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Přístavba a stavební úPravy 
mateřské školy v HostomicícH
Informace z probíhající přístavby a stavebních úprav MŠ:

Všechny tři pavilony mateřské školy jsou již zastřešeny, pavilon č. 1 a č. 2 je 
kompletně nově zastřešen a probíhají již sádrokartonářské práce (stropy), 
následovat budou vnitřní omítky. Pro představu přikládáme pár fotografií.

Přikládáme aktualizovaný harmonogram (str. 4-7), vzhledem k nepředvídatelným 
technickým okolnostem (podchycení základů pavilonů č. 1 a č. 2 ) se předpokládá 
posunutí dokončení stavby.

nové projekty
Na konci měsíce ledna byly započaty 
projektové práce na opravu dvou 
sakrálních staveb na katastrálním 
území Hostomice pod Brdy. 
První stavbou je kaplička na návsi v obci 
Radouš a druhou stavbou je výklenková 
kaple v Hostomicích za železničním 
přejezdem, umístěná na rozcestí ve 
směru na Neumětely a Skřipel.
Dále byl osloven projektant, aby připravil 
cenové nabídky a vizualizace na opravu 
Malého náměstí (Kozí plácek) a rekon-
strukci ulice Školní a ulice Pobřežní.

informace pro občany 
V průběhu prosince 2020 došlo  
k rekonstrukci a úpravě kanceláře 
podatelny Městského úřadu v Hos- 
tomicích. 
Byla nainstalována prosklená přepážka, 
došlo tak k oddělení prostoru pro občany 
a zaměstnance MěÚ Hostomice. Je tak 
zabezpečena ochrana zdraví jak občanů, 
tak zaměstnanců úřadu.

Lednové Hostomické listy 
nevyšly z důvodu nedostatku 

příspěvků, a proto se zde objeví  
i pár lednových zpráv.
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záPis ze zasedání  
zastuPitelstva města Hostomice č. 7/2020
konanéHo dne 14. Prosince 2020 od 18.00 Hodin v HostomicícH

Přítomni zastupitelé: Synek, Šinágl, Zachoval, Bomba, 
Mužíková, Příhoda, Šťáhlavský, Kubrichtová

Omluven: Kubišta

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

1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 zapisovatel: zachoval 
 Ověřovatel zápisu: Šinágl, Bomba 
 Hlasování: 8-0-0

2. Schválení programu dle návrhu.  
 Hlasování: 8-0-0

3. zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2021  
 v navrženém a vyvěšeném znění. 
 Hlasování: 7-0-1 (p. Synek se zdržel)

4. zastupitelstvo schvaluje přijetí kompenzačního  
 bonusu v souvislosti s výskytem koronaviru  
 SarS Cov-2 ve výši 2.290.000,- Kč.   
 Hlasování: 8-0-0

5. zastupitelstvo Města Hostomice schvaluje přijetí  
 dotace z MMr program 11782 – Podpora rozvoje  
 regionů 2019+, ve výši 3.337.821,- Kč na akci  
 „rekonstrukce ulice rybnice a u Hřiště ve  
 městě Hostomice“. 
 Hlasování: 8-0-0

6. zastupitelstvo schvaluje plán inventur. 
 Hlasování: 8-0-0

7. zastupitelstvo schvaluje inventarizační komisi. 
 Hlasování 8-0-0

8. zastupitelé odkládají schválení bezúplatného  
 převodu podílu id. ½ pozemkové parcely  
 č.  235/2 v k.ú. radouš.

9. zastupitelé schvalují kompetenci starosty k úpravě  
 rozpočtového opatření na konci roku. 
 Hlasování: 8-0-0

10. zastupitelé schvalují kompetenci starosty provést  
 rozpočtové opatření ve výši 300.000,- Kč  
 na jedno opatření. 
 Hlasování: 7-1-0 (p. Synek je proti)

11. zastupitelstvo schvaluje příspěvky pro spolky:          
  návrh schválen

❚  zátor, poskytovatel soc. služeb 24.805  24.805 
❚  SK Hostomice  120.000 90.000 
 (v průběhu roku může dojít k navýšení do 30.000,- 
 v případě možnosti trénovat v hale) 
❚  SdH Hostomice na činnost a akce 90.000 90.000 
❚  dětský kroužek mladých hasičů 49.800  47.800 
❚  SdH radouš – dětský den 60.000  60.000 
❚  SdH radouš – akce pro veřejnost 32.500 30.500 
❚  SdH radouš vybavení 45.000 45.000 
❚  FC Maracana Bezdědice  
 vybavení a akce 42.000  42.000 
❚  ČSCH (chovatelé) 22.000  22.000 
❚  ČSTP (tělesně postižení) 25.000  30.000 
❚  Šachový klub při MěÚ Hostomice 15.000  20.000 
❚  Spolek zubrin 10.000  10.000 
❚  domov Na Výsluní Hořovice 3.000     3.000 
 Hlasování: 8-0-0

12. zastupitelstvo odkládá schválení dodavatele  
 pro městský kamerový systém. jednotlivé nabídky  
 budou doplněny tak, aby byly srovnatelné.

