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Hospodaření města Hostomice

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Zasedání zastupitelstva se uskuteční 16. března 2011 od 18.00 hod.  

ve volební místnosti MěÚ Hostomice.

Srozumitelnost hospodaření města byla, je a bude vždy 
do jisté míry problémem. Na jednu stranu by bylo dobře, 
aby hospodaření města bylo pokud možno pro všechny 
občany jasné a průhledné, na druhou stranu se jedná  
o poměrně odborný problém ne snadno každému 
pochopitelný. Vedení města pro srozumitelnost svého 
hospodaření s veřejnými prostředky dělá a bude dělat 
maximum.

■ Na úředních deskách (pevné i elektronické) se vyvě- 
šuje na minimálně 15 dní návrh rozpočtu po jeho  
projednání na veřejné schůzi zastupitelstva a před jeho 
schválením na veřejné schůzi následující.

■ Veškerá rozpočtová opatření, která popisují vývoj 
a změny hospodaření města v průběhu roku, se projed-
návají na veřejných schůzích zastupitelstva.

■ Veškerá usnesení se publikují v Hostomických 
listech.

■ Na úředních deskách je i závěrečný účet města  
– tedy souhrnná zpráva o skutečných příjmech a výda- 
jích města za uplynulý rok.

Přesto je srozumitelnost hospodaření problémem.  
Mimo jiné i proto, že názvy kapitol a jednotlivých 
paragrafů v rozpočtu nejsou dostatečně popisné. Jejich 
znění je však dané zákonem. Např. „ostatní záležitosti  
kultury, církví a sdělovacích prostředků“ je paragraf,  
který v případě Hostomic neobsahuje ani schválený 
příspěvek na opravu kostela, ani prostředky nutné  
k vydávání Hostomických listů. Jde o tzv. společenský 
paragraf, který zahrnuje např. výdaje spojené s pořádá- 
ním trhů, dětského dne, vítání občánků atp.

O vlastním hospodaření je z jednoho pohledu vždy  
platná věta, že hospodaříme vyrovnaně. Veškeré výdaje 
jsou nutně vždy „něčím“ kryty. Jinak zjednodušený 
pohled dá porovnání zůstatků bankovních účtů města  
na začátku a na konci roku. Na začátku roku 2010 jsme  
na účtech měli cca 10,1 mil. Kč a na konci roku jen  

8,8 mil. Kč. Ani tento pohled není jednoznačný, neboť 
stavy účtů jsou a mohou být (a v případě Hostomic  
i jsou) ovlivněny například probíhajícími investičními 
akcemi a stavem dotačních prostředků na jejich realizaci, 
stavem čerpání úvěrových prostředků apod. (K dnešní- 
mu dni, kdy článek píši - 18. února, je na běžném účtu 
města více než 10,2 mil. Kč).

Pro co nejúplnější pohled na hospodaření města a jeho 
investiční možnosti do budoucna zastupitelstvo schválilo 
zpracování rozpočtového výhledu na tři roky dopředu  
a analýzu hospodaření města v uplynulém desetiletí  
od renomované externí firmy. O výsledcích budeme 
v Hostomických listech a na veřejných zasedáních zastu-
pitelstva (snad srozumitelně) informovat. Součástí této 
informace by měly být časové řady – vývoj daňových  
i nedaňových příjmů a provozních i investičních výdajů. 
Existence takto zpracované analýzy a výhledu je často 
podmínkou pro možnost získání dotace z evropských  
i národních prostředků.

Na minulém veřejném zasedání (viz usnesení na jiném 
místě těchto HL) byl schválen „schodkový“ rozpočet  
na rok 2011. Přesto jsou příjmy města vyšší než 
běžné výdaje. Schodek je dán finanční částí rozpočtu. 
Splátkami úvěrů. Tyto nejsou do běžných výdajů  
započteny a představují vlastně hodnoty vybudované 
městem v minulosti.

Rozpočet jsou v zásadě pravidelné příjmy města  
a pravidelné povinné výdaje. Nelze rozpočtovat sice 
očekávané, ale ne úplně jisté (např. dotační) příjmy.  
S výdaji je to obdobně.

Srozumitelnost hospodaření s městskými prostředky 
je a bude problém. Máte zájem o městské finance 
a hospodaření s nimi? Přijďte na veřejné zasedání  
a ptejte se. Skromným příspěvkem k obecnému  
povědomí budiž i tento článek.

