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Vážení a milí spoluobčané
začal se psát rok 2020 a je povinností vedení města vyhodnotit rok  
právě uplynulý a seznámit vás s tím, co se chystá pro rok nastávající.
V celém dlouhém období, po které na radnici z vaší vůle působí stávající  
vedení, se střídají období příprav a období realizací významnějších  
investičních akcí měnících tvář našeho města a přilehlých obcí. 

Rok 2019 byl spíše oním rokem pří-
prav. Jednou z důležitých podmínek 
pro vše, co se ve městě děje, je to, že se 
dlouhodobě daří dobře hospodařit s fi-
nančními prostředky. Z toho vyplývá 
už dlouhodobá finanční stabilita, která 
nám umožňuje připravovat a i realizo-
vat relativně velkorysé plány. 
Radnice má novou střechu a komplet-
ně zrekonstruované a nově vybavené 
první patro je již občanům k dispozici. 
Slouží nově vybavená knihovna, staveb-
ní úřad i obřadní síň využívaná i jako 
příjemné místo pro veřejné schůze za-
stupitelstva a další jednání. Nahrazena 
byla všechna okna v budově replikami 
tak, aby byl uchován historický ráz naší  
radnice.
Z viditelnějších akcí také proběhla ne 
příliš povedená oprava hřbitovní zdi 
a márnice. S kvalitou odevzdané práce 
nejsme spokojeni a běží proto rekla-
mační řízení.

Připravovaných akcí bylo více. Z nej-
důležitějších je možno uvést:
❚	 Rozšíření a rekonstrukce MŠ Bu-
benická. Konečně jsme získali dotaci. 
Už zbývá jen výběr dodavatele a vlastní 
realizace.
❚	 Oprava a rekonstrukce místních 
komunikací V Rybnicích a panelky do 
areálu bývalého JZD. Zde je dokončena 
projektová příprava i výběr dodavate-
le, a protože jsme se zde zatím dotač-
ních titulů nedočkali, budeme akce 
financovat převážně z vlastních zdrojů  
a v případě panelky budeme žádat  
o příspěvek firmy, pro které je tato 
oprava také důležitá a nějakou dotaci 
ještě také zkusíme.
❚	 Oprava fasády radnice. Je hoto-
vý projekt vč. položkového rozpočtu. 
Čeká nás výběr dodavatele a realizace.
❚	 Rekonstrukce Obecního domu  
a výstavba nové hasičské zbrojnice 
v Radouši. Zde se pracuje na projektu  

a o dotace jsme zatím žádali neúspěšně. 
V projektové přípravě budeme pokra-
čovat a hlavně očekáváme pokrok v za-
jištění financí pro realizaci. V úvahu 
připadající dotace jsou ze Středočeské-
ho kraje a GŘ Hasičského záchranného 
sboru.
❚	 Posílení zdrojů pitné vody. Jednalo 
vedení města s představiteli VaKu Be-
roun a vedením obce Neumětely. Bylo 
dohodnuto zahájení projektové přípra-
vy připojení nás a Neumětel k přívodu 
vody z vodárenské nádrže Želivka. Ta 
je nyní dovedena v dostatečné kapacitě 
až na Lhotku. Zároveň budeme žádat 
o dotace na realizaci takové akce. Také 
nepřestáváme hledat možný dotační 
titul na stavbu vodního díla Chumava. 
Tady již stavební povolení máme, ale 
peníze jsou, přes všechna veřejná pro-
hlášení o boji proti suchu, stále v nedo-
hlednu.
❚	 Oprava chodníků v Nádražní a Pi-
vovarské ulici. Projekt máme, čekáme 
na stavební povolení a hledáme finan-
cování.
❚	 Důkladná úprava Malého náměstí 
v Hostomicích je ve fázi úvodních pří-
prav, tj. formulace zadání.
❚	 Financování hledáme i pro mož-
nost dokončení revitalizace náměstí 
v Hostomicích. Projekt a stavební po-
volení máme.
❚	 Pro výstavbu klubovny a zázemí 
sportovních aktivit v Bezdědicích jsme 
získali stavební povolení. Potřebujeme 
využít ten správný dotační titul a najít 
shodu mezi sportovci a sousedy o pra-
vidlech užívání hřišť i klubovny.
Připravovalo se i mnoho dalších akcí. 
Je to postupná oprava dalších míst-
ních komunikací vč. některých polních  
a lesních cest, oprava kapliček a křížků 
v obcích i v krajině, další řešení odpa-
dového hospodářství apod.

