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Milí spoluobčané,

přeji Vám radostné prožití vánočních svátků 
naplněných rodinnou pohodou.

Vít Šťáhlavský, starosta
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Na veřejném zasedání zastupitelstva 
18.11.2009 byla projednávána potřeba 
případného nákupu techniky užitečné 
při odklízení sněhu. Bylo to v souvis-
losti s platností zákona o změně povin-
nosti údržby chodníků, tedy i úklidu  
v zimním období. Tato povinnost 
přešla s datem účinnosti změny § 27 
zákona č. 13/1997 Sb. z vlastníků jed-
notlivých nemovitostí, před kterými 
chodníky jsou, na vlastníka samotných 
chodníků. A tím jsou u nás ve většině 
případů Hostomice jako takové. 
Pro menší obce, které nedisponují již 
zavedenými technickými službami, to 
znamená nemalý problém. V Hosto-
micích byla a je zajišťována sjízdnost 
místních komunikací v zimním obdo-
bí spoluprací s ACHP. To poskytuje 
každoročně na základě smlouvy traktor 
s radlicí. Takto je možné zajistit sjízd-
nost, či odhrnutí sněhu před obchody  
a autobusovými zastávkami při „kala-
mitách” místního významu. S prob-
lémem udržení schůdnosti chodníků 
vlastně vždy pomáhali až dosud  
občané - vlastníci nemovitostí.
Jestliže by ale měly Hostomice převzít 
kompletně starost o zasněžené chod-
níky, znamenalo by to skutečně vysoké 
náklady. Nejen na nákup techniky, ale 
i na následnou režii s údržbou a pro-

vozem. A to vše za současného stavu, 
kdy povrchy chodníků jsou nerovné  
a rozbité takřka všude, nejen na náměs-
tí v Hostomicích, ale ve všech ulicích  
i v obcích, které k Hostomicím patří. 
Tak jako jiné obce si Hostomice  
svoji novou odpovědnost již pojistily  
u pojišťovny pro případ, že by použí-
vání chodníků vedlo k nějaké nehodě 
nebo úrazu. I to je finanční zátěž.
Akcí, které by ve prospěch občanů 
Hostomic měly být co nejrychleji 
dobudovány, je mnoho. Kanalizace, 
vodovod, čistička v Radouši, oprava  
komunikací, včetně chodníků (např. 
dosud neexistuje bezpečná přístupová 
cesta pro pěší z města do areálu firmy
Mandík, a.s.). Existuje záměr získání 
projektu na postupnou revitalizaci 
náměstí. Toto jsou všechno akce, které 
jsou finančně velmi náročné. I když
jsou dotované, je u nich nezanedba- 
telná spoluúčast. Navíc dotaci lze  
získat až po dokončení akce. Zna-
mená to, že realizace probíhá z úvěru. 
K tomu všemu je třeba ještě přiřadit 
spíše zhoršující se situaci v příjmech 
do obecní pokladny. Současná ekono-
mická krize se projevuje snižováním 
odvodu daní od firem, a tím i snížením
příjmu z podílu obcí na těchto daních. 

Toto vše, co píši, není pláč, ale kon-
statování nepříliš radostného stavu. 
O tom, co mají Hostomice za sebou 
v oblasti financí za posledních 15
let zpátky, je toho známo dostatek.  
V současnosti je stav obecní pokladny 
již přece jen poněkud lepší, ale stále 
zůstává pro zastupitelstvo nejtěžším 
úkolem co nejpečlivější volba priorit.  
Kolik a na jaký účel vydat peníze  
dříve a kolik a na jaký účel později? 
V diskusi, ve které zaznělo skoro 
vše výše uvedené, jsem vystoupil  
s názorem, že nákup nové techniky  
na úklid sněhu z chodníků není 
až tak účelný. Jednak pro vysokou 
cenu, nejistou účinnost jejího použití  
a vlastně i využití. Navrhl jsem, že by  
se obec měla obrátit na občany s pros-
bou o pomoc. Prosbou o pomoc v tom 
smyslu, že by obci pomáhali s úklidem 
a základní údržbou chodníků v zim-
ním období i nadále - i když ze zákona 
již nemusí. S tím, že zodpovědnost 
samozřejmě na obci zůstává. 
S mým názorem (návrhem) se nakonec 
ztotožnili všichni přítomní zastupitelé 
a ing. Zachoval navrhl, abych „suplo-
val” pana starostu a tuto prosbu vám 
tlumočil článkem v Hostomických 
listech, což tímto činím.

