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Rozpočet na rok 2012
Tak jako každý rok, i začátkem letošního roku je jedním  
z nejdůležitějších úkolů zastupitelstva schválit rozpočet města  
Hostomice na rok 2012. Než se tak stane, probíhá hospodaření  
podle rozpočtového provizoria, které v podstatě znamená, že na  
každý měsíc je z hlediska výdajů k dispozici jedna dvanáctina 
rozpočtu na rok 2011, navýšená maximálně o 5 %. To, že rozpočet 
není připraven, projednán, vyvěšen a schválen před začátkem 
rozpočtového období, je dáno tím, že nejsou včas k dispozici čísla 
výše státního příspěvku na výkon státní správy. 
Rozpočet na rok 2012 by měl být schválen na únorovém zasedání  
zastupitelstva s tím, že minimálně 15 dní před schválením bude 
vyvěšen na úřední desce. Toto vyvěšení na úřední desce nelze 
považovat za pouhou formalitu, nýbrž naopak je žádoucí, aby 
zveřejněný návrh byl podkladem pro diskusi odborníků z řad 
veřejnosti, která by se měla odehrát na veřejném zasedání zastupi- 
telstva. Dosavadní zkušenosti z hlediska zájmu veřejnosti o dění  
ve městě jsou však spíše negativní, neboť účast hostomických 
občanů na zasedáních zastupitelstva je možné počítat maximálně  
v řádu několika málo jednotlivců, s tím, že situace je lepší, 
pokud se zasedání koná v Radouši. Projednání rozpočtu jakožto  
zásadního dokumentu k hospodaření města by tedy mohlo  
znamenat impuls pro hojnější zapojení veřejnosti.
Návrh rozpočtu byl pochopitelně projednán mezi členy zastupitel- 
stva. Návrhy příjmů a zejména výdajů za jednotlivé oddělitelné  
části městského rozpočtu (tedy rozpočty MŠ, ZŠ, školní jídelny,  
jednotky dobrovolných hasičů a lesního hospodaření) byly s pří- 
slušnými subjekty projednány již v prosinci 2011, přičemž ve všech 
případech se podařilo dojednat přijatelný kompromis. Návrh  
ostatních položek poté vychází ve většině případů ze skutečnosti 
roku 2011 s tím, že byly vyškrtnuty položky, které se v roce 2012 
nebudou opakovat. Rozpočet bude schválen jako paragrafový,  
což znamená, že závazné jsou částky na jednotlivých paragrafech.
Rozpočet je nutné chápat jako jakýsi plán (nebo možná lépe  
„jízdní řád”), který není nutné bezpodmínečně dodržet. V případě, 
že se během roku vyskytnou nenadálé výdaje, je možné je uskuteč- 
nit a do rozpočtu “doplnit” institutem rozpočtového opatření.  
Stejně tak nejsou na straně příjmů rozpočtovány dotace, které  
nejsou nárokové, ale město se o jejich získání bude pochopitelně 
intenzivně pokoušet. 
Rozpočet na rok 2012 je možné charakterizovat jako poměrně 
úsporný a skýtající tak možnost doplnit spolufinancování pro 
investiční akce, na které se podaří sehnat dotace.

Mgr. Michal Ulrich, Ing. Vladimír Zachoval

MaTeřSKá šKOLa HOSTOMICe
zve rodiče a děti na

 zápIS děTí 
dO Mš HOSTOMICe 

a den  
OTeVřenýCH dVeří
přijďte se podívat mezi nás 28. března 2012  

od 9.00 do 16.00 hodin

K zápISu dOneSTe:

❚ občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

❚ rodný list dítěte
KrITÉrIa prO přIjeTí díTěTe dO Mš:
K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně 

přijímány děti v posledním roce před zahájením  
povinné školní docházky s místem trvalého  
bydliště v Hostomicích (§ 34, odst. 4, § 179,  

odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
do mateřské školy jsou přijímány děti  

k celodenní docházce, které dovršily věk tří let.
děti s místem trvalého pobytu v Hostomicích  

jsou přijímány do Mš s ohledem na následující  
kritéria, která vyjadřují stupeň priority:

❚ děti předškolního věku a s povoleným  
odkladem školní docházky

❚ děti zaměstnaných zákonných zástupců

❚ děti, které mají sourozence v téže MŠ

❚ matka evidována na úřadu práce  
jako uchazeč o zaměstnání

doplňující kritéria - je možno přijmout dítě  
s jiným místem trvalého pobytu,  

v tomto případě platí tyto stupně priority:

❚ děti předškolního věku

❚ děti, jejichž sourozenci navštěvují stejnou MŠ

❚ děti zaměstnaných zákonných zástupců
O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti. 

Mateřská škola je pro děti od 3 do 6 (7) let.
Hana Beránková, ředitelka MŠ
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Přítomni: V. Šťáhlavský, V. Maršálek,  
J. Mičan, J. Mikeš, J. Jirák, M. Ulrich 
(od bodu 1.g)
Omluveni: V. Mandík, V. Zachoval,  
S. Kubišta

zastupitelstvo města Hostomice:
1. Schvaluje:
a) Orgány schůze: 
 Návrhová komise:  
 V. Maršálek, J. Jirák 
 Zapisovatel: J. Mičan 
 Ověřovatelé zápisu:  
 V. Šťáhlavský, J. Mikeš 
 Hlasování: 5-0-0  
 (pro-proti-zdržel se)
b) Program veřejného zasedání. 
 Hlasování: 5-0-0
c) Prodloužení rozpočtového provi- 
 zoria roku 2012 o měsíc únor. 
 Hlasování: 5-0-0
d) Směnu pozemků parc. č. 1712/27  
 v k.ú. Hostomice pod Brdy ve  
 vlastnictví p. Čabouna za pozemky  
 parc. č. 134/4 a část 136/2 oba  
 v k.ú. Bezdědice u Hostomic  
 ve vlastnictví města Hostomice,  
 o stejné výměře. 
 Hlasování: 5-0-0
e) Možnost umisťování dětí z obce  

 Běštín do MŠ Hostomice za pop- 
 latek (podíl na neinvestičních  
 nákladech na provoz MŠ). 
 Hlasování: 5-0-0
f) Kritéria pro přijímání dětí do MŠ  
 pro školní rok 2012/2013  
 (viz příloha usnesení). 
 Hlasování: 5-0-0
g) Spoluúčast ve výši 649.827,- Kč  
 k dotaci Středočeského kraje na  
 rekonstrukci povrchu hřiště u ZŠ. 
 Hlasování: 6-0-0

2. Bere na vědomí:
a) Návrh rozpočtu města Hostomice  
 na rok 2012.
b) Informaci o stavu předávání  
 inženýrských sítí a komunikací  
 v lokalitě V Zahradách.
c) Informaci o plánované výstavbě  
 biotermické elektrárny s tím,  
 že městu budou předloženy  
 upřesňující podklady vypracované  
 autorizovanou osobou.
d) Všechny body diskuze.
Usnesení bylo schváleno. 
Hlasování: 6-0-0
Za návrhovou komisi:  
V. Maršálek, J. Mikeš
Starosta města: Vít Šťáhlavský

uSneSení ze zaSedání zaSTupITeLSTVa  
MěSTa HOSTOMICe Č. 1/2012 KOnanÉHO dne 18. Ledna 2012  

Od 18.00 HOd. V zaSedaCí MíSTnOSTI Měú HOSTOMICe

Městský úřad INFORMUJE
■ Veřejné zasedání se uskuteční 15. února 2012  

od 18.00 hodin v Hostomicích.
■ Poplatky za popelnice jsou splatné do konce února:

Každá trvale přihlášená osoba 450,- Kč 
Rekreační objekt 450,- Kč 

(tj. dům, nebo byt, kde není nikdo přihlášen - zaplatí majitel domu) 
Jako v loňském roce, jsou i letos 2 možnosti platby za odpady: 
1. V pokladně Městského úřadu v Hostomicích (v úřední dny,  
tj. pondělí, středa, od 9.00 do 11.30 a od 12.15 do 17.00 hod.) 