13. zastupitelstvo schvaluje dodatek ke smlouvě  
 s firmou rumpold s.r.o. na svoz odpadu dle  
 návrhu. zastupitelstvo ponechává poplatky  
 pro občany ve stávající výši. Navýšení tedy půjde  
 k tíži městského rozpočtu. 
 Hlasování: 8-0-0

14. zastupitelstvo schvaluje 10% navýšení ceny  
 za dopravní obslužnost. 
 Hlasování: 8-0-0

15. zastupitelé schvalují smlouvu o uzavření  
 budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –  
 služebnosti pro Čez distribuce, a.s.  
 v Hostomicích IV-12-6027507. 
 Hlasování: 8-0-0

16. zastupitelé schvalují smlouvu o budoucí smlouvě  
 o zřízení věcného břemene pro Čez distribuce, a.s.  
 v Hostomicích č. Ie-12-6010327-1  
 Hlasování: 8-0-0



CO Se u NáS děje

3

17. zastupitelé schvalují smlouvu o budoucí smlouvě  
 o zřízení věcného břemene pro Čez distribuce, a.s.  
 v Bezdědicích č. IV-12-6026867-2 
 Hlasování: 8-0-0

18. zastupitelstvo schvaluje konání „Tříkrálové sbírky“  
 na území Města Hostomice, 60% z výtěžku sbírky  
 bude poskytnuto organizaci digitus Mise z. u.. 
 Hlasování: 8-0-0

19. zastupitelstvo schvaluje přijetí daru osobního   
 vozidla Peugeot Partner pro jSdH ze stanice Beroun.  
 Hlasování: 8-0-0

20. zastupitelstvo schvaluje přijetí daru pro jSdH  
 kontejnerového vozidla avia ze stanice Hořovice  
 jako náhradu stávajícího provozovaného 
 kontejnerového vozidla. V případě přidělení vozidla  
 Město Hostomice přispěje na preventivní výchovnou  
 činnost HzS částkou 10.000 Kč. 
 Hlasování: 8-0-0

21. různé 

❚  P. Příhoda žádá zasílání zápisů bezprostředně  
 po ukončení jednání zastupitelstva.

❚  P. Příhoda se dotazuje, proč nebyl dle zápisu  
 předložen přehled konce záručních lhůt stavebních  
 akcí. V listopadu proběhl konec záručních lhůt  
 1. etapy revitalizace náměstí a 1. etapy vodovodu  

 a kanalizace a žádá, aby přehled termínů  
 (zaslaný 5. 10. 2020) konce záručních lhůt byl  
 otištěn v Hostomických listech.

❚  P. Příhoda se dotazuje na stav reklamace na opravu  
 márnice a hřbitovní zdi. P. Starosta sdělil, že příští  
 týden proběhne ve věci jednání. P. starosta zašle  
 obratem zastupitelům korespondenci se znalcem.  
 dále stav podání reklamací firmám Šindler  
 – důlní, s.r.o. a KazIKO.

❚  Při diskuzi byl konstatován špatný stav střechy  
 na budově pošty. je konstatovaná nutnost doplnit  
 chybějící hřebenáče a opravit nefunkční žlaby.

❚  Byl diskutován stav projednání regulačního plánu  
 na nově zastavované území v radouši.

❚  je konstatováno umisťování velkých lahví  
 s olejem vedle kontejnerů. Město by mělo umístit  
 nápis s poučením, jak oleje odkládat.

❚  Před domem čp. 297 vyvěrá voda. je třeba zjistit  
 zdroj. již to teče dva roky.

❚  Před domem čp. 304 v Nádražní je vyvýšená  
 uliční vpust a nevtéká do ní voda. je třeba  
 kontaktovat SÚS. 

❚  je diskutována kvalita nahrávání kamerového  
 systému.

