
HOSTOMICKÉ LISTY
WWW.HOSTOMICE.CZ ZDARMA

1) Prodej pozemků parc. č. 222 

o výměře 44 m2 a č. parc. 223 

o výměře 10 m2 v k.ú. Radouš 

Schváleno: 7 pro, 1 se zdržel

2) Jmenování komise na otevírá-

ní obálek uchazečů koncesní-

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA HOSTOMICE ZE DNE 17. 10. 2007

ho řízení na pronájem HVAK, 

návrh členů: V. Šťáhlavský, 

Ing. J. Jirák, Ing. V. Zachoval, 

Ing. Vl. Chuchler, J. Nádvorník. 

Schváleno jednohlasně

3) Schválení sdružení prostředků na 

činnost jednotky požární ochrany. 

Schváleno jednohlasně

Zastupitelstvo bere na vědomí 

všechny zprávy a informace týkající 

se městských lesů a všechny body 

v různém a diskuse.

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
• Veřejné zasedání zastupitelstva se koná 12. 12. od 18 hod. U Chramostů v Radouši.

• V měsíci listopadu byly uvedeny do provozu webové stránky knihovny. Informace o knihovně naleznete na adrese 

www.knihovnahostomice.cz.

• Na dvoře MěÚ je možno složit veškeré nepotřebné elektrospotřebiče. Spotřebič musí být kompletní, nesmí mu nic chy-

bět (ani šňůra), jinak by nám ho nevzali k dalšímu zpracování.

• Vyzýváme fi rmy a podnikatele, aby se dne 13. 12. ve 14 hod. dostavili na MěÚ k sepsání smlouvy o odvážení 

odpadu. Bude zde přítomen zástupce fi rmy Rumpold, která bude od 1. ledna 2008 provádět svoz odpadu v Hostomi-

cích. Týká se to těch provozoven, které jsou povinny mít zpracovaný plán likvidace odpadu (např. také kadeřnictví, 

řeznictví, hostince apod.). Je nutno uzavřít smlouvu přímo s fi rmou Rumpold.

• Na zasedání 21. 11. byla schválena nová vyhláška o nakládání s odpady. Úplné znění vyhlášky bude vloženo všem 

občanům do poštovních schránek. Hlavní změnou je rozšíření možnosti třídit odpad a jiný způsob platby. Místo 

platby „za popelnici“ je nově zaveden systém platby „na hlavu“. Bude se platit povinný roční paušální poplatek 450 Kč 

na osobu pro trvale hlášené osoby (zvýhodněny budou rodiny s více dětmi), chataři budou platit 450 Kč za objekt… 

Přesné informace pro svůj konkrétní případ se dočtete ve vyhlášce nebo Vám je sdělí pí Merunová při platbě. 

• Pro dlouhodobou nevyužívanost demontuje Telefonica, a.s. telefonní automaty v Radouši a ve Lštěni.

MĚSTSKÝ ÚŘAD DĚKUJE
• panu Korytovi za rychlé a kvalitní provedení stavebních úprav pro osazení bankomatu a prostor na stavebním úřadě,

• panu Nádvorníkovi za výrobu a osazení zámečnických prvků pro bankomat, 

• obyvatelům bytovky u hřiště (Korberovi, Fatkovi, Eiseltovi, Vodenkovi) a J. Nádvorníkovi za fi nanční příspěvek na 

provedení úprav přístupové cesty ke hřišti.