2. Na účet města č. 0362037329/0800 u České spořitelny  
Variabilní symbol: Hostomice 133701 + číslo domu + případně číslo bytu 

Bezdědice 133702 + číslo domu; Radouš 133703 + číslo domu 
Lštěň 133704 + číslo domu; Chaty 133705 + číslo chaty
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Informace o činnosti Šachového klubu  
při Měú Hostomice
Šachový klub, jehož činnost byla v roce 1999 po osmnáctileté pauze obnovena, 
nenese již hlavičku Sokola Hostomice jako v minulosti, ale MěÚ Hostomice.  
V současné době má klub 11 aktivních hráčů, kteří se pravidelně scházejí 
každou neděli v hrací místnosti na MěÚ.
Zúčastňujeme se regionální soutěže družstev, ve které jsme v loňském roce 
obsadili 3. příčku.
K soutěžním partiím družstvo zajíždí za družstvy např. Rakovnicka, Prahy  
západ, Příbramska a Berounska. V průběžném pořadí letošního ročníku  
jsme se probojovali na 4. místo.
Po dohodě s ing. Eduardem Poláchem, ředitelem Základní školy Pavla Lisého, 
byl od ledna zahájen šachový kroužek, který vede Mgr. Rostislav Placheta. 
Každé pondělí se po vyučování v budově školy schází 20 dětí. Pan Placheta  
je nejenom zkušený šachista, ale také bývalý pedagog.
V letošním roce náš klub pořádá již 13. ročník turnaje v bleskovém šachu.  
Tohoto turnaje se pravidelně zúčastňují šachisté z celé ČR. Jiří Kadeřábek

Průběžné Pořadí v Polovině soutěže družstev
Poř. družstvo Part. + = - body skore vict.

1 ŠK Kovohutě Příbram 6 6 0 0 18 23,5 20
2 TJ Jince A 6 5 1 0 16 22,0 19
3 TJ Sokol Hostivice B 6 4 1 1 13 17,5 14
4 ŠK při MěÚ Hostomice 6 3 0 3 9 16,5 13
5 ŠK Řevnice B 6 3 0 3 9 14,5 12
6 TJ Lokomotiva Beroun B 5 3 0 2 9 13,5 12
7 ŠK Příbram - Baník B 6 2 1 3 7 14,0 11
8 ŠK Zdice B 6 2 0 4 6 15,5 14
9 SK Pyrit Příbram C 6 2 0 4 6 11,0 9
10 Mníšek pod Brdy 6 1 2 3 5 12,5 9
11 ŠK Rakovník C 5 1 1 3 4 11,5 9
12 TJ Jince B 6 0 0 6 0 3,0 2

VzpOMíNkOVé 
OdpOlEdNE
Ve středu 11. ledna 2012 uspořádalo  
STP v Hostomicích pro své členy setkání 
na téma Vzpomínky na minulost. 
Uskutečnilo se v místní škole a zúčastnilo 
se ho asi 50 lidí. Začalo se promítáním 
amatérských filmových záběrů z různých 
akcí konaných v Hostomicích v letech 
1961-1965. Byla zde zachycena např. 
oslava Svátku práce, maškarní průvod  
a májový průvod baráčníků. Záznam 
nám zapůjčily dcery kameramana,  
místního občana pana Charváta, který  
by letos oslavil své 99. narozeniny.  
Za to jim patří náš velký dík.
Pan Václav Merhaut z Vlastivědného 
dokumentačního fondu z Hořovic nás 
seznámil se sbírkou starých pohlednic  
a fotografií týkajících se Hostomic a blíz- 
kého okolí. Zájemci se s nimi mohou 
seznámit na webových stránkách na  
adrese www.podbrdsko-encyklopedie.cz
Poté jsme při kávě vyslechli vzpomínku 
pana Jiřího Rysky na českého vlastence, 
herce a písničkáře Karla Hašlera, od je- 
hož umučení v koncentračním táboře  
v Mauthausenu v prosinci uplynulo 70  
let. Zazpívali jsme si i několik jeho pís- 
niček a v dobré pohodě jsme se rozešli.

