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O územním plánu 
Ve středu 8. února proběhlo v restauraci U Frajerů první veřejné projednání 
nového územního plánu našeho města. Jednání za pořizovatele územního 
plánu veřejnou vyhláškou svolala a řídila Ing. Valečková z odboru výstavby  
a životního prostředí MěÚ Hořovice. V téže veřejné vyhlášce (k nahlédnutí 
na internetové adrese http://www.hostomice.cz/file/XrMr/Verejna-vyhlaska- 
UP-Hostomice.pdf) je psáno do kdy, jak a kdo může k územnímu plánu  
uplatnit připomínky, námitky a stanoviska. Bylo tak možno učinit do 7 dnů  
od výše uvedeného data veřejného projednání. 
Tvůrci územního plánu z týmu architekta Kuzemenského všem přítomným  
smysl i konstrukci předloženého územního plánu jakousi průvodcovskou me- 
todou přiblížili a pak už se řešily dotazy. Jednání se protáhlo, lokál U Frajerů 
byl plný a můj pocit byl velmi dobrý. Dobrý jak z širokého zájmu občanů města  
o věc veřejnou, tak i z úrovně podávaných vysvětlení. 
Současná předběžná zpráva od Ing. Valečkové je, že některým podaným námit- 
kám vyhověno bude. Bude proto svoláno další veřejné projednání, o jehož místě 
i času konání budeme informovat s dostatečným předstihem na webu města, 
úřední desce i oznámením v Hostomických listech.

Ing. Vladimír Zachoval, zastupitel pověřený pro tvorbu územního plánu

Vážení občané,
již v minulosti byla v Hostomic- 
kých listech zveřejněna nabídka 
informačního systému FIREPORT,  
který Město Hostomice používá 
pro hlášení povodňových a kri- 
zových situací.
Jedná se o zasílání krátkých SMS 
zpráv, které upozorňují na kri- 
zové situace (požár, povodeň, jiné  
havárie).
Rádi bychom rozšířili seznam 
příjemců takovýchto SMS zpráv, 
prostřednictvím kterých bychom  
vás rádi okamžitě informovali 
nejen o výše uvedených situacích,  
ale také o případných (ne)očeká- 
vaných opravách např. vodovod- 
ních řadů a dalších inženýrských 
sítí.
Tímto bychom vás chtěli požádat  
o zaslání vašich kontaktních údajů:
Jméno a příjmení, adresa vaší 
nemovitosti na území města  
Hostomice a telefonní číslo.
Kontaktní údaje včetně telefon- 
ního čísla zasílejte prosím nejlépe 
na emailovou adresu: 
j.moravcova@hostomice.cz a nebo 
písemně na podatelnu města.
Děkuji za spolupráci

Jana Moravcová

Vážení občané obcí Bezdědice a Radouš,
výstavba vodovodních a kanalizačních řadů probíhá dle schváleného harmonogramu, předpokládaný 
konec stavby je plánován na konec měsíce května 2017.
Chtěli bychom vás požádat o shovívavost a pevné nervy s výstavbou, která je o to složitější v tomto 
ročním, navíc deštivém období.
Stavba se snaží udržovat komunikace vč. okolí ve schůdném stavu v rámci možností.
Děkujeme za pochopení. Vedení města Hostomice
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zápis ze zasedání  
zastupitelstVa města HOstOmice č. 2/2017
kOnanéHO dne 9. únORa 2017 Od 18.00 HOd. V RadOuši

Přítomni zastupitelé: Šťáhlavský, Synek, Bomba, Kafková, 
Zachoval

Omluveni: všichni nepřítomní

Program:

1. Schválení výběru zhotovitele na opravu zábradlí  
 ve Školní ulici

2. Schválení víceprací opravy márnice + dodatek č. 2

3. Schválení zaplacení faktury zatrubnění příkopu  
 v radouši

4. Projednání možnosti opravy dešťové kanalizace  
 pod křižovatkou u zrcadla v radouši

5. různé

6. diskuse

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: Bomba, Synek 
 Návrhová komise: Šťáhlavský, Kafková 
 Hlasování: 5-0-0 (pro-proti-zdržel se)

