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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
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zápis ze zasedání  
zastupitelstva města Hostomice č. 5/2020
konanéHo dne 30. listopadu 2020 od 18.00 Hodin v HostomicícH

Přítomni zastupitelé: Šťáhlavský, Synek, Bomba, Příhoda, 
Zachoval, Šinágl, Kubišta, Kubrichtová

Omluveni: Mužíková, Synek

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

1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 zapisovatel: zachoval  
 Ověřovatel zápisu: Kubrichtová, Šinágl 
 Hlasování (pro-proti-zdržel se): 7-0-0

2. Schválení programu dle návrhu vč. doplnění  
 o schválení dvou smluv o služebnosti. 
 Hlasování: 6-0-1 (zdržel se Bomba)

3. zastupitelé schvalují dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo,  
 týkající se změnových listů č. 1 až 12 k akci  
 „Přístavba a stavební úpravy objektu  
 MŠ v Hostomicích“. 
 Hlasování: 5-2-0 (proti - Příhoda a Bomba) 
 Pozn. pana Příhody: k návrhům změnových listů  
 dokládat přílohy – např. schémata konstrukcí, změny 
 projektové dokumentace, fotodokumentace a aby  
 co nejvíce projednání probíhalo na místě stavby.

4. zastupitelé schvalují dodatek č. 1 ke smlouvě  
 o dílo akce „dodávka a vybavení interiéru nové  
 přístavby pavilonu č. III a dovybavení pavilonů  
 č. I a č. II – MŠ Hostomice“. 
 Hlasování: 6-0-1 (zdržel se - Bomba)

5.  zastupitelé města Hostomice schvalují podání 
 žádosti o dotaci z MMr v rámci podprogramu  
 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul  
 117d8210e-rekonstrukce a přestavba veřejných 
 budov, pro projekt „rekonstrukce fasády radnice  
 v Hostomicích“. 
 Hlasování: 6-1-0 
 Pozn.: p. Příhoda je proti z důvodu upřednostnění  
 opravy radnice před opravou kapličky v Radouši,  
 úpravou hřiště u ZŠ a opravou střechy na budově  
 pošty – nová střecha.

6. zastupitelé schvalují nákup nového kotle  
 do školní jídelny. 
 Hlasování: 7-0-0

7.  zastupitelé schvalují smlouvu o smlouvě budoucí pro  
 Čez distribuce v radouši Ie-12-6010120/VB 09 
 Hlasování: 7-0-0

8. zastupitelé schvalují smlouvu o smlouvě budoucí pro  
 Čez distribuce v radouši Ie-12-6023478/VB/1 
 Hlasování: 7-0-0

veřejné zasedání zastupitelstva města  
Hostomice se bude konat 14.12.2020  

od 18.00 hod v budově radnice.

Letošní rok i přes nepřízeň situace s covid-19, která nás 
všechny postihla, nezanechala na financování města 
téměř žádné ztráty. Stav účtů k 30.11.2020 je celkem 
43.659.651,90 Kč.

Z toho ČS: 34.661.094,20 Kč, Fond obnovy ČS: 3.489.105,89 Kč  
a ČNB: 5.509.451,81 Kč.

Splátka úvěrových účtů 2.296.258,89 Kč, zůstatek k 30.11.2020 
je 42.790.958,84 Kč.

Rozpočet sdílených daní k 1.1.2020 byl schválen ve výši 
29.886.697,- Kč, v této částce jsou zároveň zahrnuté po- 

platky za odpady, psy, veřejné a správní poplatky a odvody 
z odnětí půdy v částce 1.520.446,- Kč z toho samotné daně 
28.366.251,- Kč.

