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VodoVodní a kanalizační 
přípojky
Cena za neveřejnou část je hrazena vlastníkem nemovitosti. 
Město prodává majiteli nemovitosti nedokončený majetek - přípojky VaK. 
Důvodem je, že Město na základě plné moci vybudovalo část této stavby  
(přípojky) pouze na veřejné části, kterou majiteli nemovitosti odprodá. Nicméně 
stavba přípojek je již územním souhlasem umístěna a povolena od hlavního 
řadu až k vaší nemovitosti a společně s projektovou dokumentací a územním 
souhlasem budou zaslány všem majitelům připojovaných nemovitostí.
Pro připomenutí: Cena přípojek od hlavního řadu po hranici pozemku bude  
po odečtení příspěvku města činit včetně dPH, projektu a poplatku za územní 
rozhodnutí:
pro obě přípojky - vodovod i kanalizaci 25.000,- Kč
pro samostatnou přípojku kanalizace 
bez připojení na vodovod 31.000,- Kč
Lze domluvit individuální splátkový kalendář.
Po uhrazení faktury dostane nový provozovatel VaK Beroun a.s. jmenný  
seznam majitelů připojovaných nemovitostí a na základě této informace bude 
postupně jednotlivé nemovitosti připojovat, tomu bude předcházet uzavření 
smlouvy o dodávce pitné vody s VaK Beroun.
Přihláška odběratele, jenž je podkladem k uzavření smlouvy o dodávce  
pitné vody a odvádění odpadních vod je součástí Hostomických listů nebo  
ji lze vyzvednout na podatelně Městského úřadu.

změna v parku
Píšeme často kriticky o nepořádku  
v parku a o ničení městského 
zařízení. Smyslem takového psaní 
je snaha dosáhnout změny. Aby 
se lavičky neničily, aby po každém  
víkendu nevypadalo náměstí odpu- 
divě, aby dětské hřiště neodra-
zovalo rodiče od jeho návštěvy s 
malými dětmi. Kdo by chtěl vodit  
děti na smetiště? 
Je to nekonečný proces vysvětlování, 
napomínání, konfliktů, ale i lhos- 
tejnosti, pohodlnosti a odvracení 
hlavy. 
V poslední době mám přesto pocit,  
že se něco maličko změnilo k lep- 
šímu. Sice se stále ještě nedaří  
na pokaždé se s odpadky trefit  
do koše, ale změna k lepšímu tu je.
No - možná už přestalo být tak 
teplo a večírek venku už není tak 
atraktivní, možná už začala škola  
a není tolik času a chuti řádit  
venku, možná jsem jenom nebyl  
v tu správnou chvíli na náměstí,  
ale přece. 
Je to lepší a možná někdo přečetl 
Hostomické listy a řekl si, že dělání 
nepořádku na náměstí je vlastně 
blbost, možná někteří rodiče do- 
mluvili svým dětem, možná někomu 
došlo, že házet odpadky na zem  
s tím, že „na to máme přeci lidi, 
kteří tu za obecní peníze uklízí“  
je buranství nejhoršího kalibru, 
možná zafungoval nový plot okolo 
dětského hřiště a možná...
Možná jsem jen optimista, ale stejně  
- je to o fous lepší a to je dobře!

Vladimír Zachoval, místostarosta.