2. Schválení programu dle návrhu. 
 Hlasování: 5-0-0

3. zastupitelstvo schvaluje výběr pana Tvrdíka  
 na opravu zábradlí na mostě v ulici Školní  
 za nabídnutou cenu ve výši 82.650,- Kč bez dPH.  
 Jedná se o nejnižší nabídku ze tří podaných návrhů. 
 Hlasování: 5-0-0

4. zastupitelstvo pověřuje pana starostu projednat  
 závady v projektových pracích s pí arch. zymákovou  
 na projektu rekonstrukce márnice. K tomu přizvat  
 i TdI. zároveň zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 2  
 smlouvy o dílo ze dne 26.8.2016 o vícepracích  
 na revitalizaci márnice na hřbitově v Hostomicích. 
 Hlasování: 5-0-0

5. zastupitelstvo schvaluje záměr provést jednoduchý  
 projekt a pak i opravu dešťové kanalizace v radouši  
 v zatáčce „u zrcadla“ s cílem řešit i podmáčení  
 stodoly paní Palasové. 
 Hlasování: 5-0-0

6. zastupitelstvo pověřuje pana starostu ověřit veškeré  
 souvislosti a podmínky pro dobudování chodníku  
 podél severní strany krajské komunikace při vjezdu  
 do radouše ve směru od Bezdědic v celé délce  
 od tratě k zrcadlu.

7. zastupitelstvo schvaluje předloženou smlouvu  
 o spolupráci se Středočeským krajem ve věci  
 dopravně bezpečnostního systému v Hostomicích. 
 Hlasování: 5-0-0

8. zastupitelstvo schvaluje příspěvek města ve výši  
 35.420,- Kč pro SdH radouš na oslavy 120 let  
 od založení dle rozpočtu. 
 Hlasování: 5-0-0

9. zastupitelstvo bere na vědomí zveřejnění úmyslu  
 odprodeje městských pozemků pro obnovu rybníka  
 „Babského“.

10. zastupitelé berou na vědomí všechny body diskuze.

platba za svoz a likvidaci 
odpadů v roce 2017
Každá trvale přihlášená osoba 600,- Kč
Rekreační objekt celkem 600,- Kč
Platba je splatná do 31. března 2017, buď v hotovosti 
na pokladně MěÚ Hostomice nebo na účet města  
č. 0362037329/0800 u České spořitelny.
Variabilní symbol: Hostomice 133701 + číslo domu
 Bezdědice 133702 + číslo domu
 Radouš 133703 + číslo domu
 Lštěň 133704 + číslo domu
 chaty 133705 + číslo chaty

Poplatek za psy (Hostomice 100,- Kč a Bezdědice, 
Radouš a Lštěň 50,- Kč) můžete přidat k částce  
poplatku za odpady se stejným VS.
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naBídka z nOVýcH kniH 
knihy pro mládež do 15 let
Malování na obličej  
- nápady na karneval
Tvořivé nápady a hry s knoflíky
Výtvarné nápady z papíru
Davies: zapomenuté jehňátko  
- Příběhy se šťastným koncem - od 7 let
Kahoun: V dlouhonosech zlobí čerti  
- pohádky od 6 let
Kelly: nezbedné kůzlátko  
- Příběhy se šťastným koncem - od 7 let
Kowitt: Vítejte v Klubu trapáků, Pomsta trapáků,  
Prokletí trapáků, První mezi trapáky 
Lu: Strom věčnosti  
- fantasy z cyklu Spirit Animals - od 11 let
Němeček: 4 cestovatelské příběhy  
- komiks - Čtyřlístek

Peroutková: anička v austrálii  
- dívčí od 7 let
Schrefer: Vzestup a pád  
- fantasy z cyklu Spirit Animals - od 11 let
Soukupová: O chytré myšce  
- pro nejmenší - velké písmo
Šnajderová: dobrodružství malého zajíčka  
- pro nejmenší - velké písmo
Študlarová: Čaroděj Metloděj  
- komiks
Vonduška: Fiorella a dům ztracených duší  
- historická detektivka - od 11 let