K 30.11.2020 je stav sdílených daní 23.837.213,59 Kč  
+ kompenzační bonus, který jsme obdrželi prostřednictvím 
Středočeského kraje 2.292.000,- Kč, celkem tedy 26.127.135,59 Kč.  
Do plánovaného rozpočtu zbývá 2.239.037,40 Kč. V této 
chvíli nám chybí prosinec, který v loňském roce činil 
3.126.209,98 Kč. Dá se tedy předpokládat, že plánovaný 
rozpočet sdílených daní letošního roku bude naplněný.

přehled financování města k 30.11.2020
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rekonstrukce ulice rybnice a u Hřiště - proinvestováno 

7.599.657,46 Kč, do konce letošního roku očekáváme  

dotaci z MMr 3.337.821,- Kč.

Přístavba a stavební úpravy objektu MŠ Hostomice - za-
tím fakturováno 3.349.619,53 Kč, do konce letošního roku 
očekáváme poměrnou část dotace z proinvestovaných 
prostředků, celková část dotace z MMR je 23.501.829,88 Kč.

Oprava kapličky ve Lštěni 509.683,-Kč, klimatizace a vý-

měna oken ZŠ družina 219.712,90 Kč, oprava cisterny 
144.775,-Kč, oprava plošiny 93.848,-Kč, úprava asfaltové  
komunikace před č.p.448 - 107.310,- Kč, oprava přejezdu  
potoka Radouš 169.400,- Kč, dodávka a montáž 4 ks so-
lárních svítidel VO -124.847,80 Kč, příspěvky pro spolky 
vyplaceno celkem 582.345,- Kč.
Schválený rozpočet pro letošní rok se schodkem 
14.822.536,29 je k 30.11.2020 v přebytku 958.811,83 Kč.

Blanka Kubrichtová, účetní města

přehled investičních akcí

městský úřad v Hostomicích bude  
uzavřen od 21.12.2020 do 31.12.2020

VáŽenÍ SPOLuOBČanÉ,

rok 2020 nám všem přinesl mimo 
radostných událostí a zážitků 
bohužel také COVId-19. Vlivem 
této pandemie jsme byli nuce-
ni pozastavit a omezit kulturní 
život, radostné a společenské akce 
konané v Hostomicích, za což se 
omlouváme. zdraví a bezpečnost 
vás, občanů Hostomic, Bezdědic, 
radouše a Lštěně jsou pro nás pri-
oritou. 
Ačkoliv si někdo může myslet, že díky 
této pandemii naše činnost utichla, 
opak je pravdou. Při zavedení nou-
zového stavu se hostomičtí hasiči 

starali alespoň o základní bezpečí 
občanů nejen Hostomic, ale i blízkého 
okolí. Sháněli a distribuovali jsme 
roušky, zajišťovali nákupy seniorům  
a lidem, kteří nás o to požádali, 
trávili nekonečné hodiny v ochran-
ných oblecích a desinfikovali veřejná 
prostranství od Radouše po Zátor  
a nadále vyjížděli k požárům a jiným 
mimořádným událostem, abychom tak 
pomohli tam, kde bylo potřeba.

Veškerou výše uvedenou činnost jsme 
prováděli a v případě potřeby budeme 
i nadále provádět ve svém volném čase  
a bez nároku na jakoukoliv odměnu. 
Jedinou odměnou je pro nás spokoje- 
nost a zdraví všech občanů Hostomic, 
Lštěně, Bezdědic, Radouše a nejen jich.

Tento rok byl pro všechny opravdu 
těžký a složitý ve všech směrech. Pro-
to mi, prosím, dovolte jménem svým  
a jménem sboru dobrovolných hasičů 
Hostomice popřát vám mnoho 
úspěchů, štěstí, klidu a hlavně pevné 
zdraví v nadcházejícím roce 2021. 
Pevně doufám, že se v novém roce 
budeme shledávat pouze a jen při  
radostných událostech a kulturních  
akcích konaných v Hostomicích.

Dále bych rád za Sbor dobrovolných 
hasičů Hostomice poděkoval všem 
občanům, firmám a městu Hostomice 
za podporu a přízeň v roce 2020.