Dokončení na str. 2.
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zápis ze zasedání  
zastupitelstVa města Hostomice č. 8/2019
konanéHo dne 16. prosince 2019 od 18.00 Hodin V HostomicícH
Přítomni zastupitelé: Synek, Šinágl, Kubrichtová, 
Zachoval, Bomba, Mužíková, Příhoda, Šťáhlavský, Kubišta

zastupitelé projednali následující body a v případě jejich 
schvalování je uvedeno pod bodem pro-proti-zdržel se.
1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 zapisovatel: zachoval 
 Ověřovatel zápisu: Mužíková, Kubrichtová 
 Hlasování: (pro-proti-zdržel se) 9-0-0
2. Schválení programu dle návrhu. 
 Hlasování: 9-0-0
3. zastupitelé konání tříkrálové sbírky na území města. 
 Hlasování: 9-0-0
4. zastupitelé schvalují navýšení odměny pro neuvolněné  
 zastupitele v maximální výši dle příslušné vyhlášky  
 nařízení vlády č. 338/2019 Sb., s účinností  
 od 1. 1. 2020. 
 Hlasování: 8-0-1(zdržel se Kubišta)
5. zastupitelé Mužíková, Kubišta a zachoval se vzdávají  
 odměny zastupitele. 
 Hlasování: 9-0-0
6. zastupitelé schvalují předložený návrh rozpočtu  
 na rok 2020.  
 Hlasování: 6-0-3 (zdrželi se Mužíková, Synek, Bomba)

7. zastupitelé schvalují střednědobý výhled rozpočtu  
 na roky 2020-2024. 
 Hlasování: 8-0-1(zdržel se Bomba)
8. zastupitelé schválili plán inventur. 
 Hlasování: 9-0-0
9. zastupitelé schvalují složení inventarizační komise:  
 Předseda – jan Synek, členové – Lukáš Příhoda  
 a Petr Císař ml. 
 Hlasování: 9-0-0
10. zastupitelé odložili schválení zhotovitele na výměnu  
 oken ve školní družině. Bude zajištěna srovnatelnost  
 nabídek.
11. zastupitelé schvalují dodavatele klimatizační  
 jednotky do školní družiny firmu SOreX s.r.o.  
 ve výši 131.758,- Kč bez dPH. 
 Hlasování: 9-0-0
12. zastupitelé schvalují přijetí dotace z MMr program  
 11703- integrovaný regionální operační program  
 (IrOP) na akci: „Přístavba a stavební úpravy objektu  
 MŠ“ ve výši 23 501 829,88 Kč vč. dPH. 
 Hlasování: 8-0-1 (zdržel se Synek)
13. zastupitelé schvalují zadávací dokumentaci na výběr  
 zhotovitel akce  „Přístavba a stavební úpravy  
 objektu MŠ“ 
 Hlasování: 8-0-1 (zdržel se Synek)

V roce 2020 z velkých věcí nejpravděpodobněji dokážeme provést 
opravy a přístavby MŠ Bubenická, rekonstrukci ulic v Rybnicích 
a panelky U Hřiště a opravu přízemí a fasády radnice. Další akce 
jsou ještě podmíněny především možnostmi dotačního financování.
Mimo obvyklé hospodaření s majetkem města je zvláštností Hos-
tomic vlastnictví cca 750 ha lesa, se který plní pro město více funk-
cí. Je to zásobárna vody i místo pro rekreaci. Pronajímáme zde ho-
nitbu a v neposlední řadě je náš les zdrojem příjmu do městského 
rozpočtu jako les hospodářský.
Hospodaření v městských lesích je v současné době ovlivněno dů-
sledky celostátní kůrovcové kalamity. Ceny jsou na historických 
minimech a výnosy by taktak pokryly náklady na těžbu. Naštěstí 
máme možnost těžbu hodně na čas omezit a zašetřit dřevní hmotu 
na období, kdy zákonitě dojde k nárůstu výkupních cen všech sor-
timentů dřeva. Tento postup jsme již v minulosti úspěšně uplatnili 
po polomech způsobených v roce 2007 vichřicí Kyrill. Navrhuje 
nám ho náš lesní hospodář pan Černý a při setkání s panem sta-
rostou ho pochválil i lesní hospodář minulý, pan Vartýř.
Důležitou úlohou města je poskytování servisu pro občany. Je zde 
již zmíněná knihovna, také stavební úřad, matrika s přístupem 
k Czech pointu a další agendy, které již tak viditelné nejsou. Plní-
me úlohu silničního správního úřadu, povolujeme (či nepovolu-
jeme) kácení stromů, plníme úkoly dle povodňových plánů apod. 
V těchto činnostech budeme samozřejmě v roce 2020 pokračo-
vat. Hlavně bude jako dosud naším cílem otevřená a k občanům 
vstřícná radnice. 