informace pro občany
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Výzva!
Vážení spoluobčané! Protože naše 
výzva z květnového čísla Hostomic- 
kých listů zatím neměla dostatečný  
ohlas, dovolujeme si ji zopakovat  
a znovu vás požádat o spolupráci.
Již od roku 2006, kdy jsme přišli  
na radnici a začali jsme se více za- 
obírat věcmi veřejnými, často jsme  
v diskuzích naráželi na dluh, který  
zde v Hostomicích máme. 
Rádi bychom důstojným způsobem 
připomněli památku těch občanů 
Hostomic, kteří byli postiženi totalit- 
ními režimy 20. století. Z hlediska 
chronologického máme nejprve na 
mysli připomínku likvidace hosto- 
mické židovské komunity v průběhu 
2. světové války. K této tragédii exis- 
tují hodnověrné dokumenty, které se 
mohou stát podkladem pro vytvoření 
takové připomínky. Následovala per- 
zekuce sedláků, duchovních a dalších, 
tzv. třídních nepřátel, v době totali- 
ty komunistické. Zde nám podklady 
chybí, a proto vás prosíme o spolu- 
práci. 
Rádi bychom soustředili pro účely 
důstojného připomenutí obětí komu- 
nistické totality v Hostomicích jména 
a příběhy lidí, kteří byli v této době 
postiženi. Někteří se stali politickými 
vězni, někteří přišli o veškerý majetek, 
někteří byli násilně vystěhováni...
Ozvěte se nám, prosím, s příběhy 
vašich příbuzných, známých nebo 
sousedů, kteří byli takové perzekuci 
vystaveni. Budeme rádi, pokud nám 
poskytnete k jednotlivým příběhům  
i kopie dobových dokumentů. 
Zprávu můžete podat písemně na ad- 
resu: Vít Šťáhlavský, starosta, Městský 
úřad Hostomice, Tyršovo nám. čp. 
165, 267 24 Hostomice nebo na e-mail  
starosta@hostomice.cz. 
Pokud vám to lépe vyhovuje, přijďte 
sdělit svůj příběh panu starostovi 
osobně. Mrzelo by nás, kdybychom 
museli ono připomenutí formulovat 
jen obecně a bez jmen. Stejně by nás 
mrzelo, pokud bychom na někoho 
zapomněli. Mrzelo by to jistě i vás, 
ozvěte se! Vít Šťáhlavský, starosta

Vladimír Zachoval, místostarosta

❚	 Příští	 zasedání	 zastupitelstva	 proběhne	 dne		
	 18.	října	2017	od	18.00	hodin	v	Hostomicích.

❚	 Město	 zveřejňuje	 zájem	 prodat	 osobní	 auto-	
	 mobil	tovární	značky	VAZ-21214	NIVA.	
	 Vaše	cenové	nabídky	můžete	podat	v	zalepené		
	 obálce	 s	 nápisem	 „Prodej	 osobního	 automo-	
	 bilu	 NIVA“	 do	 podatelny	 Městského	 úřadu		
	 v	Hostomicích	do	30.10.2017	do	12.00	hod.

❚	 Vedení	 města	 Hostomice	 hledá	 nové	 členy		
	 do	 přestupkové	 komise	 města	 Hostomice,		
	 aby	byl	doplněn	celkový	stav	členů.	
	 Podmínkou	 přijetí	 je	 dosažení	 věku	 18	 let		
	 a	trestní	bezúhonnost.

1. charitatiVní běh  
berounem
Osazenstvo MěÚ Hostomice, spolu s panem starostou Vítem Šťáhlavským 
a rodinnými příslušníky, se zúčastnilo 1. charitativního běhu Berounem  
na podporu osvěty demence. Na dobrovolném startovném se vybralo 
úžasných 22 426 Kč. 
Na trať od náměstí spodní branou přes řeku, dopravní hřiště a lávku  
na Ptáku se vydalo 166 příznivců pohybu s chutí pomoci. Na trase jste 
mohli potkat jak aktivní běžce, tak rodiny s dětmi i prarodiči, protože jediné  
na čem ten den nezáleželo, byl čas strávený na trati. Všichni svou účastí  
pomohli k nákupu polohovacího křesla pro imobilní klienty Domova  
sv. Anežky České v Berouně, specializovaného zařízení pro seniory s Alz- 
heimerovou nemocí.
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zápis ze zasedání  
zastupitelstVa města hostomice č. 10/2017
konaného dne 20. září 2017 od 18.00 hod. V radouši

Přítomni zastupitelé: Šťáhlavský, Synek, Ulrich, Kafková, 
Příhoda, Bomba 
Omluveni: všichni nepřítomní