Zastupitelstvem byly navrženy a schváleny následující body:

Číslo: 12/2007  Vyšlo: 1. 12. 2007 
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CO SE U NÁS DĚJE

Zastupitelstvo
1. bere na vědomí:
a) informaci o výsledku vyhodnoce-

ní obálkových nabídek na výběr 

nájemce vodovodu a kanalizace

b) informaci o nutnosti likvidace 

stromů napadených houbou

c) informaci o vyspravení prostoru 

z náměstí směrem ke hřišti

d) příspěvky z diskuse

2. schvaluje:
a) zamítnutí žádosti Svazu tělesně 

postižených Hořovice o poskyt-

nutí fi nančního daru na provoz

b) přesun projednání žádosti pí Pel-

lerové o dotaci na zprovoznění 

ekologického vytápění na příští 

zasedání zastupitelstva

c) možnost pro starostu Hostomic 

uzavírat smlouvy o zřízení věc-

ných břemen dle znění vyjádření 

JUDr. Brodinové

d) zamítnutí žádosti o dotaci na roz-

šíření služeb Azylového domu 

v Berouně

e) zamítnutí žádosti p. F. Čížka 

o odkoupení polozbořeniště 

v Pivovarské ulici č. p. 169, které 

je v majetku města

f) návrh na p. Mladiče jako nového 

jednatele Hostomické vodáren-

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA HOSTOMICE ZE DNE 14. 11. 2007

ské a kanalizační společnosti

g) cenu prodeje parcely č. 56/2 (62 

m2) v katastru obce Radouš ve 

výši 2 480 Kč

h) cenu prodeje parcely č. 222 a č. 

223 / 50 (54 m2) v katastru obce 

Radouš ve výši 2 160 Kč

ch) jmenování inventarizační komi-

se ve složení: Ing. Zachoval, 

Mgr. Walterová a Ing. Jirák

i) jmenování dílčí inventarizační 

komise Městkého úřadu Hostomi-

ce ve složení: pí Lisá, pí Šebková, 

pí Gruntová

j) jmenování dílčí inventarizač-

ní komise pro obec Radouš ve 

složení: pí Fajrajzlová, pí Biskupo-

vá, p. Císař Petr

k) jmenování dílčí inventarizační 

komise pro majetek spravovaný 

hostomickými hasiči ve složení: 

p. Malecký + 2

l) smlouvu o dílo mezi PIK Vítek 

a městem Hostomice na zpraco-

vání žádosti o podporu z progra-

mu 229312 Mze pro stavbu HOS-

TOMICE – vodovod

m) investiční úvěr ve výši 

6 700 000 Kč na vlastní podíl při 

pokračování výstavby kanalizace 

(a případně další účely) od České 

spořitelny

n) rozpočtový výhled do roku 2012

o) návrh rozpočtového opatření 

č. 6/2007

p) přijetí nabídky na zpracování 

žádosti o dotaci na kanalizaci 

a vodovod od p. Moulise, kte-

rá umožňuje 10% spoluúčast za 

úhradu 20 000 Kč a následnou 

odměnu ve výši 3 – 4 % (ze získa-

né částky)

q) fi nancování ostrahy bankomatu

Ukládá:
a) starostovi města projednat mož-

nost prodeje domu č. p. 169 

s nájemními byty ve vlastnic-

tví města v Pivovarské ulici - za 

podmínek zachování jeho účelu

termín: do konce listopadu

b) starostovi města svolat mimo-

řádnou veřejnou schůzi ke 

znění vyhlášky o odpadech

termín: 21. 11. 2007

c) starostovi města prošetřit situaci 

okolo Darovací smlouvy Ing. Mar-

tina Kočího městu Hostomice

termín: do konce listopadu

d) starostovi města ukon-

čit spolupráci s pí Bímovou

termín: dle možností

1. Zastupitelé schvalují:
1. Obecně závaznou vyhlášku měs-

ta Hostomice o systému shromaž-

ďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komu-

nálních odpadů a o systému 

nakládání se stavebním odpadem 

a o místním poplatku za komunál-

ní odpad – všichni pro

2. Zrušení dosavadní vyhlášky 

o odpadech – všichni pro

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA HOSTOMICE ZE DNE 21. 11. 2007

