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Na podzim loňského roku jsme v rámci bilancování před volbami (HL 10/2018) 
zmínili i věci, které se v minulém volebním období nepodařilo posunout tak,  
jak bychom si přáli. Mezi ty nejdůležitější patří i dostavba Vodního díla  
Chumava. rozestavěná přehrada v lese nad zátorem chátrá už více než  
20 let. důraz na její dostavbu se zvyšuje a to minimálně ze dvou, od zahájení 
výstavby nových, důvodů.

Vodní dílo ChumaVa  
- důležitá přehrada v lese nad Zátorem

Pro doplnění podkladů pro získání 
dotace na dostavbu jsme s panem sta- 
rostou Šťáhlavským hned po Novém 
roce navštívili RNDr. Soňu Chalu- 
povou - stávající starostku Berouna  
a „naši“ hydrogeoložku. Máme příslib, 
že pro nás zpracuje odborné potvrzení, 
že dostavba přehrady bude nesporně 
znamenat pro vrty to, co je výše uve- 
deno, tedy jejich významné posílení  
a stabilizaci pro suchá období. 
Druhým novým důvodem je citelná  
změna počasí i v našem regionu. 
Častější jsou suché roky, jako byl ten  
právě uplynulý. Klesající zásoby 
spodních vod jistě nezvládneme jen 
tím, že budeme omezovat zalévání  
a napouštění bazénů pitnou vodou 
v suchých obdobích. Přehrada v lese 
nám pomůže být soběstační tak,  
abychom nemuseli do vodojemu za- 
vážet čím dál tím vzácnější a dražší  
pitnou vodu z jiných zdrojů. 
Ta hlavní „hesla“ jsou:
❚ posílení a stabilizace vodonosných  
 vrstev napájejících vrty na pitnou  
 vodu
❚ zadržení vody v krajině
❚ protipovodňová ochrana pro  
 povodňové stavy menšího rozsahu
Čekají nás další jednání s projek- 
tanty, dotačním poradcem, zástupci 
Ministerstev zemědělství a životního 
prostředí a dalšími s jediným cílem  
- dosáhnout na dotace tak, aby vý- 
stavba mohla začít!

Ing. Vladimír Zachoval
místostarosta

Prvním je skutečnost, že jsme při- 
pojením veškerých částí Hostomic, 
Lštěně, Bezdědic a Radouše význam- 
ným způsobem rozšířili počet obyvatel 
zásobovaných městskou pitnou vodou. 

Je proto nezbytné posílit zdroje vody 
pro celý systém. Zde právě dostavba 
přehrady bude zásadní pro vydatnost 
a stabilitu vrtů v oblasti těsně pod  
budoucí přehradou. 
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Zápis Ze Zasedání  
ZastupitelstVa města hostomiCe č. 7/2018
konaného dne 17. prosinCe 2018 od 18.00 hod. V radouši

Přítomni zastupitelé: Šťáhlavský, Synek, Bomba, 
Příhoda, Mužíková, Šinágl, Kubrichtová
Omluveni: všichni nepřítomní

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

1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
 Zapisovatel: Mužíková 
 Ověřovatel zápisu: Šťáhlavský 
 Návrhová komise: Kubrichtová, Synek 
 Hlasování: 7-0-0
2. Schválení programu dle návrhu.  
 Hlasování: 7-0-0
3. zastupitelé schvalují rozpočet na rok 2019  
 - rozpočet je koncipován jako přebytkový.  
 Hlasování: 7-0-0
4. zastupitelé schvalují střednědobý výhled rozpočtu  
 na roky 2019-2023.
5. zastupitelé schvalují jednací řád zastupitelstva.
6. zastupitelé schvalují plán inventur za rok 2018.
7. zastupitelé schvalují inventarizační komisi  
 dle přílohy.  
 Hlasování: 7-0-0
8. zastupitelé schvalují veřejnoprávní smlouvu  
 o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského  
 kraje na částku 23.967,- Kč.  
 Hlasování: 7-0-0
9. zastupitelé schvalují směrnici o zadávání  
 veřejných zakázek malého rozsahu.  
 Hlasování: 7-0-0
10. zastupitelé schvalují kompetenci starosty  
 pro rozpočtové opatření na konci roku.  
 Hlasování: 7-0-0
11. zastupitelé schvalují výši rozpočtového opatření,  
 které může starosta provést ve své kompetenci  
 - výše 300 tis.  
 Hlasování: 7-0-0
12. zastupitelé odkládají schválení výběru dodavatele  
 na nábytek do knihovny.  
 Hlasování: 7-0-0