Romány pro ženy
Bradfordová: Účet za lásku  
- společenský román z Anglie 1. pol. 20. stol.
Cabot: Výuka lady Caroline  
- historická romance
Callen: Kráska a špión  
- historická romance

Březen - měsíc čtenářů

čtenářům  
HOstOmickýcH listů 
na vysvětlenou, proč jsme „ČSz Hostomice“ v jarních měsících 
nedělaly další výstavy a jen v říjnu společně s ČSCH Hostomice.
O podporu jsme žádaly na konci měsíce února 2016, zaslané  
e-mailem, tedy prokazatelně.
Koncem května mi telefonoval pan starosta, že částku na 17.000,- Kč, 
kterou jsme požadovaly na zakoupení moštovací soustavy, tj. drtič  
a lis na ovoce s tím, že si budeme toto půjčovat dle dozrávání  
a potřeby mezi členkami. Zajisté by na činnost ještě peníze nějaké  
zbyly. Vzhledem k tomu, že přesnou částku na moštovací soupravu 
jsme ještě nevěděly, protože rozdíly byly dost veliké. A tak ubíhaly 
měsíce a když žádné peníze nepřicházely od MÚ Hostomice, nemohly 
jsme zakoupit ani drtič ani lis. Na činnost zahrádkářů rovněž nic.
Poslední peněžní podporu jsme naposledy dostaly v roce 2013  
a to 3.000,- Kč. Za to jsme zakoupily potřebné věci do činnosti 
zahrádkářů a vše jsme dokladovaly účtenkami do posledního haléře.
Na červnové schůzi výboru se členky ČSZ značně rozčilily a bylo to  
i dost líto, že na nás MÚ zase nemyslel. 
Z tohoto důvodu svoji činnost ukončíme k 31. březnu 2017.  
Občané nám jistě odpustí.

Za ČSZ Hostomice předseda Libuše Kůtová v.r.

(pozn. redakce Hostomických listů:  
článek necháváme v původním znění)

Vyjádření  
k příspěvku  
paní kůtové 
Paní Kůtovou jsem telefonicky kontaktoval 
po veřejném zasedání zastupitelstva města, 
hovořili jsme spolu o projednání žádosti  
o finanční dar na zakoupení moštovací  
soupravy.  
Zastupitelstvo se shodlo na tom, že by bylo 
vhodné, aby ČSZ Hostomice podal dvě žá- 
dosti, jednu na činnost organizace a druhou 
na zakoupení již zmíněné moštovací sou- 
pravy s předložením cenové nabídky. Cenová  
nabídka ani žádost o finanční příspěvek  
na činnost organizace dosud nebyly doručeny. 
Dále jsem paní Kůtové sdělil názor zastupi- 
telstva, že by bylo vhodné umožnit moštování  
i místním občanům. 
Město Hostomice vyšlo vstříc ČSZ Hostomice 
zapsáním sídla na adresu MěÚ, aby došlo  
k zachování této organizace. 
Město Hostomice se snaží finančně podporovat 
místní neziskové spolky a organizace a to vždy 
na základě předložené písemné žádosti.

Vít Šťáhlavský, starosta
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Cartlandová: nebezpečná maškaráda  
- Skotsko 19. stol.
Černá: Týden blázna  
- psychologický román
Deveraux: dívka ze Summer Hillu  
-úspěšná šéfkuchařka se stěhuje do malého městečka
Fleming: Stopy větru  
- společenský román, Nora prchá s milencem do Afriky
Javořická: rozkvetlý suchopár  
- vesnický román
Kőrnerová: Prosím vás, sestřičko  
- z lékařského prostředí 
Kubátová: Vrabčák, Jedině Tereza  
- romány ze současnosti
Monyová: Jednou nohou v blázinci, Manželka na odpis, 
Matka v krizi, Utrhnout se ze řetězu
Nachtmanová: azurové nevěry  
- kamarádky Ema a Diana a jejich nevěrní manželé
Nachtmanová: zaťukej mi na srdce  
- Inka žije sama s dcerou a matka jí hledá partnera
Pospíšilová: Kočka na plotě  
- psychologický román, Anežka zjistí, že je adoptovaná
Pospíšilová: Skořápky na vodě  
- psychologický román
Stínil: Mladí muži v ráži  
- současný román
Vánoční proměny  
- vesnické povídky
Wylie: nebezpečné kouzlo, zlá kouzla  
- historické romance z Anglie 12. stol.
Žídková: deník zelené vdovy  
- psychologický román o vztahu dvou sester

