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První z projektů, který stále probí- 
há a jehož dokončení je stanoveno  
na květen 2017, je výstavba „II. etapy 
vodovodu a kanalizace Hostomice, 
Bezdědice, radouš“.
Souběžně s tímto projektem probíhá  
realizace „Vodovodních a kanalizač- 
ních přípojek v Bezdědicích a Radouši“,  
která je financována společně z roz- 
počtu Města Hostomice a z prostředků 
jednotlivých vlastníků připojovaných 
nemovitostí. Zhotovitelem první akce  
je sdružení firem Šindler, důlní a sta- 
vební společnost s.r.o., Stavmonta  
a Memsep. Zhotovitelem VaK přípojek 
je pak samostatně společnost Šindler, 
důlní a stavební společnost s.r.o.

druhým projektem je „revitalizace 
márnice na hřbitově v Hostomicích  
- I. etapa“, tento projekt se již poma- 
lu chýlí ke konci a je rovněž spolu- 
financován z národní dotace MMr.
Zhotovitelem této akce je společnost 
KAZIKO, a.s., která vyhrála veřejnou 
zakázku jak na I. etapu projektu  
„Revitalizace márnice na hřbitově  
v Hostomicích“, tak i na plánovanou 

akci „Revitalizace hřbitova v Hosto- 
micích - I. a II. etapa“, kterou rovněž 
hodláme spolufinancovat za podpory 
dotace v průběhu roku 2017.

Třetím projektem je „Tyršovka  
- Stezka pro pěší a cyklisty“ (na Tyr- 
šově náměstí v Hostomicích). 
Tento projekt se bude realizovat  
v průběhu roku 2017. Na počátku  
roku 2017 je plánován výběr zhotovi- 
tele prostřednictvím veřejného výbě- 
rového řízení. Tento projekt bude  
spolufinancován prostřednictvím 
národní dotace SFDI (státní fond  
dopravní infrastruktury).

dále Město Hostomice plánuje usku- 
tečnit v průběhu příštích dvou let 
tyto projekty: 
„Soubor preventivních opatření v hos- 
tomických lesích pro snížení rizika 
povodní a sucha“ a „Dokončení vod- 
ního díla Hostomice“. V současné  
době je to tak, že jsme na obě akce 
vybrali prostřednictvím výběrových 
řízení zhotovitele pro projekční  
a průzkumné práce i stavební dozor. 
Práce jsou v běhu.

Další akcí je „Revitalizace rybníku 
Hražba“. Vypracování projektu se 
téměř blíží ke konci. V jednání jsou 
nutné pozemkové výměny tak, aby- 
chom mohli věc opět spolufinancovat 
za podpory dotace. Chceme-li totiž 
dotaci v tomto případě využít, musí 
akce probíhat výhradně na pozemcích 
města. I tuto akci bychom rádi reali- 
zovali v roce 2017.

Ne vždy jsme se žádostí o dotaci byli 
úspěšní. Město Hostomice koncem 
roku 2015 žádalo na MŠMT o dota- 
ci na projekt „Přístavba a stavební 
úpravy objektu MŠ v Hostomicích“. 
Ačkoliv žádost o dotaci byla obsahově 
v pořádku a i podána byla v termínu, 
byly upřednostněny projekty s vyšším 
stupněm stavební připravenosti.
Každopádně pokud MŠMT nebo  
i jiný fond či evropská dotace vypíše  
na dostavbu naší MŠ vhodný dotační 
program, jsme připraveni opět zabo- 
jovat!
V nejbližší budoucnosti nás toho opět 
čeká mnoho. Opravy místních ko- 
munikací v Hostomicích, Radouši, 
Bezdědicích i Lštěni. Dokončení revi- 
talizace hostomického náměstí. Opra- 
vy a případné změny určení městských 
budov v Hostomicích, tj. radnice, 
hasičské zbrojnice, budovy pošty  
a domu čp. 169. Budování sběrného 
dvora. Změna zázemí pro hasiče  
v Radouši. A další a další...
Platí, že se budeme přednostně snažit 
o financování z dotačních prostředků 
i když si uvědomujeme, že vývoj 
spěje k jejich stálému omezování.  
V roce 2017 budeme muset opravovat  
střechu a zastropení prvního patra 
radnice. Zde je havarijní stav a další 
čekání na příhodnou dotaci by budova 
pravděpodobně nepřežila.

