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HOSTOMICKÉ LISTY
Číslo: 3/2008

Vyšlo: 1.3.2008

USNESENÍ Č. 1/08 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA HOSTOMICE KONANÉHO DNE 30.1.2008
ZASTUPITELSTVO:
1. BERE NA VĚDOMÍ:
a) Informaci pana Mladiče k uvažovanému pronájmu kanalizace a vodovodu.
b) Informaci ing. Zachovala o složení
rozpočtu Hostomic na rok 2008
a zdůvodnění návrhu na rozpočtové
opatření č. 7/2007.
c) Informaci p. Vartýře k výhledu
hospodaření v hostomických lesích
na rok 2008.
d) Informaci p. starosty o situaci okolo
veřejné komunikace u nádraží (projednání odloženo na příští zasedání).
e) Všechny příspěvky z diskuse (dle
zápisu).
2. SCHVALUJE:
a) Paragrafově rozpočet na rok 2008
s úpravou ve věci opravy kostela.
b) Rozpočtové opatření č. 7/2007.
c) Žádost manželů Veselých o odprodej pozemku ve vlastnictví města
Hostomice o výměře 62 m2 a v ceně
2.480,- Kč včetně věcného břemene.

d) Navýšení platby za vodné a stočné
a paušál za trvale obydlené objekty
o 1,- Kč v závislosti na nové hodnotě
DPH na 26,- Kč, resp. 21,- Kč, resp.
79,- Kč.
e) Prodej následujících pozemků:
Pí Vostracké pozemek č. 1227/14
o výměře 550 m2 za 22.000,- Kč
a pozemek č. 1432/67 o výměře 335 m2
za 13.400,- Kč.
Panu Műlerovi pozemek č. 1227/15
o výměře 242 m2 za 9.680,- Kč a pozemek č. 1432/73 o výměře 261 m2
za 8.640,- Kč.
Prodej pozemků v Běštíně panu
Miroslavu Šmejkalovi díl b, o výměře
28 m2 za 1.120,-Kč, díl c, o výměře
128 m2 za 5.120,-Kč a panu Vladimíru
Šmejkalovi díl d, o výměře 354 m2
za 14.160,- Kč.
Dále bezúplatný převod dílu a na
Obec Běštín.
3. UKLÁDÁ:
a) Panu starostovi do příštího zasedání
zjistit situaci okolo převodu veřejné
komunikace u nádraží.
b) Panu starostovi svolat jednání mezi
školou, zástupci fotbalistů a města.

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
■ Veřejné zasedání zastupitelstva se koná 19.3. v 18.00 hodin v hostomické
hasičárně.
■ Upozorňujeme občany na úřední hodiny městského úřadu každou první
sobotu v měsíci od 8.00 do 11.00 hodin.
■ Obchodní zástupce Raiﬀeisen stavební spořitelny bude dne 26.3. na Městském úřadě v Hostomicích, a to od 15 do 17 hodin. Občané se mohou
informovat o úvěrech, stavebním spoření a dalších ﬁnančních produktech.
Možno sjednat schůzku předem i mimo uvedené hodiny. Tel.: 605 173 261,
283 870 949, e-mail: MNedvedova@obchod.rsts.cz
■ Pěší ulička ze Zahradní do Nádražní, která leží na pozemku pana Frajera
a je užívána 60 až 70 let, nebude zrušena. Pan Frajer svou žádost odvolal.

SBÍRKY

POŘÁDANÉ MĚSTSKÝM
ÚŘADEM HOSTOMICE
K 1. září 2007 byly zahájeny dvě sbírky,
které pořádá Městský úřad Hostomice:
■ Sbírka na úpravu náměstí. Sběrací
listiny a pokladnička jsou na radnici
u pana starosty.
Pro sbírku byl u České spořitelny založen
účet č. 006015-0362037329/0800.
K 19.2.2008 se podařilo získat 21.434 Kč.
Sbírka bude ukončena 31.8.2008.
■ Sbírka na dopravní značení zvyšující
bezpečnost chodců v okolí ZŠ.
Sběrací listiny a pokladnička jsou
umístěny v ředitelně ZŠ u paní ředitelky
Mgr. Walterové. Pro tuto sbírku byl
rovněž u České spořitelny otevřen účet
č. 026016-0362037329/0800.
K 19.2.2008 se podařilo získat 20.239 Kč.
Sbírka bude ukončena k 31.3.2008.
Všem dárcům děkujeme a až zastupitelstvo města rozhodne o použití těchto
prostředků budeme vás v Hostomických
listech informovat.
Vít Šťáhlavský - starosta