Slávka Součková, výbor STP

Bankomat v Hostomicích
Po malých stavebních úpravách byl na 
Tyršově náměstí nainstalován bankomat,  
a to do obvodové zdi budovy hasičské zbroj- 
nice u vchodu do mateřské školy. Ve čtvrtek 
12.1.2012 byl bankomat uveden do provozu.
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Kdo by neznal pana Veselého  
z Bezdědické ulice! Vídali jsme  
ho vedle přítele p. Pavla Lisého,  
akademického malíře, a pana 
Šose, potkávali jsme ho řadu let  
na náměstí, na schůzích, v zájmo- 
vých organizacích a všude tam,  
kde mohl pomoci, poradit, uplatnit 
své znalosti i životní zkušenosti.
Ve svém aktivním 
věku byl vojákem  
z povolání. Zde ho  
zastihla i doba 2.  
světové války. V květ- 
nu 1945 byl nejvyš- 
š ím důstojníkem 
revolučního výboru 
Hostomic a svědkem 
osvobození našeho 
městečka vlasovci. 
V poválečných letech 
byl zaměstnán jako 
zeměměřič ve vo- 
jenském ústavu, kte- 
rý se posléze stal  
civilním úřadem. 
Zde pracoval až do 
důchodového věku.

Měl širokou oblast svých zájmů  
– historii Hostomic, ale i současné 
dění, fotografování, mapy aj.  
Rád fotografoval a dokumentoval 
historické události a další různé 
akce. Desítky let byl členem sta- 
vební komise a při této příležitosti 
fotograficky i slovem zachycoval 
výstavbu nákupního střediska, 
městského vodovodu, plynofikaci 
Hostomic, opravy základní školy  
a dalších budov, ale i obecní  
oslavy – prvomájové průvody, 
staročeské máje, výstavy obrazů 
P. Lisého, zkrátka společenský  
i sportovní život našeho městečka. 
Dlouhá léta aktivně působil ve sva- 
zu invalidů, žádná akce se neobešla 
bez jeho přítomnosti a pomoci.
Nikdy nečekal na slova díků. Ani 
jsme mu nestačili říci, že ho máme 
lidsky rádi, že si ho vážíme. Kruh 
jeho života se uzavřel dne 14. ledna 
2012 ve věku nedožitých 95 let.

Mgr. Jiřina Walterová

CO sE UdálO  
V pOdBRdECH
■ SDH Podbrdy pořádal 17.12.11 
Staročeskou zabijačku prasete spojenou 
s ochutnávkou specialit. Místní občané  
si zároveň mohli koupit některé produkty 
z prasete. 
■ Místní ženy uspořádaly povánoční  
posezení 29.12.11 v sále OÚ. Pohoštění 
nám zajistili hasiči i obecní úřad. Přítomné 
ženy i hosty přivítala p. Mecová. Přítomni 
byli starosta obce p. Pavel Ševčík a za 
hasiče starosta hasičů p. Josef Ševčík.  
Starosta obce se ujal slova, poděkoval  
nám, že pomáháme v obci, když se kona-
jí různé akce, a popřál nám do nového 
roku hodně zdraví a spokojenosti. Přišli 
nám zahrát naši muzikanti J. Kačírek  
a P. Kačírek, P. Manich byl omluven kvůli 
nemoci. I když se nás sešlo méně, bylo to 
hezké odpoledne. Zazpívali jsme si ty naše 
písničky a připili si na zdraví do nového 
roku. Takto jsme ukončili starý rok 2011.
■ 7. ledna 2012 pořádal SDH Podbrdy  
od 18.00 hod. v sále OÚ výroční valnou 
hromadu. Sešlo se 80 lidí. Mezi přítom- 
nými byl za okresní hasiče p. Mrkáček  
z Karlštejna a za hasiče z Drahlovic  
p. Zálomová a p. Peštová. Projednával se 
uplynulý rok 2011 a plán činnosti SDH  
na rok 2012. Bylo zajištěno i občerstvení 
pro přítomné občany i hosty schůze.  
Potom byla schůze ukončena. A. Mecová