Program:
1. Schválení prodeje pozemku parc. č. 177  
 o celkové výměře 47 m2

2. Schválení smlouvy č. IV-12-6018918/1  
 o věcném břemenu knn Hostomice
3. Schválení smlouvy č. IV-12-6018381/1,  
 „Hostomice - posílení pro parc. č. 1250/1“
4. Schválení smlouvy č. IP-12-6009672/1  
 „Hostomice - kabelové vedení nn+Sr  
 pro parc. č. 202/19+20“
5. Schválení prodeje osobního automobilu  
 Vaz 21214- nIVa
6. Projednat žádost o finanční příspěvek na vybudování  
 Babyboxu v Berouně
7. Schválení přijetí dotace od Mze na akci  
 „revitalizace hřbitova v Hostomicích - I. etapa“  
 ve výši 700 000,- Kč
8. Projednat vynětí z lesního půdního fondu  
 stavba přehrada
9. Projednat zadávací dokumentaci na LHP
10. revokace usnesení č. 6/2017 bod č. 4  
 zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2016
11. Schválení hospodářského výsledku  
 ve výši -387 099,35 Kč
12. rozpočtové opatření
13. různé
14. diskuse

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

1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 Zapisovatel: Ulrich 
 Ověřovatel zápisu: Šťáhlavský 
 Návrhová komise: Kafková, Synek 
 Hlasování: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se)
2. Schválení programu 
 Hlasování: 6-0-0
3. zastupitelé schvalují prodej pozemku parc. č. 177  
 o celkové výměře 47 m2 v k. ú. Hostomice pod Brdy  
 za cenu 4 700,- Kč. Hlasování: 6-0-0
4. zastupitelé schvalují smlouvy č. č. IV-12-6018918/1  
 o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu. 
 Hlasování: 6-0-0

5. zastupitelé schvalují smlouvy č. IV-12-6018381/1  
 o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu. 
 Hlasování: 6-0-0

6. zastupitelé schvalují smlouvy č. IP-12-6009672/1  
 o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu.  
 Hlasování: 6-0-0

7. zastupitelé schvalují prodej osobního automobilu  
 Vaz 21214 - nIVa. Hlasování: 6-0-0

8. zastupitelé schvalují finanční příspěvek na vybudo- 
 vání Babyboxu v Berouně ve výši 5 000,- Kč. 
 Hlasování: 6-0-0

9. zastupitelé schvalují přijetí dotace ve výši  
 700 000,- Kč na revitalizaci hřbitova v Hostomicích  
 od Čr – Ministerstva zemědělství.  
 Hlasování: 6-0-0

10. Starosta podal zastupitelům informaci o vynětí  
 z lesního půdního fondu

11. Starosta podal zastupitelům informaci o stavu  
 zadávací dokumentace na LHP

12. zastupitelé schvalují revokaci usnesení č. 6/2017  
 bod č. 4 - zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku  
 za rok 2016. Hlasování: 6-0-0

13. zastupitelé schvalují hospodářský výsledek  
 za rok 2016 ve výši -387 099,35 Kč. 
 Hlasování: 6-0-0

14. zastupitelé schvalují nákup sekaček Twinclip 55 S B  
 (2 ks) za 36 000,- Kč a zahradního traktoru Stiga  
 estate 6102 Hw za 79 000,- Kč. Hlasování: 6-0-0

15. zastupitelé schvalují záměr prodeje části pozemku  
 parc. č. 1491/1 m2 v k. ú. Hostomice pod Brdy. 
 Hlasování: 6-0-0

16. zastupitelé schvalují uznání hranic v místní části  
 radouš u pozemku par. č. 222 v k. ú. radouš s tím,  
 že budou odstraněny nelegální stavby (plot). 
 Hlasování: 6-0-0

17. zastupitelé schvalují zadávací dokumentaci a návrh  
 smlouvy o dílo k akci „Cyklostezka Tyršovka“. 
 Hlasování: 6-0-0

