
HOSTOMICKÉ LISTY
Číslo: 5/2011 Vyšlo: 1.5.2011

WWW.HOSTOMICE.CZ ZDARMA

Výlet do muzea voskových figurín
Ve čtvrtek 31.3.2011 se vypravili žáci 8.A do Prahy poznat osobnosti české  
historie a nejenom jí. Navštívili Museum voskových figurín v Melantrichově
ulici, kde stanuli tváří v tvář bývalým českým prezidentům, některým politi- 
kům předrevoluční doby, ale i nynějšímu prezidentu panu Václavu Klausovi. 
Zajímavou částí byly osobnosti populární hudby, kdy se na žáky usmívala 
Helena Vondráčková, Aneta Langerová, ale třeba i Michael Jackson. Fanoušci 
sportu uvítali figuríny našich slavných hokejistů - Jaromíra Jágra a Domi- 
nika  Haška. Na konci prohlídky se s žáky rozloučil „Dobrý voják Švejk“. 
Exkurze se žákům líbila, přinesla řadu nových poznatků.

Mgr. Daniela Fatková

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
INFORMUJE

■ PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA  

se uskuteční 18. května 2011  
od 18.00 hodin  
v Hostomicích.

■ OZNÁMENÍ  
O PŘERUŠENÍ DODÁVKY 

ELEKTŘINY:
RADOUŠ 

celá obec - 3.5.2011  
od 7.00 do 16.00 hod.

BEZDĚDICE  
celá obec - 3.5.2011  

od 7.00 do 16.00 hod.

■ OD 1.6.2011 BUDE MÍT 
MUDR. KORBEROVÁ  
ZMĚNU TEL. ČÍSLA.  
Nové číslo: 603 779 374  

(pevná linka bude zrušena).

■ OČKOVÁNÍ PSŮ  
11. KVĚTNA 2011 

Radouš 15.00-15.30 hod. 
Bezdědice 15.35-15.50 hod. 

Lštěň 16.00-16.20 hod. 
Hostomice 16.25-17.00 hod. 

Cena: vzteklina 80 Kč;  
kombi 270 Kč

■ V SOBOTU 2. DUBNA 
SE NA MĚÚ HOSTOMICE 

USKUTEČNILO  
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ.  
Fotografie z vítání jsou 

na stranách 4 a 5.
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JARNÍ JARMARK V HOSTOMICÍCH
V neděli 24.4.2011, na Boží hod velikonoční, město Hostomice organizovalo jarní 
jarmark. 
Počasí se oproti adventnímu jarmarku polepšilo, a tak náměstí před restaurací  
„U Frajerů“ zaplnilo 21 stánků, atrakcí pro děti byla trampolína, nafukovací hrad 
a jízda na poníkovi. K pohodové atmosféře napomohl i nefalšovaný flašinetář 
a též odpolední vystoupení pěveckých sborů pod vedením pana učitele Kafky.
Zájemci si mohli vlastnoručně nazdobit perníčky, uplést pomlázku nebo vidět 
práci dráteníka, háčkování a výrobu originálních šperků z ovčího rouna.
Velká spokojenost organizátorů byla jak se zaměřením stánků orientovaných  
na staročeskou jarní a velikonoční tématiku, tak i se skutečností, že se zapojili  
také místní prodejci. 
Všichni - prodávající i nakupující, ocenili chutné občerstvení, děti pak především 
ledovou tříšť.
Doufáme, že hlavně návštěvníci byli spokojeni, že na jarmarku dobře nakoupili  
a užili si pravou staročeskou, jarmareční atmosféru.
Byli bychom rádi, kdyby v roce 2011 byl v Hostomicích ještě jarmark na posví- 
cení a samozřejmě 2. ročník jarmarku adventního. Závěrem se patří poděkovat 
všem, kteří se na přípravě, průběhu a úklidu podíleli. L. Maršálková
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O jarmarcích
Jarmark. Z německého Jahr a Markt - výroční 
trh. V Hostomicích proběhl jarmark adventní 
- s rozsvěcením vánočního stromu a teď ten 
velikonoční. Hostomice ožily. V perfektním 
počasí se předvedli klasičtí trhovci se stylovým 
zbožím, flašinetář a odpoledne pan učitel 
Kafka s dětmi, sborem Fabian a zpívanými 
i herecky předvedenými kramářskými písněmi.  
Je jen škoda, že moc Hostomických cestu na 
náměstí nenašlo. A to byla na hostomické  
poměry účast ještě výborná. Odvykli jsme 
společenskému životu. Je to tak, ale je to vel- 
ká škoda. Obnova tradičních společenských 
příležitostí typu výročních trhů je proto nez-
bytná a tak důležitá. Nezbytná pro ten pokus. 
Pokus svést lidi dohromady. Proto, abychom  
měli příležitost k sousedským setkáním, proto, 
aby se postupně znovu budovala přirozená  
a přátelská atmosféra malého městečka.

