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Informace
pro občany !!!
Na základě usnesení vlády byl
vyhlášen pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako
SARS CoV-2) na území České
republiky nouzový stav na dobu
30 dnů od 00.00 hodin dne
27. února 2021.

Distanční výuka
Kdyby nám učitelům někdo před rokem řekl, že nás čeká výuka na dálku
– tedy distanční výuka přes počítač, asi bychom si ukazovali na čelo.
A vidíte, bude to rok, co se školy poprvé uzavřely.
Nyní distanční výuka probíhá od 3. třídy až po deváté ročníky. Ve škole je přítomna
pouze 1. a 2. třída.
Jak distanční výuka probíhá? Každá třída má pevný rozvrh on-line hodin. Žáci
i učitelé se připojují přes aplikaci Microsoft Teams. Zde dochází ke komunikaci,
sdílení souborů, zobrazování zadání či přímo postupné řešení příkladů, jako
kdyby byly psány na školní tabuli. Doma žáci samostatně pracují i na zadaných
úkolech, které nahrazují vyučovací hodiny, které nejsou on-line. Vypracované
úkoly žáci vyfotí a zašlou vyučujícímu ke kontrole. Ověřování znalostí probíhá
obdobným způsobem – hodnocení samostatných prací, ústní zkoušení, písemná
práce vytvořená učitelem v aplikaci Forms, skupinové práce přímo v on-line
hodině atd.
Pokračování na str. 4.

Většina zastupitelů města Hostomice souhlasila s poskytnutím
dvou ochranných respirátorů, FFP2
Promedor Primus 5vrstvý - česká
výroba, pro trvale žijící občany na
území Hostomice, Radouš, Bezdědice, Lštěň ve věku 70 a více let.
Tímto jsme chtěli přispět k ochraně
zdraví ohrožené skupiny obyvatel.
Respirátory byly dodány do schránek zabalené v ochranném obalu dne 5. 3. 2021 pracovníky MěÚ
Hostomice.
Vít Šťáhlavský, starosta

Ve dnech od 29.3. do 1.4.2021
budou na obvyklá místa přistaveny
kontejnery na bioodpad

co se u nás děje

zápis ze zasedání
zastupitelstva města Hostomice č. 1/2021
konaného dne 22. února 2021 od 18.00 hodin v hostomicích
Přítomni zastupitelé: Šťáhlavský, Synek, Bomba, Zachoval,

8.	Zastupitelé schválili hospodářské výsledky

Kubišta, Kubrichtová

příspěvkových organizací:

Omluveni: Mužíková, Šinágl, Příhoda

Školní jídelna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 69.447,90 Kč

Zastupitelé projednali následující body a v případě jejich

Mateřská škola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132.268,87 Kč

schvalování je uvedeno pod bodem pro-proti-zdržel se.

a souhlas s převedením do rezervního fondu

1.	Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
	Zapisovatel: Zachoval, Ověřovatel zápisu:
Kubrichtová, Šťáhlavský
Hlasování: 6-0-0
2. Schválení programu dle návrhu.
Hlasování: 6-0-0
3.	Zastupitelé projednali a schválili uzavření
dodatku č. 2 k SoD „Přístavba a stavební úpravy
MŠ Hostomice“ – snížení částky odsouhlasené
objednatelem v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek.
Hlasování: 5-0-1 (zdržel se p. Bomba)
4.	Zastupitelé po diskuzi s přítomným p. Pelikánem
– stavebním dozorem investora projednali a schválili
uzavření dodatku č. 3 k SoD „Přístavba a stavební
úpravy MŠ“ – změnové listy č. 13-17.
Hlasování: 4-0-2 (zdrželi se p. Synek a p. Bomba)
5.	Zastupitelé schválili příspěvek na výkon státní

	Základní škola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.613,50 Kč
s určením na úhradu ztráty minulých let
Hlasování: 6-0-0
9.	Zastupitelé schvalují příspěvek MO Rybářského
svazu v Hostomicích ve výši 2.000,- Kč
Hlasování: 6-0-0
10.	Zastupitelé schvalují žádost o zkrácenou změnu
územního plánu Hostomice rozvojová plocha
	Z 44 Hostomice – Radouš za předpokladu,
že majitelé souhlasí s poskytnutím potřebných
pozemků na vybudování chodníků. Přítomný
p. Balaš připomíná, aby se v případě vyjmutí
pozemků nezapomnělo na chodník i k obsluze
vyjímaných pozemků.
Hlasování: 6-0-0
11. V rámci diskuze byl probírán další postup
v projednání regulačního plánu s p. Záhoříkem.

správy pro rok 2021 od Středočeského kraje

V současné době p. Záhořík zpracovává

ve výši 1.863.000,- Kč

protinávrh k městskému návrhu plánovací

Hlasování: 6-0-0

smlouvy a předpokládá, že jej městu doručí

6.	Zastupitelé schválili smlouvu o zřízení věcného
břemene služebnosti IV-12-6024800/VB/1
Hlasování: 6-0-0

do konce února t. r.
12.	Zastupitelé schvalují přijetí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje -Fondu obnovy venkova,

7.	Zastupitelé schválili smlouvu o bezúplatném

oblast podpory – dopravní infrastruktura ve výši

převodu vlastnického práva k pozemku parc.