13. zastupitelé schvalují příspěvky pro spolky: 
 ❚ SDH Radouš - 48.000 + 50.000,- Kč 
 ❚ FC Marakana - 32.000,- Kč 
 ❚ SK Hostomice - 90.000,- Kč 
 ❚ SDH Hostomice - 27.000,- Kč + advent, lamp.,  
  masopust - 30.000,- Kč 
 ❚ SDH Hostomice - 130 let - 35.000,- Kč 
 ❚ SDH Hostomice - děti - 23.000,- Kč 
 ❚ Šachový klub - 15.000,- Kč 
 ❚ Český svaz včelařů - 5.150,- Kč 
 ❚ Baráčníci - 10.000,- Kč 
 ❚ Chovatelé - 20.000,- Kč 
 ❚ Svaz tělesné postižených - 18.000,- Kč 
 ❚ Zubrín - 100 let - 10.000,- Kč 
 ❚ Domov Zátor - podložky SONOMA - 10.000,-Kč 
 Hlasování: 7-0-0
14. zastupitelstvo schvaluje smlouvu o uzavření  
 budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  
 - služebnosti a smlouvu o právu provést  
 stavbu č. IV - 126023478 Hostomice - radouš  
 č. parcely 141 - smyčka kNN.  
 Hlasování: 7-0-0
15. zastupitelstvo schvaluje pořádání tříkrálové  
 sbírky na území města Hostomice.  
 Hlasování: 7-0-0
16. zastupitelstvo schvaluje pořízení nového  
 kontejneru pro potřeby jSdH - kontejner  
 za částku 48.500,- Kč + dPH.  
 Hlasování: 7-0-0
17. zastupitelstvo schvaluje vyřazení drobného  
 dlouhodobého majetku v mateřské škole  
 dle přiloženého návrhu.  
 Hlasování: 7-0-0
18. zastupitelstvo projednalo navýšení odměn  
 neuvolněných zastupitelů dle nařízení vlády  
 č. 202/2018 a schvaluje odměnu v nejvyšší výši  
 dle nařízení.  
 Hlasování: 7-0-0
19. zastupitelstvo schvaluje na doporučení konkurzní  
 komise obsazení pozice ředitelky Školní jídelny  
 v Hostomicích p. Stojkovou.  
 Hlasování: 7-0-0
20. zastupitelstvo schvaluje podání dotace na MMr  
 v rámci programu obnovy a rozvoje venkova,  
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šachové dění v hostomicích
Členové Šachového klubu při MěÚ Hostomice se v neděli 9.12.2018 utkali již tradičně v miniturnaji  
o čokoládového Mikuláše. Letošní klání za účasti devíti domácích šachistů doznalo změnu v podobě 1. ceny, 
kterou byl čert. Vítězem se stal Rostislav Placheta,  2. místo obsadil Jiří Kadeřábek a na 3. místě se umístil  
Jiří Růžička. Oceněn byl i hráč na 4. místě - František Klán a cenu útěchy za poslední místo získal Ladislav Klán.

Text: Jiří Kadeřábek, foto: Štěpán Jung

platba Za sVoZ  
a likVidaCi odpadů 
V roCe 2019
Každá trvale přihlášená osoba 600,- Kč
rekreační objekt celkem 600,- Kč
Platba je splatná do 31.3.2019, 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 Bez- 
dědice, Radouš a Lštěň 50,- Kč) můžete přidat  
k částce poplatku za odpady se stejným VS.