V. Zachoval

■ POZNEJTE SVÉ ZASTUPITELE
Rozhovor s …

Mgr. MICHALEM  
ULRICHEM
- zastupitel města Hostomice  
 a přilehlých obcí
- 28 let 
- Univerzita Karlova v Praze,  
 Přírodovědecká fakulta
- analytik, metodik

Zájmová činnost: cestování, horolezectví, lyžování, historie,  
ekonomie

Plány do budoucna: 
- snaha o větší využití dotací ze strukturálních fondů EU  
 i z národních zdrojů na akce významné pro občany
- rozvinutí mezinárodní spolupráce, získávání poznatků  
 k efektivní správě obce v zahraničí
- dotační zajištění všech připravovaných akcí
- aktivní účast v komisi pro revitalizaci náměstí

...o čem ?

Čerpání dotací
Strukturální fondy EU se čerpají v tzv. programovacích obdobích, 
přičemž současné bude končit v roce 2013. V rámci tohoto  
období je již většina vhodných zdrojů vyčerpána. Pozornost 
se tedy musí soustředit nejen na využití zdrojů v současném  
období, ale i na přípravu pro období následující, které začne 
rokem 2014. Příkladem tohoto přístupu je revitalizace Tyršova 
náměstí, která bude muset být jak ze stavebního, tak i z finan- 
čního hlediska rozčleněna do několika etap, přičemž realizace 
tohoto dlouhodobého projektu se zcela jistě protáhne přes rok 
2014. Mimo dotací ze strukturálních fondů EU však existuje  
i množství dotačních titulů na národní úrovni, o jejichž využití  
se město musí snažit. Tyto dotační tituly nemusí být tvořeny  
pouze veřejnými prostředky, ale může se jednat i o dotace  
poskytované soukromými donory. U dotačních titulů na národní 
úrovni je velmi důležitý celkový přehled o nich a o možnostech 
jejich využití, což je mj. věc, kterou se pokusím zajistit.
Různé dotační tituly mají různý povinný podíl spolufinanco- 
vání ze strany města a důležitým úkolem v případě některých 
investičních akcí proto bude srovnání možných dotačních titulů 
tak, abychom se pokusili o získání toho, který bude pro město 
nejvýhodnější. 
Mým významným úkolem by rovněž mělo být nastavení a kon- 
trola financování města a jeho příspěvkových organizací a to 
jak z hlediska krátkodobého (sestavování a kontrola plnění 
rozpočtu), tak i z hlediska dlouhodobého (dlouhodobé plánování 
finančního hospodaření včetně úvěrů).
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Na charitativním plese berounského  
Klubíčka se házel záchranný kruh 
V březnu se ve Společenském domě ve Zdicích  pod taktovkou občanského  
sdružení berounského Klubíčka uskutečnil již třetí charitativní ples. Při této  
příležitosti ředitelka klubíčka Alena Pecková představila novou kampaň na pomoc 
Klubíčku pod názvem Záchranný kruh. 
„Dopad ekonomické krize pocítili snad všichni. Domácnosti, firmy, podnikatelé.
Bohužel se její dopad nevyhnul ani naší organizaci. V posledních dvou letech jsme 
byli nuceni výrazně snížit počet zaměstnanců a ušetřit tak náklady. Museli jsme 
také zvýšit ceny za poskytování služeb potřebným. Nyní už opravdu nemáme kam 
sahat. Proto jsme vymysleli kampaň na pomoc pod názvem Záchranný kruh. 
Pokud nám firmy, organizace a lidé nehodí záchranný kruh v podobě jakých- 
koliv finančních darů, budeme muset letos Klubíčko, které dnes pomáhá 73 rodinám 
s postiženými dětmi i dospělými, po 14 letech zavřít. Věříme však, že se nám podaří 
sehnat potřebné peníze a budeme tak moci v naší činnosti i nadále pokračovat“, dodává 
Alena Pecková, ředitelka Klubíčka.
Večer odstartovala taneční skupina Lukáše Procházky Freak D.C, k tanci pak hrála  
již tradičně skupina Karavel pod vedením kapelníka Pavla Marka. 
Samotná akce Záchranný kruh byla odstartovaná netradiční soutěží, kdy si ple-
sající hosté odnesli speciální cenu od sponzora. Zvítězil ten, kdo chytil záchranný 
kruh vhozený z pódia mezi tančící. Samozřejmě ani ostatní návštěvníci nepřišli  
zkrátka. Bohatá tombola, kterou Klubíčko získalo výlučně od dárců z Berouna  
a okolí měla skutečně velký ohlas. 
Na plese si také mohli hosté zakoupit reklamní dárky Klubíčka, či perníkový  
záchranný kruh a podpořit tak finančně přímo na místě činnost organizace.
Navíc mohli návštěvníci podepsat Petici proti zrušení průkazek ZTP, příspěvků  
na vozidlo, o změně v posuzování míry závislosti na péči jiné osoby a zaměstná- 
vání osob se zdravotním postižením, celkově o omezení sociálních výhod pro  
handicapované spoluobčany.
Vzhledem k tomu, že šlo o charitativní akci, patří velké poděkování všem, kteří 
Klubíčku pomohli, ať už se samotnými cenami, mezi kterými jste mohli najít  
několik dortů, biokosmetiku, výrobky klientů Klubíčka, dárkové poukazy do 
kadeřnictví, na projížďku na koni, do restaurace a také originální vtipné poukazy 
vytvořené přímo zaměstnanci Klubíčka. Dále nesmíme zapomenout na pomoc  
při grafickém zpracování a tisku plakátů na ples a díky patří všem dobrovolníkům,
kteří odvedli dobrou práci na plese Klubíčka bez nároku na výdělek. 
Více informací ke kampani Záchranný kruh a fotografie z plesu naleznete v nejbližší
době na webových stránkách Klubíčka: www.klubicko.org Markéta Růžičková