Ing.Vladimír Zachoval
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Přítomni: V. Šťáhlavský, V. Maršálek 
(od bodu 1i), V. Zachoval, M. Ulrich, 
J. Jirák, S. Kubišta, J. Mikeš, J. Mičan
Omluven: V. Mandík

Zastupitelstvo města Hostomice:
1. Schvaluje:
a) Orgány schůze: 
 Návrhová komise:  
 V. Zachoval, V. Maršálek. 
 Zapisovatel: M. Ulrich. 
 Ověřovatelé zápisu:  
 J. Jirák, J. Mičan. 
 Hlasování: 7-0-0  
 (pro-proti-zdržel se)
b) Program v navrženém znění. 
 Hlasování: 7-0-0
c) Rozpočet na rok 2011 v paragrafo- 
 vém členění. Rozpočet se schvaluje  
 jako schodkový. Schodek bude  
 hrazen finančními prostředky  
 z minulých let. Hlasování: 7-0-0
d) Směnu pozemků parc. č. 1390/2,  
 1390/1, 1388/4, 1388/6, 1217/38,  
 1390/5, 1396/4, 1393/103, 1393/101,  
 1395/2, 1396/2, 1399/1 vše v k.ú.  
 Hostomice pod Brdy ve vlastnictví  
 města Hostomice za pozemky  

 parc.č. 296/11, 275/3 a 318/16  
 (dle GP č. 172-439/2011) vše  
 v k.ú. Radouš ve vlastnictví  
 Ing. Pavla Přibyla pro výstavbu  
 ČOV v Radouši. 
 Hlasování: 7-0-0
e) Prodej dílu „a“ (dle GP  
 č. 815-608/2011) z pozemku  
 parc. č. 504, k.ú. Hostomice pod  
 Brdy o výměře 68 m2 v ulici  
 Dubinská za cenu obvyklou. 
 Hlasování: 7-0-0
f) Snížení závazného ukazatele pro  
 příspěvkovou organizaci Školní  
 jídelna na žádost příspěvkové  
 organizace o 10.000,- Kč, tedy  
 na 351.000,- Kč pro rok 2010. 
 Hlasování: 7-0-0
g) Závěrečné rozpočtové opatření  
 za rok 2010 (rozpočtové opatření  
 č. 8), které rovná stavy všech  
 položek dle skutečnosti. Z účtárny  
 je doloženo závěrečným finančním 
 výkazem. Hlasování: 7-0-0
h) Rozdělení zisku za příspěvkové  
 organizace za rok 2010 dle jejich  
 návrhu. 
 - Základní škola - hlasování: 7-0-0 
 - Školní jídelna - hlasování: 7-0-0 

 - Mateřská škola - hlasování: 6-0-1
i) Stavy majetku dle inventarizace  
 provedené inventarizačními  
 komisemi v průběhu roku 2010. 
 Hlasování: 8-0-0
j) Výjimku pro paní Annu Šebkovou  
 z placení poplatků za komunální  
 odpad. Ostatní žádosti o výjimku  
 v této věci odmítá. 
 Hlasování: 8-0-0

2. Bere na vědomí:
a) Informaci o schválených rozpoč- 
 tových opatřeních za rok 2010.
b) Úmysl obnovit obecní polní cestu  
 k rybníku „Královák“ na náklady  
 a péčí nového majitele rybníka.
c) Všechny body diskuze.

3. Ukládá:
a) P. starostovi projednat s uživateli  
 městských pozemků ve vnitrobloku  
 blíže ulice Dubinská jejich odkup,  
 případně nájem, případně sankce  
 za neoprávněné užívání.
Usnesení bylo schváleno. 
Hlasování: 8-0-0

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOSTOMICE Č. 2/2011 
KONANÉHO DNE 16. ÚNORA 2011 OD 18.00 HOD. NA RADNICI V HOSTOMICÍCH

Rodinná farma v přechodném  
období ekologického zemědělství 

nabízí:

Pastevně  
odchovaná jehňata

Prodej ze dvora

Jatečně upravený trup (JAT)  
- svalovina včetně kostí vcelku, vyvržený, stažený  

+ poživatelné vnitřnosti (jazyk, srdce, játra, ledviny ...)

Velikonoční jehňata (cca 4 měsíce) 2000,- Kč/kus - duben 2011

Jehněčí (cca 7 měsíců) 165,- Kč/kg - léto 2011

Nutná včasná rezervace, objednání předem na tel. 736 138 348

více info na http://h-farma.webnode.cz



CO SE U NÁS DĚJE

 3

FÚ v Hořovicích  
informuje veřejnost
Finanční úřad v Hořovicích informuje 
všechny daňové poplatníky, kteří budou 
za rok 2010 podávat daňové přiznání  
k dani z příjmů fyzických osob, že v rám- 
ci služeb poskytovaných veřejnosti budou 
pracovníci finančního úřadu přítomni
dne 17.3.2011 od 15.00 do 18.00 hodin  
na Městském úřadě v Hostomicích.
Pracovníci finančního úřadu ve výše
uvedených termínech obdobně jako 
v minulých letech umožní daňovým 
poplatníkům, aby si v klidu, bez front 
a v „domácím“ prostředí, mohli vyřídit 
své záležitosti. V rámci těchto úředních 
hodin mohou daňoví poplatníci platně 
podat daňové přiznání, mohou získat  
pomoc při vyplnění daňového přiznání  
do příslušných formulářů. 
Upozorňujeme, že vzory všech aktuál-
ních daňových tiskopisů jsou dostupné  
na stránkách České daňové správy  
http://cds.mfcr.cz a daňové tiskopisy a lze 
je stáhnout na této internetové adrese:
ht t p : / / c d s . m f c r. c z / c p s / r d e / x c h g / 
SID-3EA98423-CD7DB025/cds/xsl/ 
66.html?year=0
Ucelený přehled informací o elektronic- 
kém podání daňového přiznání je k dis-
pozici také na stránkách České daňové 
správy http://cds.mfcr.cz a daně elektro- 
nicky.
Pro případ, že vzniknou poplatníkům  
v souvislosti s podáváním daňových 
přiznání některé nejasnosti, mohou se 
za účelem jejich vyřešení dotázat na 
informačních telefonních linkách FÚ  
v Hořovicích – tel.: 311 540 311, nebo FŘ  
v Praze - tel.: 234 009 219.  
Informační linky budou v provozu  
v termínu od 7.3.2010 do 1.4.2011 (Po, St 
8.00-17.00 hod., Út, Čt 8.00-14.30 hod.,  
Pá 8.00-14.00. hod.).
Pracovníci daňové správy budou rádi, 
když využijete nabízené služby, a věří,  
že se tím alespoň částečně usnadní plně- 
ní Vašich daňových povinností. Předem 
Vám děkují za spolupráci a těší se na její 
další pokračování. 