Jana Moravcová, Vladimír Zachoval

Nové dotace pro Hostomice
Město Hostomice se v roce 2016 pustilo hned do několika 
nových projektů, které byly a nadále v roce 2017 a 2018 
budou spolufinancovány z národních a evropských dotací.
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Jak už to bývá, s územním plánem 
nebudou spokojeni všichni. Je totiž 
předmětem mnoha různých zájmů  
a mnoha různých aktérů. Jedni chtějí 
ze svých zahrad a polí pozemky 
stavební, jiný zase chtějí, aby se v je- 
jich sousedství nestavělo. Město by 
chtělo, aby silnice nebyly slepé, ale 
propojené, majitelé pozemků zase 
nechtějí, aby právě přes ten jejich 
pozemek kdykoliv v budoucnu vůbec 
nějaká cesta procházela, atd... Přesto 
doufám, že většina těch, kdo zde žijí, 
mají společný cíl - aby naše městečko 
neztratilo svůj ráz, nestalo se baštou 
stavebníků, kteří hájí jen své finanční 
zájmy a je jim jedno, co zde po nich 
zůstane.

Ve středu 8.2.2017 od 16 hod.  
se koná oficiální veřejné projed- 
nání návrhu územního plánu  
v restauraci „u Frajerů“.

Od zveřejnění návrhu územního plá- 
nu veřejnou vyhláškou dne 3.1.2017 

můžete k tomuto návrhu územního  
plánu podávat námitky (vlastníci po- 
zemků a staveb dotčených návrhem  
řešení, oprávněný investor). 
Zákonná lhůta pro podání námitek 
a připomínek končí sedmým dnem 
ode dne veřejného projednání, tedy 
15.2.2017.
Námitky a připomínky je tedy možné 
podávat v období od 3.1. - 15.2.2017.
Postup podání námitky vám velmi 
usnadní FOrMuLáŘ pro podání 
námitky či připomínky, který si 
můžete stáhnout na stránkách města 
Hostomice www.hostomice.cz. 
Podání námitky, připomínky musí 
obsahovat: číslo pozemku (včetně 
katastrálního území) a jasně formu- 
lovaný návrh či připomínku včetně 
odůvodnění vašeho požadavku. Při 
podání námitky je také nutné připojit 
údaje podle katastru nemovitostí 
dokladující dotčená práva (list vlast- 
nictví).

námitky a připomínky  
posílejte na adresu:
Městský úřad Hořovice 
Odbor územního plánování  
Palackého nám. 2 
268 01 Hořovice

Hořovický Odbor územního plá- 
nování poté námitky a připomínky 
formálně zpracuje a na jejich 
vypořádávání se bude podílet také 
autor územního plánu Ing. Arch. 
Michal Kuzemenský. Následně bude 
vypracován a s dotčenými orgány  
a krajským úřadem projednán Návrh 
rozhodnutí o námitkách, který spo- 
lečně s finálním Opatřením obecné  
povahy - tedy novým územním 
plánem, budou schvalovat zastupi- 
telé města Hostomice na veřejném 
zasedání zastupitelstva města.
Doufejme, že nový územní plán 
dokáže zabránit bezhlavé výstavbě  
a dá našemu městu rozumný směr 
rozvoje na několik dalších let.

Vít Šťáhlavský, starosta

Tříkrálová sbírka 2017
Počátkem roku 2017 se po celém Česku uskutečnila tradiční Tříkrálová 
sbírka pořádaná Charitou ČR.
Ve dnech 4. až 8. ledna 2017 poprvé zavítali tři králové (resp. královny)  
i do Hostomic a Bezdědic, aby za zpěvu koled získávali finanční prostředky  
na různé sociální projekty na pomoc nemocným, handicapovaným, senio- 
rům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí.  
Díky štědrým dárcům, kteří byli odměněni drobnými propagačními před- 
měty, bylo vybráno celkem 5 401 Kč, z nichž bude 65% poskytnuto obecně 
prospěšné společnosti Digitus Mise, která v Hostomicích zajišťuje pečovatel- 
skou službu. Arcidiecézní Charita Praha využije na své projekty 15% výtěžku, 
10% je určeno na rozvojové projekty v zahraničí, 5% půjde na celostátní  
projekty Charity ČR a 5% je režie sbírky.
Všem dárcům děkujeme a věříme, že se napřesrok opět uvidíme. 