3. Spolupráci s p. Moulisem týkající 

se získání možné dotace na vodo-

vod s celkovým podílem města 

10 % + 3 % a 20.000 Kč za zpracová-

ní žádosti o dotaci – všichni pro

4. Darování dřeva z pokácených lip 

JSDH - všichni pro

2. Zastupitelé ukládají:
1. P. starostovi, aby vešel v jednání 

s fi rmou Rumpold ohledně pod-

nikatelů a jejich odpadového hos-

podářství

2. P. starostovi, aby zajistil uveřejně-

ní nové obecně závazné vyhlášky 

o odpadech v Hostomických lis-

tech

3. P. starostovi, aby pověřil pí matri-

kářku uvést informaci o názvech 

ulic v Hostomických listech

Zastupitelé berou na vědomí všech-

ny připomínky v diskusi.
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CO SE U NÁS DĚJE

Samovýrobou se rozumí, že zájem-

ce si sám vyrobí (vytěží), přiblíží 

a odveze dřevo, které mu odpovědný 

pracovník města, odborný lesní hos-

podář nebo správce lesa určí. Veške-

ré práce provádí na vlastní náklady 

a na vlastní nebezpečí.

Účelem samovýroby je zpracovat 

méně hodnotné dřevo např. v pro-

bírkách, mladých lesních porostech 

do 40 let, zbytky po těžbě v holose-

čích (větve, suky, špičky, odřezky), 

dále jednotlivé nebo malé skupinky 

sousoší, stromy napadené kůrovcem 

nebo vývraty.

Jde tedy o dřevo, které se pro 

nízkou kvalitu, špatnou přístupnost 

nebo malé množství městu ekono-

micky nevyplatí zpracovat tradič-

SMĚRNICE PRO SAMOVÝROBU DŘEVA V LESÍCH MĚSTA
ním způsobem. Samovýrobou město 

vychází zároveň vstříc zájemcům, 

kteří jsou ochotni a schopni tuto čin-

nost vykonávat a získat tak za úplatu 

dřevo, zpravidla použitelné pouze na 

otop.

Zájemci však musí dodržovat 

pokyny, které jsou uvedeny v tzv. 

zadávacím listu, mj. nesmí jakým-

koli způsobem ohrozit stav lesa, 

rozdělávat oheň, poškozovat cesty 

nebo stromy, v době zvýšeného lovu 

vysoké zvěře (měsíc září) těžit dře-

vo v brzkých ranních hodinách nebo 

pozdě večer.

Samovýroba bude prováděna ve 

dvou časových intervalech během 

roku, a to v měsících březen - čer-

ven a září - listopad. Zadávána bude 

pouze tehdy, když dřevo této kvality 

bude v lese k dispozici. Není nároko-

vá. Pokud zájemce nebude dodržo-

vat uvedené podmínky, samovýroba 

bude ukončena.

Samovýrobu zadává písemnou 

formou odborný lesní hospodář 

zadávacím listem a ten také odpoví-

dá za její provedení. V zadávacím lis-

tu bude uvedeno místo práce, lesní 

porost, druh práce, termín ukončení 

a cena za dřevo.

Úřední hodiny odborného lesní-

ho hospodáře jsou každé pondělí 

v době od 14 do 15 hodin.

Ceník je k dispozici u odborného 

lesního hospodáře nebo u starosty 

města.

Vít Šťáhlavský, starosta

Již několikrát na mě a mé hospodaření byla 

podána anonymní stížnost, proto tímto člán-

kem chci vše uvést na pravou míru a hlavně 

osvětlit všem „milovníkům zvířat“, že mé 

konání vskutku není týráním zvířat, ba právě 

naopak - svým zvířatům chci dopřát pro ně to 

nejpřirozenější prostředí, ve kterém mohou 

žít.

Čili – opakované kontroly Krajské veterinár-

ní správy, inspektorát Beroun shledaly vždy 

korektní stav hospodářství a v něm držených 

zvířat. Svým chovem v žádném ohledu nepo-

rušuji zákon č. 246/19920Sb., na ochranu zví-

řat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 

ani zákon č. 166/1999Sb.,o veterinární péči 

a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů.