18. zastupitelé berou na vědomí všechny body diskuse.
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soustředění mrtník  
Vzpomínka na prázdniny  
s hostomickými hadicemi 
dne 29. července po ubytování jsme odstartovali naše společné týdenní 
soužití vztyčením vlajky a velkým táborákem.
Každý den jsme začali ne moc oblíbenou rozcvičkou, po které následovala  
chvíle pro prohloubení znalostí v oblasti hasičiny. Malí hasiči si osvojili  
základy zdravovědy, kterou využijí nejen pro soutěže, ale hlavně v životě  
budou schopni pomoci svým blízkým a kamarádům. Celý týden se hrály  
různé hry, které byly zaměřeny na hasičskou tématiku nebo jak přežít v nouzi. 
Děti si dokázaly samy uvařit polévku v přírodě, uvařit večeři a připravit 
přístřešek na přespání v lese. Všechny hry si užili jak malí hasiči tak vedoucí.
Všichni účastníci soustředění prošli strašidelnou bojovkou, která vedla  
tmavým lesem, zde ukázali svoji odvahu.
Při velkých vedrech a musíme podotknout, že počasí nám přálo, jsme se  
chodili ochladit na Záskalskou přehradu. Jeden den za námi přijeli i hořovičtí 
hasiči, kteří nám předvedli svoji techniku pro zásah na vodní hladině.  
V táboře nás navštívili komárovští hasiči s technikou a městští policisté  
s psovodem. Ti nám předvedli svoji práci a hlavně nás naučili základy  
sebeobrany.
Ve zbirožském muzeu hasičské techniky nám byla předvedena historická  
technika a počátky hasičů a jejich další rozvoj.
Poslední večer jsme zakončili diskotékou a plni zážitků a nových poznatků  
a informací jsme se 5.8. rozjeli ke svým domovům.
Vedoucí děkují rodičům Hostomických hadic za dar, který nás velmi potěšil.

Lucie Nájemník Krubnerová, Veronika Černá, Aneta Lipenská
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V sobotu 26. srpna 2017 jsme u nás 
v Hostomicích po mnoha letech opět 
uspořádali hasičskou soutěž. Celá 
akce byla pod záštitou pana Víta 
Šťáhlavského, starosty města Hosto- 
mice. Počasí nám přálo a tak i přes 

nízkou účast soutěžních týmů se 
celá akce podařila. Naši nejmladší 
hasiči ,,Hostomický hadice‘‘ obsadili  
všechny příčky, za což jim patří  
obrovský dík. Naše ženy obsadily 
první příčku a muži obsadili třetí 

místo. Celý den jsme zakončili 
večerním koncertem, na kterém 
zahrála výborná kapela Braboux. 
Všem zúčastněným na pořádání  
této náročné akce velice děkuji.

Za SDH Hostomice Petr Nájemník

hasičská soutěž o pohár  
starosty města hostomice
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reakce 
předsedkyně 
coop hořovice 
na výzvu  
od pana starosty  
Víta šťáhlavského 
ohledně hromadících 
se stížností  
na situaci v prodejně  
coop hostomice
Vážený pane starosto,
na základě Vaší žádosti o vy- 
jádření k situaci v prodejně č. 038  
Hostomice sděluji následující:
Vzhledem k akutnímu nedostatku 
personálu na této prodejně byla 
zkrácena prodejní doba do 16.00 
hod. Předpokládáme, že toto 
dočasné opatření budeme moci 
opět změnit a vrátit zpět původní 
prodejní dobu, neboť jsme si vě- 
domi, že nejen nevyhovuje našim 
zákazníkům, ale pochopitelně  
ani našemu družstvu. Změna 
je od dnešního dne opravena na 
našich internetových stránkách, 
za pozdní informaci, stejně tak 
jako za nevhodnou reakci vedoucí 
prodejny na zákaznické stížnosti 
se omlouvám. 
Při svém nástupu v roce 2013  
paní vedoucí tuto prodejnu bez- 
pochyby ve své době pozdvihla, 
o čemž svědčí razantní nárůst 
tržby. V současně době je 5 za- 
městnanců, což je téměř polovina 
personálu prodejny, na dočasné 
pracovní neschopnosti a na pro- 
dejnu chodí minimálně dvakrát 
týdně vypomáhat jiní zaměstnan- 
ci družstva, abychom udrželi její 
chod, byť v omezené míře. Za 
tuto situaci se našim zákazníkům  
omlouvám.