V roce 2019 jsme v souladu s usnesením zastupitelstva z prosince 
roku 2018 bohatě podporovali činnost všech spolků, které aktiv-
ně na Hostomicku působí. Jedná se především o hasiče z Radouše  
i Hostomic, sportovce z SK Hostomice i bezdědické Marakany, ale 
i o další spolky zajišťující společenský a kulturní život v našich ob-
cích. Nejvýraznějšími aktivitami jsou akce pořádané pro děti, které 
jsou organizované při všech obvyklých příležitostech od jara do 
zimy. V této podpoře budeme pokračovat i v roce 2020. Tak jsme 
se také, jako zastupitelstvo na schůzi v prosinci loňského roku 
usnesli.
Velmi důležitou částí práce Městského úřadu, o které bychom se 
rádi zmínili, je stálá péče o veřejná prostranství. Přes často velký 
nepořádek, který všichni vidíme po víkendech např. na hostomic-
kém náměstí a u kontejnerů na tříděný odpad, působí po většinu 
času naše veřejné prostory uklizeně a příjemně. Velké úsilí věnují 
naši zaměstnanci celoroční údržbě zelených ploch, kterých máme 
opravdu nemálo. 
Při této příležitosti bychom rádi poděkovali za spoustu práce kva-
litně a aktivně odvedené v zájmu města od pana Karla Bažaty, kte-
rý na sklonku roku odešel do zasloužené penze. 
Vážení spoluobčané, do nového roku 2020 Vám za vedení města  
přejeme všechno dobré, a aby Vám Vaše město bylo krásným  
a příjemným místem pro život. Budeme na tom pracovat.

Vít Šťáhlavský, starosta
Vladimír Zachoval, místostarosta
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14. zastupitelé schvalují zrušení současného  
 Řádu veřejného pohřebiště z 16. 12. 2004. 
 Hlasování: 8-1-0 (proti je Synek)
15. zastupitelé schvalují nový Řád veřejného  
 pohřebiště dle návrhu schváleného ze Středočeského  
 kraje s projednanými úpravami (místo rada města –  
 zastupitelstvo města, místo zeď – zeď /oplocení) 
 Hlasování: 9-0-0
16. zastupitelé schvalují kompetenci starosty k úpravě  
 rozpočtového opatření na konci roku. 
 Hlasování: 9-0-0
17. zastupitelé schvalují výši rozpočtového opatření,  
 které může provést starosta ve své kompetenci  
 ve výši 300 tis. Kč bez dPH. 
 Hlasování: 9-0-0
18. zastupitelé schvalují příspěvky pro spolky  
 v následující výši: 
❚	 Spolek FC Marakaná žádá 58 tis. Kč. 37 tis. Kč  
 jsou plánované akce především pro děti. 21 tis. Kč  
 jsou plánované investice do areálu. zastupitelé  
 schvalují pouze příspěvek na akce pro děti ve výši  
 (37 tis. Kč). Příspěvek na investice do areálu 
 (21 tis. Kč) je dán postupem dle možností  
 stavebního řízení.
❚	 SdH Hostomice příspěvek ve výši 60 tis. Kč  
 na pořádání akcí, 40 tis. Kč repase stříkačky, 3 pivní  
 sety 6 tis. Kč. dětské družstvo dobrovolných hasičů  
 47.800,- Kč (vč. párty stanu za 31.700,- Kč).
❚	 zubrín – 10 tis. Kč na krbová kamna a nohejbalový  
 turnaj.
❚	 SK Hostomice – 50 tis. Kč na zajištění oslav 100 let  
 existence klubu, 90 tis. Kč na provoz klubu  
 v roce 2020.
❚	 domov na výsluní - 3 tis. Kč
❚	 Svaz tělesně postižených - 25 tis. Kč
❚	 zO Svazu českých chovatelů - 22 tis. Kč
❚	 Český svaz včelařů zO Hostomice - 6.900,- Kč
❚	 Šachový klub při MÚ Hostomice - 15 tis. Kč
❚	 Baráčníci Hostomice - 10 tis. Kč na oslavy 90 let
❚	 SdH Hasiči radouš - dětský den 60 tis. Kč
❚	 SdH Hasiči radouš - požární sport na akce 24 tis. Kč  
 a vybavení 39 tis. Kč
❚	 domov Hostomice-zátor - 24.795,- Kč  
 na inkontinenční podložky. 
 Hlasování: 9-0-0
19. zastupitelé schvalují smlouvu o uzavření budoucí  
 smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti  
 a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-126024800,  
 Hostomice p.č. 157 – nový PB a HdS. 
 Hlasování: 9-0-0 