Za SDH Hostomice  
Michal Šinágl, jednatel sboru

poděkování starosty
rád bych touto cestou poděkoval našim dobrovolným hasičům za jejich obětavou práci v tomto nelehkém 
roce 2020, kdy jsme společně bojovali téměř celý rok proti nákaze COVId-19. 
Děkuji i vám, spoluobčanům za trpělivost s vládními nařízeními, která jsme museli všichni bez rozdílu dodržovat.  
Doufám, že v roce 2021 se situace uklidní a budeme se opět setkávat na společenských akcích pořádaných městem, spolky  
a organizacemi v našem městě.   Vít Šťáhlavský, starosta

Hasiči Hostomice
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ačkoli pandemie koronaviru značně omezila konání mnoha veřejných 
akcí, tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Čr by se v první 
polovině ledna 2021 uskutečnit měla. je možné, že kvůli epidemio-
logické situaci nebude znít koleda hostomickými ulicemi přes roušky tak 
hlasitě a radostně jako dříve, ale štěstí, zdraví, dlouhá léta a především 
požehnání do roku 2021 chtějí koledníci přinést do vašich domovů  
i navzdory koronavirovým opatřením.
Výtěžek celostátní sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, 
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám 
lidí, přičemž z výnosu hostomické sbírky bude stejně jako letos 65 % poskytnu-
to zapsanému ústavu Digitus Mise, který v Hostomicích zajišťuje pečovatelskou 
službu.
Dá-li Bůh a vláda ČR, těšíme se na setkání s vámi.

Kašpar, Melichar a Baltazar

včely a včelaření
Vážení spoluobčané,

o včelách, včelaření a hlavně o medu se v poslední době hodně mluví. 
Včelaření již není výsadou jen těch starších, ale stává se opět popu-
lární i pro mladé lidi, ať již ze zájmu o své okolí a přírodu nebo jen  
z touhy po medu od svých vlastních včel. Vzhledem k tomu, že včelaři 
jsou nedílnou součástí života v obcích i ve městech, chtěl bych touto 
cestou našim spoluobčanům přiblížit několik základních informací  
o jejich činnosti.

Většinu drobných soukromých včelařů zaštiťuje Český svaz včelařů, z.s. se sídlem 
v Praze, pod tento svaz patří jednotlivé okresní a základní organizace (ZO) jako 
je třeba ta naše v Hostomicích. Do této ZO patří včelaři z Hostomic, Běštína, 
Bezdědic, Lážovic, Neumětel, Nových Dvorů, Osova, Osovce, Radouše, Vinařic, 
Vižiny, Velkého a Malého Chlumce, celkem máme 54 členů, kteří se starají  
o 803 včelstev na 72 stanovištích. Myslím si, že všem patří velký dík za přispění  
k péči o přírodu.
Věděli jste, že……Včela medonosná ( Apis mellifera) je vedena jako hospodářské 
zvíře a každý chovatel je povinen se registrovat a každoročně aktualizovat údaje  
o počtu včelstev a jejich umístění.
Že včela létá rychlostí 30 km/h a během jednoho výletu navštíví přibližně  
100 květů, a teď příklad: když 1 včela vyletí 10x za den je to již 1000 navštívených 
květů, když vyletí 10.000 včel za den, je to neuvěřitelných 10 milionů opylených 
květů za 1 den. To je již hodně zajímavé a proto i když žihadlo zabolí, buďme  
ke včelám tolerantní a laskaví, zaslouží si to.

Za ZO Hostomice Martin Kareš, jednatel

Školní hřiště 
zŠ Hostomice
Město Hostomice oficiálně požádalo 
Ministerstvo pro místní rozvoj  
o prodloužení termínu realizace akce 
projektu stanovené poskytovatelem 
dotace.
Proč se tak stalo?
Z důvodu covid-19 došlo ke zpoždění 
dodávky umělého trávníku, kterou 
zhotovitel objednal s předstihem.  
V tuto chvíli máme umělý trávník již 
k dispozici, ale vzhledem k tomu, že 
pokládka umělého trávníku nemůže 
probíhat za nepříznivých klimatických 
podmínek, které jsou nežádoucí pro 
pokládku umělého trávníku na plochu 
sportoviště, bude stavba přerušena.
jak probíhá akce?
Asfaltová plocha je připravená pro 
pokládku umělého trávníku a v rámci 
betonářských prací proběhla betonáž 
základů pro osazení sloupků volejbalu 
a tenisu a betonáž patek pro futsalové 
branky.
Snad potěšíme příznivce basketbalu 
zprávou, že bude dodatečně „nalaj- 
nováno“ hřiště pro tuto hru.