Teď pár vysvětlujících poznatků o chovu 

dle tzv. welfare = pohoda zvířat, zajištění opti-

málních, přirozených podmínek chovu.

• Ležící kůň neznamená mrtvý kůň, prostě 

jen odpočívá nebo spí.

• Život „na boso“ =  koně nepotřebují pod-

kovy, provádí se jen pravidelná korektura 

kopyt.

• Přizpůsobení využití koní podmínkám cho-

vu, neboli extenzivní chov, chovám primi-

tivní plemena (shetland, podílový welš, 

fjord).

• Kůň je obyvatel stepi (otevřené prostory), 

ne jeskyně. Nepotřebuje stáj. Stačí mu 

závětří -stromy, keře na dostatečně velkém 

prostoru (v našem případě přes 8 ha).

Mé hospodářství i zvířata jsou řádně regis-

trovaná. V případě extrémních klimatických 

ANONYMNÍM MILOVNÍKŮM ZVÍŘAT A PŘÍRODY
výkyvů mohou zvířata využít zděných stájí.

Zvířata jsou pod stálou veterinární péčí 

- jsou pravidelně očkována, odčervována, 

koním je pravidelně prováděna korektura 

kopyt, ovce jsou pravidelně stříhány.

Důraz ve svém chovu dávám především 

na přirozenou hierarchii stáda, psychickou 

pohodu, dostatek přirozeného nenuceného 

pohybu. 

Čtyřrohý beran ve stádě (rovněž registro-

vaných a přirozeně chovaných zvířat - bez 

amputací ocasu)není mutant vzniklý špatnou 

péčí, či pokusným chovem, ale reprezentant 

prastarého plemene JAKOB – čtyřrohost je 

jeho plemenným znakem.

V zimě přikrmuji senem a dle potřeby 

a pracovního vytížení přidávám i jadrná 

krmiva, celoročně mají všechna zvířata neu-

stálý přístup k vodě. 

S koňmi se účastním sportovních akcí 

a výstav, a to s dobrými výsledky.

Většina zde chovaných zvířat by v kon-

venčním (tradičním) chovu byla již utracena. 

Důvodem by bylo jejich stáří a zdravotní pro-

blémy (které jim způsobil předchozí majitel 

a způsob využití).

Nejlepším důkazem, že tento typ chovu 

je opravdu tím správným, je nejstarší klisna 

v našem stádě. Přivezli jsme ji před více než 

rokem od původního majitele ve stavu, kdy 

vypadala, že nejúnosnějším řešením bude 

milosrdné utracení. Ale zkusili jsme jí nabíd-

nout volnost, libovolnou pastvu, stádo, být 

neustále se svým hříbětem, prostě jsme jí 

poskytli nejpřirozenější prostředí. Klisna se 

velice rychle přizpůsobila novému prostředí 

a musím říct, že jí velice svědčí. Okamžitě 

začala přibírat na váze. Vůbec jí nevadilo, že 

ze stáje „skočila“ přímo na volnou pastvinu 

bez tzv. „přístřešku“. Zaujala zde své výsadní 

postavení (v přírodě vede stádo nejstarší klis-

na) a je u nás spokojena. Ještě musím dodat, 

že není jediná, která se v našem chovu takto 

„zvetila“ z minulého způsobu života.

O všem výše uvedeném si vedu pečli-

vé záznamy, které je možné předložit a vše 

dokladovat.

A teď uvedu ty nejnepříjemnější věci, za 

které „vděčím“a velice „děkuji“ kolemjdou-

cím: 

• Ničení ohradníku a přilehlé stromové ale-

je.

• Krmení nevhodným krmivem, pamlsky 

apod., které vyvolávají šarvátky mezi koň-

mi při krmení na omezeném prostoru.

