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INFORMACE PRO OBČANY
8. ÚNORA 2017 V 16.00 HODiN BUDE V RESTAURAci „U FRAJERŮ“  

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU.

7. ročník tradičního adventního  
jarmarku v Hostomicích

3. prosince se konal již 7. ročník  
adventního jarmarku. Letos se nám 
počasí vydařilo. Návštěvníci měli 
možnost nakoupit drobné dárky  
ve stáncích s nejrůznějším zbožím. 
O hudební produkci se postarala 
hudební skupina Třehusk. Dalším 
zpestřením programu byli indiáni  
v kostýmech, kteří předváděli tance 
a zvyky. V městském stánku bylo 
prodáváno občerstvení (řízky a dršť- 
ková polévka) za dotovanou cenu. 
Od 16.00 hodin vystoupil dětský sbor 
Michaely Linkové. Poté následovalo 
divadelní představení malých hasičů  
s vánoční tématikou. Navečer se z ne- 
be nad Hostomicemi snesl anděl,  
který vinšoval veselé Vánoce. Vše  
vyvrcholilo mikulášskou nadílkou, 
které se zúčastnilo odhadem 130 dětí. 
Večerní program moderoval Karel 
Moravec. 
Všem, kteří se na pořádání jarmarku 
podíleli, patří velký dík. Příští rok  
se na vás zase těšíme. 

Vít Šťáhlavský, starosta



2 HOSTOMICKÉ LISTY

CO Se u NáS děje

záPIs zE zAsEdáNí  
zAstuPItElstvA MěstA HOstOMICE Č. 10/2016
kONANéHO dNE 15. PROsINCE 2016 Od 18.00 HOd. v HOstOMICíCH

Přítomni zastupitelé: Zachoval, Šťáhlavský, Synek, 
Příhoda, Kafková, Ulrich, Kubišta

Omluveni: všichni nepřítomní

Program:

1. Schválení rozpočtu na rok 2017

2. Projednání žádosti o finanční příspěvek  
 pro Svaz tělesně postižených na rok 2017

3. Projednání žádosti o finanční příspěvek  
 pro zO Českého svazu chovatelů v Hostomicích

4. Projednání a schválení školských obvodů  
 s obcemi Neumětely a Osov

5. Schválení faktury  
 „záchranný archeologický výzkum při akci  
 kanalizace a vodovod Hostomice-Bezdědice-radouš“

6. Projednání konání  
 Tříkrálové sbírky na území města Hostomice

7. Inventury

8. různé

9. diskuse

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

zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:

1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 Zapisovatel: Zachoval 
 Ověřovatel zápisu: Kafková 
 Návrhová komise: Ulrich, Kubišta 
 Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se)

2. Schválení programu dle návrhu. 
 Hlasování: 7-0-0

3. zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2017  
 dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí  
 tohoto usnesení v paragrafovém znění, jako  
 schodkový. Tento schodek bude kryt finančními  
 prostředky na bankovních účtech. 
 dále zastupitelstvo schvaluje následující změny  
 rozpočtu: 
 ❚ Navýšení výdajů o schválený nákup nemovitosti,  
  viz Usnesení č. 9 ze dne 16.11.2016 o 1.950.000,- Kč. 
 ❚ Navýšení výdajů o schválenou finanční podporu  
  pro SDH Hostomice - dětské družstvo,  
  viz Usnesení č. 9 ze dne 16.11.2016 o 62.500,- Kč. 
 Hlasování: 7-0-0
4. zastupitelstvo schvaluje kompetenci pro pana  
 starostu schválit poslední rozpočtové opatření  
 k 31.12., které slouží k vyrovnání jednotlivých  
 položek a paragrafů dle vyčerpané skutečnosti s tím,  
 že zde nejsou zařazovány žádné nově vzniklé výdaje. 
 Hlasování: 7-0-0
5. zastupitelstvo schvaluje příspěvek  
 pro STP v Hostomicích ve výši 17.000,- Kč. 
 Hlasování: 7-0-0
6. zastupitelstvo schvaluje příspěvek  
 pro zO ČSCH Hostomice ve výši 9.000,- Kč. 
 Hlasování: 7-0-0
7. zastupitelstvo schvaluje příspěvek  
 pro Obec Baráčníků na zajištění hudby  
 na masopustní průvod ve výši do 10.000,- Kč 
 Hlasování: 7-0-0
8. zastupitelstvo pověřuje pana starostu projednáním  
 opravy věžních hodin na hostomickém kostele.
9. zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody  
 o vytvoření školských obvodů s obcemi Neumětely  
 a Osov. 
 Hlasování: 7-0-0
10. zastupitelstvo bere na vědomí náklady  
 ve výši 504.777,38 Kč (bez dPH) na archeologický  
 výzkum v souvislosti s výstavbou vodovodu  
 a kanalizace pro radouš a Bezdědice.
11. zastupitelstvo schvaluje konání Tříkrálové sbírky  
 na území města Hostomic od 1. do 14. ledna 2017. 
 Hlasování: 7-0-0

Městský úřAd  
INFORMujE 

PříšTí zaSedáNí PrOBěHNe  
dNe 19. LedNa 2017 V 18.00 HOdIN  

V HOSTOMICíCH.