zemřel Jaroslav Veselý
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Žáci 9. ročníku zŠ v alteku
Ve čtvrtek 19. ledna navštívili žáci 9.A i 9.B firmu Alteko. Žáci byli  
seznámeni nejenom s chodem firmy, ale zhlédli i dokument, který jim  
přiblížil dvacetiletou historii trvání společnosti. Dále mohli vidět pracoviště 
od technické přípravy výroby, přes výrobu, ke skladu výrobků a expedici.
Ráda bych poděkovala společníkům firmy Alteko, že nám umožnili pro- 
hlídku firmy a především Ing. Radislavu Krupovi za čas, který nám věnoval.

Mgr. Daniela Fatková

Dotazník pro žáka 1. ročníku ZŠ  
lze stáhnout na www.zsplhostomice.cz a přinést vyplněný.

Městská  
kNIHOVNa  
HOstOMICE
U příležitosti 100. výročí 
narození hostomického rodáka  
akademického malíře Pavla  
Lisého vyhlašuje Městská  
knihovna Hostomice výtvarnou 
soutěž na téma

ROzkVEtlé 
JaRO
Soutěže se mohou zúčastnit děti 
do 15 let

PodMínky: 

nakreslit svoji oblíbenou květinu 
(ve váze, v květináči, detail apod.)

Žáci 6.-9. ročníků mohou kreslit 
také své oblíbené místo (krajinu)

Soutěžící budou rozděleni do 
těchto věkových kategorií:
❚ předškoláci
❚ 1.-3. ročník
❚ 4.-5. ročník
❚ 6.-9. ročník

Termín odevzdání prací:  
30. března 2012

Vítězné práce budou odměněny 
knihami a dalšími věcnými  
cenami
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OzNáMENí
■ Masáže pavlína duníková, Tyršovo 
nám. 25, Hostomice, telefon: 731 455 094.
■ klasická rekondiční masáž ■ detoxikační 
masáž medem ■ baňkování ■ lymfatická 
masáž ■ lymfatická masáž obličeje ■ masáž 
horkými lávovými kameny ■ indická masáž 
hlavy + antistresová masáž ■ čokoládová 
masáž ■ reflexní masáž chodidel
Prodej dárkových poukazů na masáže.
Těším se na vaši návštěvu!
http://masaze-pavlina.webnode.cz

pOděkOVáNí
■ Děkuji členům výboru STP v Hosto-
micích za milé poděkování za moji činnost 
v organizaci. Růžena Kocourková
■ Děkujeme všem za projevy soustrasti  
k úmrtí mého manžela, pana Jaroslava 
Lonka. Manželka a syn
■ FC Veteráni Hostomice děkuje všem 
svým příznivcům za podporu při konání 
17. hostomické fotbalové tancovačky.

VzpOMíNka
■ Smutným dnem 
pro nás zůstává  
18. únor 1991, kdy 
nás navždy opustil 
můj manžel, tatínek 
a  dědeček,  pan 
Karel  Ko courek  
z Bezdědic. Kdo jste 
ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Děkují manželka, dcera a synové s rodinami
■ Dne 2.2.2012 uplyne rok, kdy nás 
navždy opustila naše milovaná manželka, 
maminka a babička, paní alena Fatková.