• Vnikání na ohrazené pozemky, záměrné 

plašení koní, štvaní psy, házení petard 

a kamení, manipulace se zvířaty.

Co říci závěrem... 

Snad jen znovu to, že u nás již 2 x veterinární 

kontrola proběhla a neshledala zde nic, co by 

se jen maličko podobalo týrání zvířat!!!! 

Věřím, že anonym, který mě stále udává, 

to myslí s našimi zvířaty dobře. Ale nebojte 

se, my to s nimi myslíme ještě lépe a děláme 

vše, aby se u nás měli naši koně dobře. Jen to 

děláme asi trochu jinak než tzv. konvenčním 

(vám jediným známým) způsobem!

Bc. Lucie Maršálková Holíková
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA / INZERCE

PODĚKOVÁNÍ
• Den 25. říjen byl dnem rozloučení 

s Františkem Brůžkem. Děkujeme všem 

smutečním hostům za účast a květino-

vé dary.     Brůžkovi a Walterovi

• Občanské sdružení Symbióza děkuje 

všem, kteří i přes velkou nepřízeň poča-

sí pomohli při výsadbě stromů a keřů 

podél cesty Karlštejnka v sobotu 10. 

listopadu. Zbývajících 23 kusů starých 

ovocných odrůd vzhledem k chlad-

nému počasí a choulostivosti těchto 

stromů bude vysazeno v příštím roce.

• Hezké odpoledne v knihovně

 V úterý 6.11.2007 jsme se zúčastnili 

besedy v místní knihovně. Paní Ire-

na Lisá si pro nás připravila zajímavé 

vyprávění na téma Knihy a náš region. 

Připomněli jsme si autory pocházející 

z našeho kraje, jejich díla, mohli jsme 

si prolistovat knihy o Berounsku. Něk-

teré z nich byly velmi cenné. Překva-

pilo nás, kolik zajímavých historických 

a zeměpisných knih o zdejším kraji 

knihovna vlastní.

Cítili jsme se tu velice příjemně, 

proto bychom chtěli paní Ireně Lisé 

poděkovat za její vstřícnost a za hezké 

chvíle strávené nad knihami.

SZP Hostomice

PŘÁNÍ
• Městská knihovna přeje všem hezké 

Vánoce, hodně zdraví a spokojenosti 

v novém roce. 

• Sdružení zdravotně postižených 

v Hostomicích přeje všem občanům 

příjemné prožití vánočních svátků, hod-

ně zdraví a štěstí do nového roku 2008.

POZVÁNKA
• Výroční schůze SDH se koná 15. 12. 

2007 v 16.00 hodin v hasičárně. 

Výbor zve všechny členy.

• SOU a SOŠ Hořovice, Palackého 

nám. 100 pořádá dny otevřených dveří 

v těchto termínech: 15. 12., 12. 1. a 16. 2. 

Více na http://www.soshorovice.cz. 

• VÁNOČNÍ JARMARK 

V HOSTOMICÍCH

Dne 19. 12. 2007 od 9 do 14 hodin se 

uskuteční na náměstí v Hostomicích 

vánoční jarmark, který připravují žáci ZŠ 

Pavla Lisého. K dostání zde budou vlast-

noručně vyrobené dekorativní předmě-

ty: vánoční svícny, ozdoby, tkané náram-

ky i sladké perníčky. Vše vyrábějí děti 

lidem pro radost a váží si případných 

fi nančních prostředků, jimiž je návštěv-

níci obdarují.

Za získané fi nance již byly pořízeny 

užitečné pomůcky. Velkou radost způso-

bila nejen videokamera, fotoaparát, mag-

netofon, ale i různé náčiní do tělocvičny. 

Přijďte se nadýchnout vánoční atmo-

sféry a zazpívat si koledy. 