detektivky, kriminální romány
Bauer: až bude smrt mou paní  
- historická detektivka z r. 1378
Cook: Hostitel  
- thriller z lékařského prostředí
Fast: Samantha  
- případy z Hollywoodu
Hardenová: Příliš mnoho vítězů
Horáková: Vejce podle Stroganova
Horská: rukavičky smrti
Chaloupka: Šivovo třetí oko
Jirounek: Šestý smysl dáši Koulové
Lyons: Kritický stav  
- z lékařského prostředí
MacClure: Bezedná propast  
- z lékařského prostředí
Mier: Vražedná čokoláda

Patterson: druhé líbánky, Přímý zásah,  
Vraždy na střední škole, zpovědi podezřelé
Pennyová: nejkrutější měsíc, zátiší, Vražedný chlad
Skřipský: Případy inspektora rádla  
- retro krimi z první republiky
Vondruška: dobronínské morytáty  
- historická detektivka, vraždy na Vysočině

další knihy
Černá: Ohnivá královna  
- historický román - Barbora Celská a Zikmund
Kessler: Pro trochu slávy, zúčtování  
- válečné
Niedl: růže a lev  
- historický román z doby Jana Lucemburského
Brdy známé i neznámé
Brzáková: Květa Fialová, štěstí tady a teď  
- životopisná
Delaforce: Jen čtyři doutníky denně  
- životopisná - W. Churchille
Fry: z dachau do dne vítězství  
- skutečný příběh muže, který přežil Dachau
Kazda: Vladimír Brabec  
- životopisná
Košťálová: Charlotta Garrigue Masaryková  
- životopis 
Laudin: Chalupáři stříbrného plátna  
- výlety k chatám slavných českých herců
Michlová: Protentokrát  
- 2. sv. válka, fakta
Peclová: Jižní amerikou od severu k jihu  
- cestopis
Stušková: Serpentiny antonie Hegerlíkové  
- životopis herečky
Šándor: Čeká nás pohroma? 
Šírová-Motyčková: Pozapomenutá místa  
- zajímavosti ČR
Zelenohorská: Ujel mi vlak  
- životopis herečky

kniHOVna Je OteVřena
Pondělí 9 - 12 13 - 17 hod.
Středa  13 - 17 hod.
Pátek 9 - 12 13 - 17 hod.

Registrační poplatky na rok 2017 
dospělí: 150,- Kč
děti: 50,- Kč
Každý další rodinný příslušník: 30,- Kč  

Čtenářský průkaz je platný vždy 1 rok
Výpůjční lhůta jsou 4 týdny
další informace na www.knihovnahostomice.cz



