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Recitační soutěž na ZŠ Pavla Lisého
Na ZŠ Pavla Lisého v Hostomicích  se 13. ledna 2010 uskutečnilo školní 
kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se ho 49 žáků. Zaznělo zde plno  
zajímavých ukázek poezie i prózy. Ale výherci mohli být jen tři z každé  
kategorie, a proto se bojovalo až do posledního dechu. 
Vítězi jednotlivých kategorií se stali: 
Ester Kubátová a Jan Walter ze 3. třídy, Kateřina Obořilová ze 4. třídy,  
Michal Šinágl ze 7.B a Tomáš Dědek z 8. ročníku. 
Doufejme, že mnozí z nich uspějí v okresním kole.

Tomáš Dědek, žák 8. třídy

V Y H L Á Š K A
Ředitelství Základní školy  
v Hostomicích vyhlašuje 

ZÁPIS DĚTÍ  
DO PRVNÍHO 

ROČNÍKU  
PRO ŠKOLNÍ ROK 

2010-2011
Zápisu se zúčastní všechny děti, 

které dovrší šestý rok věku  
dnem 31. srpna 2010.

Jsou to děti narozené v době  
od 1. září 2003 do 31. srpna 2004.

K zápisu se dostaví i dítě,  
kterému byl povolen odklad  

povinné školní docházky.
Žádá-li zákonný zástupce dítěte,  

aby do školy bylo přijato dítě,  
které dovrší šestý rok věku  

až po 31. srpnu 2010,  
je povinen předložit vyjádření  

pedagogicko-psychologické  
poradny a dětské lékařky.

Zápis se bude konat v budově 
základní školy v učebně 1. třídy  

v přízemí školy 
ve čtvrtek 11. února 2010  
od 14.00 do 18.00 hodin.
Děti se dostaví k zápisu  

v doprovodu rodičů nebo  
svých zákonných zástupců  

a zákonný zástupce předloží  
tyto doklady:

občanský průkaz 
rodný list dítěte 

zdravotní průkazku pojištěnce
V Hostomicích 5.1.2010 
Mgr. Jiřina Walterová 

ředitelka školy
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1. Jste spokojeni se stavem  
 náměstí v Hostomicích?
 ANO 1
 NE 26
 BEZ VYJÁDŘENÍ 2

2. Jestliže ne, jakou navrhujete  
 změnu?
- komunikace, řešení dopravy,   
 přechody, obchvaty 19
- oprava chodníků 17
- úprava zeleně, parků   
 (stromy, keře) 14
- parkovací místa 11
- lavičky, odpadkové koše 11
- zrušení plůtků v parku 3
- zřízení kašny, vodní plochy 3
- vhodné umístění kontejnerů 2
- otevřený přístřešek, posezení 2
- oprava budovy pošty 2
- zřízení veřejného WC 2
- odstranit stávající přechod   
 u školy 2
- zřídit občerstvení 1
- demolice či rekonstrukce   
 hasičárny 1
- rekonstrukce plochy nám.,   
 přestěhování hřiště 1
- oprava památek 1
- změnit vstup do nákupního   
 střediska 1
- zřídit cyklistickou stezku   
 podél chodníků 1

- silnice a chodníky pouze   
 dlážděné 1
- vyřešit parkování k bytům   
 a bytovým domům na nám. 1
- zřídit společenskou místnost   
 (pro kultur. vyžití, setkávání) 1

3. Jaké funkce by mělo hostomické  
 náměstí naplňovat?  
 Co by na náměstí podle Vás  
 mělo být?  
 Co by se tam mělo dít a k čemu  
 by mělo sloužit?
- místo pro setkávání 18
- dětské hřiště, hrací plochy 15
- parkování 13
- tržiště 12
- památky, stávající památníky 12
- klidová zóna, relaxace,   
 posezení 10
- park, zeleň 9
- veřejné WC 9
- zastávky autobusů, event.   
 zastřešené 9
- místo pro koncerty, výstavy 8
- orientační, turistické   
 a reklamní tabule,   
 inform. centrum 7
- kašna, vodní plocha 7
- odpadkové koše pro   
 exkrementy psů, místo   
 pro procházky se psy 6
- chodníky 6
- přechody, zpomalovací   
 retardéry 3

