé koruny jehličnanů svažte provazem proti rozklesnutí 
způsobeném větší nadílkou napadaného mokrého sněhu, nebo  
případnou větší námrazou. Při větší sněhové nadílce pak 
projděte podle potřeby i opakovaně zahradou a s citem sníh 
sklepejte z větví hůlkou, nebo omeťte košťátkem. Nařežte si 
proutky barborek. Jakmile po období prvních nočních mrazíků 
skončí období vegetačního klidu pro raně kvetoucí dřeviny, 
můžeme si nařezat větvičky pro rychlení – z třešní, višní, 
sakur, slivoní, trnek a mandloní. O několik dnů později nařežte 
větévky zlatice, meruzalky, dřínu, vilínu, ale i broskvoně, lísky, 
vrbové kočičky a olši. Vybírejte větvičky se zjevnou násadou  
kulatějších květních pupenů. Pokud jsou větévky příliš  
zkřehlé, nechte je nejdříve rozmrznout na chladnějším místě. 
Poté je namočte asi na 12 hodin do teplé vody (35 °C), za- 
řízněte šikmým řezem a umístěte do vázy v pokojové teplotě. 
U révy vinné ještě nezačínejte se zimním řezem – neořezaný 
keř révy vzdoruje lépe zimním mrazům než keř ořezaný.  
Z jednoletého dřeva je vhodné již nyní zhruba do konce 
měsíce odebrat rouby o délce 30 cm. Po lehkém zvlhčení  
je zabalte do igelitového sáčku a uskladněte ve studeném 
sklepě. Podobně si připravte i podnože pro roubování. V bez- 
mrazých dnech odřezávejte u okrasných stromů všechno 
odumřelé, nemocné a poškozené dřevo. Řezem můžete  

stromky zmlazovat i tvarovat. Rány poté ihned ošetřete bal- 
zámem nebo latexem. Pokud byl podzim chudší na dešťové 
srážky a ještě není půda zamrzlá, zalijte ještě v první polovině 
prosince řádně všechny stálezelené a jehličnaté dřeviny.
Pokojové rostliny v tomto období zastavují svůj růst. Aby 
později nezačaly chřadnout je dobré dodržovat několik  
základních pravidel péče. Úměrně s množstvím světla snižujte 
zálivku a je-li to možné, dopřejte jim maximální světelný 
požitek přesunutím na okenní parapet nebo blíže k oknu.  
Vyplatí se i občas otočit květináčem pro rovnoměrnější 
osvětlení celé rostliny. Zabraňte nadměrnému výparu zá- 
livkové vody kypřením substrátu. Rostliny potřebují také 
dostatek čerstvého vzduchu, ale při větrání je nevystavujte 
průvanu, hlavně v mrazivém počasí. Tropické druhy mají 
zvýšené nároky na vzdušnou vlhkost, kterou zvýšíte pravi- 
delným rosením měkkou odstátou vodou. Ty nejnáročnější 
postavte na misku s keramzitem, kam pravidelně dolévejte  
vodu. Odstraňte prach z listů jemným setřením papírovou  
utěrkou a občasným osprchováním vlažnou vodou. Nejčas- 
tějším krmivem pro ptáčky jsou energeticky bohatá semínka 
slunečnice. Energetickou bombou pro strakapoudy, žluny  
a sýkorky je pak hovězí lůj. Pro ně je ideální – dnes na trhu 
běžně dostupná – nabídka různých lojových koulí se semínky 
vhodných druhů rostlin. Lojové koule pověste na provázek 
protažený dírkou v květináči, který vytvoří stříšku a ochrání 
kouli před nepříznivým počasím.

Věděli jste, že ...
Hlávková i růžičková kapusta jsou cenné tím, že se dají  
udržet přes zimu v čerstvém stavu. Mají také více vitamínů 
než zelí. Obsahují i sirné látky, které tlumí zvýšenou činnost 
štítné žlázy.