Finanční úřad v Hořovicích

INFORMACE K PŘIPRAVOVANÉ  
STAVBĚ VODOVODU A KANALIZACE  
PRO OSADY BEZDĚDICE A RADOUŠ
V souladu s volebním programem připravuje vedení města připojení osad 
Bezdědice a Radouš na veřejný vodovod a vybudování splaškové kanalizace, 
včetně čistírny odpadních vod, a to i pro Hostomice. Podmínkou pro připojení 
osad na vodovod je posílení vodních zdrojů veřejného vodovodu. Za tím  
účelem byl v loňském roce vybudován průzkumný vrt na jímání podzemní 
vody v prostoru na pramenem „Křikavák”. Čerpacím pokusem byla ověřena  
vydatnost zdroje a zjištěna kvalita vody. Bohužel voda nevyhovuje požadavkům 
normy pro pitnou vodu, je překročen limit v obsahu železa a manganu a bude 
tedy nutné vodu upravovat. Nicméně její úprava je poměrně jednoduchá  
a provozně spolehlivě odzkoušená. Výběrovým řízením byl vybrán projektant,  
s kterým je uzavřena smlouva na komplexní projektovou dokumentaci,  
to je projekt pro územní řízení, projekt pro stavební povolení a dokumentace 
pro výběr dodavatele.
V současné době je rozpracována projektová dokumentace pro územní řízení 
a jsou předjednány souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou. Celá 
investiční akce zahrnuje přívod elektrické energie kabelem k novému vrtu,  
jeho vystrojení, přívodní řad do stávajícího vodojemu, kde bude instalována 
úpravna vody, zásobní řad pro osady Bezdědice a Radouš s rozvodnou sítí  
v osadách. Součástí posílení vodních zdrojů je také připojení zdroje  
„Brdlavka”, jehož vydatnost je poměrně malá, nicméně kvalita vody vyhovuje 
normě bez úpravy a jeho gravitační napojení do stávajícího přívodního řadu  
do vodojemu je snadné.
Na stavbu vodovodu bude navazovat stavba splaškové kanalizace s novou 
čistírnou. Bude podchycena stávající stoka před čistírnou odpadních vod  
v Hostomicích, gravitačně bude připojena stoka před čerpací stanicí odpadních 
vod pod zástavbou rodinných domků „V Zahradách” a v souběhu s vodovod- 
ním řadem bude vedena stoka do Bezdědic a dále pod osadu Radouš,  
s připojením stokových sítí osad. Na levém břehu Chumavy pod Radouší  
bude vybudována nová čistírna odpadních vod. Tímto řešením odpadne 
přečerpávání odpadní vody čerpací stanice v Hostomicích a bude odstraněna 
řada problémů s provozem stávající čistírny odpadních vod, která především 
kapacitou nevyhovuje pro připojení osad a další rozvoj města.
Po zpracování projektu pro územní řízení a vydání územního rozhodnutí  
začne nejdůležitější etapa přípravy stavby a to je získání dotace, protože bez  
dotace je realizace stavby nad možnosti města.
O průběhu prací vás budeme průběžně informovat.
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PRANOSTIKY  
V MĚSÍCI BŘEZNU
Březen - za kamna vlezem.
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
V březnu vítr břízy fouká.
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
Březnové slunce má krátké ruce.
Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát.
Studený marec, mokrý máj - bude humno jako ráj.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku,  
chleba režného.
Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.
Březnového prachu za dukát lot.
V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed.
V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
V březnu prach - jistý hrách.
Březen bez vody - duben bez trávy.
Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v stodole ráj.
Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle obilím  
a sudy vínem naplní.
Mokrý březen od rolníků nenáviděn.
Na déšť březnový následuje požehnání boží.
Mnoho dešťů březnových - hubené léto.
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Hřmí-li v březnu, tak také v červnu.
Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů  
po Velikonocích.
Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku. 
Březnové mlhy - za 100 dní déšť.
Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.
Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj. 