 dotační titul 117d8210a-podpora obnovy  
 místních komunikací.  
 Hlasování: 7-0-0 
21. Oddávací čas pátek 10-12 hod.  
 Hlasování: 7-0-0
22. Na základě článku V. odst. 6, jednacího řádu  
 pan Synek jako předseda kontrolního výboru  
 navrhuje jako člena kontrolního výboru p. Víta  
 Nájemníka. zastupitelstvo o uvedeném návrhu  
 bude hlasovat. jako druhý kandidát byl z minulého  
 zasedání navržen p. Petr Nájemník. 
 Hlasování - člen kontrolního výboru  
 Vít Nájemník 4-1-2 
 Hlasování - člen kontrolního výboru  
 Petr Nájemník 3-1-3
23. diskuse - zadání výběrového řízení pro realizační  
 projektovou dokumentaci objektu č.p. 70 radouš.
24. diskuse - odstranění závad, radouš - kanalizace,  
 dotace povodňový systém (čidla pro hlášení),  
 cesta k hájovně radouš, vyřezat. Požadavek  
 na účast manažerky města na zasedáních. 
Starosta ukončil veřejné zasedání ve 21.35 hod.
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Mates energy DaIKIn
Nabízím: 

» Klimatizace » tepelNá čerpadla  
» automaticKé Kotle  

» SolárNí moNtáže » topeNí a vodu  
» prodej » moNtáž » ServiS  

» zedNicKé a obKladačSKé práce

více iNformací: 
tel. 775 188 514, 731 062 672

e-mail: 2111martin@seznam.cz

adventní jarmark
8.12. proběhl již 8. adventní jarmark na Tyršově náměstí v Hostomicích. Počasí 
nám opět moc nepřálo a o to víc si vážíme účasti všech, kteří se přišli podívat, 
občerstvit se, ale i nakoupit drobné dárky. Největší poděkování patří účinkujícímu 
dětskému pěveckému sboru pod vedením paní Linkové a také malým hasičům  
za jejich představení o vánočních zvycích. A všem kdo se na této akci podíleli.

Starosta

stalo se  
na štědrý den
To bylo tak: byla jsem rozsvítit ro- 
dičům na hřbitově. To vás dojme,  
ať chcete, nebo ne. On ten Štědrý  
den už je takový. 
Doma jsem se pustila do přípravy 
večeře, když někdo zabouchal  
na okno. Na chodníku stál pohled-
ný mladý muž. Než jsem se stačila 
zeptat co si přeje, zahlédla jsem  
v jeho ruce svoji peněženku. Ono je  
to tak. Zůstala ležet na hrobě, když  
mi překážela v zapalování svíček. 
Později jsem se dozvěděla, že v tomhle 
příběhu hrála roli ještě moje bývalá 
spolužačka Marcela, která pánovi 
vysvětlila kde bydlím a on se nabídl, 
že mi ji odveze domů. 
Chtěla bych jim oběma poděkovat. 
Ne ani za ty peníze co tam byly,  
za doklady, které bych si musela 
zařídit, ale za ten krásný pocit, co mi 
dali pod stromeček. 
Že jsou na světě slušní a poctiví lidé.

Díky Eva Šťáhlavská
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Zakončení roku 2018 u stromečku
Naposledy se členové Hostomických hadic spolu s vedoucími sešli netradičně 
v pátek 14. prosince 2018.
Děti si rozdaly dárečky a pochutnaly si na výborném dortu ze Sonia Všeradice, 
který dostaly od vedoucích za celoroční práci. Mladí hasiči dokázali, že si nehrají 
jen s hadicemi, ale aktivně se zapojují do kulturních akcí v našem městě. Setkání 
bylo zakončeno zhlédnutím krásného vzpomínkového filmu z letního soustře- 
dění, které nám jako překvapení připravil Adam Budil, kterému patří velký DÍK.

adVentní pŘedstaVení 
V měsíci prosinci jsme se připravovali na adventní představení  
s názvem Vánoce na míru a jarmark. 
Děti pilně trénovaly a učily se svoje role na představení a ve vol- 
ných chvílích tvořily vánoční dekorace. I přes velkou nepřízeň počasí 
jsme se opět sešli v hojném počtu a doufáme, že jsem vám navodili 
vánoční atmosféru.

Všem občanům a městu Hostomice děkujeme za podporu v roce 2018  
a těšíme se na setkání na dalších akcích v roce 2019.