20. zastupitelé schvalují smlouvu o uzavření budoucí  
 smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti 
  č. IV-12-6023585/01 Hostomice- p.č. 1594/7 knn. 
 Hlasování: 9-0-0
21. zastupitelé schvalují smlouvu o věcném břemenu  
 plynová přípojka demo Gregor 
 Hlasování: 9-0-0
22. zastupitelé schvalují vyřazení majetku zničené dKP  
 Hasiči, vybavení původní obřadní síně, knihovny. 
 Hlasování: 6-0-3 (zdrželi se Mužíková, Synek, Bomba)
23. zastupitelé schvalují smlouvu o právu k provedení  
 stavby „Farma dubinská“ dle návrhu. 
 Hlasování: 9-0-0
24. zastupitelé schvalují dodatky k úvěrovým smlouvám  
 s  Českou spořitelnou a.s. dle návrhu. 
 Hlasování: 9-0-0
25. zastupitelé schvalují Obecně závaznou vyhlášku  
 Města Hostomice č. 1/2019 o místních poplatcích  
 ze psů (100 Kč/pes) dle návrhu s úpravou tak,  
 že majitel nad 65 let uhradí za prvního psa 50 Kč.  
 z vyhlášky 1/2018 se ruší Hlava 1. 
 Hlasování: 9-0-0
26. V bodě různé: starosta informoval o zřízení  
 platebního terminálu ČS, a.s. – možnost úhrady  
 poplatků platebními kartami.
❚	 diskutován je stav zajištění kamerového systému.  
 Budou další nabídky.
❚	 Starosta podal informaci o stavu reklamace na akci  
 oprava hřbitovní zdi a márnice. 
❚	 Byly diskutovány požadavky „občanů radouše“  
 na investice do obecních prostor a zařízení. je třeba  
 investovat do poškozené nápusti do požární nádrže  
 v radouši. Byla podána informace o stavu příprav  
 opravy cesty z radouše na Bezdědičky.
❚	 Byla diskutována lokalita nové výstavby na příjezdu  
 do radouše od Bezdědic. Bylo domluveno, že  
 zástupce města se zástupcem investorů pozemků 
 podél hlavní komunikace absolvují jednání na  
 stavebním úřadě v Hořovicích o možnosti úpravy/ 
 opravy ÚP tak, aby bylo možné zde stavět. je možnost  
 požádat o vyjmutí z textové a grafické části.
❚	 Chybí zrcadlo u školy při výjezdu ze Školní ulice.
❚	 je kritizován nedostatečný výběr poplatků  
 od stánkařů za zábor prostranství.
❚	 diskutovány jsou podmínky ubytovávání cizinců.
❚	 je kritizován stav křižovatky před radnicí
❚	 diskutovány byly nízké příjmy z lesního  
 hospodaření, nepřehledná tabulka. 
27. Starosta ukončil zasedání ve 22.30 hod.
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Šachový klub při MěÚ Hostomice se po více jak roč-
ní pauze,  způsobené rekonstrukcí budovy Městského 
úřadu, vrátil do prostor zrekonstruované obřadní síně.
Jsme rádi, že nám byl návrat umožněn a můžeme se scházet 
ve velmi pěkném prostředí.
Případní noví zájemci o tuto hru jsou vítáni. Škoda, že   
z řad nových spoluobčanů, kteří se přistěhovali do Hostomic, 
neprojevil nikdo zájem o tuto hru.