JEDNOTLIVÉ DNY
1. Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.
1. Svatá Eudoxie psa až po uši zavěje.
1. Eudoxie příznivá, ale blátivá. 
3. Mrzne-li o Kunhutě, mrzne ještě čtyřicet dní.
3. Skřivan si v březnu musí vrznout,  
 i kdyby měl zmrznout.
6. Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.
6. Svatá Felicita sníh z polí odmítá.
7. O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
7. Zima, kterou Tomáš nese, dlouho námi ještě třese.
9. Na svatého Františka déšť - neurodí se brambory.
10. Čtyřicet mučedníků - čtyřicet mrazíků.
12. Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře,  
 líný sedlák, který neoře.
15. Na svatého Longina práce v poli začíná.
17. Mrzne-li na sv. Gertrudu, mrzne ještě celý měsíc.
19. Mráz po svatém Josefu neuškodí květu.
20. Na svatého Jáchyma skončila se už zima.
21. Za rovnodenní větry nelení.
21. Na svatého Benedikta má se ječmen a cibule síti.
22. Na Kazimíra pohoda - na brambory úroda.
25. Panny Marie zvěstování vlaštovičky zpět přihání.
27. Jaké počasí bude na sv. Ruprechta,  
 takové bude i v červenci.
30. O svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu.
31. O svaté Balbíně je už po zimě.

■ Poznejte své zastupitele
Rozhovor s ...
VÍT MARŠÁLEK
- zastupitel města Hostomice  
 a přilehlých obcí 
- 25 let
- Střední průmyslová škola  
 zeměměřičská
- geodet, OSVČ

Zájmová činnost: geodézie, obecní záležitosti, komise život- 
ního prostředí a o.s. Symbióza, cyklistika, jízda na koni, 
studium VŠ obor krajinářství

Plány do budoucna: 
- cyklostezka a obnovení polních cest
- územní plán
- dešťová kanalizace
- voda a kanalizace
- připojení nových vodních zdrojů

... o čem
CYKLOSTEZKA
Odkud a kam povede a jaká bude její celková délka?
Celková délka bude cca 4 km. Poslouží jako spojení mezi 
Radouší, Bezdědicemi a Hostomicemi. V Radouši by se 
mohla cyklostezka spojit s mezinárodní cyklostezkou  
Praha-Vídeň. Cyklostezka by mohla též navázat na cyklo- 
stezku vedoucí ze Stožce do Hostomic. 

Kdo s nápadem přišel?
Nápad je to dlouhodobý a všeobecný. Vyhledávají se nové 
nabídky projektantů. 

Jaká je pravděpodobnost realizace projektu?
Realizace cyklostezky závisí na dotacích. V rámci komise  
pro zpřístupnění krajiny bereme na vědomí další stezky, 
které by na plánovanou stezku mohly navázat. V plánu  
je výsadba zeleně kolem asfaltové cyklostezky a lavičky pro 
chvíle odpočinku. 

Komu bude zpřístupněna?
Cyklostezka bude určena nejen pro cyklisty. Cyklostezku 
využijí jistě také pěší, maminky s kočárky, nebo příznivci 
in-line bruslí. Zákaz na cyklostezku bude platit pro všechna 
motorová vozidla bez výjimky. Důraz zákazu posílí dopravní 
značky. 

Sandra Svobodová
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Aktuální možnosti získávání dotací
Dne 3. 2. jednal starosta města Vít Šťáhlavský spolu s místostarostou  

Ing. Vladimírem Zachovalem a předsedou finančního výboru Mgr. Michalem
Ulrichem se zástupci Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy,  
která je řídícím orgánem Regionálního operačního programu Střední Čechy.  
Z tohoto operačního programu jsou v současném programovacím období,  
které potrvá až do roku 2013, podporovány mj. rovněž vybrané investiční  
záměry středočeských obcí s více než 500 obyvateli. Jedná se tedy o dotační titul, 
o jehož využití by se město Hostomice mělo zajímat.

Při jednání se pozornost nejvíce zaměřila na možnosti získání dotace na  
revitalizaci Tyršova náměstí, což je pravděpodobně nejvýznamnější investiční 
akce, která nás v budoucnosti očekává, ale řeč došla i na další investiční akce, 
které plánujeme realizovat. Zástupci Regionální rady představili změny, které 
v Regionálním operačním programu proběhly a které znamenají posílení 
zdrojů, věnovaných na rozvoj obcí a měst. Původně se počítalo s tím, že v rámci 
dodatečně alokovaných prostředků bude vypsána rovněž výzva na revitalizaci  
centrálních částí obcí, v rámci které by bylo možné podpořit náš projekt na  
revitalizaci Tyršova náměstí, ale k naší škodě je nyní situace taková, že se s tou-
to výzvou nepočítá. Pokud se situace nezmění, znamenalo by to, že se možnosti  
získat prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie na revitalizace odsouvají  
až na příští programovací období po roce 2013. Zástupci Regionální rady nás 
nicméně ujistili v tom, že se ve věci revitalizace náměstí ubíráme správným smě- 
rem a ocenili proběhlou architektonickou soutěž, která zaručí, že se náměstí po 
revitalizaci stane příjemným prostorem plnícím úkoly centrálního místa v obci.