si vás dovoluje pozvat na 

DNY OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

které se konají ve dnech  
6. a 7. května 2011  

od 9.00 do 16.00 hod  
u příležitosti nově otevřené  

truhlárny v Hostomicích

❚ praktická ukázka výroby  
❚ prohlídka výrobních prostorů 
❚ ukázka zpracování dřevního 
odpadu ❚ výstava zahradního  

nábytku ❚ široký sortiment  
interiérových dveří a klik  

❚ dřevěná eurookna a plastová 
okna ❚ ostatní truhlářské výrobky

Možnost zakoupení  
(objednání) veškerého  

sortimentu za ZAVÁDĚCÍ CENY

Občerstvení zajištěno.

Zakázkové truhlářství Zima s.r.o. 
U Hřiště 579 (areál bývalého JZD) 

Hostomice pod Brdy 
www.zima-truhlarstvi.cz
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Informace k zasílání složenek pro platby 
daně z nemovitostí od roku 2011
25 MF-Inf 10 - vzor č. 3
Složenky pro placení daně z nemovitostí jsou ve většině případů zpra-
covávány centrálně podle územní působnosti jednotlivých finančních
ředitelství a rozesílány daňovým subjektům hromadně dodavatelskou fir-
mou. 
Počínaje rokem 2011 je dříve zasílaná daňová složenka nahrazena standardní 
složenkou typu A, podléhající poštovnímu poplatku podle platného ceníku 
České pošty. Rozsah informací, zasílaných poplatníkům se složenkami, 
stejně jako způsob jejich distribuce, se však nemění. 
Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se nacházejí 
v působnosti dvou či více finančních úřadů v rámci působnosti jednoho
finančního ředitelství, jsou v zájmu urychlení distribuce do obálek vkládány
společně složenky za všechny tyto finanční úřady. Jednotlivé složenky jsou
opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu (tj.
toho finančního úřadu, v jehož obvodu místní působnosti se nemovitost
nachází), kterému je příslušná platba určena. Na alonži složenky jsou uve-
deny informace pro poplatníka o počtu splátek a výši daně, případně o výši 
daňového nedoplatku za předchozí zdaňovací období. Má-li poplatník daně 
z nemovitostí nemovitosti u více finančních úřadů v působnosti různých
finančních ředitelství, obdrží zpravidla obálku se složenkami za každé
dotčené finanční ředitelství samostatně.
Vzhledem k centrálnímu zpracování a rozesílání složenek musí být údaje 
na složenky za jednotlivé finanční úřady předány zpracovateli s takovým
předstihem, aby složenky mohly být poplatníkům doručeny do 15.5. 
zdaňovacího období (tj. příslušného roku), neboť první termín splatnosti 
daně z nemovitostí je do 31.5. zdaňovacího období. Je proto pravděpodobné, 
že někteří poplatníci zaplatí daň v mezidobí, tj. dříve než obdrží složenku. 
V takovém případě budou údaje na alonži složenky sloužit pouze ke kon-
trole výše daně a k případnému doplacení rozdílu mezi vyměřenou daní a 
částkou již uhrazenou. 
Pro platbu daně z nemovitostí u každého z dotčených finančních úřadů
je poplatníkovi daně zasílána jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto 
finančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato
daň vyšší než 5 000 Kč a platí se tedy ve dvou splátkách. Daň vyšší než  
5 000 Kč lze však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu  
první splátky daně. 
Jestliže poplatník podá daňové přiznání po 31.1. zdaňovacího období a v 
něm vypočtená daň se liší od částky daně uvedené na složence, uhradí daň 
ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši, kterou mu správce 
daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 
Ve specifických případech mohou být složenky i nadále zasílány či jinak
distribuovány (např. prostřednictvím obcí) jednotlivými finančními úřady.
Tuto možnost mohou jednotlivé finanční úřady zvolit podle konkrétních
podmínek v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručení 
složenek poplatníkům. 
Důležité upozornění: Adresa PO Boxu, uvedená v levém horním rohu 
obálky se složenkami, je určena pro vracení nedoručitelných složenek 
Českou poštou, nikoli však pro doručování jiné korespondence finančním
orgánům. Orgánem, který vyměřuje daň, je vždy místně příslušný finanční
úřad. Veškeré dotazy, podněty, odvolání apod. proto zasílejte vždy na adresu 
místně příslušného finančního úřadu, uvedeného na složence.

Kurz zdobení perníčků
Na konci března se sešly ve cvičné kuchyni 
ZŠ Pavla Lisého ženy ze STP v Hostomicích, 
aby pod vedením paní Drahušky Svobodové 
zdobily velikonoční perníčky a získaly tak 
nové zkušenosti a užitečné rady při této 
činnosti. Perníčky se podařily. Doufáme,  
že potěšily výherce v tombole na Papučovém 
posezení. Paní Svobodové moc děkujeme!

Výbor STP



OZNÁMENÍ
■ Zveme vás na Dětské rybářské závody, 
které se konají na návsi v Bezdědicích  
v sobotu 14.5.2011. Prezence soutěžících 
v rybaření od 8.30 do 9.00 hodin. Závody 
proběhnou od 9.00 do 12.00 hodin. Ostatní 
děti se mohou zúčastnit různých soutěží. 
Připravili jsme hezké ceny, občerstvení je 
zajištěno. Těší se na vás členové Maracana 
Bezdědice.

■ Pozvánka na Okrskovou soutěž hasičů 
v Radouši dne 14.5.2011 od 8.00 hodin.

■ Dne 28. května se od 9.00 hodin 
uskuteční sběr železného šrotu, který 
provede SK Hostomice. SK prosí občany, 
aby sběr připravili v sobotu ráno před své 
domy a nenechali vydělat nenechavcům.

■ Dne 4.6.2011 od 13.00 hodin se v Ra- 
douši u koupaliště bude konat Dětský 
den.

■ Přátelé a příznivci historických vozidel 
si vás dovolují pozvat na druhý ročník  
jízdy starších vozidel „Okolo Karlštejna 
2011“, která se koná 6.-8. května 2011 
– hostomické náměstí 7.5.2011 kolem  
14. hodiny.

■ Informace pro přihlášené do divadla 
Kalich 
Pro nemoc herců se mění termín před- 
stavení Splašené nůžky v divadle Kalich  
z 23.3.2011 na neděli 22. května 2011.  
Vstupenky platí, odjezd autobusu v 17.00 
hodin od ZŠ v Hostomicích se nemění. 
Začátek představení je v 19 hodin.