37. výstava králíkŮ, HoluBŮ a drŮBeže českéHo  
svazu cHovatelŮ spojená s výstavou květin, ovoce  
a zeleniny českéHo zaHrádkářskéHo svazu
Výstava se konala v sobotu 15. října 2016 v chovatelském areálu v Hostomicích a byla chovateli z našeho  
okresu i okresů okolních hojně obsazena. Odbornými posuzovateli ČSCH bylo celkem posouzeno 372 zvířat,  
z toho 167 králíků, 170 holubů a 35 kusů drůbeže.

Pohár „Vítězná kolekce králíků“ byl udělen na kolekci 
plemene Kastorex Kateřině Janovské MCH z organizace 
Suchomasty s 381,5 body.
Pohár „ Nejlepší králík výstavy“ byl udělen Janu Kočímu 
na králíka Malý beran div. zbarvený, který obdržel 96 
bodů.
V expozici holubů byl pohár „Nejlepší holub výstavy“ 
udělen Davidu Hříbalovi MCH na holuba plemene 
Moravský pštros modrý kapratý 96 bodů.
V expozici drůbeže byl pohár „Nejlepší kolekce drůbeže“ 
udělen Jaroslavu Petákovi na plemeno Australka 283 
bodů.

Tuto výstavu navštívilo hodně dětí i dospělých, všem  
se velmi líbila. K tomu přispěla i výstava zahrádkářů  
a také nám přálo dobré počasí.
Proto bych chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří  
se na uspořádání výstavy podíleli.
Ať již to byli členové naší organizace, členové organi- 
zace zahrádkářů, nečlenové, rodinní příslušníci včetně 
mladých  chovatelů, kteří nám s výstavou pomáhali. 
Také velký dík patří Městskému úřadu Hostomice  
a všem sponzorům.

Marie Pokorná, jednatel ZO ČSCH
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mateřská škola
❚ V úterý 25.10.2016 přijelo do mateřské školy divadlo Řimbaba s po- 
hádkou „O strašidlech“. Děti pomohly Honzovi vysvobodit začarovanou 
princeznu Lentilku a konala se pohádková svatba.
❚ V úterý 1.11.2016 „Ohniváčci“ šli na odpolední vycházku do lesa.  
Zde měli velký úkol zamknout les, než přijde zima. Děti v přírodě plnily  
různé úkoly a hrály hry. Za kolektiv MŠ Vladimíra Synková
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ducHovní slovo
Drazí čtenáři, 
o Vánocích slavíme narozeniny Ježíše Krista. Kdo to vlastně Ježíš byl? Byl dítě- 
tem z nazaretské rodiny, z místa, o kterém se i v příslovích říkalo, že z něj 
nemůže vzejít nic pořádného. Byl to zkrátka kraj, který byl v očích každého  
izraelity zapadákovem v Galileji pohanů, tedy gojů, lidí, kteří nebyli té správné 
víry. Žil docela obyčejným životem tesaře a jakkoliv na závěr života dosáhl 
určitého věhlasu, umírá v Jeruzalémě, všemi opuštěný a opovrhovaný.  
S takovým životním příběhem málokdo vstoupil do dějin. A přesto podle jeho 
jména nazýváme letopočet, odpočítáváme jej od jeho narození. Odvoláváme 
se často na jeho slova i činy a nelze ho obejít. Čím to je, že tento navenek ne- 
úspěšný člověk je po dvou tisících letech stále tím, kdo oslovuje miliony lidí?  
Kusé informace ze čtyř různých pohledů o něm můžeme číst v evangeliích  
sepsaných podle svatých Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Dozvídáme se o jeho 
působení, vztazích k lidem okolo, které nazývá bližními. Ne proto, že mu jsou 
nablízku, ale proto, že on je nablízku jim. Když totiž na Vánoce zpíváme koledu 
Narodil se Kristus Pán, je dobré povšimnout si pokračování textu: nám, nám, 
narodil se. Boží syn přišel na svět kvůli nám, pro nás, nám se narodil. A nelze  
jej v životě obejít, protože on nás naučil mít rád druhého člověka jako takového,  
bez výhrad a nezištně. Vánoce nám přináší radost. Radost z toho, že na svět  
přišel ten, kdo je tu pro nás a s námi, kdo nás má rád. Také my chceme těm  
okolo, našim bližním, udělat radost tím, že je symbolicky obdarujeme. Hodnota  
našich dárků nespočívá ve výši vydaných peněz, ale v lásce, s jakou jsme je  
vybírali a přemýšleli o tom, co by asi obdarovanému udělalo skutečnou radost. 
Radostný advent a požehnané vánoční svátky vám přeje a na cestu rokem  
2017 žehná Stefan Wojdyla, kněz