22. Starosta ukončil zasedání ve 21.15 hod.

veřejné zasedání zastupitelstva města  
Hostomice se bude konat 22. února 2021  

od 18.00 hodin v budově radnice.

stavební akce města, PřeHled záruk
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Letos se v naší mateřské škole zrodil nápad, jak 
tentokrát v dnešní nelehké době netradičně oslavit 
čertovské rejdění. V pátek 4. prosince v dopoledních 
hodinách se za vydatné pomoci pedagogických 
pracovníků proměnily tajemné prostory základní 
školy v pohádkové peklo. 
V podzemí na děti ze třídy Modrásků a Žluťásků čekal úkol 
dostat se přes strachový tunel k Luciferovi, všude byla tma, 
jen občas plamínek, nebo červené světlo ukázalo některého 

čerta, který peklo obývá. Některé děti se trochu bály, některé 
skoro vůbec, ale nakonec svůj strach překonaly. Lucifer 
podělil všechny děti pytlíčkem odměn. 
Ani nejmenší třídu Ohniváčků čerti nešetřili. Z důvodu 
pandemie a přijatých omezujících opatření se rozhodly čtyři 
maminky uspořádat mikulášskou nadílku samy. Všechny 
děti Mikuláše a jeho pomocníky přivítaly s nadšením a jen 
kapkou ostražitosti. Čert si nikoho neodvedl, naopak si děti 
vysloužily krásný balíček plný dobrot. Děkujeme moc za 
spolupráci. 

bum, bum ratata, čerti buší na vrata
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Na tento den se vždy těší nejen 
děti, ale i paní učitelky. Přípravy 
jsou v plném proudu již od listo-
padu na každé třídě.
V prosinci se ve školce uskutečnila 
vánoční besídka, i když ne taková, na 
kterou jsme zvyklí. Vzhledem k dané 
situaci se rodiče nemohli této hezké 
předvánoční akce zúčastnit. Jako kom-
penzaci jsme si pro maminky a tatínky 
připravili překvapení, celé naše pásmo 
jsme natočili. Rodiče si tak celou akci 
mohli pustit z pohodlí domova. Dětem 
se vystoupení moc povedlo. Odměnou 
pro děti byla Ježíškova nadílka, kterou 
našly pod nazdobeným stromečkem. 
Po rozbalení dárečků nesmělo chybět 
ani občerstvení v podobě vánočního 
cukroví.

vánoční besídka v naší školce

vánoční dárečky  
do domova Pro seniory
V této nelehké době jsme nesměli zapomenout ani na babičky a dědečky 
z domova pro seniory zátor. děti vyrobily dárečky, které určitě vykouzlí 
úsměv na tváři.
Výrobky ale nedělají radost jen seniorům, radost z nich mají i děti, které je 
vytvořily. Dětem se tímto připomnělo, jak je důležité starat se a pomáhat 
starším lidem. 

Za MŠ Veronika Šmejkalová

Poděkování
Ohniváčci z naší MŠ by tou-
to formou rádi poděkovali  
firmě alteko s.r.o. a firmě 
Sunnymont s.r.o., za spon-
zorské dary v podobě kalen-
dářů, omalovánek, pastelek  
a dalších školních potřeb.

Za MŠ Erika Brůžková
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tříkrálová sbírka 2021

Nový rok jsme začali povídáním  
o tom, co děti prožily o Vánocích, 
co našly pod stromečkem a jak 
slavily příchod nového roku. 
zopakovali jsme si betlémský 
příběh o narození ježíška, dny 
v týdnu, měsíce v roce a typické 
znaky pro zimní roční období. 
Další dny už patřily Třem králům. 
Povídali jsme si o tom, kdo byli, 
odkud a kam šli, co a komu nesli, 

náš tříkrálový týden u modrásků
jak se jmenovali. A jak to bylo na Tři 
krále kdysi dávno, jsme se podívali 
v příběhu z pohádek Chaloupky na 
vršku. Předškoláci procvičili určování 
počáteční hlásky ve jménech králů,  
a co ještě dalšího může začínat na 

hlásku K, M, B. Celým týdnem nás 
provázela melodie – My tři králové 
jdeme k vám. Díky spolupráci s rodiči 
se v naší školce mohla uskutečnit 
tříkrálová sbírka. Všem, kteří přispěli, 
velmi děkujeme.

Stejně jako v minulých letech konala se i letos Tříkrálo-
vá sbírka pořádaná Charitou Čr. Na rozdíl od minulých  
ročníků ale vedení Charity Čr vzhledem k epidemiologické 
situaci rozhodlo, že po dobu trvání pátého stupně PeS  
kolednické skupinky do ulic nevyrazí.
Malé koledníky s kasičkami jste proto letos v hostomických 
ulicích nepotkali, díky vstřícnosti a ochotě P. Wojdyly, pana 
Odlase a personálu MŠ bylo však možné přispívat do kasiček 
umístěných v kostelích hořovické farnosti, v zahradnictví  
a v mateřské škole. Zároveň mohli zájemci darovat bezho-
tovostně online na https://www.trikralovasbirka.cz nebo  
dárcovskou SMS.
Navzdory komplikované situaci se do kasiček podařilo vy-
brat 14 751 Kč, což je mnohem více než v předchozích le-
tech. Výsledek online a SMS sbírky nebyl v době uzávěrky 
Hostomických listů k dispozici, ale lze předpokládat, že le-
tošní rekordní výtěžek bude po jejich započtení ještě vyšší.
Z výnosu hostomické sbírky bude 65 % předáno zapsanému 
ústavu Digitus Mise, který v Hostomicích zajišťuje pečova-
telskou službu. Arcidiecézní charita Praha využije na své 
projekty 15 % výtěžku, 10 % je určeno na rozvojové projek-
ty v zahraničí, 5 % půjde na celostátní projekty Charity ČR  
a 5% je režie sbírky.