Děkují Hasiči Hostomice
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MŠ HOSTOMICe

prosinec v mateřské škole
❚ zase po roce - 5.12. jsme si zařádili jako čerti v pekle na zahradě  
MŠ Hostomice (někteří s malou dušičkou), zazpívali jsme písničky  
a čertovské básničky Mikuláši, andělům a čertíkům.
❚ 12. a 13.12. se uskutečnily vánoční besídky Modrásků, Žluťásků  
a Ohniváčků. Děti ukázaly maminkám, tatínkům a všem, kteří přišli,  
co se již naučily v MŠ - básničky, vánoční koledy, divadelní pohádky.  
Děti vykouzlily nádherné úsměvy na tvářích všech diváků.
❚ 17.12. v Klubu Labe v Hořovicích na nás čekal Honza Krejčík  
s vánoční pohádkou plnou písniček, děti si s ním také zazpívaly.
❚ 18.12. předškoláci navštívili babičky a dědečky v dd zátor.  
Připravili pro ně krátký vánoční program a vyrobili malý vánoční  
dáreček. Za kolektiv MŠ Hostomice, Hana Beránková
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zŠ HOSTOMICe

Všechny třídy druhého stupně vyslaly  
do bojů šestičlenné družstvo, které  
se skládalo ze tří dívek a třech chlapců. 

Dané týmy bojovaly s velkým nasaze- 
ním a patří jim velká pochvala, přesto 
všichni na stupně vítězů nedosáhli. 

Třídy 8.A a 8.B dne 20.12.2018 navštívily předvánoční Prahu. Za hustého sněžení jsme se prošli přes  
Karlův most a nasáli vánoční atmosféru na Staroměstském náměstí. Někteří dokoupili dárky pod stromeček, 
druzí ochutnali tradiční vánoční pochoutky. Domů jsme se vraceli příjemně naladěni zasněženou krajinou.

Mgr. D. Fatková, Mgr. J. Štěpánková

Vánoční desetiboj
již tradičně se poslední den před vánočními svátky na naší škole koná  
Vánoční desetiboj. Letos tomu nebylo jinak. zástupci tříd soutěžili v disci- 
plínách určených pro všechny členy týmu, ale byly i disciplíny určené jen  
pro vybraného jednotlivce. Soutěže zahrnovaly hod míčem na koš, skok 
snožmo přes lavičku, střely na florbalovou branku, střely na zavěšené lahve 
na fotbalové brance, sedy - lehy, skoky přes švihadlo, slalom s míčem, hod 
medicimbálem, skok z místa a dřepy na čas.

Třetí místo obsadili žáci 9.A třídy, 
druhé místo si překvapivě vybojova- 
li žáci 6.A třídy. Vítězem letošního  
desetiboje se stala třída 8.A ve složení 
Matyáš Klimt, Kuba Pěgřím, Ondra 
Beneš, Pavlína Kačenová, Péťa Hejdu- 
ková a Leontýna Bláhová.
Celkovými vítězi desetiboje v katego- 
rii jednotlivců se stali Péťa Hejduková  
z 8.A a Kuba Král z 9.A.
Po vyhlášení výsledků a rozdání cen 
se žáci rozešli do svých domovů užít si 
vánoční svátky.
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oZnámení
■ beseda Život s koňmi
Výbor STP v Hostomicích zve všechny své 
členy i ostatní zájemce ve čtvrtek 24.1.2019 
ve 13.30 hodin do cvičné kuchyně v ZŠ  
P. Lisého na besedu Život s koňmi.
Zajímavé vyprávění o koních si pro nás 
připravila paní Šulcová. Žáci školy zajistí 
občerstvení.
Srdečně zveme!

poděkoVání
■ Rodina Šeredova děkuje všem za 
vyjádření soustrasti za zemřelou Miluši 
Šeredovou.

Zubní pohotoVost
Leden 2019 

■ 1. Dr. Vladimíra Krabcová  
 Beroun 3, Pod Haldou 64 
 tel. 311 621 973 

■ 5. a 6. Dr. Josef Aušteda  
 Broumy 73 
 tel. 311 585 165 

■ 12. a 13. Dr. Jiří Burka  
 Chyňava 49 
 tel. 311 691 131 

■ 19. a 20. Dr. Blanka Burková  
 Beroun, Pod Kaplankou 508 
 tel. 311 610 225 

■ 26. a 27. Dr. Helena Brotánková  
 Hořovice, Komenského 1245 
 tel. 311 513 453

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 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.

Výbor STP v Hostomicích  
přeje všem svým členům a příznivcům  

hodně zdraví a pohody  
do nového roku 2019.