Scházíme se pravidelně každou neděli v 18.00 hod.
V současné době se do našeho klubu začlenil odchovanec  
Šachového kroužku při ZŠ Pavla Lisého Vítek Parkán, který 
se stal platným hráčem.
V neděli 8. prosince jsme uspořádali již tradiční klubový 
Mikulášský turnaj, ve kterém zvítězil Jiří Růžička, na 2. místě 
skončil Štěpán Jung a 3. místo obsadil nadějný Vítek Parkán. 
Cenu útěchy si odnesl Stanislav Budil.

nový řád veřejného 
pohřebiště města  
Hostomice
zastupitelstvo města Hostomice dne 16.12.2019 
schválilo nový řád veřejného pohřebiště města 
Hostomice tak, aby byl v souladu s novelou zákona  
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. 
Nový řád veřejného pohřebiště je k nahlédnutí na webových 
stránkách města www.hostomice.cz. Smlouvy o nájmu hro-
bového místa budou nově uzavírány na 12 let tak, aby doba, 
na kterou je smlouva uzavírána, byla stejná jako tlecí doba 
stanovená pro toto veřejné pohřebiště. 

Městská knihovna Hostomice  
a výbor STP v Hostomicích 

srdečně zvou členy STP  
a všechny ostatní zájemce 

na besedu se spisovatelkou 
Marcelou Mlynářovou, která se 

uskuteční ve čtvrtek 
20. 2. 2020 od 14.00 hod. 

v Obřadní síni MěÚ Hostomice.

setkání Ve škole 
Výbor STP v Hostomicích Vás srdečně zve ve čtvrtek 16.1.2020 do cvičné  

kuchyně ZŠ P. Lisého v Hostomicích k promítání krátkých filmů o cestování. 
Začátek ve 13.30 hodin. Posedíme u kávy, popovídáme si.

činnost šacHoVéHo klubu
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HaSIČI HOSTOMICe

Mladí hasiči se nezapomínali těšit 
na příchod Mikuláše a nemohli do-
spat Štědrého dne, kdy jim Ježíšek 
přinese pod stromeček dárky. Celý 
ten vánoční čas si krátili v hasičárně 
společně se všemi členy sboru. Pil-

ně nacvičovali představení, trénovali  
vánoční písně a tvořili výrobky na 
jarmark.
Ostatní během měsíce prosince vy-
brali, přivezli a nazdobili vánoční 
strom pro město. Během večerů stihli 

měsíc prosinec V Hasičárně 

Poslední měsíc roku 2019 měli všichni plné ruce práce a to jak mladí 
hasiči, tak všichni členové i přátelé sboru. Společnými silami připravovali 
jarmark, adventní představení a výzdobu města, vánoční písně a tvořili 
výrobky na jarmark.

nazdobit celé náměstí, aby do našeho 
města dýchla vánoční atmosféra.
Všechna snaha byla náležitě odmě-
něna, pro dospělé to byl blažený pocit 
z vydařené akce s hojnou účastí  lidí 
a to z blízkých obcí i vzdálenějších 
měst. Odměnou nám byly rozzářené 
obličeje dětí i dospělých návštěvníků.
Na děti z kroužku mladých hasičů če-
kala odměna pod stromečkem, který 
se nám rozsvítil na posledním set- 
kání tohoto roku. Na každého hasi-
če čekal dáreček pod stromečkem  
a sladká tečka nakonec byly výborné 
dorty z Somnia. Společně jsme proži-
li pár krásných chvilek u stromečku  
a rozloučili se s rokem 2019, po-
přáli si krásné Vánoce a ještě lepší  
rok 2020.
Hasiči děkují paní Holé, která da-
rovala krásný strom, panu Adolfo-
vi Hubatému a Jiřímu Doubravovi, 
Zdenku Krubnerovi za pomoc při 
stavbě, dopravě a realizaci akce vá-
nočního stromu. Dále musíme podě-
kovat městu Hostomice za celoroční 
podporu.

