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Vážení občané  
města Hostomice,

stojíme na prahu nového 
roku 2010. Nikdo z nás neví, co 
nám nový rok přinese. Věřme, 
že bude alespoň tak úspěšný 
jako předešlý rok 2009. Hodně 
bude záležet na každém z nás. 
Každý začátek je velkou výz-
vou, a proto ji nepromarněme.

V roce 2009 jsme se snažili 
rozvoj našeho města posunout 
dopředu. Největší investicí byla 
dostavba vodovodu a kanali-
zace v Hostomicích. Dále bylo 
přestavěno patro hasičské zbroj-
nice na nové oddělení mateřské 
školy. V neposlední řadě došlo  
k vybudování dětského hřiště  
ve střední části Tyršova náměstí.

V letošním roce 2010 bychom 
chtěli vyhlásit architektonickou 
soutěž na revitalizaci Tyršova 
náměstí a zadat projektové 
práce na výstavbu vodovodu  
a kanalizace do spádových obcí 
Bezdědice  a Radouš.

Dovolte mi, abych Vám 
do nového roku popřál pevné 
zdraví, mnoho úspěchů jak 
v profesním, tak v osobním 
životě.

Vít Šťáhlavský, starosta
PF 2010
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Schůze STP
Dne 4. prosince 2009 se konala v restauraci U Frajerů 
členská schůze STP v Hostomicích. 
Členové výboru děkují paní Frajerové za pěknou  
výzdobu sálu, Mgr. Tarantové za přednášku Jak se 
chránit před chřipkou a především dětem ze ŠD při 
ZŠ Pavla Lisého za básně, písničky, tanečky i scénky  
s čertovskou tematikou, jimiž naše členy potěšily. 

Za STP Jiřina Kordulová

■ Hostomické náměstí - díl II.
V srpnových Hostomických listech jsem popsal tehdy  
aktuální stav prací na revitalizaci hostomického náměstí. 
Podstatnou součástí byl popis postupných kroků k reali-
zaci architektonické soutěže tak, jak se nám jej podařilo 
získat na radnici v Dobříši. Nyní podle tohoto návodu 
postupujeme dál. 
1) Pan starosta ustanovil komisi pro tuto akci ve složení: 
pp. Šťáhlavský, Walterová, Immrová, Lachman, Zachoval. 
Tato se několikrát sešla a řídí postup prací na organizaci 
soutěže.
2) Proběhla konzultace v komoře architektů s JUDr. 
Jiřím Plosem, který nám poradil další kroky a zdůraznil 
význam složení soutěžní komise. To jsme si vzali k srdci, 
a především péčí paní Immrové se podařilo získat příslib 
účasti v hodnoticí komisi soutěže od špičkových archi- 
tektů a vysokoškolských profesorů z oboru. Zatím máme 
příslib od jednoho z nejvýznamnějších současných archi-
tektů Josefa Pleskota, od architekta Emila Přikryla - profe-
sora pražské AVU a od architekta Jana Jehlíka - pedagoga 
fakulty architektury ČVUT v Praze. Tyto osobnosti jsou 
pro úspěch soutěže snad tou rozhodující dobrou zprávou. 
Zaprvé jsou jejich jména důležitá proto, že přitáhnou  
do soutěže kvalitní architekty. A zadruhé dávají záruku,  
že výběr bude kvalifikovaný a na té nejvyšší úrovni.
3) V minulém čísle Hostomických listů pro občany  
a v hostomické škole pro žáky proběhla anketa hledající 
odpovědi na otázky především o funkcích, které má podle 
našich představ hostomické náměstí naplňovat. Po Novém 
roce bude anketa vyhodnocena a její výsledky se stanou 
součástí zadávací dokumentace pro soutěžící.
4) Zastupitelstvo na prosincové schůzi vzalo na vědomí 
orientační rozpočet soutěže, když definitivní schvalování
proběhne po první schůzce komise, kde budou podmínky 
soutěže konzultovány. Náklady spočívají v cenách pro  
soutěžící a odměnách pro hodnoticí komisi a měly by  
činit přibližně 300 tis. Kč. Dále zastupitelstvo schválilo  
zahrnutí budoucího využití budov pošty a hasičské 
zbrojnice do zadání soutěže. Po diskuzi jsme došli ke 
společnému názoru, že jedině komplexní úvaha o využití 
celého náměstí může přinést kýžený výsledek.
Využijte prosím možnosti vyjádřit se k náplni náměstí. 
Zkuste anketu vyplnit. Nebývá to často, kdy máme 
možnost rozhodujícím a pozitivním způsobem zasáhnout 
do veřejného prostoru. Většinou si ani neuvědomujeme, 
jak moc nás jeho kvalita ovlivňuje.
O dalších krocích budeme samozřejmě informovat. První 
na řadě bude vyhodnocení ankety a první jednání komise. 
Tak příště! Ing.Vladimír Zachoval
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MĚSTSKÝ ÚŘAD 
INFORMUJE

■ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ  
se uskuteční ve středu 20. ledna 

od 18.00 hodin  
v hasičské zbrojnici v Radouši.