Kašpar, Melichar a Baltazar Hofmanovi

VeřejNé projedNáNí  
NáVrHu NoVéHo úzeMNíHo pláNu
Vážení občané,
došli jsme společně do poslední fáze procesu pořizování nového územního plánu. To, jak bude náš nový územní 
plán vypadat, je výsledkem dlouhých měsíců tvrdé práce nejen jeho autora Ing. arch. Michala Kuzemenského  
a jeho týmu, ale i pořizovatele územního plánu - Odboru územního plánování města Hořovice. 
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zápis ze zasedáNí  
zasTupiTelsTVa MěsTa HosToMice č. 1/2017
koNaNéHo dNe 19. ledNa 2017 od 18.00 Hod. V HosToMicícH

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

Program:
1. Schválení rozpočtu na rok 2017
2. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2017
3. Projednat žádost o finanční příspěvek  
 pro Šachový klub při městském úřadu Hostomice
4. Schválení smlouvy s dodavatelem  
 na svoz a likvidaci odpadů
5. Projednat dodatek č. 8 ke koncesní smlouvě  
 o provozování vodohospodářského majetku  
 a zajištění jeho provozu
6. Projednání podání žádosti o dotaci  
 na opravu hřbitovní zdi v Hostomicích
7. Schválení dodatku k rezervační smlouvě  
 na koupi domu v obci radouš čp. 70
8. Schválení likvidace nepotřebného majetku
9. různé
10. 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: Ulrich 
 Ověřovatel zápisu: Příhoda, Šťáhlavský 
 Návrhová komise: Bomba, Kubišta 
 Hlasování: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se)
2. Schválení programu dle návrhu. 
 Hlasování: 6-0-0
3. zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření  
 č. 1/2017. 
 Hlasování: 6-0-0
4. zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro šachový klub  
 při MěÚ Hostomice ve výši 10 000,- Kč. 
 Hlasování: 6-0-0
5. zastupitelstvo schvaluje smlouvu na svoz  
 a likvidaci odpadu se společností ruMPOLd-P s.r.o  
 ve výši 5 185 184,60 Kč včetně dPH. 
 Hlasování: 6-0-0

6. Starosta informoval zastupitele o připravovaném  
 jednání se zástupci VaK Beroun ve věci uzavření  
 dodatku ke koncesní smlouvě o provozování  
 vodohospodářského majetku a zajištění jeho  
 provozu.

7. zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci  
 na I. etapu opravy hřbitovní zdi v Hostomicích. 
 Hlasování: 6-0-0

8. zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku  
 k rezervační smlouvě na koupi domu v místní části  
 radouš čp. 70. 
 Hlasování: 6-0-0

9. zastupitelstvo schvaluje likvidaci nepotřebného  
 majetku (kontejnerů) za cenu kovového šrotu. 
 Hlasování: 6-0-0

10. zastupitelstvo schvaluje podepsání smlouvy  
 o zřízení věcného břemene - služebnosti  
 č. IV-12-6017872/001 k par. č. 426. 
 Hlasování: 6-0-0

11. zastupitelstvo schvaluje účelovou dotaci  
 pro SK Hostomice ve výši 75 000,- Kč. 
 Hlasování: 5-0-1

12. zastupitelstvo schvaluje účelovou dotaci  
 římskokatolické farnosti Hořovice ve výši  
 36 905,- Kč za účelem opravy věžních hodin  
 na kostele v Hostomicích. 
 Hlasování: 6-0-0

13. zastupitelé berou na vědomí všechny body diskuze.

MěsTský úřad  
iNforMuje 

PříŠTí ZASeDáNí PROBěHNe  
DNe 8. úNORA 2017 V 16.00 HODIN  

V ReSTAURACI U FRAJeRů  
V HOSTOMICíCH.