V Regionálním operačním programu jsou v současnosti vyhlášeny výzvy  
na budování a rekonstrukci mateřských a základních škol. V rámci těchto výzev 
je však možné podávat projekty pouze do konce března, což znamená, že naše 
škola ani školka by s největší pravděpodobností nestačily připravit projekt v ta-
kové kvalitě, aby mohl být vybrán k podpoře. Jako zajímavější výzvy se tak pro 
naše město v tuto chvíli jeví kontinuální výzva, která je zaměřena na výstavbu 
cyklostezek. U této výzvy není konečný termín přijímání projektových žádostí 
pevně stanoven, výzva bude ukončena v okamžiku, kdy objem předložených 
projektů přesáhne 120% objemu alokace výzvy. Momentálně předložené pro-
jekty naplňují pouze několik procent alokace, takže naše šance na získání dotace 
nejsou zanedbatelné, pokud se při přípravě projektu nevyskytnou nějaké kom-
plikace. Vybudování cyklostezky Radouš – Bezdědice – Hostomice by bylo pro 
obec nepochybně významným přínosem a vedlo by k tomu, že by více občanů 
mohlo využívat cyklodopravu (eventuálně i jiné druhy bezmotorové dopravy) pro 
cestu do zaměstnání, za nákupy či za jinými službami, což je přesně v souladu  
s cíli vyhlášené výzvy. Povinné spolufinancování ve výši 20% by sice přineslo
nezanedbatelnou zátěž pro obecní rozpočet, ale na druhou stranu by se eliminovala  
nutnost používat pro cyklodopravu přetíženou komunikaci druhé třídy č. 114.

V nejbližší budoucnosti bude potřeba více zaměřit pozornost rovněž na další 
dotační zdroje, ze kterých by bylo možné získat prostředky na rozvoj našeho 
města. Jedná se zejména o Program rozvoje venkova, Operační program životní 
prostředí či o Integrovaný operační program. Z těchto operačních programů se 
budeme snažit získat prostředky jak na dlouho připravované akce, jako je zejména 
dostavba vodovodu a kanalizace, tak i na „nové“ akce, zejména tehdy, pokud  
by byla požadována nízká míra povinného spolufinancování a pokud by zna- 
menaly významný přínos pro občany. Jedním ze základních předpokladů pro 
úspěšné využívání dotačních titulů je dostatek informací, proto bude nezbytné 
situaci okolo všech potenciálních dotačních titulů pravidelně monitorovat.

Mgr. Michal Ulrich

MĚSTSKÁ KNIHOVNA  
HOSTOMICE

U příležitosti 100. výročí  
narození spisovatele  

Václava Čtvrtka (4.4.),  
autora mnoha dětských knih, 
vyhlašuje Městská knihovna  

v Hostomicích  
výtvarnou soutěž na téma

LOUPEŽNÍCI 
A PODOBNÍ LOTRASOVÉ  

V LITERATUŘE

Soutěž proběhne ve dnech  
1. března -30. dubna 2011

Zúčastnit se mohou  
všichni žáci základních škol

Úkolem je nakreslit obrázek  
s loupežníkem/loupežníky  

(i zloději a zlodějíčky)  
z knihy, kterou znáte  

(například Rumcajs, Mrazík, 
Sarka Farka loupežník,  
ale i knihy od K. Čapka,  

E. Blytonové, knihy s lupou atd.)

Práce budou rozděleny  
do tří věkových kategorií.

Vítěz z každé kategorie  
obdrží knižní odměnu.
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Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Hostomice
Dne 3.2.2011 se uskutečnil zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2011/2012.  
K zápisu se dostavilo celkem 30 dětí, z toho 17 dívek a 13 hochů. Třem dětem 
(1 dívka + 2 chlapci) byl povolen odklad zahájení povinné školní docházky. 
Budoucím žáčkům přejeme šťastný nástup do 1. třídy. J. Walterová

ZÁPIS DĚTÍ DO  
MŠ HOSTOMICE 

A DEN  
OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ
Zveme rodiče a děti. 

Přijďte se podívat mezi nás 
23. března 2011  

od 9.00 do 16.00 hodin

K ZÁPISU DONESTE:
■ občanský průkaz zákonného  

zástupce dítěte
■ rodný list dítěte

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ  
DÍTĚTE DO MŠ:

1. Děti, jejichž rodiče mají trvalé 
bydliště v Hostomicích
2. Děti jeden rok před  

začátkem povinné školní  
docházky (v souladu se zákonem 

561/2004 Sb., § 34, odst. 4)
3. Děti, které dovršily věk 4 let

4. Děti, které byly umístěné  
v jeslích a dovršily věk 3 let  

(popřípadě i mladší za předpokladu 
volné kapacity MŠ)

DOPLŇUJÍCÍ KRITÉRIA  
PRO ROZHODOVÁNÍ  

O PŘIJETÍ DĚTÍ:
1. Opakované žádosti,  

tj. děti neumístěné v minulém 
školním roce

2. Děti, jejichž sourozenci  
navštěvují stejnou MŠ

3. Sourozenci (pokud se najednou  
hlásí 2 a více dětí z jedné rodiny)

4. Děti z neúplných rodin
5. Děti, které nesplňují podmínku 
trvalého bydliště v Hostomicích,  

ale pouze v případě, že již byli  
uspokojeni všichni ostatní žadatelé  
s trvalým bydlištěm v Hostomicích
O přijetí dítěte nerozhoduje datum 
podání ani pořadí podané žádosti.