■ Poplatek za komunální odpad 
je splatný do 28.2.2010  

stejnou formou jako vloni.

■ Pracovní sobota  
bude v lednu mimořádně  

2. v měsíci, tj. 9.1.2010.

■ CZECH POINT 
- vydávání ověřených výstupů  

z informačních systémů  
veřejné správy

Na MěÚ Hostomice - matrika,  
je pracoviště CZECH POINT  

od 1.2.2008. 
Zájem občanů o tuto službu je 
velký. V roce 2008 využilo této 

služby 184 občanů,  
v roce 2009 - 257 občanů.
V roce 2009 bylo vydáno: 

výpisů z Rejstříku trestů - 104
výpisů z Katastru nemovitostí -71
výpisů z Obchodního rejstříku - 56

výpisů z bodového hodnocení 
řidiče - 15

výpisů z Živnostenského rejstř. - 5
výpis z Insolvenčního rejstříku - 1

oznámení o zneplatnění 
přístupových údajů k datové 
schránce a vydání nových - 2

podání žádosti o zřízení datové 
schránky - 3

Správní poplatky za vydání  
ověřeného výstupu z Informač- 

ního systému veřejné správy:
100,- Kč za první stránku

50,- Kč za každou další  
i započatou stránku

50,- Kč za vydání výpisu  
z Rejstříku trestů

I. Zastupitelé schvalují:
1. Rozpočtové provizórium ve výši  
 1/12 r. 2009 měsíčně do doby,  
 než bude stanoven a schválen  
 rozpočet na r. 2010.  
 Hlasování: 7 – 0 – 0  
 (pro – zdržel se – proti)
2. Rozpočtová opatření č. 7 a č. 8.  
 Hlasování: 7 – 0 – 0
3. Podání žádosti Středočeskému  
 Fondu podpory o poskytnutí  
 dotace v r. 2010 event.  
 č. HAS/SDH/00672/2010,  
 na nákup požárního vozidla.  
 Hlasování: 7 – 0 – 0
4. Prodej obecního pozemku č. 137/1  
 dle geometr. plánu č. 129-516/2009  
 o výměře 1.800 m2 za cenu  
 10,- Kč/m2 p. Tarabovi.  
 Hlasování: 7 – 0 – 0
5. Prodej obecního pozemku  
 č. 523/14 v k.ú. Hostomice o vý- 
 měře 60 m2 za cenu 100,- Kč/m2  
 manželům Hrdouškovým.  
 Hlasování: 7 – 0 – 0
6. Dodatek k usnesení zastupitel- 
 stva města Hostomic ze dne  
 23.9.2009, kterým byla vybrána  
 firma PC Servis Berounsko,  
 Sládek Václav, Josefa Hory 1103,  
 Beroun, ze tří obdržených nabí- 
 dek z důvodu dlouhodobé spolu- 
 práce a srovnatelných nabídek.  
 Hlasování: 7 – 0 – 0
7. Nákup multifunkčního zařízení  
 pro potřeby stavebního úřadu.  
 Hlasování: 7 – 0 – 0
8. Ukončit spolupráci s bezpečnost- 
 ní agenturou Sipadan k 31.12.2009.  
 Hlasování: 7 – 0 – 0
9. Pro výkon stavebního dozoru  
 při obnově rybníka v Rybnicích  
 p. Josefa Mladiče za konečnou  
 cenu 20.000,- Kč.  
 Hlasování: 7 – 0 – 0

10. Směnu pozemků od Ing. Greifa  
 parc. č. 1429/29, 1429/31, 1429/32,  
 119/5 a pozemek parc. č. 148/14  
 vzniklý v GP č. 781-515/2009 za  
 pozemek města parc. č. 1217/13,  
 vše v k.ú. Hostomice pod Brdy.