CO SE U NÁS DĚJE

FINANČNÍ ÚŘAD
V HOŘOVICÍCH
INFORMUJE
VEŘEJNOST
Finanční úřad v Hořovicích informuje
všechny daňové poplatníky, kteří budou
za rok 2007 podávat daňové přiznání
k dani z příjmu fyzických osob, že v rámci
služeb poskytovaných veřejnosti budou
pracovníci FÚ přítomni ve dnech 11.3.
a 18.3. v 15.00-18.00 hod. na Městském
úřadě v Hostomicích.
Pracovníci FÚ 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 a rovněž mohou obdržet daňovou složenku pro případné zaplacení daně.
Pro usnadnění a snazší pochopení
problematiky daňového přiznání veřejností jsou rovněž k dispozici na FÚ
v Hořovicích a MěÚ v Hostomicích vzory
nejtypičtějších příkladů vyplnění daňového přiznání.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Při přípravě koncepce úpravy náměstí v Hostomicích je jedním
z nejcitlivějších problémů řešení bezpečnosti dopravy a s tím i vyřešení
bezpečnosti chodců na přechodech. Navíc na tuto problematiku jsou na
Středočeském kraji připraveny dotační peníze. Proto jsme pozvali zástupce
ﬁrmy PD Systems, který nám pomůže tuto záležitost vyřešit.
Po prohlídce námi vytypovaných míst pro umístění přechodů ﬁrma PD
Systems zpracovává návrh řešení, které současně projedná s dotčenými orgány
a připraví pro dotační řízení. V tomto řešení jsou zahrnuty přechody:
V Hostomicích u hřbitova, u základní školy, na Školní ulici na křižovatce
u radnice, mezi hotelem Krása a Jednotou, u Meškanovic pekárny a u výrobní
haly ﬁrmy Mandík.
V Bezdědicích a Radouši u autobusové zastávky.
Z vyhodnocení těchto míst je navrhováno řešit přechod u základní školy,
mezi radnicí a poštou a přechody v Bezdědicích a Radouši jako osvětlené.
Ostatní přechody by byly řešeny klasicky - to znamená dopravní značky a pruhy
na vozovce.
Jedna z variant řešení hlavní křižovatky u radnice vychází i z možnosti
zpomalit rychlost projíždějících vozidel, hlavně těžké kamionové dopravy,
pomocí zvýšení úrovně vozovky včetně přechodů a graﬁckého zvýraznění
nájezdů.
Důležité je, že navrhovaná řešení nejsou v rozporu s připravovanou koncepcí úpravy náměstí a v případě získání dotací, kde může i pomoci probíhající
sbírka ﬁnančních prostředků, lze výrazně preventivně zvýšit bezpečnost dopravy ve městě.
Petr Lachman

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. 257 004 219.
Informační linky budou v provozu
v termínu od 3.3.2008 do 31.3.2008
(Po, St. 8.00-17.00 hod., Út., Čt. 8.0014.30 hod., Pá 8.00-14.00 hod.)
Pracovníci daňové správy budou rádi,
když využijete nabízené služby a věří,
že se tím alespoň částečně usnadní plnění
vašich daňových povinností. Předem vám
děkují za spolupráci a těší se na její další
pokračování.
Finanční úřad v Hořovicích
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BANKOMAT
I přes počáteční poruchovost bankomatu u hasičárny v Hostomicích je jeho služba
občany stále více a častěji využívána a výběrů každý měsíc přibývá.
Listopad 2007 - 89 výběrů
Prosinec 2007 - 489 výběrů
Leden 2008
- 526 výběrů

STROMY NA HŘBITOVĚ
Na radnici se obrátilo několik občanů města, zda by nebylo možné provést
pokácení a ořezání těch několika málo zbývajících stromů na hřbitově.