CO Se u NáS děje / INzerCe

3

12. zastupitelstvo schvaluje inventarizační komisi  
 ve složení p. Synek – předseda, členové Příhoda,  
 Petr Císař ml.  
 dále schvaluje přiložený plán inventur. 
 Hlasování: 7-0-0
13. zastupitelstvo bere na vědomí předloženou  
 nabídku pana ureše na zpracování projektu  
 na připojení povrchového zdroje - potok Chumava  
 do vodovodního systému včetně všech nutných  
 úprav povrchové vody dle platných hygienických  
 norem.  
 Pověřuje pana starostu získáním konkurenčních  
 nabídek.
14. zastupitelstvo pověřuje pana starostu  
 podrobnějším projednáním zaslaného návrhu  
 víceprací na akci „Márnice“.
15. zastupitelstvo bere na vědomí informaci  
 pana starosty o jednání se zástupci SÚS o koordinaci  
 prací i výdajů na homogenizaci komunikací  
 dotčených výstavbou vodovodu a kanalizace.
16. zastupitelé schvalují nákup PC vč. Sw  
 pro zásahovou jednotku jSdH vč. případné úpravy  
 příslušného paragrafu rozpočtu. 
 Hlasování: 7-0-0
17. P. zastupitel Synek navrhl, aby byl prostřednictvím  
 koordinace dovolených zaměstnanců úřadu zajištěn  
 provoz městského úřadu kontinuálně tak,  
 aby nedocházelo k jeho komplexnímu uzavření.  
 (Např. mezi vánočními a novoročními svátky.)  
 Hlasování: 1-5-1
18. zastupitelé berou na vědomí všechny body diskuze.

KOSTeL SVaTÉHO PeTra a PaVLa V LITNI
vás zve na slavnostní mši svatou  
v neděli 8.1.2017 od 15.30 hod.

jaKuB jaN rYBa (1765-1815) 
ČeSKá Mše VáNOČNí - Hej, MISTře  

(originální verze z roku 1796)
Účinkují instrumentalisté a operní pěvci z Prahy 

Dagmar Vaňkátová (soprán), Tereza Růžičková (soprán),  
Ilona Šatylovová (alt), Ondřej Socha (tenor), Jan Janda (bas)

Spoluúčinkují členové operního sboru Státní opery Praha
Varhany: Ondřej Valenta

Diriguje: Jan Steyer
Po mši svaté následuje koncert, kde zazní další skladby j. j. ryby.

Koncert se uskuteční za finanční podpory Městyse Liteň.
Organizačně zajistil Václav Kliment.

dOMOv sENIORŮ - zátOR  
HOstOMICE

Hledáme pracovníky/pracovnice  
na pozice

zdRAvOtNí sEstRA
Požadavky: vzdělání min. SZŠ, praxe vítána, 

platná registrace (práce bez odborného dohledu),  
bezúhonnost, zájem o práci s lidmi,  

ochota pracovat ve směnném provozu,  
dobrý zdravotní stav, schopnost týmové práce.

PRACOvNík/PRACOvNICE  
v PříMé PéČI

Požadavky: bezúhonnost, zájem o práci s lidmi, 
ochota pracovat ve směnném provozu,  

dobrý zdravotní stav, schopnost týmové práce.

Nabízíme: platové hodnocení dle platných tarifů, 
příplatek za směnnost, příspěvek na stravování, 

výkonnostní odměny, sehraný kolektiv.

Nástup podle dohody.

Kontakt: 
Ing. František Tyl, ředitel 

telefon: 606 026 606  
e-mail: frantisek.tyl@domovhostomice.cz
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jarmark a vánoční vystoupení
dne 3. prosince jsme se s malými hasiči zúčastnili vánočního jarmarku  
v Hostomicích. děti společně s rodiči a vedoucími vyrobili vánoční  
dekorace, které prodávali ve svém stánku. za vydělané peníze si děti 
nakoupí potřebné vybavení na závody. 
Tímto den neskončil, po krásném vystoupení pěveckého sboru Happy day  
pod vedením Michaely Linkové následovalo divadelní představení našich 
malých hasičů „Vánoce v blázinci a shonu“ a „Možná přijde i anděl“.  
A opravdu se snesl z nebe krásný anděl. Po vystoupení zkontroloval Luci-
fer veškeré hříšníky a nechyběl ani Mikuláš, který obdaroval všechny hodné  
děti dárečkem. Všem zúčastněným velice děkujeme za ochotu, čas a pevné 
nervy.