II. Zastupitelé ukládají  
 p. starostovi:
1. Oslovit další firmy na zpracování 
 nabídky projektových a inženýr- 
 ských prací pro úpravu budovy  
 radnice.
2. Dále jednat s realitními kancelá- 
 řemi o doplnění a zahrnutí  
 věcných břemen ve smyslu  
 udržení stávajících bytů  
 a o navýšení bytových jednotek.
3. Odpovědět p. Dvořákovi  
 na upozornění o zveřejnění  
 a následném stažení leteckých  
 snímků Hostomic.
4. Projednat s p. Mladičem  
 možnost pořízení paspartu  
 dešťové kanalizace.
5. Projednat s pí Zpěvákovou  
 zabezpečení bývalé vodárny  
 (pův. vlastnictví JZD), která je  
 na jejím pozemku.
6. Projednat s p. Budilem možnost  
 rozšíření veřejného osvětlení  
 v Malostranské ulici, v případě  
 možnosti zastupitelé schvalují.  
 Hlasování: 7 – 0 – 0
7. Zjistit informace o bezpečnost- 
 ních agenturách, které by event.  
 mohly zajišťovat Hostomice.
8. Zjistit výši finančních prostředků 
 za pronájem místa prodejních  
 stánků.
9. Revidovat městské vyhlášky,  
 navrhnout vyhlášku o užívání  
 zábavné pyrotechniky.

USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELŮ  
MĚSTA HOSTOMICE DNE 16. 12. 2009
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Vánoční strom ve Lštěni
V sobotu 28. listopadu 2009 jsme již potřetí rozsvítili vánoční strom 
ve Lštěni. Díky loňským štědrým příspěvkům místních obyvatel jsme 
mohli zakoupit ozdoby, aby byl stromeček ještě krásnější než v minu-
lých letech. Při jeho zdobení pomáhaly i děti, těšící se na večerní  
rozsvícení, na které byli pozváni všichni obyvatelé i chataři ze Lštěně.  
U stromečku jsme se sešli odpoledne v pět hodin, pravou adventní  
náladu navodily koledy, děti s prskavkami a vůně horkého jablka  
a skořice. Zimní počasí jsme zahnali svařeným vínem, ochutnali domácí 
cukroví i vánočky a nechali se oslnit modrou září rozsvíceného stromu.

Irena Šíchová

Mikulášská stezka odvahy
V pátek 4. prosince si mohly děti z Hostomic a okolí vyzkoušet svoji  
odvahu při procházení cesty plné pekelných bytostí. Musely čertům  
odpovídat na jejich zvědavé otázky, hádat hádanky, poznávat pouze hmatem 
 co ukrývají v pytli, opakovat čertovské jazykolamy. Teprve po úspěšném 
splnění úkolu mohly pokračovat dále. Menší děti doprovázeli rodiče nebo 
starší kamarádi. Teprve po překonání všech pekelných nástrah došly děti  
k cíli cesty, kde už je očekával Mikuláš a jeho pomocníci andělé.

Eva Nádvorníková
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■ Zpívání u stromečku
Jak se stalo pěknou tradicí, i loni (konkrétně 22. prosince 2009) měli lidé  
z Hostomic a přilehlých obcí možnost sejít se, popovídat si a zazpívat si  
u stromečku. V předešlých letech se tak dělo před radnicí či u kostela,  
tentokrát byl zvolen park u hasičské zbrojnice, kde byl ozdoben živý strom. 
Vystoupení si připravily děti z MŠ a ZŠ pod vedením pana Kafky, zazpíval 
a zahrál pan Baxa a na závěr vystoupil amatérský „Bezdědický kvartet“. 
Všem jistě přišlo vhod svařené víno či trochu čaje, děti si mohly pochutnat  
na vánočce. Toto setkání jistě přispělo k tomu, aby se každý odpoutal od  
uklízení, vaření a pečení a užil si vánoční atmosféru v klidu a pohodě.

Jana Císařová



ZPRÁVY ZE ZŠ

6 HOSTOMICKÉ LISTY

VÁNOČNÍ MÍČKOVÁNÍ
Na hodinu tělesné výchovy, poslední v kalendářním roce 2009, jsme pro 
žáky 4. a 5. ročníku připravili netradiční náplň s názvem Vánoční míčkování.  
V několika disciplínách, vždy okořeněných nějakým veselým úskalím,  
si mohli holky i kluci vyzkoušet své dovednosti s míči různých velikostí  
i váhy. Za úspěšné míčkování v týmu i jednotlivě čekala na závěr všechny  
nejen sladká odměna, ale i památeční účastnický diplom.