1.767.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy

č. 235/2 v k.ú. Radouš

o poskytnutí dotace.

Hlasování: 6-0-0

Hlasování: 6-0-0
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co se u nás děje
13.	Zastupitelé projednali a schválili poskytnutí
finančního příspěvku na opravu soch sv. Petra
a sv. Pavla v průčelí kostela na Tyršově nám.
v Hostomicích ve výši poloviny nákladů na opravu
se stropem ve výši poloviny předpokládaných
nákladů a za předpokladu zajištění všech financí
na opravu.
Hlasování: 6-0-0
14.	Zastupitelé schválili příspěvek pro Spolek
pro podporu lidí s mentálním postižením
v ČR ve výši 3.000,- Kč.
Hlasování: 6-0-0
15.	Zastupitelé schvalují příspěvek pro spolek
	Uzlík na letní tábor pro našeho opatrovance
ve výši 7.650,- Kč.
Hlasování 5-0-1 (p. Synek se zdržel)
16. P. Maršálek zdůvodnil svoji žádost o úpravu
Územního plánu, který řeší rozpor mezi grafickou
a textovou částí v lokalitě Z 23. (V textu je
podmíněna výstavba dohodou o parcelaci).
	Zastupitelé odsouhlasili vypuštění této části textu
a souhlasí s připojením této žádosti k žádosti

o vynětí pozemků viz bod 10 tohoto zápisu.
Hlasování: 6-0-0
17. V bodě různém p. starosta podal informaci
o opravě kapličky v Radouši. S projektantem
p. Kapalem proběhla prohlídka Malého náměstí,
Školní ulice, chodník k továrně p. Mandíka
a místní komunikace v Bezdědicích. Byly podány
návrhy k SŽDC k řešení vztahů s p. Mandíkem
kolem bývalých Rukavičkářských závodů u nádraží
v Hostomicích. P. starosta informoval o postupu
ve věci workoutových hřišť a úpravy hřiště u školy.
Na začátku března budou rozvezeny kontejnery
na bioodpad. P. Maršálek nabídl spolupráci na
úpravě prostoru pro bioodpad (U hrušky)
a jednoduché obnově vytipovaných obecních
polních cest. Začátek cest – po sklizni. Připomíná
se potřeba úklidu posypového materiálu po zimě.
Ve 20.00 hod. pan starosta všem přítomným poděkoval
a veřejnou schůzi ukončil.
Na vyžádání zastupitelů je zveřejněn dodatečně zápis
č.5/2020 – viz. Příloha
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ZŠ HOSTOMICE / inzerce

Distanční výuka
Dokončení ze str. 1.

Distanční výuka je též založena na technice a přenosu dat. To do výuky vnáší
určitá úskalí. Stává se, že se žáci nemohou připojit do hodiny, někdy se jim přenos
„seká“, někdy se jim zobrazí zadání písemné práce až po čase, kdy ji měli odevzdat.
Domníváme se, že pokud se dítě poctivě on-line výuky účastní, nemělo by mít
problémy. Žáci též mohou kdykoliv své učitele požádat o pomoc (dovysvětlení
látky, pomoc se zadaným úkolem…).
Na závěr si všichni přejeme, aby se žáci mohli vrátit do školy nejen proto, že budou
pokračovat v tak potřebné prezenční výuce, ale i z hlediska sociálních kontaktů
a vztahů.
V Hostomicích 22.2.2021

Za ZŠ D. Fatková

NEBYTOVÉ PROSTORY
K PRONÁJMU od 1.6.2021
Tyršovo náměstí, Hostomice, celkem cca 45 m2

ROZSAH PROSTOR: 1x PROVOZOVNA se vstupem z Tyršova nám. + výloha,
1x SKLAD / KANCELÁŘ vč. vestavěného sociálního zařízení
Možné využití:
kancelářské prostory /
prodejna
Drogerie / papírnictví / tabák /
látky / hračky /
Domácí potřeby / optika /
chovatelské potřeby /
Květinka / zdravá výživa /
ordinace /
Knihkupectví / servis
- půjčovna strojů / cyklo
Point / lékárna apod.