Mateřská škola je pro děti  
od 3 do 6 (7) let, děti mladší 3 let  

budou přijímány pouze výjimečně!
Hana Beránková, ředitelka MŠ
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OZNÁMENÍ
■ Pozvánka na obchůzku hranic  
hostomického lesa
Dne 5.3.2011 budou zástupci města Hos-
tomice procházet a vyhledávat vlastnickou 
hranici městských lesů. Pokud bude mít 
kdokoliv zájem, může se k nám přidat. 
Sraz je 5.3.2011 v 8.00 hod. u chlumecké 
hájovny (na odbočce z dobříšské silnice 
na Chlumec). Upozorňujeme, že se půjde 
po nezpevněných cestách, mokřinami, 
apod. a cesta bude dlouhá 8-11 km 
(předpokládáme, že cestu zakončíme 
v Běštíně, případně na Babě). Je proto 
vhodné si vzít příslušnou obuv, oblečení  
a dostatek jídla. Více info případně podá 
Vít Maršálek na tel.: 604 370 393.
■ Odpoledne s písničkou
Restaurace u Frajerů vás srdečně zve  
na odpoledne s písničkou dne 11.3.2011 
od 14.00 do 17.00 hod. Hraje p. L. Zrzavý.  
Pro každého je připraven zákusek ke  
kávě. Vstupné 40,-Kč. Těšíme se na vás.
■ ČČK v Hostomicích pořádá 12.3.2011 
od 14.00 hod. v restauraci U Frajerů 
DĚTSKÝ KARNEVAL. K tanci a poslechu 
hraje DJ Karel Moravec. Dospělí – vstup  
30 Kč.
■ Zveme vás na kurz zdobení perníčků 
do cvičné kuchyně ZŠ P. Lisého v Hos- 
tomicích v pondělí 18.3.2011. Sraz ve 
13.30 hod. před vchodem ze Školní ulice. 
Přezůvky s sebou. Ozdobené perníčky 
zpeněžíme na Papučovém posezení 
9.4.2011 v restauraci U Frajerů. 
■ Zveme vás do divadla
STP v Hostomicích zve všechny zájemce 
ve středu 23.3.2011 do divadla Kalich 
(Jungmannova ulice v Praze) na detektivní 
komedii Splašené nůžky. Hrají Ladislav 
Potměšil, Dalibor Gondík, Ivana Jirešová, 
Jaroslava Brousková, Ladislav Županič 
a další. Představení začíná v 19 hodin, 
odjezd autobusu od ZŠ v Hostomicích je  
v 17 hodin. STP všem účastníkům pos- 
kytne vstupenku za 200,- Kč (normálně 
stojí 400,- Kč). Doprava je pro člena STP 
zdarma, nečlen zaplatí 50,- Kč. Vstupenky 
si můžete zajistit v papírnictví u ZŠ.
■ Restaurace Záložna vás srdečně zve na 
Vepřové hody, které se uskuteční ve čtvr- 
tek 24.3.2011 od 10.00 do 18.00 hod.  
K dostání budou všechny zabijačkové 
speciality – výhodné zabijačkové menu  
s domácím moučníčkem, jitrnice, jelítka, 
ovar, guláš, výpečky a další dobroty.

A hned na druhý den v pátek 25.3.2011 
od 19.00 hod., bychom vás rádi pozvali  
na pěkné posezení s dechovkou.
Na všechny místní i přespolní se těší  
kolektiv restaurace Záložna.
■ Pozvánka pro trhovce
Město Hostomice pořádá dne 24.4.2011  
od 9 hodin „jarní jarmark” spojený  
s odpoledním doprovodným programem. 
Přivítáme prodejce s tematickým zbožím 
– jaro, velikonoce, zbožím pro staročeský 
jarmark. Cena za stánek je stanovena 
paušálem 200,- Kč, je možno využít 
připojení na elektrický proud a městskou 
vodu (hydrant) za poplatek 100,- Kč.  
V případě ukázek řemesel přímo na  
stánku – sleva 50% (tj. 100,- Kč/stánek). 
Pro objednání místa a více informací  
prosím kontaktujte pana Dvořáka na tel. 
608 822 964.
■ jarní a velikonoční aranže, kraslice, vi- 
zovické pečivo ■ hračky, dárky a dárkové 
zboží, svíčky a svícny ■ papírenské zboží, 
dárkové jmenovky, stuhy ■ ozdoby ze 
sušených květin ■ produkty z medu, me- 
dovina ■ pomlázky – hodovačky, řehtačky, 
proutěné zboží ■ květiny řezané i umělé,  
sazenice, semena, zahradnické zboží ■ su- 
šené ovoce, ořechy všech druhů ■ výrobky 
ze dřeva, z proutí, ze slámy, kůže, z kame- 
ne ■ plátěné ubrusy, prostírání s veli- 
konočními či jarními motivy ■ prodej 
lahvových vín z českých a moravských 
vinařských oblastí ■ velikonoční pečivo 
balené ■ keramika užitková i okrasná ■ 
vyšívané a paličkované výrobky ■ výrobky 
uměleckých řemesel ■ výtvarné práce, ob-
rázky všech technik ■ šperky, umělecké 
sklo, bižuterie ■ koření, čaj, káva, spojeno  
s ochutnávkou nových druhů ■ ovčí  
a beraní kožešiny a drobné výrobky z nich 
■ pletené a háčkované zboží ■ občerstvení 
(klobásy, gril, káva, grog, svařené víno, 
punč atd.)
■ Aerobik a Bodyforming
V tělocvičně ZŠ Hostomice od 2.3.2011, 
každou středu 18-19 hodin. S sebou si 
přineste podložku, pití, ručník, boty do 
tělocvičny a hlavně dobrou náladu! Vstup: 
50,- Kč. Aerobik je vhodný pro všechny. Jde 
o komplexní procvičení celého těla. Lekce 
obsahuje kondiční cvičení, které vystřídá 
posilování a následuje pochopitelně stre- 
čink – protahování. Těší se na vás: Petra 
Šebková, instruktorka aerobiku
■ Zumba v hostomické základní škole 
každý čtvrtek od 18.30 hod., cena: 50,-Kč.  
Informace a dotazy - Jana Škachová,  
e-mail: jana.zumba@seznam.cz