Bc. Eva Bakulová, ZŠ Pavla Lisého, Hostomice

OSMÁCI V ULICÍCH
Dne 1. prosince vyrazili žáci osmé 
třídy do hostomických ulic. Je-
jich úkolem bylo zjistit, co lidé vědí  
o nemoci AIDS. 
Někteří žáci navštívili i městský úřad 
a promluvili si se starostou Hostomic. 
Ostatní žáci se o této nemoci bavili 
s kolemjdoucími lidmi. Přestože 
několik lidí rozhovor s žáky odmítlo, 
našli se i příznivci, které tato tématika 
zajímala. 
Osmáci děkují všem, kteří si s nimi 
popovídali.

Odpovědi pana starosty:
1. Víte, která slavná osobnost  
 zemřela na AIDS?
 Fredy Mercury
2. Jak se bránit proti HIV?
 Bezpečný sex
3. Co byste dělal při podezření?
 Jako dárce krve mám krev  
 testovanou pravidelně 

Gábina Maršálková, Iveta Olivová

FLORBAL
V pátek 4. prosince žákyně 8. ročníku (G. Maršálková, K. Lapáčková,  
L. Stibalová, I. Olivová, E. Chvojková a M. Tatíčková) reprezentovaly naši školu 
v okresním kole ve florbale. Dívkám se v silné konkurenci ostatních základ-
ních škol vybojovat postup ze základní skupiny těsně nezdařilo, ovšem za jejich  
bojovnost a sportovní nasazení jim patří náš dík.

Bc. E. Bakulová, ZŠ Pavla Lisého, Hostomice
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V pátek 4.12. se žáci 9. tříd převlékli za čerty, 
Mikuláše a anděla. V tomto přestrojení navštívili děti 
v mateřské škole. Děti ze školky zarecitovaly básničky 
a za odměnu dostaly adventní čokoládový kalendář. 
Většina dětí byla statečná, ale u některých se objevila 
v očích slzička. Ty nejodvážnější se dokonce nechaly 
vyfotit s čerty, Mikulášem a andělem. 
Na pátky 11.12. a 18.12. připravily paní učitelky 
pro rodiče, prarodiče a blízké vánoční besídky. Děti 
měly připravené pásmo básniček, písniček a tanečků.  
Po skončení vystoupení děti předaly dárek a přáníčko 
rodičům a samy si rozbalily nové hračky pod 
stromečkem. Pro všechny bylo připraveno pohoštění 
a též se všichni mohli zapojit do zdobení perníčků  
a vyrábění svícínků z jablek. 
Chtěla bych poděkovat sponzorům a rodičům, kteří 
přispěli na nákup hraček a pomůcek. 
Děkuji firmě Alteko, cukrárně U Frajerů, firmě
Drda STAIS, firmě Mandík, pekařství Meškan 
a Meškan, pile Frýdl, firmě Sorex, Stavebninám 
Krasanovský, řeznictví U Krkovičky, panu  
Hejdukovi ze Lhotky, panu Jírovi, paní Klozíkové, 
paní Nečasové, panu Moussilli, paní Sůrové, panu 
Veselíkovi a paní Zengerle za sponzorské dary  
pro Mateřskou školu v Hostomicích. 

Děkuji - Lenka Kocourová, ředitelka MŠ 

ZAMĚSTNANCI MŠ HOSTOMICE PŘEJÍ 
VŠEM ČTENÁŘŮM HOSTOMICKÝCH 
LISTŮ ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2010.
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OZNÁMENÍ
■ STP v Hostomicích zve všechny své 
členy a příznivce ve středu 14. ledna 2010 
k posezení v ZŠ Pavla Lisého. Zhlédneme 
krátký film o řece Litavce a jejím okolí,
popovídáme si u šálku kávy ve cvičné 
kuchyni školy. Sejdeme se ve 13.30 hod. na 
školním dvoře. Přezůvky s sebou.
■ Sbor dobrovolných hasičů pořádá 
dne 23. ledna 2010 ve 20 hodin v res- 
tauraci U Frajerů ples. K tanci a poslechu 
hraje GAMA. Výbor srdečně zve všechny 
občany.
■ Aerobik
Každou středu od 18.00 hodin se můžete 
přijít zapotit na amatérsky vedenou hodi-
nu aerobiku a bodystylingu. Potřebujete 
jen vhodné oblečení, obuv a podložku na 
posilování. Cena = nájem : počet účastníků. 
I z tohoto důvodu je každý další příznivec 
pohybu vítán. 