- rekonstrukce budov pošty   
 a hasičárny pro multifunkční   
 využití 2
- pěší zóna 1
- tzv. pítka 1
- adaptace budovy MěÚ   
 na byty 1
- funkční dešťová kanalizace 1
- nákupní centrum 1
- bankomat 1
- památník hostomickým   
 obětem totalitních režimů 1
- odklonění dopravy z náměstí 1

Další připomínky občanů:
- vyměnit vedení města
- informovat občany
- zajistit bezpečnost občanů
- zasadit sosny na jaternice
- zřídit kašnu na pivo
- zřídit nástěnku pro darebáky
- okruh pro in-line po Hostomicích  
 a v okolí
- železniční trať dvojkolej.   
 elektrifikovaná
- bezbariérové řešení Hostomic
- přechody pro chodce   
 ve vzdálenosti min. 50 m   
 od středu křižovatky
- hřiště pro teenagery a dospělé  
 (tenis, volejbal aj.)
- zřídit městskou policii

■ HOSTOMICKÉ NÁMĚSTÍ OPĚT
V minulém čísle HL jsem sliboval pokračování informací o postupu soutěže na revitalizaci hostomického 
náměstí. Tak tedy tentokrát to bude jednoduché. Jako součást zadání soutěže budou všem soutěžícím přiloženy 
výsledky ankety pečlivě zpracované paní ředitelkou Walterovou. Je to ta anketa, která částečně probíhala 
(dospělácká část) v Hostomických listech před Vánoci. Výsledky jsou jistě zajímavé a ještě zajímavější bude 
jejich zohlednění v soutěžních návrzích. No uvidíme! Ing.Vladimír Zachoval

Výsledky ankety týkající se náměstí v Hostomicích - občané
Celkem odevzdáno 29 anketních lístků.
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1. Jste spokojeni se stavem náměstí  
 v Hostomicích?
 ANO 17
 NE 27
 BEZ VYJÁDŘENÍ 3

2. Jestliže ne, jakou navrhujete  
 změnu?
- oprava chodníků 7
- úprava cest, silnic 7
- rozšíření obchodní sítě 6
- zastřešené autobusové zastávky 5
- rychlé občerstvení 4
- kašna, vodní plocha 4
- parkovací místa 4
- KFC 4
- oprava domů, budovy pošty 4
- tržiště 3
- místo pro výstavy,   
 koncerty, setkávání 3
- erotik city 3
- skatepart 3

- kavárna, příp. internetová   
 kavárna 3
- úprava parku, výsadba   
 nové zeleně 2
- veřejné WC 2
- nová restaurace 1
- oprava kostela 1
- pizzerie 1
- oprava hřbitovní zdi 1
- automaty na kávu 1
- osvětlení přechodů 1
- lavičky 1
- přechod u hřiště 1

3. Jaké funkce by mělo hostomické  
 náměstí naplňovat?  
 Co by na náměstí podle Vás  
 mělo být?  
 Co by se tam mělo dít a k čemu  
 by mělo sloužit?
- rychlé občerstvení,   
 pizzerie, McDonald 9
- prostor pro koncerty,   
 disko, výstavy 8

- park, zeleň 4
- veřejné WC 4
- místo pro parkování 4
- místo pro setkávání 3
- kašna 2
- tržiště 2
- kavárna 2
- památky 1
- místo pro cirkusy 1
- autobusové zastávky 1
- obchodní centrum 1
- aquapark 1
- osvětlení přechodů 1
- muzeum osobností   
 Hostomicka 1

Další připomínky žáků:
- zakázat volného pobíhání psů
- více akcí pro děti
- zpřístupnit hřiště
- nové jízdní řády

Výsledky ankety týkající se náměstí v Hostomicích - žáci ZŠ P. Lisého Hostomice
Celkem odevzdáno 47 anketních lístků.