Za SDH  Hostomice
Lucie Nájemník Krubnerová
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HaSIČI HOSTOMICe

Sobota 7. prosinec 2019, hostomické náměstí časně 
zrána ožívá a začíná se plnit členy SdH Hostomice  
a dalšími lidmi, kteří pomáhali zajistit hladký prů- 
běh tradičního jarmarku.
Během dopoledne se horní polovina náměstí zaplnila stán-
kaři s nejrůznější tematikou. Vybrat si mohl každý, od za-
bijačkových pochoutek, přes medovinu, nebo třeba koře-
ní, či ručně vyráběné náramky a keramiku. Zkrátka každý  
našel to své.

Ve 14.00 začal doprovodný program plný zpěvu, vánočních 
scének, tance, rytířského souboje a ohňostroje.

Toto odpoledne nám svým zpěvem zpříjemnil písničkář Jir-
ka Řehulka, který si mimo jiné zazpíval s dětmi z kroužku 
Hostomický hadice a jeho písně můžete slyšet v pohádce 
Sněžný Drak.

Program byl zakončen ohňostrojem, který na míru připravi-
la firma Ohňostroje Krupička.

Děkujeme za vystoupení dětem z MŠ Hostomice a jejich 
učitelkám, dětem ze školní družiny a jejich vychovatelkám, 
pěveckému sboru Fabián, tanečnímu kroužku z Hejbejme-
Se.cz, Jirkovi Řehulkovi, rytířům ze skupiny ,,GLADIUS‘‘, 
dětem z kroužku Hostomický hadice a členům SDH  
Hostomice.
Zvláštní poděkování patří Andělům Petrovi a Petrovi, kteří 
nás celým programem provedli a také všem členům a přáte-
lům SDH Hostomice, kteří se podíleli na přípravách a hlad-
kém průběhu této akce.
Máme obrovskou radost z toho, že se akcí pořádaných Sbo-
rem dobrovolných hasičů, za podpory Města Hostomice zú-
častňuje stále více lidí nejen z Hostomic, ale i širokého okolí. 
Ačkoliv si možná někdo myslí, že z takovýchto akcí máme 
finanční, či jiný zisk, opak je pravdou. Všichni tyto akce při-
pravujeme ve svém volném čase a jediným ziskem jsou pro 
nás spokojené tváře a slova chvály z řad občanů Hostomic  
a okolí.

Za SDH Hostomice Michal Šinágl

Jarmark a adVentní čas s Hasiči
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sbor dobrovolných 

hasičů Hostomice 

Vás srdečně zve 

na tradiční 

HasičskÝ ples, 

který se bude 

konat v sobotu 

25. ledna 2020 
od 20.00 hodin 

v restauraci 

„ u Frajerů. “ 

Večerem nás 

bude doprovázet 

hudební skupina 

HračkY.
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CO Se u náS děje

inFormace z Valné HromadY
V sobotu 7.12.2019 se uskutečnila jako již každoročně valná hromada klubu SK Hostomice. 
Níže naleznete pár informací z tohoto setkání.
Program valné hromady navrhl a také vedl stávající předseda SK Hostomice, pan Václav 
Štyler. Během zahájení schůze pan Štyler vyzval zúčastněné členy k uctění památky bývalých, 
již zemřelých členů SK Hostomice minutou ticha.

aktiVitY sk Hostomice

Zúčastnění poté jednohlasně schválili, 
že valná hromada je v počtu zúčastně-
ných usnášení schopná.
Následně poděkoval všem členům sou-
časného výboru, trenérům a členům 
jednotlivých družstev a aktivním čle-
nům SK Hostomice za práci pro klub 
a za reprezentaci klubu a města Hos-
tomice. Poté předseda shrnul všechny 
sportovní i kulturní akce, které organi-
zovalo SK Hostomice v roce 2019 a zá-
roveň připomenul vše důležité pro rok 
2020. Důraz byl kladen především na 
oslavy 100 let od založení našeho spor-
tovního klubu. 
Zpráva o hospodaření klubu byla 
prezentována také předsedou klubu 
(zastupoval omluvenou účetní klubu 
paní Jitku Sůrovou). Poté se dostali ke 
slovu trenéři našich mládežnických 
týmů, kteří odprezentovali dosavadní 
situaci a výsledky týmů s plány do bu-
doucna. Za fotbalovou školičku to byla 
paní Kačírková, za mladší přípravku to 