6 HOSTOMICKÉ LISTY

CO Se U náS děJe

šachový turnaj pro mládež
Dne 25. února se konal v ZŠ P. Lisého šachový turnaj pro 
mládež - Otevřený přebor města Hostomice pod záštitou 
starosty města Hostomice. Turnaj byl zařazen do základ- 
ního kola Krajského přeboru žáků.
Akce se zúčastnilo 30 hráčů ze sedmi šachových oddílů  
a kroužků.
Celkovým vítězem se stal Vojtěch Kovářík z ŠK Příbram  
- Baník, 2. místo obsadil Jakub Šmejkal z TJ Jince a na třetím 
místě skončil domácí hráč ze ŠK při MěÚ Hostomice Jan  
Fatka.
ŠK při MěÚ Hostomice dále reprezentovali Vít Parkán a Petr  
Budil, čest základní školy hájilo 6 žáků - Jakub Šafarčík,  
Filip Nodl, Armin Maršálek, Šimon Parkán, Vojtěch Šebek  
a Filip Janich. Všichni obstáli se ctí.
Poděkování patří sponzorům: MěÚ Hostomice, ZŠ P. Lisého 
Hostomice, Řeznictví Hostomice – Jana Soukupová.
Poděkování též patří všem, kteří se podíleli na zdárném 
průběhu celého turnaje, kteří pomohli s jeho přípravou  
a kteří se starali po celou dobu turnaje o občerstvení mladých 
hráčů. Za pořadatele turnaje Mgr. D. Fatková
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únOR V mateřské škOle
V prvním únorovém týdnu proběhl v naší mateřské škole  
karneval. Děti přišly přestrojené za piráty, princezny, víly, 
čarodějnice a jiné pohádkové bytosti. Všechny masky plnily  
různé připravené úkoly a za své úsilí dostaly malé občerstvení.
Ve středu 8. února 2017 za dětmi přijelo maňáskové  
divadlo „Koloběžka“ s pohádkou „Jak vyzrát na bacily“.  
Při sledování poučné pohádky děti přemýšlely o správném  
a nesprávném chování dětí Honzíka a Haničky. 

Za kolektiv MŠ Vlaďka Synková
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lyžařský výcvik  
na zš p. lisého v Hostomicích
začátkem února se zúčastnilo 30 žáků 7. tříd zŠ P. Lisého pod vedením  
p. uč. adámka týdenního lyžařského výcviku v Příchovicích na rozhraní 
Krkonoš a Jizerských hor.
Chata U Kostela, v níž byli žáci ubytováni, stojí poblíž sjezdovky. Ta má jednu 
mírnou dráhu pro začátečníky, dvě náročnější a jednu slalomovou dráhu, nabízí 
možnost projíždět dva sněhové tunely, překonávat různé terénní nerovnosti.  
V okolí lze využít několika běžeckých stop. 
Na sjezdovkách děti trávily většinu dne. Ve volných chvílích hrály různé hry, 
soutěžily, vyslechly přednášku člena Horské služby, zúčastnily se noční hry  
v terénu, karnevalu, diskotéky, navštívily IQ centrum v Liberci. Všichni  
se zapojili do celopobytové hry o fáníky, které mohli poslední den proměnit  
při tzv. horském trhu za nakoupené věci.
Žáci se chovali slušně, strava byla chutná, personál vstřícný. Všichni účastníci  
se naučili lyžovat. Výcvik byl úspěšný. Mgr. K. Kordulová, Mgr. D. Fatková

zŠ HOSTOMICe
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Oznámení
■ ŽeLezná neděLe 
SK Hostomice pořádá Železnou neděli  
- neboli sběr starého železa dne 26. března 
2017.
Za případné „příspěvky“ SK předem 
děkuje. Zisk bude použit na rozvoj  
hostomické kopané.

■ SK Hostomice vás srdečně zve  
na Maškarní „Oldies party“ dne 18.3.2017 
od 20 hodin v sále Restaurace U Frajerů.  
K tanci a poslechu hraje DJ Sunny.

zuBní pOHOtOVOst
Březen 2017

■ 4. a 5. Dr. Srpová Marcela 

 Hořovice, Fűgnerova 389, Alba 

 tel. 311 512 119

■ 11. a 12. Dr. Svobodová Eliška 

 ordinace Buzuluk-Komárov 

 tel. 311 572 389

■ 18. a 19. Dr. Šedivá Jitka  

 Beroun, Talichova 825 

 tel. 311 624 375

■ 25. a 26. Dr. Šedivá Markéta,  

 Beroun, Wágnerovo nám. 1541 

 tel. 311 612 291

Pohotovostní služba je v době  

od 8.00 do 11.00 hodin.

VzpOmínka
■ 5. března 2017 
uplyne 10 smutných 
let, kdy nás navždy 
opustil Josef Lenkvík. 

Za vzpomínku  
děkuje manželka  

a synové s rodinami
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Příští zasedání proběhne  
dne 22. března 2017 v 18.00 hod.  

v Hostomicích.