Ing. Jaroslav Jirák

■ PROSBA KE SPOLUOBČANŮM
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MĚSTSKÝ ÚŘAD 
INFORMUJE

■ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ  
se uskuteční ve středu  

16. prosince od 18.00 hod.  
v malé zasedací místnosti  

MěÚ Hostomice

■ MěÚ Hostomice  
bude uzavřen  

od 21. do 31. 12. 2009

■ Výzva pro místní  
organizace a spolky  

v Hostomicích: 
Žádosti o finanční příspěvky  

je možné podat do konce ledna 
2010 s přiloženým rozpočtem 

organizace na rok 2010.

Přítomni: V. Šťáhlavský,  
Ing. V. Zachoval, V. Maršálek,  
Ing. J. Jirák, E. Fajrajzlová,  
Ing. P. Brůžek, Mgr. J. Walterová,  
J. Nádvorník, V. Malecký

Zastupitelstvo města Hostomice:
1. Neschvaluje:
a) úhradu zvýšených nákladů za  
 elektřinu v bytě u pí Hudičákové  
 kvůli nefunkčním akumulačním  
 kamnům. Hlasování: 0-9-0  
 (pro-proti-zdržel se)

2. Schvaluje:
a) opravu mostku přes Chumavu  
 u Pilského mlýna v rámci akce  
 ZKT Chumava Hostomice. 
 Hlasování: 8-0-1
b) inventarizační komisi dle návrhu. 
 Hlasování: 9-0-0
c) změny v obchodním rejstříku MŠ  
 dle návrhu. Hlasování: 9-0-0
d) dovybavení MŠ dle požadavků  
 krajské hygienické stanice ve výši  
 8.760 Kč. Hlasování: 9-0-0
e) nákup 4 ks dopravních značek  
 „zóna zákaz stání nad 7,5t“. 
 Hlasování: 9-0-0
f) podání žádosti o dotaci ze  
 Středočeského fondu rozvoje  
 obcí a měst na rok 2010 na opravu  
 střechy radnice a závazek případné  
 spoluúčasti města ve výši 10%  
 na financování této akce. 
 Hlasování: 9-0-0
g) vybudování příjezdové cesty  
 k domu č.p. 171 dle předloženého  
 náčrtku na náklady majitele domu. 
 Hlasování: 9-0-0
h) podání žádosti o dotaci ze  
 Středočeského kraje na rok 2010  
 na výsadbu stromů v ulicích města  
 a závazek případné spoluúčasti  
 města ve výši 10% na financování  
 této akce. Hlasování: 9-0-0

i) nabídku firmy Kadlec na vypraco- 
 vání změny územního plánu pro  
 vybudování ČOV v Radouši. 
 Hlasování: 9-0-0

3. Ukládá:
a) p. starostovi zjistit stav řízení  
 u ČIŽP o odstranění odpadu  
 z lesní cesty mezi Bezdědičkami  
 a Lhotkou.
b) p. starostovi ověřit funkčnost  
 a efektivnost nabídnutého  
 stmívače osvětlení dle referencí.
c) p. starostovi informovat  
 prostřednictvím HL neziskové  
 organizace ve městě, aby předaly  
 své požadavky na příspěvky od  
 města na činnost v roce 2010.
d) ing. Jirákovi napsat článek do HL  
 s prosbou k občanům o úklidu  
 sněhu před jejich domy.
e) p. starostovi požádat okolní obce  
 o příspěvek na nákup tiskárny  
 na stavební úřad a zjistit předpo- 
 kládané zatížení této tiskárny.
f) p. starostovi, aby ověřil, zda  
 ukradené dopravní značky jsou  
 pojistnou událostí, případně aby  
 zajistil nabídky na pojištění  
 dopravních značek.
g) p. starostovi zjistit funkčnost  
 dešťové kanalizace, vč. návrhu  
 řešení problémů s ní spojených.

4. Bere na vědomí:
a) zprávu ing. Vartýře o hospodaření  
 v lese za rok 2009 a návrh plánu  
 hospodaření na rok 2010.
b) informaci o znovuotevření  
 Jednoty v Radouši.
c) plnění úkolů z minulého zasedání  
 zastupitelstva.
d) všechny body diskuse.