byl pan Volejník, za starší přípravku 
pan Hadraba a za mladší žáky společ-
ně pánové Horník a Hadraba. Poslední 
slovo měl za tým dospělých pan Sta-
něk, který zhodnotil situaci v A týmu.
Během valné hromady vystoupil i před-
seda OFS Beroun pan Knotek, který 
se zúčastnil naší schůze po 2 letech. 
Vyzdvihl a pochválil pořádání a orga-
nizaci finálového turnaje o okresního 
přeborníka Beroun starších přípra-
vek a zmínil vysokou úroveň práce 
s mládeží v SK Hostomice. Chválil 
i práci trenéra dětí, Radka Hadraby, 
který je i trenérem okresního výběru 
starších přípravek. Pan Knotek hovo-
řil i o problémech s nedostatkem dětí 
a problematice malých fotbalových 
klubů.
Dalším bodem valné hromady bylo 
zvolení kontrolní komise a samostat-
ného výboru SK Hostomice. Kontrolní 
komise byla zvolena v tomto složení: 
předseda komise - Jitka Sůrová, členo-

vé komise - Radek Hadraba a Kryštof 
Zbytovský.
Výbor klubu byl zvolen v tomto slože-
ní: Václav Štyler, Josef Holub, Martin 
Král, Josef Plecitý, Luděk Báchor, Mi-
loslav Kubrycht ml., Dušan Horník, 
Miroslav Šereda a Michal Špatenka.
Schválené bylo i navýšení klubových 
příspěvků: děti o 100 Kč a dospělí 
o 200 Kč navíc oproti letošnímu roku. 
Finální přehled můžete najít níže 
(příspěvek SK Hostomice + odvod na 
FAČR pro rok 2020):
700 + 100,- CZK - děti
1200 + 200,- CZK - dospělí
500,- CZK - ostatní členové SK Hosto-
mice (důchodci atd. )
Věříme, že SK Hostomice bude nadále 
pokračovat v práci s mládeží a postup-
ně zlepšovat kvalitu našeho areálu.

Za SK Hostomice 
Luděk Báchor  
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prosinec V mateřské 
škole
❚ V hudební pohádce „Vánočka“ došlo k nápravě mls- 
ného jazyka malého jiříka, který nejí ani ovoce, ani zeleni- 
nu. Jiříkovi pomohla nejen  hodná čarodějnice Nososlava, 
ale také kouzlo Vánoc a nakonec společně  všichni oslavili  
Vánoce, na závěr jsme si  zazpívali vánoční koledu.

❚ Vánoční besídka Modrásků - na téma „Hudba“. 
Navštívili jsme říši paní hudby, potěšili jsme srdce veselými 
rytmy.
❚	 děti z Mateřské školy Hostomice navštívily domov 
v zátoře s vánočním programem plným vánočních  
písniček a básniček. Babičky a dědečky potěšily děti nejen 
zpěvem, ale připravily si pro ně přáníčka, která osobně po 
vystoupení předaly. 
❚	 Vánoční besídka u Žluťásků - nejmenší děti z Mateřské 
školy Hostomice si také připravily krátký vánoční program 
plný básní, písní  a  tanečků. Moc se nám to povedlo.
❚	 Příprava na vánoční besídku - pečení vánočních 
perníčků u Ohniváčků. 
❚	 Vánoční besídka u Ohniváčků - na téma už zas  
po roce - přicházejí vánoce. Pásmo plné vánočních písní, 
básní, scének potěšilo každého, kdo se přišel podívat.
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zŠ HOSTOMICe

Vánoční desetiboj 
již tradičně se poslední den před vánočními svátky na 
naší škole koná vánoční desetiboj. Letos tomu nebylo 
jinak. zástupci tříd soutěžili v disciplínách určených pro 
všechny členy týmu, ale byly i  disciplíny určené jen pro 
vybraného jednotlivce. Soutěže zahrnovaly  hod míčem 
na koš, skok snožmo přes lavičku, střely na florbalovou 
branku, střely na zavěšené lahve na fotbalové brance, 
sedy – lehy, skoky přes švihadlo, slalom s míčem, hod 
medicinbalem, skok z místa a dřepy na čas.
Všechny třídy druhého stupně vyslaly do bojů šestičlenné 
družstvo, které se skládalo ze tří dívek a třech chlapců. 
Dané týmy bojovaly s velkým nasazením a patří jim velká 
pochvala, přesto všichni na stupně vítězů nedosáhli. Třetí 
místo obsadili žáci 8.B třídy, druhé místo si vybojovali žáci 
9.B třídy. Vítězem letošního desetiboje se stala třída 9.A ve 
složení Matyáš Klimt, Kuba Pěgřím, Ondra Beneš, Zuzka 
Kupková, Péťa Hejduková a Leontýna Bláhová. Žáci 9.A 
obhájili první místo z loňského roku.
Celkovými vítězi desetiboje v kategorii jednotlivců se stali 
Kristýna Benešová z 8.B a Marek Dilhof z 9.B.
Po vyhlášení výsledků a rozdání cen se žáci rozešli do svých 
domovů užít si vánoční svátky.