OPRAVA KOSTELA
V HOSTOMICÍCH
V letošním roce bychom chtěli
realizovat opravu střechy na kostele
v Hostomicích.
Tato oprava je nutná vzhledem
k jejímu velmi špatnému stavu. Krytina
na neopravené části je tvořena taškami
bobrovkami, které jsou popraskané, na
některých místech rozpadlé nebo zcela
chybějící. O výměně latí a některých
krovů ani nemluvě.

V zásadě to možné je. Avšak vzhledem k celkovému stavu hřbitova a jeho
okolí je nutné přistoupit ke komplexnímu řešení vzhledu a vybavení hřbitovního areálu. V současné době je zpracováván návrh řešení – oprava hřbitovní
zdi včetně vstupní brány, nové pěší komunikace, rozvod vody, sadové úpravy
zeleně, případné zřízení kolumbária, oprava márnice včetně zpětného osazení
kamenného schodiště a úprava parkové části před hřbitovem.
Po dokončení bude tento návrh předložen k veřejnému projednání
(květen 2008).
Na závěr ještě poznámka k těm úvodním stromům – stromy na hřbitově
mají sloužit jako zdroj stínu pro klidné chvíle rozjímání. A po pravdě řečeno
jich na hostomickém hřbitově už moc nezbývá.
Petr Lachman

Opravu střechy je třeba udělat
co nejdříve s ohledem na dochované
hodnotné konstrukce a detaily. V interiéru kostela jsou nástěnné malby
na stropech a ze dřeva vyřezávané
oltáře nevyčíslitelných hodnot.
V minulých dnech jsme podali
žádost o ﬁnanční příspěvek na Národní památkový ústav, ale tato částka,
pokud bude vůbec nějaká poskytnuta,
zdaleka nepokryje uskutečnění tohoto
záměru. Proto se obracíme na všechny
spoluobčany, kterým není tento stav
lhostejný a pokud jsou ochotni pomoci
ať zavolají na tel. č. 311 510 682 nebo
603 163 599.

administrátor
P. Maksymilian Putyra
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA / INZERCE
POZVÁNKA
■ Dne 15.3. od 20.00 hod. se uskuteční
v sále baru Záložna SPORTOVNÍ
KARNEVAL. Jako vždy budeme soutěžit
o nejkrásnější masku a připravena bude
bohatá tombola.
Hlavním sponzorem letošního Sportovního karnevalu je ﬁrma Motorsport,
spol. s r.o., která připravila pro tuto akci
řadu překvapení.
■ Dne 22.3. od 15.00 hodin proběhnou
na zahradě Mateřské školy v Hostomicích
VELIKONOČNÍ HRÁTKY PRO DĚTI.
■ Kulturní komise MěÚ Hostomice pořádá soutěž – VELIKONOČNÍ
KRASLICE
Zapojte svoji fantazii a zručnost a ozdobte
velikonoční kraslici libovolnou technikou.
Kraslice bude shromažďovat pí J. Fatková
v Minimarketu na náměstí. Kraslice budou
následně vystaveny.
■ ČČK Hostomice pořádá dne 15.3.
od 14.00 hodin DĚTSKÝ KARNEVAL
v restauraci U Frajerů. K tanci a poslechu
hraje D.J. Karel Moravec.
■ Dne 14.3.2008 pořádá Mateřská
škola Hostomice od 8.00 do 15.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ spojený
s podáním žádosti o přijetí dítěte do
mateřské školy. Rodiče s sebou přinesou
rodný list dítěte a kartičku zdravotní
pojišťovny.

■ Děkujeme všem, kteří 8. února
2008 doprovodili na poslední cestě pana
Františka Eiselta.
Děkujeme za květinové dary.
Rodina Eiseltova
■ Děkuji za projevy soustrasti s úmrtím
mého manžela pana Miroslava Melichara,
který zemřel 17.2.2008.
Manželka a děti

■ 21.3. pátek, Deskové hry. Klub je otevřen pro děti i rodiče od 9.00 do 16.00 hod.
10.00-13.00 turnaj v dámě, 13.00-16.00
volné hraní: šachy, pexeso, piškvorky,
Carcassonne, Osadníci z Katanu.