CO Se u náS děje / HISTOrICKÉ OKÉnKO

4 HOSTOMICKÉ LISTY

Město Hostomice ke konci roku 2016 vysoutěžilo nového dodavatele pro 
komplexní zabezpečení zneškodnění odpadů pro město Hostomice a přilehlé 
obce radouš, Bezdědice a Lštěň. Výběrového řízení se zúčastnily celkem  
tři společnosti - dOKaS dobříš s.r.o., KOMwaG a.s. a ruMPOLd-P s.r.o.

Vítězem VŘ s nejnižší nabídkovou cenou za čtyři roky plnění se stala společnost 
ruMPOLd-P s.r.o. Celková nabídková cena činí 5.185.184,60 Kč vč. dPH.  
S vítězným uchazečem byla podepsána nová smlouva.
Na základě nově vysoutěžených cen za svoz komunálního i tříděného odpadu  
se městu významně sníží částka, kterou několik let muselo na tyto služby doplácet 
z běžného rozpočtu. Tyto uspořené prostředky bude moci město využít na jiné 
důležité služby pro občany. V minulých letech šlo z rozpočtu města na doplatek  
za svoz odpadu, po odečtu vybraných poplatků od občanů, průměrně 900.000,-Kč.  
Vysoutěžením nových cen se tento doplatek města podařilo snížit v průměru  
na 150.000,- Kč.

PLaTBa za SVOz a LIKVIdaCI OdPadů V rOCe 2017
Každá trvale přihlášená osoba 600,- Kč
Rekreační objekt celkem 600,- Kč
Platba je splatná do 31.3.2017, 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 Bezdědice, Radouš a Lštěň 50,- Kč)  
můžete přidat k částce poplatku za odpady se stejným VS.

NoVý dodaVaTel Na sVoz  
a likVidaci odpadů

Vážení občané, 
z důvodu dlouhodobých 

mrazů dochází  
k možnému poškození 
vodovodních přípojek  
a následnému úniku  

pitné vody.

Žádáme vás tímto,  
abyste si zkontrolovali 

vodovodní přípojky  
a pokud možno  

informovali své sousedy 
i majitele rekreačních 

objektů. 

Děkujeme za spolupráci. 

Vít Šťáhlavský 
starosta
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MŠ a zŠ HOSTOMICe

MaTeřská škola V ledNu
zimní radovánky
Po dlouhé době nám napadl sníh i v Hostomicích. Ve školce jsme 
měli ze sněhové nadílky velikou radost. I když se sníh nelepil,  
o to více jsme se vyřádili na naší zahradě při sjíždění kopečků  
na lopatách. Předškoláci se pak ještě vypravili na větší kopec  
Šiberák. Příště až napadne sníh, doufáme, že už budeme moci  
postavit na naší zahradě i rodinku sněhuláků.

opičí dráha
Ve čtvrtek 19. ledna 2017 dopoledne předškoláci navštívili tělo- 
cvičnu základní školy, kde pod vedením pana učitele Krampery  
a žáků zdolávali opičí dráhu. úkolem dětí bylo překonat překážko- 
vou dráhu sestavenou z laviček, žíněnek, kruhů, židlí, žebřin, ... 
Všem účinkujícím šlo hlavně o radost z pohybu a trénování tělesné 
zdatnosti. Děkujeme. Za kolektiv MŠ Vlaďka Synková

akce sTp Hostomice v místní zš
Dne 11.1.2017 se na ZŠ P. Lisého uskutečnila akce pro seniory Smějeme se  
se skrytou kamerou. Zúčastnilo se jí 25 členů STP. Program zajistila paní 
Slávka Součková, občerstvení připravily a členy STP obsluhovaly žákyně  
5. a 6. tříd - K. Fatková, A. Šebková, F. Klozíková a A. Císařová. Děkujeme.
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rozloučeNí s rokeM 2016 
a rozdáNí dárků
21. prosince 2016 jsme se naposledy sešli ve starém roce, aby si děti rozdaly 
dárečky, které si nadělily pod stromeček. 
Vedoucí si pro ně připravili velké překvapení v podobě dortu, kterým 
poděkovali za skvělou reprezentaci hasičů Hostomice. Po předání dárečků 
a ochutnání všech dobrot, které si děti přinesly, jsme poslední setkání 
zakončili diskotékou.
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šli jsme si zabruslit
Hasiči jsou všestranní sportovci, a proto jsme 
využili zamrzlých rybníků a šli si zabruslit. 
Na zahřátí jsme si zahráli pár soutěží a her, 
nechyběl ani hokej. A ti co nebruslili, nezůstali 
doma, postavili nám nádherného sněhuláka  
Boba a podporovali nás při soutěži. 
Všichni jsme si to náramně užili!