V prosinci minulého roku započala Zemědělská vodohos- 
podářská správa se stavebními úpravami na Chumavě,  
které mají zlepšit průtočnost vody korytem. 
Stavba se skládá z několika částí.
První část, na níž již byly započaty práce, je výstavba retenční 
přehrážky pod Pilským (Brůžkových) mlýnem. Přehrážka 
má za cíl zachytit splaveniny z horního toku Chumavy, 
které zanášejí koryto převážně v intravilánu Hostomic.  
Za běžných průtoků se hladina potoka nad přehrážkou  
nezvedne, protože přehrážka bude mít v tělese hráze 
„průduchy“, kterými bude moci voda odtékat. Jednou za čas 
bude sediment, který se v přehrážce nashromáždí, odtěžen.
Druhou částí stavby je oprava kamenného mostku u Pilské- 
ho mlýna, výměna dřevěných prahů a oprava stávajících  
kamenných stupňů od mostku u Pilského mlýna po Potoční 
ulici a odtěžení sedimentu od ulice K Zátoru po Potoční 
ulici.
Třetí částí je výstavba nového brodu k domu Palivcových  
v Bubenické ulici.

Čtvrtou částí je snížení kamenného stupně a jeho přestavění 
na šikmý balvanitý skluz v Bubenické ulici (zde je kvůli  
tomuto stupni mělké koryto, které zvládne pouze pětadva- 
cetiletou vodu a díky tomu zde dochází k častějšímu vylití  
Chumavy z koryta), přestavba všech dalších kamenných 
stupňů na šikmé balvanité skluzy od Potoční ulice až po 
Školní ulici a výstavba kynety (prohlubeň v korytě, kterou 
potečou běžné letní průtoky Chumavy - podobná je na 
Červeném potoce v Hořovicích).
Pátou a poslední částí je oprava kamenných zídek břehů 
Chumavy.
Závěrem bych rád ještě upozornil, že stavbu nefinancuje 
(vyjma opravy mostku), ani nezadává město. Toto 
zdůrazňuji zejména proto, že město není spokojeno  
s kvalitou prováděného díla firmou Stavby, a.s. S kvalitou
díla není však spokojena ani Zemědělská vodohospodářská 
správa, která aktuálně nechala dodavatele stavby zbourat  
část přehrážky, kterou již měl postavenou. Postup prací  
a jejich kvalitu budeme samozřejmě sledovat, abychom  
zamezili případným problémům na Chumavě, a to zejména 
při případných povodních. Vít Maršálek

■ PROBÍHAJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY CHUMAVY
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MĚSTSKÝ ÚŘAD 
INFORMUJE

■ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ  
se uskuteční ve středu 17.2.  
od 18.00 hodin ve volební  

místnosti MěÚ Hostomice.

■ Platba za svoz a likvidaci 
odpadů v roce 2010

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. 362037329/0800 

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

■ Městská knihovna Hostomice 
prosí čtenáře, aby si nezapomněli 

obnovit čtenářské průkazy  
na nový rok. 

Registrační poplatek pro rok 2010 
je třeba uhradit hned při první 

návštěvě knihovny. 
Nový výpůjční systém neumožňuje 

vypůjčit si další knihy:
a) bez zaplacení registračního 

poplatku.
b) v případě, že máte doma  

třeba jen 1 knihu nebo časopis  
déle než 3 měsíce.

V těchto uvedených případech  
se zablokuje složka pro půjčování,  
a není možné cokoliv si vypůjčit.