Velice si ceníme, že i v této těžké době, kdy mnozí z vás čelí 
starostem a těžkostem nejrůznějšího druhu, jste ochotně 
podpořili ty, kteří jsou na tom třeba ještě hůře. Sociální služ-
by se v současnosti potýkají s nedostatkem financí i perso-
nálu, ale i vaše podpora prostřednictvím Tříkrálové sbírky 
pomůže službám tohoto druhu v Hostomicích a jinde. Všem 
štědrým dárcům a ochotným spolupracovníkům děkujeme 
a věříme, že napřesrok se budeme moci setkat i osobně. 

Kašpar, Melichar a Baltazar Hofmanovi
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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  
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■ Dne 18. 2. 2021 
uplyne 30 let, co 
nás navždy opustil 
náš milovaný tatí-
nek a dědeček, pan 
Karel Kocourek  
z Bezdědic. 

Kdo jste ho znali a měli rádi,  
vzpomeňte s námi. Za vzpomínku  

děkují dcera Dobruš a synové  
Kája a Pepa s rodinami

zubní PoHotovost
Únor 2021
■ 6. a 7. Dr. Jarmila Holmanová 
 Hořovice, Komenského 49 
 tel: 311 516 660
■ 13. a 14. Dr. Jan Joukl 
 Králův Dvůr, Průmyslová 614 
 tel: 728 349 403
■ 20. a 21. Dr. Veronika Kalinová 
 Beroun, Holandská 123 
 tel: 728 961 496
■ 27. a 28. Dr. Helena Brotánková 
 Hořovice, Komenského 1245 
 tel: 311 513 453
 Pohotovostní služba stomatologů  
 je v době od 8.00 do 11.00 hodin.

Platba za svoz a likvidaci 
odPadů v roce 2021
Každá trvale přihlášená osoba 600,- Kč
rekreační objekt celkem 600,- Kč
Platba je splatná do 31.3.2021. Platit můžete  
na účet města č. 0362037329/0800 u České spo-
řitelny nebo v hotovosti či kartou v PODATELNĚ 
MěÚ Hostomice.
Variabilní symbol:
 Hostomice 133701 + číslo domu
 Bezdědice 133702 + číslo domu
 Radouš 133703 + číslo domu
 Lštěň 133704 + číslo domu
 chaty 133705 + číslo chaty

Pozor, změna: všichni majitelé psa (Hosto-
mice, Bezdědice, Radouš a Lštěň) platí poplatek 
jednotně 100,- Kč za psa. Slevu má majitel starší 
65 let věku na 1 psa, a to 50,- Kč.
Poplatek za psa můžete přidat k částce poplatku 
za odpady se stejným VS.

vzPomínky

■ Dne 25. ledna 2021 by se dožil  
80 let náš milovaný tatínek a dědeček, 
pan Stanislav Fatka.

■ Dne 2. února 2021 uplynulo  
10 let, kdy nás navždy opustila naše 
milovaná maminka a babička, paní 
alena Fatková. 

Vzpomínají synové s rodinami,  
rodina Dupačova

Dodatečné poděkování a přání

SK Hostomice z.s. oznamuje 
Děkujeme sponzorům našeho klubu, 

fanouškům, trenérům, hráčům, funkcionářům  
a rodičům za podporu v roce 2020 a chtěli 
bychom všem popřát štastný nový rok 2021.

 Přejeme Vám hodně zdraví, štěstí,  
pohody a doufáme, že Vás potěšíme  

i v nadcházejícím roce.
Srdečně přeje a děkuje SK Hostomice z.s.

svoz velkoobjemového a nebezpečného  
odpadu proběhne v sobotu 29. května 2021  

v obvyklých časech. 
Žádáme tímto občany, aby nepřinášeli odpad  
na sběrné místo před příjezdem kontejneru.

Poděkování a Přání

dne 15. ledna oslavila své krásné 80. narozeniny 
naše maminka, babička a prababička, paní Marie  
Kobylková. 
Do dalších krásných let jí přejeme pevné zdraví, štěstí  
a hodně životní pohodičky.

Dcera Jana s rodinou a rodina Kobylkova