JUDr. Lada Vlčková, 
předseda družstva

COOP Hořovice, družstvo
Lítý boj na prvních šachovnicích, v popředí  
Mezinárodní velmistr Petr Neuman (vlevo)  
a Mistr FIDE Tomáš Vojta (vpravo)

Dvojice domácích hráčů,  
vlevo Jiří Skřepský, vpravo Štěpán Jung

posVícenský  
bleskoVý turnaj  
V hostomicích pod brdy
Šachový klub při MěÚ Hostomice uspořádal v neděli 3. září 18. ročník  
Posvícenského turnaje v bleskové hře. Turnaj byl sehrán jako středo- 
český krajský přebor. Při účasti 65 hráčů ze 38 šachových oddílů  
z celé Čr zvítězil Mistr Fide Tomáš Vojta z Tj Spartak Vlašim a obhájil  
tak loňské prvenství.
Domácí barvy Šachového klubu při MěÚ Hostomice hájili Ladislav 
Klán, Rostislav Placheta, Jiří Skřepský a Štěpán Jung. Nejlépe si vedl Jiří  
Skřepský, který se ziskem 7 bodů obsadil v silné konkurenci 58. příčku  
celkového pořadí.
Počtem hráčů jsme rekord z minulých let nepřekonali, ale kvalitou a sílou 
účastníků ano. Poprvé v historii se zúčastnil Mezinárodní velmistr a dále  
5 Mezinárodních mistrů a 3 Mistři FIDE.
Celá akce se mohla uskutečnit díky finanční podpoře Města Hostomice,  
Krajského Šachového svazu a sponzorům Mandík a.s. a Alteko s.r.o.

Text a foto: Jiří Kadeřábek

Vítězná pětice: zleva Daniel Hadžala - 4. místo, Josef Přibyl - 3. místo,  
Tomáš Vojta - 1. místo, Petr Neuman - 2. místo a Jan Turner - 5. místo
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MŠ a zŠ HOSTOMICe

září V mš
Po prázdninách jsme se odpočatí vrátili do naší mateřské 
školy a přivítali jsme nové kamarády. Ať se jim u nás  
líbí a zapojí se do všech her a činností v MŠ.
V úterý 19. září 2017 navštívilo naši mateřskou školu  
Divadlo Řimbaba. Pohádka „Letem světem za pohádkou“  
se dětem velice líbila a už teď se těší na další setkání.

Za kolektiv MŠ Vlaďka Synková

Go! kurz
na začátku letošního školního roku strávili žáci  
6. tříd zŠ P. Lisého příjemné chvíle na GO! kurzu  
- seznamovacím pobytu ve Žloukovicích u nižbora.
V rekreačním areálu Jitřenka prožilo 41 dětí z hosto- 
mické a osovské školy tři dny plné her, zábavy, sportu  
a jiných společných aktivit. Vyzdobily si trička, 
zúčastnily se noční bojové hry, absolvovaly slepeckou 
dráhu, prolézání pavučiny z provazů, čekala je řada  
aktivit na stmelení kolektivu, budování důvěry, tole- 
rance, respektování pravidel. Všichni žáci z Osova  
si našli kamarády mezi žáky z Hostomic. Kurz se dětem 
líbil. Mgr. D. Fatková, Ing. H. Hoffmannová
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SPOLeČenSKá ruBrIKa / InzerCe