jak se cHoVaT,  
když se pod NáMi  
proloMí led 
Konečně nám zamrzly rybníky a my jsme se 9. ledna  
vydali na rybník k Budilům, kde bylo dětem předvedeno,  
jak se správně zachovat, když se pod nimi proboří led. 
Ve druhé části ukázky se dozvěděli i to, jak v této situaci  
pomoci kamarádovi.
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SPOLeČenSKá ruBrIKa / InzerCe

ozNáMeNí
■ Spolek rodičů a přátel základní  
školy P. Lisého Hostomice vás srdečně 
zve na ples, který se bude konat dne  
18. února 2017 od 20.00 hodin. 
K tanci a poslechu hraje skupina Galaxie.

■ Pozvání do knihovny
Výbor STP Hostomice a paní knihovnice 
Irena Lisá vás srdečně zvou ve čtvrtek  
23. února 2017 od 13.30 hodin do místní  
knihovny. Seznámíme se s knihami líčí- 
cími krásy a pozoruhodnosti Berounska, 
připraveno je malé občerstvení.

zuBNí poHoToVosT
Únor 2017

■ 4. a 5. Dr. Rumovskaya ekaterina  
 Beroun, Plzeňská 32/22,  
 tel. 311 513 313 

■ 11. a 12. Dr. Růžičková Monika  
 Zdice, Čs. Armády 895,  
 tel. 311 685 674 

■ 18. a 19. Dr. Sozieva Zalina  
 Beroun, Havlíčkova 1732/3,  
 tel. 727 836 818 

■ 25. a 26. Dr. Spal Antonín  
 Hořovice, K Nemocnici 1106,  
 tel. 311 559 813

poděkoVáNí
■ Sbor dobrovolných hasičů Hostomi- 
ce děkuje všem občanům a sponzorům 
za poskytnuté dary k pořádání hasičského 
plesu a všem, kteří se na přípravě a orga- 
nizaci této kulturní akce podíleli.

VzpoMíNka
■ Dne 7. února by 
se dožil 80 let pan 
jiří Mikeš z Radouše. 
Kdo jste ho znali  
a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. 

Stále vzpomínají manželka Marie, syn Jiří  
s rodinou, Petr s rodinou a sestra s rodinou

■ Ty roky běží jak 
klidné řeky proud,  
jen vzpomínky  
se vracejí a nedají  
na Tebe zapomenout. 
Dne 18. února uplyne  
26 let, co nás navždy  
opustil náš milovaný  
tatínek a dědeček pan Karel Kocourek  
z Bezdědic. 

Za vzpomínku děkují dcera Dobruš  
a synové Kája a Pepa s rodinami
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NOVĚ OTEVŘENÁ

VÝROBNÍ  
PRODEJNA MASA  
A POLOTOVARŮ

SORTIMENT: 

ŠPÍZY, ROLÁDY, ZÁVITKY,  
KARBANÁTKY, ŘÍZKY,  

HAMBURGERY, SEKANÁ,  
GYROS PLÁTKY, NUDLIČKY, 

PELMENĚ, VARENÍKY

MASO MLETÉ, NALOŽENÉ,  
CHLAZENÉ I MRAŽENÉ

OTEVÍRACÍ DOBA:  
PONDĚLÍ - PÁTEk  

7.00 - 14.30 hODiN

TĚŠÍME SE  
NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

NAJDETE NÁS V HOŘOVICÍCH  
NA SKLENÁŘCE 1507/2 

(HARMONIKA)

nebo na stránkách

www.dobrotik.cz