Tato pravidla půjčování jsou  
v souladu s Knihovním řádem  

a platí již od roku 2002.
Registrační poplatek:

dospělí 100,- Kč na rok, děti 50,- Kč, 
druhý a každý další rodinný 

příslušník 20,- Kč

Přítomni: V. Šťáhlavský,  
Ing. V. Zachoval, V. Maršálek,  
Ing. J. Jirák, E. Fajrajzlová,  
Ing. P. Brůžek, Mgr. J. Walterová, J. 
Nádvorník
Omluven: V. Malecký

Zastupitelstvo města Hostomice:
1. Schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 9/2009.  
 Hlasování: 8-0-0  
 (pro-proti-zdržel se)
b) Rozdělení zisku školní jídelny  
 Hostomice za rok 2009 ve výši  
 71.000,- Kč tak, že do fondu  
 oprav půjde 21.000,- Kč a do  
 fondu reprodukce 50.000,- Kč.  
 Hlasování: 8-0-0
c) Ztrátu v hospodaření ZŠ Hosto- 
 mice za rok 2009 ve výši 390,- Kč,  
 která bude uhrazena z rozpočtu  
 na rok 2010. Hlasování: 8-0-0
d) Ztrátu v hospodaření MŠ Hostomi- 
 ce za rok 2009 ve výši 33.192,91 Kč,  
 která bude uhrazena z rozpočtu  
 na rok 2010. Hlasování: 8-0-0
e) Prodej, směnu a opravu minulých  
 usnesení o prodeji níže uvedených  
 pozemků takto: 
 - prodej pozemku parc. č. 137/1,  
  k.ú. Bezdědice u Hostomic, dle  
  geometr. plánu č. 129-516/2009,  
  o výměře 1.800 m2 za cenu  
  10,- Kč/m2 p. Tarabovi 
 - prodej pozemku parc. č. 523/14  
  v k.ú. Hostomice pod Brdy o vý- 
  měře 60 m2 za cenu 100,- Kč/m2  
  manželům Hrdouškovým 
 - prodej pozemku parc. č. 1217/41  
  v k.ú. Hostomice pod Brdy,  
  dle geometrického plánu  
  č. 783-518/2009, o výměře  
  269 m2 za cenu 10,- Kč/m2  
  společnosti INFANT, a.s. 
 - prodej pozemků parc. č. 1451/5,  
  1450/1, 1449/3 a 1449/5 v k.ú.  
  Hostomice pod Brdy o celkové  

  výměře 1.344 m2 za cenu  
  10,- Kč/m2 RNDr. Mgr. Richar- 
  du Chvojkovi, CSc. 
 - směnu pozemků ve vlastnictví  
  Ing. Greifa parc. č. 1429/29,  
  1429/31, 1429/32, 119/5 a poze- 
  mek parc. č. 148/14 vzniklý  
  v GP č. 781-515/2009 za pozemek  
  města parc. č. 1367, vše v k.ú.  
  Hostomice pod Brdy. 
 Hlasování: 8-0-0
f) Změnu hranice obce mezi obcemi  
 Hostomice a Běštín, a to tak, že  
 pozemky parc.č. 1623/3, 1623/82,  
 1623/83 a rozestavěný RD postave- 
 ný na pozemku parc.č. 1623/83  
 přejdou z k.ú. Hostomice pod Brdy  
 do k.ú. Běštín. Hlasování: 8-0-0
g) prodloužení trvání rozpočtového  
 provizoria na rok 2010 do února  
 2010. Hlasování: 8-0-0

2. Ukládá:
a) P. starostovi projednat s vedoucí  
 školní jídelny Hostomice možnost  
 motivace za zvýšení počtu vydaných  
 obědů a možnost vaření v období  
 prázdnin.
b) P. starostovi zajistit řádné dopravní  
 značení na autobusovém nádraží  
 a kolem nákupního střediska  
 v Hostomicích - na příštím jedná- 
 ní zastupitelstva bude zastupitel- 
 stvo informováno o vykonaných  
 opatřeních v této věci.