Těší se na vás Jany (Císařová a Součková)
■ Rekondiční a rehabilitační cvičení
Od 15.10.2009 každý čtvrtek od 16 do 17 
hodin v tělocvičně ZŠ Pavla Lisého. Pro 
posílení, pro zdraví, pro radost. Přihlaste 
se na tel. 737 406 679.

Za STP Libuše Kůtová
■ Masáže Pavlína Duníková, Tyršovo 
nám. 25, Hostomice (u squashového  
centra) telefon: 731 455 094.
· klasické sportovní a rekondiční masáže 
· detoxikační masáž medem
· baňkování - vakuová masáž
· moxování
· lymfodrenáž
· kosmetická lymfodrenáž
· indická masáž hlavy + antistresová  
 masáž

PODĚKOVÁNÍ
■ Děkujeme za hezky připravenou 
Mikulášskou stezku odvahy a dáreček  
od Mikuláše. Karinka a teta
■ Srdečně děkujeme za blahopřání naší 
babičce Anně Vršecké k jejím 90. naroze- 
ninám. Poděkování patří MěÚ Hostomice 
a ČSŽ. Synové s rodinami

VZPOMÍNKA
■ Dne 30. ledna uplyne 15 let od úmrtí 
naší maminky a babičky paní Anny 
Brůžkové, bývalé učitelky. 

Za tichou vzpomínku děkují  
Walterovi a Brůžkovi

■ Dne 25.12.2009 uplynulo dlouhých  
20 let, co nás opustil pan Jaroslav Špicl, 
řezník a uzenář. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Dcera a syn s rodinami

BLAHOPŘÁNÍ
■ Příjemné Vánoce, v novém roce zdraví, 
štěstí a dny plné slunce a pohody přejeme 
všem občanům. Sponzorům děkujeme  
za finanční podporu.

Za ZŠ P. Lisého Hostomice  
J. Walterová, řed. školy

KLUB BETLÉM
Program Klubu betlém na leden 2010
Po dobu rekonstrukce objektu bude klub 
využívat prostory na obecním úřadě v Lo-
chovicích.
Vstupné do klubu: děti zdarma, dospělí 
30,- Kč za návštěvu (ze vstupného budou 
hrazeny energie).
■ 3.1. neděle, od 14.00 do 17.00 hod.
Tříkrálová sbírka
Všichni jste srdečně zváni do průvodu.
■ 6.1. středa, od 9.30 do 11.30 hod.
Malujeme na tapetu zimní motivy
■ 13.1. středa, od 9.30 do 11.30 hod.
Stříháme, lepíme
■ 20.1. středa, od 9.30 do 11.30 hod.
Stavíme sněhuláky ze sněhu, z papíru
■ 27.1. středa, od 9.30 do 11.30 hod.
Co dělají zvířátka v zimě?
Vyprávění a výroba lojových koulí.
■ Bazárek. V prodeji pokračujeme.  
Informace podají pracovnice klubu.

Aktivity pro děti a rodiče:

■ pondělí dopoledne
Zpívánky a tanečky pro nejmenší dětičky

■ pondělí, od 15.30 do 16.30 hod.
Břišní tance (30 Kč/lekce)

■ středa, od 9.30 do 11.30 hod.
Tvoříme s nejmenšími

■ středa, od 14.00 do 15.30 hod.
Keramika pro rodiče i děti 
(50 Kč/lekce + 10 Kč výpal)

■ pátek, od 15.30 do 17.30 hod.
Latinskoamerické + historické tance
(historické tance probíhají v tělocvičně ZŠ 
Lochovice)

■ Klub pro děti
Klub je určen pro děti ve věku 6-14 let. 
Otevřený je v pondělí a ve středu od 12.00 
do 18.00 hod. Přijďte si zahrát deskové  
nebo jiné hry, ve středu odpoledne se 
můžete zapojit v tvořivé dílně. 

■ Dětský koutek a posezení pro 
maminky
Klub je otevřený v pondělí a ve středu 
od 9.00 do 18.00 hodin. Přijďte posedět 
a pohovořit si s ostatními maminkami  
u kávy a čaje v příjemném prostředí klubu. 

■ Bezplatná pomoc v jednání s úřady
Pomůžeme vám s vyplňováním formulářů 
a sestavením úředních dokumentů, pos-
kytneme rady a doporučení. Pomůžeme 
vyhledat jednoduché věcné informace,  
adresy poskytovatelů služeb, zprostřed- 
kujeme konzultace se specialisty.
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