výlEt zA HAsIČI  
dO BEROuNA
Dne 12.12.2016 jsme vyrazili s našimi malými hasiči a hasičkami 
na prohlídku hasičské stanice v Berouně. Dětem byla ukázána 
technika, vybavení a prostředky, které berounští hasiči využívají. 
Avšak největšímu obdivu se těšila tyč, po které hasiči sjíždějí  
do garáží v případě výjezdu. 
Tímto děkujeme všem, kteří se podíleli na uskutečnění tohoto 
výletu pro děti a především děkujeme HZS Středočeského kraje 
ÚO Beroun a sloužící směně B za umožnění prohlídky garáží  
a techniky.
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HISTOrICKÉ OKÉNKO
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zš HOSTOMICe

AdvENtNí PROHlídkA  
záMku HOřOvICE
dne 6. 12. 2016 žáci 6. tříd navštívili zámek Hořovice. 
jednalo se o vánoční zvyky. 
Viděli jsme krásu zámku Hořovice. Dozvěděli jsme se 
zvyky našich předků, trvání Vánoc a zajímavosti adventu. 
Paní průvodkyně nás provedla celým zámkem a řekla nám  
o zvycích příjemné i nepříjemné věci (např. proč se věšelo 
jmelí na dveře, proč se házelo botou, ale také proč byla  
pod hrníčkem ukryta hlína ze hřbitova).
Do Hořovic nás doprovázela milá paní učitelka Fatková. 
Prohlídka trvala cca 45 minut. Líbilo se nám to a bylo  
to zajímavé.

Agáta Bejšovcová, Faustýna Klozíková, Adéla Císařová 
žákyně 6. tříd

Šesťáci navštívili  
planetárium
Ve středu 14.12.2016 se vydali žáci 6. ročníků ZŠ Hostomice 
do Prahy. Nejdříve navštívili planetárium. V sále Cosmo- 
roma zhlédli pořad zaměřený na pohyby Země. Dozvěděli 
se zajímavosti o planetách sluneční soustavy, jaké souhvězdí 
lze pozorovat na noční obloze, proč je v létě déle vidět než  
v zimě, proč se střídá den a noc a proč je Slunce žhavá koule.
Pak se žáci přesunuli na Václavské náměstí, kde nasávali  
atmosféru vánoční Prahy. 
Do Hostomic se vraceli plni dojmů a zážitků.

Mgr. D. Fatková, Mgr. J. Štěpánková
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Ve dnech 13.-14.12.2016 si děti pro 
své nejmilejší připravily odpolední 
vánoční vystoupení plné básniček  
a písniček. Děti se pečlivě připra- 
vovaly. Vyrobily přáníčka a těšily se  
až ukáží vše, co se naučily. Vystoupení 
se dětem moc povedlo a potěšily 
tak všechny, kteří se přišli podívat.  
Na závěr si děti s rodiči vyrobili  
ve vánočních dílničkách dárečky, 
které si pak odnesli domů.

Za kolektiv MŠ Vlaďka Synková

závěR ROku v MAtEřské ŠkOlE
V úterý 22. listopadu 2016 jsme s velikým nadšením navštívili Městské kino v Berouně. Zde bylo pro nás při- 
praveno pásmo vánočních pohádek a večerníčků. Většina dětí ještě nikdy v kině nebyla, takže to byl pro ně opravdu 
velký zážitek a už se všichni těší na další návštěvu.

V pondělí 5. prosince 2016 nás navštívil Mikuláš se svou družinou. I letos malí i ti větší netrpělivě vyhlíželi  
Mikuláše, ale těšili se i na čerty. Mikuláš nejprve zavítal mezi předškoláky do hasičárny a pak mezi ty menší  
do mateřské školy v Bubenické ulici. Dočkali se i hříšníci, kteří museli slíbit, že se polepší. Po slibu hříšníků  
a recitaci básniček všech dětí Mikuláš s družinou rozdal nadílku a slíbil, že za rok přijde opět za námi.