3. Bere na vědomí:
a) Informaci o návrhu rozpočtu  
 na rok 2010.
b) Informaci o postupu prací  
 na architektonické soutěži  
 na hostomické náměstí.
c) Všechny body diskuse.

Usnesení: hlasování: 9-0-0

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
MĚSTA HOSTOMICE Č. 1/2010 KONANÉHO DNE 20. LEDNA 2010  

OD 18.00 HODIN V HASIČSKÉ ZBROJNICI V RADOUŠI
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Setkání ve škole
Hezké odpoledne strávili členové SZP 
v Hostomicích ve středu 13. ledna 2010  
v učebně zeměpisu na ZŠ Pavla Lisého. 
Na interaktivní tabuli zhlédli film Li- 
tavka, řeka brdských hor, zachycující  
zajímavá místa v našem regionu i nád-
hernou přírodu kolem nás. Žákyně školy 
připravily účastníkům malé pohoštění.

Za STP Jiřina Kordulová

Vánoční desetiboj
Poslední prosincový den jsme pro žáky 2. stupně upořádali již tradiční úsměvný 
sportovní vánoční desetiboj. Družstva složená vždy z chlapců a dívek jedné třídy 
bojovala o putovní pohár či sladké odměny s plným nasazením. 
Nejvíce odhodlání, bojovnosti, ale i štěstí měli žáci a žákyně 9.A ve složení  
J. Kofroňová, M. Hůlová, V. Jirkovská, V. Kavka, V. Kiml a V. Holý, kteří o jediný 
bod porazili družstvo 9.B. Třetí se umístili žáci a žákyně 7.A. Vítězům gratulujeme 
a již se těšíme na další, v pořadí 4. ročník tohoto sportovního klání.

Bc. Eva Bakulová, ZŠ P. Lisého, Hostomice
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V Y H L Á Š K A
Ředitelství Mateřské školy Hostomice vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
ve středu 24. března 2010 od 13.00 hodin

Zápis bude probíhat v budově Mateřské školy v Bubenické ulici  
a bude spojen s Dnem otevřených dveří.

Děti se dostaví k zápisu v doprovodu rodičů nebo svých  
zákonných zástupců a zákonný zástupce předloží tyto doklady:

občanský průkaz, rodný list dítěte,  
kartičku zdravotní pojišťovny dítěte,  

potvrzení od lékaře o řádném očkování
V Hostomicích 13.1.2010, Lenka Kocourová, ředitelka MŠ

KARNEVAL VE ŠKOLCE
Dne 21.01.2010 přišly děti do školky plny očekávání. Po svačině  
se převlékly do masek a začal karnevalový rej. Třída se zaplnila mas-
kami princezen, víl, zvířátek, pirátů, indiánů, čarodějnic a skřítků. 
Děti si zasoutěžily a zatancovaly. Užily jsme si plno veselé zábavy.
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OZNÁMENÍ
■ Restaurace U Frajerů vás srdečně zve 
na vepřové hody 20.2.2010 od 18.00 hod. 
Jsou pro vás připraveny jitrničky, jelítka, 
prejt, pečínka, gulášek, ovárek a další dob-
roty. Hraje a zpívá paní Jará (harmonika). 
Vše v ceně. Vstupné 150 Kč. Vstupenka v 
předprodeji v restauraci.
■ Aerobik
Každou středu od 18.00 hodin se můžete 
přijít zapotit na amatérsky vedenou hodi-
nu aerobiku a bodystylingu. Potřebujete 
jen vhodné oblečení, obuv a podložku na 
posilování. Cena = nájem : počet účastníků. 
I z tohoto důvodu je každý další příznivec 
pohybu vítán. 