Kontakt +420 721 125 120, +420 602 393 166 (majitel)
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MŠ HOSTOMICE

Z mateřské školy
V únoru nám počasí nadělilo kupu sněhu a tak si děti mohly užít zimní
radovánky. Společně jsme stavěli sněhuláky, kreslili do sněhu a užili jsme si
koulovanou. Na co se ale děti těšily nejvíce, byl náš týden věnovaný oslavě
masopustu a tradicím.
Celý týden nám do školky místo dětí chodila spousta princezen, hrdinů a strašidel.
Masopust ve třídě Modrásků a Žluťásků vyvrcholil v pátek 12.2., kdy jsme využili
tělocvičny a užili si dopoledne plné her, soutěží a tance. Děti za splněné úkoly
sbíraly razítka a za odměnu si domů odnesly drobnou odměnu. Naši nejmenší
Ohniváčci si karneval užili o týden později.
Při činnostech jsme během února rozvíjeli naše dovednosti i na téma zimní sporty,
řemesla, hudební nástroje, doprava a další.
Už teď se těšíme na další společnou zábavu a dobrodružství.
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sčítání lidu
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sčítání lidu

Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021
■ Beroun 1, Kostelní 121/27,
266 01 Beroun
tel: 954 226 601

■ Hořovice Pražská 988/35,
268 01 Hořovice
tel: 954 226 801

■ Beroun 4, Švermova 1649,
266 01 Beroun
tel: 954 226 604

■ Zdice Husova 953,
		267 51 Zdice
tel: 954 226 751

■ Králův Dvůr u Berouna
Plzeňská 327, Počaply,
267 01 Králův Dvůr
tel: 954 226 701
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společenská rubrika

Městská knihovna Hostomice

Poděkování
Poděkování panu Romanu
Černému za pomoc při odnosu dřeva a těžkých věcí.
od paní Pavlasové
a Laštovičkové

Vzpomínky

Knihovna je otevřena stejně jako městský úřad: pondělí 8–12 a 13–17 hod.,
středa 8–12 a 13–17 hod. V uvedené době má knihovna otevřeno výdejní
okénko, u kterého si čtenáři mohou vyzvednout předem objednané knihy a vrátit
knihy vypůjčené.

■ Čas ubíhá

a nevrací, co vzal,

Knihovna průběžně doplňuje svůj knižní fond o nové tituly. V tomto roce bylo
pořízeno již 75 nových knih pro dospělé i děti. Jedná se zejména o beletrii (romány, detektivky, příběhy pro děti a další), ale také o literaturu naučnou (například
knihy Brdy nebo Krajem Joachima Barranda).

jen láska, úcta
a vzpomínky
v srdcích zůstávají.
Dne
na

2.

dub-

2021

uply-

nou již 4 roky, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček, pan Vladimír Mottl
z Hostomic.
S láskou vzpomínají a za vzpomínku
děkují manželka Marie
a děti Vladimír a Jiřina s rodinami
■ Ty roky běží

tel: 311 746 418

zapomenout.

■ 20. + 21. Dr. Kozlerová Irena

dubna

Beroun, Plzeňská 1880

2021 již uplyne
co

Ing. Jiřina Šebková, knihovnice

Beroun, Tř. Pol. Vězňů 40

a nedají na Tebe

let,

Žádáme čtenáře, kteří již dlouhou dobu nenavštívili naši knihovnu, aby přišli
vrátit vypůjčené knihy. V případě zájmu si mohou vypůjčit knihy nové.

■ 13. + 14. Dr. Kovaříková Anna

mínky se vracejí
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Kontakty na knihovnu pro objednání knih a případné dotazy:
knih.hostomice@seznam.cz, telefon 311 584 116

Březen 2021

proud, jen vzpo-

10.

Kromě toho je možné vypůjčit si také audioknihy a 13 titulů časopisů. Knihy,
které knihovna nabízí, si čtenáři mohou vybírat v online katalogu knihovny. Ten
je dostupný z webových stránek www.knihovnahostomice.cz. Tam také získáte
informace o nových knižních přírůstcích ve fondu knihovny. Malí čtenáři si do
knihovny mohou přijít vyzvednout nové jarní číslo časopisu Malý tvořivec.

ZUBNÍ POHOTOVOST

jak klidné řeky

Dne

Rádi bychom vás informovali, že
v rámci edice Česko z nebe právě
vyšla kniha Berounsko z nebe. Kniha
obsahuje letecké záběry a další fotografie z našeho okolí, včetně Hostomic a okolních obcí. Na konci knihy
jsou zařazeny informace o obcích
z berounského regionu. Knihu si můžete zakoupit v knihovně v otevírací
době za 300,- Kč.

nás

navždy

opus-

til náš milovaný syn Petr Novák

tel: 737 171 408
■ 27. + 28. Dr. Krůta Václav

z Radouše. 7. července 2021 by mu

Beroun, Havlíčkova 113

bylo 44 let.

tel: 311 625 901
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Stále vzpomínají rodiče

Pohotovostní služba stomatologů

a sestra s rodinou.

je v době od 8.00 do 11.00 hodin.
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