■ Pojďte s námi na procházku
STP v Hostomicích vás zve v pondělí  
9. května 2011 na procházku jarní příro- 
dou. Odjezd linkovým autobusem ve 13.17 
hodin z Hostomic na zastávku na Klínku, 
odtud pěšky přes Běřín do Jinec (max.  
3 km), zpět z Jinec nám. jede autobus  
v 15.16 hodin do Hostomic. V Jincích 
zbude čas na kávu a prohlídku obce.

■ Celodenní výlet
STP v Hostomicích připravuje na čtvrtek  
7. července 2011 celodenní výlet do Zah- 
rad Botanicus Ostrá (historická vesnička, 
stará řemesla, která si můžete vyzkoušet, 
bylinná, okrasná a jiné zahrady, možnost 
oběda) a do parku s labyrintáriem na zám- 
ku Loučeň. Člen zaplatí 100,- Kč, nečlen 
200,- Kč (v ceně není zahrnuto vstupné  
- Botanicus 90,- Kč / důchodci 50,- Kč, 

labyrintárium 90,- Kč / důchodci 50,- Kč).  
Odjezd v 8.00 hodin od ZŠ, návrat  
do Hostomic kolem 18. hodiny. Přihlásit  
se můžete v papírnictví u ZŠ, nutno hned 
zaplatit danou částku. Upřednostníme 
členy STP.

■ Aerobik a Bodyforming
V tělocvičně ZŠ Hostomice každou středu 
od 18 do 19 hodin. S sebou si přineste 
podložku, pití, ručník, boty do tělocvičny 
a hlavně dobrou náladu! Vstup: 50,- Kč. 
Aerobik je vhodný pro všechny. Jde o 
komplexní procvičení celého těla. Lekce 
obsahuje kondiční cvičení, které vystřídá 
posilování a následuje pochopitelně stre- 
čink – protahování. Těší se na vás Petra 
Šebková, instruktorka aerobiku

■ Zumba v hostomické základní škole 
každý čtvrtek od 18.30 hod., cena: 50,-Kč.  
Informace a dotazy - Jana Škachová,  
e-mail: jana.zumba@seznam.cz

■ Masáže Pavlína Duníková, Tyršovo 
nám. 25, Hostomice (u squashového  
centra) telefon: 731 455 094.
Provozní doba: Po - Pá 14.00-18.00 hod.
■ klasická rekondiční masáž ■ detoxikační 
medová masáž ■ 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

■ Potřebujete se vrátit do práce  
a nemáte školku? Nabízím hlídání dětí  
od narození do 6 let, na plný úvazek.  
Nejlépe Hostomice, ale není podmínkou. 
Také v noci, nebo o víkendu. Kontaktní  
e-mail: hlidanidetihostomice@seznam.cz

■ Prodám byt 3+1 v osobním vlast- 
nictví. Byt je po rekonstrukci, v prvním 
patře jednopodlažního bytového domu  
v Nádražní ulici v Hostomicích. V případě 
zájmu volejte na tel. číslo 722 602 704.

■ Pán středního věku hledá podnájem 
1+0, nebo 1 místnost. Ozvěte se prosím  
na číslo 720 657 825.

PODĚKOVÁNÍ
■ Děkuji ČSŽ za milé blahopřání k mým  
narozeninám.

Marie Čabounová, Bezdědice

■ Děkuji svazu žen a Svazu tělesně 
postižených za blahopřání k narozeninám.

Marie Bartoníčková

VZPOMÍNKA
■ V neznámý svět odešel jsi spát, 
 zaplakal každý, kdo měl tě rád. 
Dne 28. května uplyne smutné výročí  
od smrti pana Františka Plecitého. 

Za vzpomínku děkují manželka,  
dcera a syn s rodinami..

ZUBNÍ POHOTOVOST
Květen 2011

■ 1. MUDr. František Hensch 
 Zdice, tel. 311 685 672

■ 7. a 8. MUDr. František Hensch 
 Zdice, tel. 311 685 672

■ 14. a 15. MUDr. Josef Holman 
 Hořovice, tel. 311 516 660

■ 21. a 22. MUDr. Jarmila Holmanová 
 Hořovice, tel. 311 516 660

■ 28. a 29. MUDr. Zdeněk Kaiser 
 Hořovice, tel. 311 542 346

Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.
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Uzávěrka HL je vždy 22. den v měsíci.
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