Těší se na vás Jany (Císařová a Součková)
■ Rekondiční a rehabilitační cvičení
Každý čtvrtek od 16 do 17 hodin v tělo-
cvičně ZŠ Pavla Lisého. Pro posílení,  
pro zdraví, pro radost. Přihlaste se na tel. 
737 406 679. Za STP Libuše Kůtová
■ Cvičení pro děti v doprovodu rodičů 
se koná každou středu od 16.00 hod.  
v tělocvičně ZŠ. Vhodný věk dětí 2-7 let.  
S sebou sportovní oblečení a přezůvky. 

Dagmar Kűhle
■ Masáže Pavlína Duníková, Tyršovo 
nám. 25, Hostomice (u squashového  
centra) telefon: 731 455 094.
· klasické sportovní a rekondiční masáže 
· detoxikační masáž medem
· baňkování - vakuová masáž
· moxování
· lymfodrenáž
· kosmetická lymfodrenáž
· indická masáž hlavy + antistresová  
 masáž

■ Rádi si pronajmeme (případně za-
koupíme) jakoukoliv zemědělskou půdu  
v Hostomicích a okolí. Nabídněte!

Tel.: 736 138 348, 604 370 393
■ Burza dětského oblečení a hraček 
se koná 6.2.2010 od 13 do 17 hod. v zase-
dací místnosti MěÚ Hostomice (1. patro). 
Věci označené jmenovkou a prodejní  
cenou přinášejte 5.2. od 14 do 17 hod. do 
téže místnosti. Z každého prodaného kusu 
věnujeme 1 Kč na MŠ Hostomice.

Pro bližší informace volejte 606 953 647  
D. Kühle a 777 808 063 M. Eiseltovou

■ Trocha zdraví pro hostomické oby-
vatele. Pokud si chcete dopřát v období 
chřipek ozdravnou kúru, přijeďte k nám 
do Berouna a relaxujte, nebo si pohraj-
te s dětmi v naší solné jeskyni. Je pro vás 
připravena nabídka polovičních cen. 

Pro bližší informace 606 953 647

PODĚKOVÁNÍ
■ Dovolte nám, abychom jménem 
naší babičky Marie Biskupové z Radouše 
poděkovali MěÚ Hostomice za přání  
k jejím 95. narozeninám. 

Manželé Biskupovi, Radouš
■ Děkuji městskému úřadu, ČSŽ a všem 
ostatním za přání k mým narozeninám.

Věra Průchová
■ Sbor dobrovolných hasičů děkuje 
občanům a podnikatelům za příspěvky  
na konání hasičského plesu.
■ FC Veteráni děkuje všem příznivcům 
za příspěvky do tomboly a účast na fot- 
balové tancovačce.

VZPOMÍNKA
■ Ty roky běží 
jak klidné řeky proud,
jen vzpomínky se vracejí 
a nedají na tebe 
zapomenout.
Dne 25. ledna 2010 
uplynuly 2 roky, co 
nás navždy opustil 
náš milovaný tatínek a dědeček, pan Karel 
GRUNT z Hostomic pod Brdy.

Za vzpomínku děkují syn Karel  
s manželkou a vnoučci Kájík a Honzík

■ Smutným dnem 
pro nás zůstává  
18. únor, kdy nás 
navždy opustil náš 
drahý manžel, tatínek 
a dědeček pan Karel 
KOCOUREK z Bez-
dědic. Kdo jste ho  
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Za vzpomínku děkují manželka,  
dcera a synové s rodinami

ZUBNÍ POHOTOVOST
■ 6.+7.2. MUDr. František Hensch 
 Zdice, tel. 311 685 672
■ 13.+14.2. MUDr. František Hensch 
 Zdice, tel. 311 685 672
■ 20.+21.2. MUDr. Jaroslav Holický 
 Beroun, tel. 311 625 510
■ 27.+28.2. MUDr. Josef Holman 
 Hořovice, tel. 311 516 660
Pohotovost je od 8.00 do 11.00 hodin.

KLUB BETLÉM
Po dobu rekonstrukce objektu bude klub 
využívat prostory na OÚ v Lochovicích.
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