Vzpomínají manžel, synové,  
bratr a sestra s rodinami

zUBNí pOHOtOVOst
únor 2012
■ 4.+ 5. MUDr. Jarmila Neužilová 
 Komárov, tel. 311 572 135
■ 11.+ 12. MUDr. Marie Veselá 
 Hudlice, tel. 311 697 659
■ 18.+19. MUDr. Irena Pillmannová 
 Beroun, tel. 311 600 220
■ 25.+26. MUDr. Lenka Pilbauerová 
 Beroun, tel. 311 746 185
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.

klUB BEtléM  
lOCHOVICE
Rodinné centrum BETLÉM je sociální  
služba určená dětem, rodičům a praro- 
dičům poskytující tyto aktivizační služby: 
1. Základní sociální poradenství
2. Pomoc při uplatňování práv
3. Pomoc při obstarávání osobních  
 záležitostí
4. Zprostředkování kontaktu  
 se společenským prostředím
5. Volnočasové aktivity
6. Právní poradenství

PROVOZ RODINNÉHO CENTRA: 
Pondělí + středa 9.00-18.00 hod.
program na únor 2011:
■ 1.2. středa, od 9.00 do 18.00 hod. 
 Výroba Valentýnek a dárkových  
 krabiček
■ 4.2. sobota, od 13.00 do 14.00 hod. 
 1. výročí otevření azylového domu  
 v Lochovicích 
 Den otevřených dveří pro veřejnost  
 – prohlídka AD.
■ 4.2. sobota, od 14.00 do 15.00 hod. 
 Koncert gospelové a folkové skupiny  
 pokusy v kostele Sv. Ondřeje  
 v Lochovicích
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■ 6.2. pondělí, od 10.00 do 11.00 hod. 
 Tanečky a zpívánky pro nejmenší

■ 6.2. pondělí, od 11.00 do 18.00 hod. 
 příprava Masopustu 
 Chystáme kostýmy a masky.

■ 8.2. středa, od 9.00 do 18.00 hod. 
 připravujeme se na Masopust 
 Chystáme kostýmy a masky.

■ 9.-15.2. čtvrtek-středa 
 Malování rodinného centra Betlém 
 I vy můžete přijít pomáhat a podílet  
 se tak na zkrášlení prostor centra.

■ 18.2. sobota, od 14.00 do 17.00 hod. 
 Masopust 
 Přijďte si zadovádět s maskami,  
 možná budou i koblihy.

■ 20.2. pondělí, od 10.00 do 11.00 hod. 
 Tanečky a zpívánky pro nejmenší

■ 20.2. pondělí, od 11.00 do 18.00 hod. 
 pleteme drobnosti a košíky z proutí  
 pod vedením zkušeného košíkáře

■ 22.2. středa, od 9.00 do 18.00 hod. 
 pleteme drobnosti a košíky z proutí  
 pod vedením zkušeného košíkáře
■ 27.2. pondělí, od 9.00 do 18.00 hod. 
 Vyrábíme rámečky na fotky
■ 29.2. středa, od 9.00 do 16.30 hod. 
 Tvoříme jarní výzdobu 
 Zápichy, závěsy, stojánky.
■ 29.2. středa, od 17.00 do 18.30 hod. 
 přednáška archeologa  
 Mgr. Tomáše polišenského 
 Plešivec - archeologie a mýty.
aktivity pro děti a rodiče:
■ pondělí, 15.00-16.30 hod. 
 Lovecké střelectví pro děti
■ úterý, 14.00-17.00 hod. 
 Keramika
■ středa, 13.00-14.45 hod. 
 náboženství
■ středa, 17.00-18.00 hod. 
 Břišní tance pro dívky
■ čtvrtek, 15.45-16.45 hod. 
 Historické tance

■ čtvrtek, 17.00-18.15 hod. 
 zumba

■ čtvrtek, 19.00-20.00 hod. 
 Muzicírování

■ pátek 
 Svezení na koni a poníkovi  
 Po tel. domluvě na čísle 777 122 202.
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