tŘíkRálová sBíRka 2021
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dráčkohraní 
u modrásků
Pr vní listopadový týden byl  
u Modrásků ve znamení draků. 
děti si prověřily znalost barev  
a vyzkoušely si zručnost i při 
výrobě papírových dráčků. 
V pátek i přes nepřítomnost větru si 
venku vyzkoušely, jak dráčci létají.

Za MŠ Jiřina Kačírková

Bubáčci  
a strašidla
V pondělí 2.11. se do naší školky 
nevypravily jako v jiné všední ráno 
děti ze třídy Ohniváčků, ale začala se 
sem scházet halloweenská strašidla, 
kostlivci, čarodějové a jiné bytosti. 
Nejdříve jsme si popovídali o tomto 
svátku, poté na nás čekaly různé za-
jímavé úkoly. Chytali jsme pavoučky 
na pavučině, nesměla chybět ani 
strašidelná překážková dráha a spousta 
zajímavých aktivit, které jsme si všichni 
moc užili, včetně našeho třídního mas-
kota opičky Moji. Zábavné dopoledne 
jsme zakončili diskotékou.
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zamykám, zamykám les
Těmito slovy začíná básnička, se kterou s dětmi každoročně za-
mykáme les na zimu. V pondělí 9.11. se děti ze třídy Modrásků 
a Žluťásků vydaly na výpravu, jejímž cílem bylo zábavnou  
formou seznámit děti s tím, jak zvířátka v lese přezimují. 

Aby nám cesta utíkala, plnili jsme zajímavé úkoly, poznávali stro-
my a keře, nechybělo počítání oříšků s veverkou Terkou nebo úkoly  
s ježečkem. Po splnění všech úkolů nastal okamžik, kdy za pomoci 
vyrobeného klíče a básničky děti les uzamkly. Již nyní se těšíme  
na jarní odemykání lesa.  Za MŠ Veronika Šmejkalová

vodné a stočné na Rok 2021
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Vážení občané,

rádi bychom vás informovali o 
probíhajících pracích na akci 
„Přístavba a stavební úpravy 
objektu Mateřské školy v Hos-
tomicích“.
Rekonstrukce stávajících pavilonů 
mateřské školy probíhají dle současné- 
ho harmonogramu a přístavba nového 
pavilonu je již také v plném proudu.
Na posledním veřejném zasedání  
zastupitelstva města Hostomice byly 
schváleny změnové listy, týkající se 
neočekávaných víceprací, z nichž 
některé byly nepředvídatelné. 
V nejbližší době proběhne výměna 
střešní krytiny na obou původních 
pavilonech. Pro představu přikládáme 
pár fotek ze stavby.

pŘístavBa a staveBní úpRavy oBjektu 
mateŘské Školy v HostomicícH

upozornění pro občany: 
Kontejnery na bioodpad budou v zimní sezóně  
staženy a nebude možné tento odpad ukládat.
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■ Dne 27. prosin- 
ce by oslavil své 
75. narozeniny pan 
František Brůžek 
a 20. října to bylo 
13 let, kdy opustil 
naše řady. 

Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka, děti s rodinami  

a sestra s rodinou.

vzpomínky

zuBní poHotovost
Prosinec 2020
■	 5. a 6. Dr. Iva Závorová Žebrák,  
 A. Pacovského 277  
 tel: 311 533 447
■	 12. a 13. Dr. Dmitry Zaytsev  
 Beroun, Havlíčkova 1732/3  
 tel: 727 836 818
■	 19. + 20.12. Dr. Marie Zímová  
 Hostomice, Tyršovo nám. 225  
 tel: 311 583 140
■	 24.12. Dr. Julia Asina  
 Beroun, Plzeňská 32/22  
 tel: 311 513 313
■	 25.12. Dr. Josef Aušteda  
 Broumy 73  
 tel: 311 585 165
■	 26.12. Dr. Jana Sedláčková  
 Hořovice, K Nemocnici 1106  
 tel: 311 559 654
■	 27.12. Dr. Pavla Blechová  
 Karlštejn, zdravotní středisko  
 tel: 311 681 533
Leden 2021
■	 1.1.2021 Dr. Jiří Cajthaml  
 Drozdov 29  
 tel: 605 420 898
 Pohotovostní služba stomatologů  
 je v době od 8.00 do 11.00 hodin.

Betlémské 
světlo
V letošním  

roce si můžete

„Betlémské světlo“ vyzvednout 

21.12.2020 od 16.00 hod na dvou 

místech, a to v Hostomicích 

na Tyršově náměstí v betlémě  

u stromečku a v Bezdědicích také 

u stromečku na návsi.

drazí přátelé, 

Vánoce jsou již nablízku. dárky po-

většinou vymyšlené, i když ještě  

někdy nekoupené. z temných skříní 

vytahujeme podstavce na stromeček, 

ozdoby a řetězy a také stavíme ke 

stromečku betlémy. 
Před sebou máme štědrovečerní večeři, 
zpěv koled, možná i návštěvu půlnoční 
nebo jiné vánoční bohoslužby. Chodí 
na ně jedna třetina občanů naší země 
a velká část je sleduje u televizních ob-
razovek. K vánočnímu stolu usedáme 
společně, koledy se dotýkají strun naší 
duše a je jedno, v jakém nářečí nebo 
jazyce. Čím to je? Myslím, že se v tyto 
dny stáváme opravdovými lidmi. Hle-
díme na druhého s úctou a vlídností. 
Mateřské a otcovské city činí náš zrak 
zářícím, ale také ohleduplným v tom 
nejhlubším slova smyslu. V srdci se 
ozývá touha po skutečné lásce a pokoji. 
Jsem přesvědčen, že ty ale bez Boha ne-
najdeme. Kdo je Bůh? Kde je? Je vůbec? 
On je, říkají naše Vánoce. A z opravdo-
vé lásky k nám přišel na tento svět. Ne 
jako hrozivý vševládce, ale bezbranné 
dítě položené do jeslí. Mimo jiné proto, 
aby nás učil vzájemné úctě a vlídnosti. 

Přejí Vám požehnané prožívání vánoč-
ních chvil a šťastný nový rok. 

Stefan Wojdyla, kněz 

■ Roráty – pondělí a středa  
  v 6.00 kaple Loreta Hořovice 
■ Čtvrtek 24. 12.,  
  Vigilie Narození Páně – mše svaté:  
  14.00 Praskolesy (pro děti),  
  16.00 Hostomice, 22.00 Mrtník,  
  24.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí. 
■ Pátek 25. 12., Slavnost Narození  
  Páně – mše svaté: 8.30 Lochovice, 
  10.00 Hořovice, 11.30 Mrtník,  
  15.00 Praskolesy, 17.00 Hostomice 
■ Sobota 26. 12., sv. Štěpána – mše  
  svaté: 8.30 Lochovice, 
  10.00 Hořovice, kostel na náměstí,  
  16.00 Hostomice. 
■ Čtvrtek 31. 12., poděkování  
  za uplynulý rok – mše svatá:  
  16.00 Hořovice. 
■ Pátek 1. 1., Slavnost Matky Boží,  
  Panny Marie – Nový rok – mše  
  svaté: 8.30 Lochovice, 
  10.00 Hořovice, 11.30 Mrtník,  
  15.00 Praskolesy 
■ Návštěva betléma: pátek 25. 12.  
  od 15.00 do 17.00 Hořovice,  
  kostel sv. Jiljí, kostel na náměstí

poděkování

Obyvatelé vesnice Lštěň 
děkují za rekonstrukci 

kapličky ve Lštěni.

ducHovní slovo