Usnesení: hlasování:  
9-0-0 (pro-proti-zdržel se)

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
MĚSTA HOSTOMICE Č. 11/09 KONANÉHO DNE 18. LISTOPADU 2009  

OD 18.00 HODIN NA MĚSTSKÉM ÚŘADU V HOSTOMICÍCH

Cvičení maminek s dětmi
V Hostomicích již od října probíhá 
cvičení maminek s dětmi. Jsem nadšená 
z toho, kolik maminek se rádo sejde  
a kolika dětem se rozsvítí očička, když 
můžeme všichni spolu cvičit. Máme  
již své oblíbené písničky, při kterých 
řádíme. Děti tu mohou cvičit na nářadí, 
které je k dispozici v tělocvičně, pak 
se také učí rozeznávat barvy a tvary, 
vyzkouší si střelbu na bránu, kuželky, 
skáčou panáka, skládají velké puzzle, 
běhají opičí dráhu. Děti mají vlastní 
notýsky, do kterých pokaždé dostanou 
krásná razítka. Prostě je toho spoustu  
a já věřím, že nám budou noví nadšenci 
jen přibývat. Těším se na vás. 

D. Kühle
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Lampiónový průvod
Tak jsme se po roce sešli na lampiónovém průvodu  
v Hostomicích. Konal se 14. listopadu 2009 a přišla opravdu 
velká masa lidí. 
Na začátku jsme si řekli, co vše nás čeká, a vyrazili jsme na 
světélkující cestu. Cestou jsme sbírali pergameny, ze kterých  
jsme si na konci cesty přečetli něco o sv. Martinovi. Poté jsme 
všichni společně zavolali na sv. Martina. Martin opravdu přijel 
na bílém koni, měl krásnou stříbrnou helmu a červený plášť.  
My jsme mu předali pergameny a on nás obdaroval perníčky, 
které jsme si hned rozdali. 
Hned poté jsme odešli na blízké pole, kde už byl připraven stan 
s občerstvením. Mohli jsme si dát teplé svařené víno a horké 
jablko. Konec průvodu jsme si zpestřili malým ohňostrojem. 
Když se všichni občerstvili, vysvětlili jsme si, jak se budou  
pouštět lampiónky štěstí, a vypouštění mohlo začít. Mnoho 
lampiónů se podařilo vypustit bez problémů a byl to moc  
krásný pohled, bohužel nás pak přestalo poslouchat počasí,  
zvedl se vítr a museli jsme skončit. Přesto si myslíme, že se vše  
vydařilo, a doufáme, že se všichni bavili. 
Bezpečnost nám pomáhal udržovat sbor dobrovolných hasičů, 
kterým moc děkujeme. Moc děkujeme panu Varhanovi, který 
nám dovolil pobývat na jeho pozemku i paní Svobodové  
za zapůjčení koně a samozřejmě sv. Martinovi (Hanka  
Kratochvílová). Také bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří 
nám přispěli finančním obnosem – manželé Vinšovi, pekařství
Meškan, cukrárna Frajerovi, Květinka, Řeznictví u Krkovičky, 
Autodíly Peva, K-Term, p. Záhořík. Děkujeme za účast i panu 
starostovi. 
Těšíme se s vámi na příští rok a už teď vás můžeme navnadit. 
Půjdeme pohádkovou stezkou plnou pohádkových bytostí.

Manželé Kühleovi
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Milí občané, 
16. listopadu 2009 v 7.00 hodin 
byla znovu otevřena prodejna  
v obci Radouš. Město bude pro-
dejnu dotovat 4000,- Kč měsíčně, 
ale bude záležet jen na vás, zda 
SD Jednota Hořovice bude prodej-
nu provozovat dlouhodobě, neboť  
dotace z města sotva stačí na  
provozní náklady. Věřím, že váš 
zájem o tuto službu bude alespoň 
tak velký jako v minulých letech.

Vít Šťáhlavský, starosta

Akce se mùže uskuteènit díky laskavému pøispìní koncertního jednatelství FOK

Uslyšíte vánoèní koledy a jiné písnì v podání 

zdravotnì postižených klientù Klubíèka,

dìtí ze 2. základní školy v Berounì,

dívèího sboru a sólistù Základní umìlecké školy v Žebráku

KOSTEL SV. ŠIMONA A JUDY 
DUŠNÍ ULICE,  PRAHA

2. 12. 2009 ve 14.00 hodin

MALÝ KONCERT 
PRO RADOST

Vás zve na

Výtìžek z akce je urèen na podporu èinností Asociace rodièù
 a pøátel zdravotnì postižených dìtí v ÈR, o. s. – Klub Klubíèko Beroun

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ



ŽÁCI O KURZU GO!
Program byl velmi bohatý. Všechny aktivity se nám líbily. Shodli  
jsme se, že kurz byl nejlepší výlet, který jsme za pět let absolvo- 
vali. Na památku jsme si popsali trika a z kurzu jsme odjížděli 
spokojeni. Seznámení dopadlo na výbornou. Za všechny žáky 
učitelům děkujeme. Diana Lisá, Kristýna Mansfeldová, 