Velmi se těší žáci ZŠ P. Lisého Hosto-

mice

• KLUB BETLÉM Lochovice

2. 12. Adventní trh v Hořovicích 

s výrobky ze zemí třetího světa a chrá-

něných dílen v prostorách Farního 

sboru Evangelické Českobratrské církve 

(bývalá synagoga) přednáška od 14.00, 

prodej od 14.45.

5. 12. Výroba ozdobiček z vizovické-

ho těsta. Dopoledne od 9.30 - 11.30 pro 

rodiče a předškolní děti.

5. 12. Mikuláš přijde do klubu v 17. 00. 

Prosíme rodiče, aby  předem přihlásili 

počet dětí na tel: 603 477 791. Příspěvek 

na balíček dobrovolný.

Od 7. 12. Prodej vánočních stromků 

ve dvoře klubu Betlém.

8. 12. Malování na hedvábí od 9.00 do 

13.00. Příspěvek na materiál.

10. 12. Výroba ozdob z vizovického těs-

ta pro školní děti. Akce probíhá v rámci 

klubu 14.00 - 16.00

12. 12. Vánoční posezení s písničkami, 

pohoštěním a divadelním představením.  

Uvidíte děti z dramatického kroužku 

a taky představení nacvičené maminka-

mi dětí pod názvem Vánočka. Výstava 

keramických Betlémů dětí z kroužku.

16. 12. Koncert v kostele sv. Jakuba 

v Berouně. Děti z klubu zahájí adventní 

benefi ční koncert Jaroslava Svěceného 

v Berouně.

19. 12. Vystoupení dětí z kroužku his-

torických tanců na akademii  Gymnázia 

Václava Hraběte v prostorách radnice 

Hořovice. Začátek v 15.00. 

Klub Betlém, projekt Farní charity 

v Berouně, Lochovice 42, objekt bývalé 

fary, telefon: 724 219 892, e-mail: Klub-

betlem@seznam.cz
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Uzávěrka příštího čísla HL je 20. 12. 2007.

Do té doby můžete své příspěvky předávat 

písemně pí Merunové na MěÚ, telefonicky 

nebo faxem na číslo 311 584 116, nejlépe však 

v elekronické podobě na mail: starosta@

hostomice.cz nebo alex.kubatova@volny.cz. 

Děkujeme za příspěvky.

INFORMACE
• Společnost Generali pojišťovna, a. s. 

– partner Svazu měst a obcí ČR si dovo-

luje informovat občany o možnosti 

získání 20% zvýhodnění na pojištění 

rodinných domů, bytových jednotek, 

rekreačních objektů a domácností. 

Tato sleva platí i pro majetek a aktivity 

podnikatelů a fi rem. Bližší informace 

získáte na úřední desce městského 

úřadu nebo na telefonu 776 887 757 

(p. Ladislav Bukai).

ZUBNÍ POHOTOVOST
• 1. a 2. 12. Dr. Holmanová, Hořovice, 

311 516 660

• 8. a 9. 12. Dr. Karel, Beroun, 

311 625 722

• 15. a 16. 12. Dr. Kovaříková, Beroun, 

311 746 418

• 22. a 23. 12. Dr. Krabcová, Beroun, 

311 621 973

• 24. a 25. 12. Dr. Krůta, Beroun, 

311 625 901

• 26. a 27. 12. Dr. Laštovičková, 

Komárov, 311 572 765

• 28. a 29. 12. Dr. Neužil, Cerhovice, 

311 577 559

• 30. a 31. 12. Dr. Neužilová, Komárov, 

311 572 135

• 1. a 2. 1. Dr. Pilbauerová, Beroun, 

311 746 185

Pohotovost je od 8 do 12 hodin.

Dne 20. října zemřel po 

delší nemoci pan Franti-

šek Brůžek, jednatel fi rmy 

HVaK, s.r.o. Městský úřad 

vyjadřuje upřímnou sou-

strast všem pozůstalým.
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