Ve čtvrtek 8.12.2016 jsme zavítali  
s dětmi do vesničky Ořech u Prahy.  
Zde jsme spatřili třetí největší 
betlém „třešťského typu“ na světě 
a další betlémy s bohatou krajinou, 
hlubokými jeskyněmi a skutečným 
rybníčkem. Děti viděly na ukázku 
řezbářství, jak vznikají postavičky  
do betlémů. Nazdobily si perníčky  
a na závěr si vyzkoušely stavbu  
betléma. Všem dětem se výlet velice 
líbil.
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SPOLeČeNSKá ruBrIKa

OzNáMENí
■ Pojďte se zasmát se skrytou kamerou
Výbor STP v Hostomicích vás srdečně 
zve ve středu 11.1.2017 ve 13.30 hodin  
do Základní školy P. Lisého. Zasmějeme 
se veselým příhodám ze života, posedíme 
u kávy, popovídáme si. Občerstvení opět 
zajistí žáci základní školy.
■ Sbor dobrovolných hasičů Hostomice 
přeje všem svým členům, příznivcům  
a spoluobčanům hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a úspěchů v novém roce 
2017. zároveň děkuje všem, kteří nás 
v uplynulém roce podporovali a drželi 
nám v naší činnosti palce.
■ Sbor dobrovolných hasičů Hostomice 
pořádá v sobotu 21. ledna od 20.00 hod.  
v restauraci ,,u Frajerů“ tradiční hasičský 
ples. K tanci a poslechu vám bude hrát 
hudební skupina ÚŽAS.
Bohatá tombola, vstupné 80,- Kč.
Srdečně zvou hasiči Hostomice.

■ Výroční členská schůze Sboru do- 
brovolných hasičů Hostomice se koná 
28. ledna od 16.00 hodin v hostomické 
hasičárně.

zuBNí POHOtOvOst
Leden 2017
■ 7. a 8. Dr. Navrátil Tomáš  
 Beroun, Pod Kaplankou 508 
 tel. 311 610 225
■ 14. a 15. Dr. Neužil Miloslav  
 Cerhovice 175 
 tel. 311 577 559
■ 21. a 22. Dr. Joukl Jan  
 Králův Dvůr, Průmyslová 614 
 tel. 724 275 395
■ 28. a 29. Dr. Zaytsev Dmitry  
 Beroun, Havlíčkova 1732/3 
 tel. 727 836 818
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.

Vydává: MěÚ Hostomice
Odpovědná osoba: Vít Šťáhlavský
Redakce: Ing. Vladimír Zachoval,  
Karel Grunt, Diana Hrdličková
Grafické zpracování a tisk: Ivan Křenek, Hořovice
Adresa redakce: MěÚ Hostomice, Tyršovo nám. 165,  
267 24 Hostomice, tel.: 311 584 101 - ústředna, 
e-mail: starosta@hostomice.cz, www.hostomice.cz
Evidováno MKČR pod č.: E11276
Právo omylu a tiskových chyb vyhrazeno.
Text je chráněn dle autorského zákona.
Za obsah a formu článku odpovídá jeho autor.
Uzávěrka HL je vždy 20. den v měsíci.
Do té doby můžete své příspěvky předávat písemně 
pí Merunové na MěÚ, faxem na číslo 311 584 116 
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.

POděkOváNí
■ děkujeme žákyním 9. třídy N. Kühle 
a a. Horákové za přípravu občerstvení  
a obsluhu přítomných při besedě ve škole.

Výbor STP
■ děkujeme všem za květinové dary 
a projevy soustrasti při pohřbu pana 
Oldřicha Páviše. zvláštní dík za vzorně 
připravenou pohřební hostinu restauraci 
záložna Hostomice.

Manželka a celá rodina
■ Poděkování za krásnou vánoční 
báseň paní zdeňce Vršecké, kterou stojí 
za to zveřejnit i po Vánocích.

Rok uběhl jako voda,
je to dobře, nebo škoda?
Zas k nám přišly po roce
pravé české Vánoce.

Děti na dárky se těší,
rodiče vánoční překvapení řeší...
Už jsou slyšet koledy,
blíží se to, věřte mi...

Obrátíme list v kalendáři,
U stromečku dětem oči září.
Všude vládne pohoda...

Potom přijde konec roku,
podáme si všichni ruku...
Popřejeme si pevné zdraví,
život ať nás stále baví...
Ať nám všechno vychází,
dobří lidé neschází...

A už je tu další rok,
tak vám přeji pevný krok...
A pak opět po roce 
přijdou znovu Vánoce.

V bezdědickém kostele Nanebevzetí panny Marie  
se bude konat 6.1.2017 od 19.00 hodin  

koncert pěveckého smíšeného sboru Canto Carso ze řevnic 
Na programu budou skladby: 

čtyři koledy v úpravě Jaroslava Krčka  
(Čas radosti, veselosti; Divné boží narození;  

Veselme se všichni nyní; Den přeslavný)
Veselé vánoční hody (baroko)

Hra s jesličkami (opět v Krčkově úpravě)
Narození Páně  

(3. část opery Bohuslava Martinů Hry o Marii, pouze závěrečné koledy)
Kyrie a Gloria z Rybovy České mše vánoční

římskokatolická farnost řevnice  
ve spolupráci se Společností j. j. ryby