Jiří Šarmír, Jan Šmíd - žáci 6. třídy

Hana Černá: „Líbily se mi rodiny a domy.“

Kristýna Korytová: „Mně se na GO líbila vzduchovka.“

Lukáš Konopásek: „Líbil se mi bobřík u hřbitova.“

Jakub Kareš: „Noční hra byla super.“

ZPRÁVY ZE ZŠ
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KURZ GO!  
2009-09-28  
Mrtník u Komárova
Kurzu se zúčastnilo 32 dětí. S dopravou 
velmi ochotně pomohl pan Lisý, který 
převezl dětem těžké batohy do místa po-
bytu a zpět. I proto částka za celý pobyt 
včetně stravy nepřesáhla 500 Kč.
Podmínky pobytu byly výborné, počasí  
dovolilo plnit program, jenž obsahoval  
hry seznamovací, kontaktní, hry pro  
stmelení kolektivu, zábavné a částečně  
i soutěživé.
Společně prožité dny v přírodě byly zalo-
žené na spolupráci a vzájemné pomoci. 
Největší úspěch zaznamenala večerní hra, 
stavění příbytků - hry na rodinu, malo-
vání triček, střelba ze vzduchovky, boj  
o přežití - překonání lanové dráhy včetně 
slepecké stezky a také sportovní aktivity. 
Všem dětem patří uznání za samostatnost, 
přátelské chování a odvahu.
Nezbývá, než si přát, aby děti stanovená 
pravidla přenesly i do školního prostředí  
a měly stejnou radost ze školní práce.

Helena Nesnídalová 
ZŠ P. Lisého Hostomice
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■ Jak vycvičit svého pejska? To nám názorně 
předvedla cvičitelka, která nás navštívila 22.10. v 
naší MŠ. Zároveň nás poučila o tom, jak předejít 
napadení cizím psem. Dětem se ukázka výcviku 
velmi líbila a všichni jsme si odnesli dobré rady 
i ponaučení. Na závěr celého programu sklidila 
paní cvičitelka i její dva psí mazlíčci zasloužený 
potlesk. Tereza Mezková

■ Dne 27.10. zavítal do Mateřské školy v Hostomicích kouzelník s 
dravci. Dětem nejdříve ukázal sovu, sokola a orla. Zajímavě vyprávěl o 
životě těchto ptáků. Děti se dověděly, kde dravci žijí a čím se živí. Na závěr 
kouzelník předvedl několik triků se zmizením věcí. Děti byly aktivně za-
pojeny do celého programu. Vystoupení kouzelníka bylo zajímavé.
■ 5. prosince loňského roku posprejovala mateřskou školu „neznámá“ 
mládež. Našly se ochotné maminky, Eva Klozíková a Daniela Zengerle, 
které sehnaly známé z Prahy, aby tyto graffiti předělali v kresby vhodné
do školky. Vše se zvládlo během víkendu 21.11. a 22.11. Kresby se všem 
velmi líbí. Proto bych ještě jednou chtěla poděkovat paní Evě Klozíkové, 
Daniele Zengerle, Filipovi, Jirkovi a všem, kteří se na opravě fasády nějak 
podíleli.
■ V úterý 24. listopadu navštívily děti ze školky Muzeum betlémů 
na Karlštejně. Zde jsme si v několika místnostech prohlédli perníkové, 
keramické a dřevěné betlémy. Děti se též zaposlouchaly do pohádkové-
ho příběhu o narození Ježíška na Karlštejně. Předvánoční atmosféru 
doplňovala hudba - koledy. Výlet se vydařil. 
■ Ve středu 25. listopadu odpoledne se rodiče a děti sešli ve školce, kde 
si vyzkoušeli zdobení adventních věnců nebo adventních domovních 
znamení. Lenka Kocourová 
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OZNÁMENÍ
■ KK při MěÚ Hostomice zve všechny 
statečné děti v doprovodu rodičů na 
„Mikulášskou stezku odvahy“ v pátek 
4.12.2009. Sraz je v 16.30 hod. na cestě  
k čističce. Všichni jste srdečně zváni!
■ Místní organizace dobrovolných 
hasičů v Hostomicích zve všechny své 
členy na výroční schůzi, která se bude 
konat 5.12.2009 v 16.00 hod. v restauraci 
„U Frajerů“.
■ Zveme vás na Adventní prohlídku 
zámku Hořovice, která se uskuteční  
ve středu 9.12.2009 od 14.30 hodin. Slav-
nostně vyzdobeným zámkem nás dopro-
vodí průvodce v historickém kostýmu. 
Dozvíme se mnoho zajímavého o slavení 
vánočních svátků a adventních tradic. 
Mimo jiné si budeme moci prohlédnout  
slavnostně prostřenou knížecí štědro-
večerní tabuli. Linkový autobus odjíždí  
z Hostomic ve 13.20 hod., zpět v 15.50 hod.  
z Valdeka nebo v 16.57 hod. z Hořovic 
-náměstí. Vstupné do zámku činí 90,- Kč.  
Členové STP Hostomice mají vstupné  
hrazeno. Výbor STP
■ 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
■ Nabídka služeb fekálních vozů
Rychlost · kvalita · profesionalita
Lokalita HOSTOMICE – zvýhodněná  
jednotná cena 1.250,-Kč.
Cena zahrnuje jízdní výkon tam i zpět, 
práci na místě a likvidaci odpadních vod 
na ČOV Hořovice. Cena je bez 9% DPH.