❚ roráty (v adventu každé pondělí  
 a úterý v 6.00 kaple Loreta - Hořovice)
❚ Sobota 24.12., Vigilie narození Páně  
 – mše svaté: 14.00 Praskolesy,  
 16.00 Hostomice, 22.00 Mrtník,  
 24.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí 
❚ neděle 25.12., narození Páně  
 – mše svaté: 8.30 Lochovice,  
 10.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí,  
 11.30 Mrtník, 15.00 Praskolesy 
❚ Pondělí 26.12., sv. Štěpána – mše svaté:  
 8.30 Lochovice, 10.00 Hořovice, kostel  
 sv. Trojice, 16.00 Hostomice 
❚ Sobota 31.12., poděkování za uplynulý  
 rok – mše svaté: 14.00 Hořovice, kostel  
 sv. Jiljí, 16.00 Hostomice 
❚ neděle 1.1., Slavnost Matky Boží,  
 Panny Marie – nový rok – mše svaté:  
 8.30 Lochovice, 10.00 Hořovice, kostel  
 sv. Jiljí, 11.30 Mrtník, 15.00 Praskolesy 
❚ návštěva betléma: neděle 25.12.,  
 od 14.00 do 17.00 ve všech kostelech  
 hořovické farnosti 
❚ Pouť při příležitosti svátku svatého  
 Mikuláše se bude konat v kostele  
 v Praskolesích v úterý 6.12. v 18.00
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oznámení
■ Pozvánka na předvánoční členskou 
schůzi STP v Hostomicích, která se koná 
v pátek 9.12.2016 od 13.30 hodin na sále 
restaurace U Frajerů. Srdečně zveme.

Výbor STP

poděkování
■ Poděkování starosty 
děkuji všem, kdo sponzorskými dary  
a svou prací podpořili akce, které město  
v roce 2016 pořádalo. 
V neposlední řadě bych rád poděkoval 
našim dobrovolným hasičům za jejich 
obětavou práci. Tuto službu vykonávají 
ve svém osobním volnu, bez nároku  
na odměnu.

■ Chtěli bychom vám a celému SdH  
(i MěÚ za podporu) moc poděkovat  
a pochválit za krásně připravený lam- 
pionový průvod.

Obdivujeme statečného a otužilého Vod- 

níka, Hejkala i další pohádkové postavy 

za jejich energii a nasazení, se kterým  

celý program pro děti připravili.

I přes nepříznivé počasí byla celá akce  

velice vydařená a s celou rodinou jsme  

si to náramně užili! 

Děkujeme!!!

Martina, Jirka, Zuzka a Fanda Černých

■ Výbor STP Hostomice přeje svým 

členům i všem občanům Hostomic  

a okolí klidné prožití vánočních svátků  

a hodně zdraví do nového roku.

■ Český svaz chovatelů Hostomice  

přeje všem občanům Hostomic, sponzo- 

rům naší chovatelské výstavy a nečlenům, 

kteří nám při výstavě pomáhali, pěkné 

prožití svátků vánočních, dobré zdraví  

v roce 2016.

zuBní poHotovost
Prosinec 2016
■ 5. a 6. Dr. Davidová Petra  
Dosud nebylo zveřejněno na stránkách 
www.dent.cz
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin
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na e-mail: starosta@hostomice.cz  
nebo d.hrdlickova@hostomice.cz
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