VZPOMÍNKA

Ostatní aktivity klubu Betlém získáte
na telefonu 724 219 892 nebo na e-mailu:
Klubbetlem@seznam.cz

■ Dne 9. března by se dožila 90 let paní
Růžena Krasanovská. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Děti s rodinami

ZUBNÍ POHOTOVOST
■ 1. a 2.3. MUDr. Švábová, Hořovice,
tel. 311 513 375
■ 8. a 9.3. MUDr. Tesařová, Loděnice,
tel. 311 672 253
■ 15. a 16.3. MUDr. Tilschová, Liteň,
tel. 311 684 138
■ 21. a 22.3. MUDr. Třesohlavá, Beroun,
tel. 311 621 497
■ 23. a 24.3. MUDr. Valta, Žebrák,
tel. 311 533 384

■ Zprostředkování prodeje, koupě
či pronájmu nemovitostí včetně kompletního servisu. Telefon: 728 341 807,
e-mail: marek.atdk@seznam.cz"

■ 29. a 30.3. MUDr. Veselá, Hudlice,
tel. 311 697 659

PODĚKOVÁNÍ
■ Redakční rada s panem starostou
děkuje manželům Kubátovým za jejich
obětavou práci na Hostomických listech.
■ Děkuji paní Menyové a ČSŽ za
blahopřání k mým narozeninám.
Marie Charvátová
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■ 20.3. čtvrtek, Divadelní představení.
Společný zájezd do divadla Minor v Praze
na nevšední a působivé představení
„Z Knihy džunglí“ pro děti od 4 let. Začátek představení v 18.00 hod. Informace
podá pracovnice klubu. Tel. 603 477 791.

■ Děkuji touto cestou všem za projevení
upřímné soustrasti nad úmrtím mého otce
Karla Grunta.
Syn Karel s rodinou

INZERCE

■ Hledám muže, ženu, důchodce,
maminku na mateřské dovolené na
roznášku reklamních letáků pro obec
Hostomice.
Informace na telefonu 777 098 460 pan
Čuba.

■ 20.3. čtvrtek, Klub otevřen pro děti
i rodiče od 9.00 do 16.00 hod. Střílení
ze vzduchovky od 13.00 hod.

Pohotovost je od 8 do 11 hodin.

KLUB BETLÉM
LOCHOVICE
Program na březen 2008
■ 3.3. pondělí, Jdeme na proutky. Sraz
u klubu v 15.30 hod.
■ 15.3. sobota, 9.00 - 14.00 hod., Malování kraslic voskem, pletení pomlázek.
Materiál zajištěn.
■ 7.3. pátek, Společný výlet (pra)rodičů
do aquaparku v Berouně. Máme slevu
50% na vstupné. Sejdeme se před bazénem
Laguna ve 20.00 hod.

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
Dne 2.2.2008 se konal v Hostomicích nultý
ročník turnaje v malé kopané v kategorii mladší žáci. Turnaje se zúčastnily čtyři
mužstva: Slovan Lochovice, SK Drozdov,
SK Hostomice A a SK Hostomice B.
Výsledky turnaje:
1. místo SK Hostomice A
2. místo SK Drozdov
3. místo SK Hostomice B
4. místo Slovan Lochovice

15:4
2:8
4:6
3:6

9 bodů
4 body
2 body
1 bod

Na konci turnaje byli vyhlášeni nejlepší
hráči v následujících kategoriích:
Nejlepší hráč - Košťálek (Sl. Lochovice).
Nejlepší střelec - Kubát (SK Hostomice).
Nejlepší brankář - Přidal (SK Drozdov).
Děkujeme panu Kubátovi, Plecitému,
Špiclovi, Štylerovi za organizaci. ZŠ Hostomice za vstřícnost a ﬁrmě Sonax za sponzorské dary.
Vydává: MěÚ Hostomice
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Uzávěrka HL je vždy 22. den v měsíci.
Do té doby můžete své příspěvky předávat písemně
pí Merunové na MěÚ, telefonicky nebo faxem
na číslo 311 584 116, nejlépe však v elektronické
podobě na e-mail: starosta@hostomice.cz
Děkujeme za příspěvky
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