Kontaktní osoba: František KUMST,  
tel. 606 666 922.
Možnost i společného vyvezení dvou jímek 
najednou !!!

BLAHOPŘÁNÍ
■ Český svaz chovatelů Hostomice  
přeje všem občanům Hostomic, sponzorům 
naší chovatelské výstavy a nečlenům, kteří 
nám při výstavě pomáhali, pěkné prožití 
svátků vánočních, dobré zdraví a úspěchy 
v roce 2010.
■ Pneuservis Mezek děkuje všem 
zákazníkům za přízeň v roce 2009 a přeje 
vše nejlepší v novém roce 2010.
■ STP v Hostomicích přeje všem obča-
nům města příjemné prožití vánočních 
svátků a pevné zdraví v novém roce 2010.

PODĚKOVÁNÍ
■ Rád bych poděkoval všem 
sponzorům za finanční dary v roce
2009 a spolkům a organizacím za je-
jich činnost. Největší dík patří našim 
dobrovolným hasičům za jejich 
obětavou práci, kterou vykonávají pro 
spoluobčany bez nároku na odměnu, 
mnohdy s nasazením vlastního života.

Vít Šťáhlavský, starosta
■ Děkuji MěÚ Hostomice, místní orga-
nizaci ČSŽ, paní Menyové, kuchařkám ŠJ  
Hostomice i ostatním, kteří mi udělali  
radost s přáním k mým 60. narozeninám.

Marie Mottlová
■ Děkuji všem za projev soustrasti nad 
ztrátou mé maminky Hany Svatoňové. 

Olga Svatoňová

ZUBNÍ POHOTOVOST
Prosinec 2009:
■ 5.+6. MUDr. Monika  
 Tilschová, Liteň, tel. 311 684 138
■ 12.+13. MUDr. Magdalena  
 Třesohlavá, Beroun, tel. 311 621 497
■ 19.+20. MUDr. Richard Valta 
 Žebrák, tel. 311 533 384
■ 23. MUDr. Monika Růžičková 
 Zdice, tel. 311 685 674
■ 24. MUDr. Marie Veselá 
 Hudlice, tel. 311 697 659
■ 25. MUDr. Vladimíra Veselá 
 Beroun, tel. 311 612 291
■ 26. MUDr. Dagmar Vrbová 
 Beroun, tel. 311 624 375

■ 27.+28. MUDr. Iva Závorová 
 Žebrák, tel. 311 533 447
■ 29.+30. MUDr. Marie Zímová 
 Hostomice, tel. 311 583 140
■ 31.12.+1.1. MUDr. Lenka  
 Pilbauerová, Beroun, tel. 311 746 185
Pohotovost je od 8.00 do 11.00 hodin.

KLUB BETLÉM
Program Klubu betlém na prosinec 2009
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).
■ Během celého prosince adventní dílny. 
Budeme vyrábět dárkové tašky, kalendáře, 
pf, vánoční přání, zdobíme perníčky.
■ 5. sobota, od 16.00 hod., VÁNOČKY. 
Tradiční vánoční představení plné koled v 
podání maminek z klubu. Zveme rodiče, 
děti, prarodiče i všechny ostatní, přijďte se 
vánočně naladit a zazpívat si koledy. 
■ 18. pátek, od 17.00 hod., Rozsvícení 
vánočního stromu. Statek naproti zámku.
■ 19. sobota, Lochovické vánoční trhy. 
Statek naproti zámku.
■ 21. pondělí, Lochovické vánoční trhy. 
Statek naproti zámku.
■ Bazárek. V prodeji pokračujeme. In-
formace podají pracovnice klubu.
■ 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.
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