■ Masáže Pavlína Duníková, Tyršovo 
nám. 25, Hostomice (u squashového  
centra) telefon: 731 455 094.
Provozní doba: Po - Pá 14.00-18.00 hod.
■ klasická masáž ■ detoxikační medová 
masáž ■ baňkování ■ lymfatická masáž 
■ kosmetická lymfatická masáž ■ masáž 
horkými lávovými kameny ■ indická masáž 
hlavy + antistresová masáž ■ čokoládová 
masáž ■ reflexní masáž chodidel
Prodej dárkových poukazů na masáže.
Těším se na vaši návštěvu!
■ Potřebujete se vrátit do práce  
a nemáte školku? Nabízím hlídání dětí  
od narození do 6 let, na plný úvazek.  
Nejlépe Hostomice, ale není podmínkou. 
Také v noci, nebo o víkendu. Kontaktní  
e-mail: hlidanidetihostomice@seznam.cz
■ Pronajmeme pozemek o rozloze  
516 m2 v centru obce Hostomice od  
1. března 2011 pod obchodním domem 
Jednoty. Oplocený pozemek má zpevněnou 
plochu s betonovými panely s přímým 
vjezdem z ulice Nádražní. Nabídky na  
e-mail: jiri.budil@seznam.cz
■ Prodám byt 3+1 v osobním vlast- 
nictví. Byt je po rekonstrukci, v prvním 
patře jednopodlažního bytového domu,  
v Nádražní ulici v Hostomicích.
■ Stavebniny Royal Diamond  
U Hřiště 577, Hostomice
zahájily prodej propan butanu od firmy
VITOGAZ. Cena náplně 10 kg = 350 Kč.
■ Auto moto, antik a sběratelská 
burza, letiště Tchořovice u Blatné
Všeobecná burza pořádaná na letišti 
Tchořovice u Blatné. Zpevněná plocha  
o rozloze 30.000 m2 se nachází cca 85 
km jižně od Prahy. Termíny v roce 2011:  
26.3., 28.5., 25.6., 27.8., 15.10. a 12.11. 
Přijďte prodat, co vám doma přebývá, 
nebo koupit, co ještě nemáte. Zváni jsou 
též numismatici, filatelisté, sběratelé
odznaků, pohlednic a jiní... Prodejci  
mohou přijet již v pátek! Občerstvení  
a toalety zajištěny. Srdečně zvou pořada- 
telé! Více na: www.burzatchorovice.cz  
nebo tel. 602 132 238, 602 132 238,  
e-mail: burzatchorovice@centrum.cz

PODĚKOVÁNÍ
■ SRPŠ a ZŠ P. Lisého Hostomice děkují 
všem rodičům, občanům a sponzorům 
za podporu při konání školního plesu. 
Výtěžek z plesu bude použit na zakoupení 
keramické pece pro žáky.
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VZPOMÍNKA
■ Dne 12. března uplyne deset let,  
co nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek a dědeček, pan Václav Khýn. 

S láskou a velkou bolestí stále vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami

■ Dne 26.3.2000 opustil navždy svůj 
rodný dům v Bezdědicích pan František 
Šťáhlavský. Vzpomeňte s námi jeho  
11. výročí úmrtí. 

Děkují rodiny synů Pavla a Františka

ZUBNÍ POHOTOVOST
Březen 2011
■ 5. a 6. MUDr. Dagmar Vrbová 
 Beroun, tel. 311 624 375
■ 12. a 13. MUDr. Iva Závorová 
 Žebrák, tel. 311 533 447
■ 19. a 20. MUDr. Marie Zímová 
 Hostomice, tel. 311 583 140
■ 26. a 27. MUDr. František Hentsch 
 Zdice, tel. 311 685 672
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.