Mgr. Daniela Fatková

akce žáků 9.a v prosinci
❚	 První akce – přespání v tělocvičně, která se uskutečnila 
o prvním adventním víkendu, se žákům deváté třídy 
velice líbila. Během večera si žáci zahráli hry, povečeřeli 
objednanou pizzu a prošli stezkou odvahy – noční školou se 
živými strašidly.

❚	 druhá akce se konala  ve středu 11.12., kdy se žáci 
podíleli na organizaci vánočního jarmarku. Velký úspěch 
sklidili žáci za nacvičení pohádky O Popelce, kterou si 
připravili společně s žáky 9.B třídy a kterou zhlédla celá 
škola v tělocvičně.

❚	 Ve středu 18.12. se vydali žáci do předvánoční Prahy. 
Nejdříve si vyzkoušeli klamy optiky a vnímání v Muzeu 
smyslů. Pak se vydali na Staroměstské náměstí, kde navštívili 
vánoční trhy.

❚	 Čtvrtek 19.12. byl úzce spojen s historií Hostomic. 
Žáci navštívili Muzeum Českého krasu v Berouně, kde je 
vystaven starobylý nábytek z hostomické lékárny z roku 
1903, který sloužil v lékárně až do roku 1985. Současně 
si deváťáci prošli výstavu s názvem Kouzlo vánočního 
stromku.

❚	 Pátek 20.12. byl ve znamení rozdávání dárků  
a vánočního desetiboje, který opět po roce žáci deváté 
třídy vyhráli.  D. Fatková
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InzerCe / SPOLeČenSKá ruBrIKa

zubní poHotoVost
Leden 2020 
■	 1.1. Dr. Anna Kovaříková 
 Beroun, Medicentrum 
 tel. 311 746 418
■	 4. + 5.1. Dr. Václav Krůta 
  Beroun, Havlíčkova 113 
 tel. 311 625 901 
■	 11. + 12.1. Dr. Karolina Kuželová  
 Beroun, Holandská 123 
 tel. 728 961 496
■	 18. + 19.1. Dr. Leonid Mynko  
 Beroun, Plzeňská 32/22 
 tel. 311 513 313 
■	 25. + 26.1. Dr. Miloslav Neužil  
 Cerhovice 175 
 tel. 311 577 559
 Pohotovostní služba je v době  
 od 8.00 – 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.

platba za sVoz  
a likVidaci odpadů 
V roce 2020
Každá trvale přihlášená osoba 600,-Kč
rekreační objekt celkem 600,- Kč
Platba je splatná do 31. 3. 2020
Platit můžete v hotovosti i kartou  
v PODATELNĚ 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
Pozor, změna: všichni majitelé psa (Hos-
tomice, Bezdědice, Radouš a Lštěň) platí 
poplatek jednotně 100,- Kč za psa. Slevu 
má majitel starší 65 let věku na 1 psa  
a to 50,-Kč. Poplatek za psa můžete přidat  
k částce poplatku za odpady se stejným VS.

Městská knihovna Hostomice 
bude od 10.2. do 14.2.2020 

UZAVŘENA
 z důvodu čerpání dovolené

Obec Neumětely pronajme

RESTAURACI „U Horymíra“ 
v areálu KD Neumětely v centru obce

Možnost využívat předsálí, sál a terasu před restaurací

NájEm MožNý OD 1.2.2020
Bližší info:

osobně: OÚ Neumětely, po – pá od 8 do 15 hodin
telefon: 311 584 125, 724 178 176

e-mail: sekretariat@obec-neumetely.cz
web: www.obec-neumetely.cz 