oznámení
■ Stomatologická ordinace STOMKOM  
ulice Průmyslová 614, 267 01 Králův 
dvůr přijímá nové pacienty k registraci,  
tel. 311 572 135, mobil 722 532 538,  
www.poliklinikakraluvdvur.cz
■ Český svaz chovatelů zO Hostomice 
vás zve na 38. výstavu králíků, holubů  
a drůbeže, která se uskuteční 14. října 2017 
od 8.00 do 16.00 hodin ve výstavním areálu 
ČSCH v Hostomicích.
Výstava bude doplněna expozicí květin, 
ovoce a zeleniny.
Český svaz chovatelů Hostomice
■ Výlet na Svatou Horu
Výbor STP Hostomice vás srdečně zve  
v pátek 20. října 2017 na odpolední výlet 
na Svatou Horu v Příbrami. Odjezd  
smluvním autobusem ve 13.30 hodin  
od základní školy, návrat po 17. hodině. 
Člen a dítě 50,- Kč, nečlen 70,- Kč. 
Přihlášky v drogérii u pí Šebkové.
■ Pozvánka do žebráckého divadla
Výbor STP Hostomice vás zve v neděli 
3.12.2017 do divadla v Žebráku na divadel- 
ní představení Přes přísný zákaz dotýká 
se sněhu. Začátek představení v 18 hodin,  
odjezd smluvního autobusu od školy  
v 17 hodin.
Člen a dítě 70,- Kč, nečlen 100,- Kč. 
Přihlášky v drogérii u paní Šebkové.

Vzpomínka
■ Ten, kdo byl milován, není zapomenut. 
Dne 28.8.2017 uplynulo 10 let od úmrtí 
pana josefa Palackého z Bezdědic. 

Stále vzpomínají manželka,  
syn a dcery s rodinami

■ Dne 20. října 
2017 uplyne deset 
let, kdy nás navždy 
opustil pan František 
Brůžek. 
Za tichou vzpomínku 

děkují manželka,  
děti s rodinami  

a sestra s rodinou
■ Dne 13.8.2017 
by se dožil 100 let 
bývalý lékárník pan 
PhMr. Václav Vašák. 
Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 

Dcera a syn  
s rodinami

zubní pohotoVost
Říjen 2017
■ 7. a 8. MUDr. Jitka Karmazínová 
 Hořovice, Komenského 49 
 tel.: 311 516 660

■ 14. a 15. MUDr. Anna Kovaříková 
 Beroun, Medicentrum 
 tel.: 311 746 418

■ 21. a 22. MUDr. Vladimíra Krabcová 
 Beroun 3, Pod Haldou 64 
 tel.: 311 621 973

■ 28. a 29. MUDr. Václav Krůta 
 Beroun, Havlíčkova 113 
 tel.: 311 625 901

Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.
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Uzávěrka HL je vždy 20. den v měsíci.
Do té doby můžete své příspěvky předávat  
písemně pí Hrdličkové na MěÚ 
nebo telefonicky na číslo 311 584 101 - ústředna, 
nejlépe však v elektronické podobě  
na e-mail: starosta@hostomice.cz  
nebo d.hrdlickova@hostomice.cz
Děkujeme za příspěvky.

28.10.2017 na den vzniku samostatného 
československého státu bude vypraven  
slavnostní pěší průvod z Hostomic, 
Dobříše a Rosovic, ve kterém budou  
neseny městské prapory. 
Hostomický průvod vyrazí 28. října 2017  
v 10.00 hod. od MěÚ Hostomice, půjdeme  
po žluté turistické značce až na místo  
(trasa je dlouhá 5 km v jednom směru). 
Pro fyzicky méně zdatné (seniory) bude  
vypraven autobus s odjezdem v 10.00 hod. 
od MěÚ Hostomice, který dojede na roz- 
cestí „Pod Studeným vrchem“, odkud bude 
zbývat dojít již „jen“ 1,5 km po nezpevně- 
né lesní cestě (červené turistické značce). 
Po skončení slavnosti bude autobus opět  
na stejném místě čekat a dopraví vás zpět 
do Hostomic. 
V dnešní uspěchané době je velmi důležité 
se setkávat na takovýchto společných  
akcích. Na místě bude zajištěno občer- 
stvení a krátký kulturní program.

tradiční Výšlap na „čtyřmezí“