KLUB BETLÉM
Téma měsíce března: měsíc knihy, zvířátka, 
mláďátka
Rodinné centrum - Dětský koutek a po-
sezení pro maminky, tatínky a prarodiče.
Klub je otevřený v pondělí a ve středu  
od 9.00 do 18.00 hodin. 
Poradenství a sociální služby - Bezplatná 
pomoc v jednání s úřady.
Nízkoprahový klub a rodinné centrum  
- Aktivity pro děti a rodiče:
■ pondělí, dopoledne
Zpívánky a tanečky pro nejmenší
■ pondělí, 14.00-15.00, 15.30-16.30 hod.
Keramika pro děti i rodiče
40 Kč/lekce + 10 Kč výpal.
■ pondělí, 15.00-16.20 hod.
Lovecké střelectví
30 Kč/lekce.
■ středa, 9.30-11.30 hod.
Výtvarná dílna pro rodiče i děti
■ středa, 15.00-16.00 hod.
Doučování
Nutno domluvit předem na 724 105 925.
■ středa, 16.00-17.30 hod.
Ekofarma a ježdění na poníkovi
■ středa, 17.00-18.00 hod.
Břišní tance
30 Kč/lekce.

■ středa, 18.00-19.00 hod.
Břišní tance pro dospělé
30 Kč/lekce.
■ pátek, 15.30-17.30 hod.
Latinskoamerické tance + Historické 
tance v tělocvičně ZŠ Lochovice
30 Kč/lekce.
Program:
■ 2. středa, 9.30-12.00 hod.
Výtvarná dílna
Vyrábíme Familybook - leporelo pro naše 
předškoláky, přineste si s sebou fotky ro- 
dinných příslušníků, zvířátek, kamarádů.
■ 7. pondělí, 9.30-12.00 hod.
Vyrobte si kofoláčka
Originální přívěsek na klíče z příze a vlny.
■ 7. pondělí, 15.00-18.00 hod.
Jdeme na proutky
■ 9. středa, 10.00-12.00 hod.
Programová porada + Právní poradna
■ 14. pondělí, 9.30-12.00 hod.
Divadelní workshop
Pro předškoláky: čteme pohádku a pak  
si jí spolu přehrajeme.
■ 16. středa, 9.30-12.00 hod.
Miniškolka
Hlídání dětí za úplatu 100,- Kč (max.  
kapacita 5 dětí).
■ 16. středa, 10.00-11.30 hod.
Přednáška kosmetičky
Péče o pleť a líčení v zimním období.
■ 19. sobota, 14.00-17.00 hod.
Svátek našeho patrona sv. Josefa
Povídání o původu jména Josef, o židov- 
ské historii, a židovských tancích. Soutěž  
o nejlepší domácí bábovku. Přineste svůj 
výtvor a možná, že vyhrajete první cenu.
■ 21. pondělí, 9.30-11.30  
a 14.00-16.00 hod.
Otloukej se píšťaličko
Nařežeme si proutky a vyrobíme píšťalky.
■ 23. středa, 9.30-11.30 hod.
Za zvířátky do zahrádky
Povídáme si o zvířátkách, můžeme je  
hladit, krmit a taky si zahrajeme hru  
a vyrobíme pěknou ovečku.
■ 28. pondělí, 9.00-18.00 hod.
Stříháme a kadeříme
Kadeřnice ostříhá vaše robátko bez slzi-ček 
v příjemném prostředí Klubu Betlém.
Benefiční obchod BEO: koupí předmětů 
a výrobků klientů pomáháte realizovat 
projekty Farní Charity Beroun.
Nová adresa! Obecní úřad v přísálí.
Otvírací doba: 
Pondělí a středa od 14.00 do 17.00 hod.
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Občanské sdružení Diakonie  
Broumov nezisková organizace,  
která poskytuje sociální služby  
pro občany z okraje společnosti  

- materiální pomoc sociálně 
potřebným, azylové ubytování  

i pracovní příležitost

VYHLAŠUJE 

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
■ letního a zimního oblečení  

(dámské, pánské, dětské) ■ lůžkovin, 
prostěradel, ručníků, utěrek, záclon  
■ látky (minimálně 1 m2, prosíme, 

nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
■ domácí potřeby-nádobí bílé i černé, 

skleničky - vše nepoškozené  
■ vatované přikrývky, polštáře a deky  

■ obuv - veškerou nepoškozenou  
■ hračky - nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME
■ ledničky, televize, počítače a jinou  

elektroniku, matrace, koberce  
- z ekologických důvodů ■ nábytek,  

jízdní kola a dětské kočárky  
- ty se transportem znehodnotí  

■ znečištěný a vlhký textil

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ
v dubnu - každé pondělí 
od 14.00 do 16.00 hodin  

na dvoře městského úřadu

Věci prosíme zabalené do igelitových 
pytlů či krabic, aby se nepoškodily  

transportem. Děkujeme za vaši pomoc.

Více informací na  
www: diakoniebroumov.org


