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Zahájení zasedání zastupitelstva
zasedání zastupitelstva města Hostomice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo 
zahájeno v 18.00 hodin dosavadním starostou města panem Vítem Šťáhlavským 
(dále jako „předsedající“). Před zahájením zasedání bylo členům zastupi- 
telstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelst-
va obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí  
a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se 
v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů 
soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19.10.2018, 
žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích  
byla na úřední desce Městského úřadu Hostomice zveřejněna v souladu  
se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 24.10.2018 do 5.11.2018.  
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva 
(příloha 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového 
počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné  
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Zápis Z ustavujícího Zasedání  
Zastupitelstva města hostomice
konaného dne 5. listopadu 2018 od 18.00 hodin

složení slibu  
členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2  
zákona o obcích vyzval přítomné 
členy zastupitelstva ke složení slibu. 
Před složením slibu předsedající upo- 
zornil přítomné členy zastupitelstva, 
že odmítnutí složit slib nebo složení 
slibu s výhradou má za následek zánik 
mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb.,  
o volbách do zastupitelstev obcí  
a o změně některých zákonů, v plat- 
ném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že před- 
sedající přečetl slib stanovený v § 69 
odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost 
České republice. Slibuji na svou čest  
a svědomí, že svoji funkci budu vykoná- 
vat svědomitě, v zájmu města Hosto- 
mice a jejích občanů a řídit se Ústavou 
a zákony České republiky“ a jmenovitě 
vyzval přítomné členy zastupitelstva  

ke složení slibu pronesením slova  
„slibuji“ a podpisem na připraveném 
archu (příloha č. 2) 
Žádný člen zastupitelstva neodmítl 
složit slib ani nesložil slib s výhradou.

určení ověřovatelů  
a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli  
zápisu pana Stanislava Kubištu a pana 
Bc. Jana Synka a zapisovatelem pana 
Ing. Vladimíra Zachovala. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Před hlasováním dal předsedající mož- 
nost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení: zastupitelstvo města 
Hostomice určuje ověřovateli zápisu  
pana Stanislava Kubištu a pana  
Bc. Jana Synka a zapisovatelem pana 
Ing. Vladimíra zachovala.
Výsledek hlasování: 9-0-0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s ná- 
vrhem programu v souladu s pozván- 
kou předanou  členům zastupitelstva  
a v souladu s informací zveřejněnou  
na úřední desce. K návrhu programu 
nebyly vzneseny návrhy na doplnění. 
Před hlasováním dal předsedající mož- 
nost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu  
programu. 
Návrh usnesení: zastupitelstvo města 
Hostomice schvaluje následující pro- 
gram ustavujícího zasedání:
I) Volba starosty a místostarosty  
 ❙	 určení počtu místostarostů 
 ❙	 určení, které funkce budou  
  členové zastupitelstva vykoná- 
  vat jako dlouhodobě uvolnění  
  (§ 71 zákona o obcích) 
 ❙	 určení způsobu volby starosty  
  a místostarosty 
 ❙	 volba starosty 
 ❙	 volba místostarosty
II) zřízení finančního  
 a kontrolního výboru 
 ❙	 určení počtu členů finančního  
  a kontrolního výboru 
 ❙	 volba předsedy finančního  
  výboru 
 ❙	 volba předsedy kontrolního  
  výboru 
 ❙	 volba členů finančního výboru 
 ❙	 volba členů kontrolního výboru
III) rozhodnutí o odměnách  
 za výkon funkcí neuvolněných  
 členů zastupitelstva  
 (§ 72 zákona o obcích) 
IV) diskuse
Výsledek hlasování: 9-0-0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Pokračování na straně 2
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Bod i.  
volBa starosty  
a místostarosty

určení počtu 
místostarostů 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo 
volilo pouze jednoho místostarostu. 
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto  
bylo hlasováno. Před hlasováním byla  
dána možnost zastupitelům i přítom- 
ným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení: zastupitelstvo města 
Hostomice schvaluje zvolení jednoho 
místostarosty.
Výsledek hlasování: 9-0-0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

určení, které funkce 
budou členové zastupi- 
telstva vykonávat jako 
dlouhodobě uvolnění 
Předsedající dále navrhl, aby funkce 
starosty obce byla vykonávána jako 
uvolněná ve smyslu § 71 zákona  
o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. 
Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům i přítomným občanům 
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo.
Návrh usnesení: zastupitelstvo města 
Hostomice v souladu s § 84 odst. 2  
písm. k) zákona o obcích určuje, 
že pro výkon funkce starosty obce 
bude člen zastupitelstva dlouhodobě 
uvolněn.
Výsledek hlasování: 9-0-0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

určení způsobu  
volby starosty  
a místostarosty 
Předsedající konstatoval, že nestano- 
ví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba 
starosty a místostarosty veřejně hlaso- 
váním. Změnu způsobu hlasování 
musí schválit zastupitelstvo. V případě 
tajné volby budou hlasy jednotlivými 

členy zastupitelstva odevzdány do při- 
pravené hlasovací urny, následně budou  
předsedajícím spočítány a případným 
členům zastupitelstva bude umožněno 
výsledek sčítání zkontrolovat. Předse- 
dající vyzval členy zastupitelstva k před- 
nesení návrhů na změnu způsobu  
hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení: zastupitelstvo města 
Hostomice schvaluje veřejný způsob 
volby starosty a místostarosty. 
Výsledek hlasování: 9-0-0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve 
bude volen starosta a po jeho zvolení, 
případně po nezvolení žádného kandi- 
dáta bude přistoupeno k volbě místo- 
starosty. O jednotlivých kandidátech 
bude hlasováno v pořadí, v jakém byli 
navrženi, přičemž po platném zvole- 
ní konkrétního kandidáta již nebude  
v hlasování pokračováno. 

navrhování kandidátů 
na funkci starosty  
a volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva 
k podávání návrhů na funkci starosty. 
Byly podány následující návrhy. Člen 
zastupitelstva Ing. Vladimír Zachoval 
navrhl zvolit do funkce starosty pana 
Víta Šťáhlavského. Před hlasováním 
byla dána možnost zastupitelům i pří- 
tomným občanům sdělit své stanovis- 
ko. Člen zastupitelstva Bc. Jan Synek 
navrhl do funkce starosty Ing. Jana 
Bombu.
Návrh usnesení: zastupitelstvo města 
Hostomice volí starostou p. Víta 
Šťáhlavského.
Výsledek hlasování: 5-4-0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Po zvolení starosty převzal starosta 
vedení zasedání (dále veden jako 
„předsedající“).

navrhování kandidátů 
na funkci místostarosty  
a volba místostarosty 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva 
k podávání návrhů na funkci místosta- 

rosty. Byly podány následující návrhy: 
Člen zastupitelstva Vít Šťáhlavský 
navrhl zvolit do funkce místostarosty 
Ing. Vladimíra Zachovala. Před hlaso- 
váním byla dána možnost zastupitelům 
i přítomným občanům sdělit své sta- 
novisko. Paní zastupitelka Mužíková 
navrhla na funkci místostarosty pana 
zastupitele Synka. Tento kandidaturu 
odmítl.
Návrh usnesení: zastupitelstvo města 
Hostomice volí místostarostou Ing. 
Vladimíra zachovala.
Výsledek hlasování: 5-3-1
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Bod ii. 
ZříZení finančního 
a kontrolního 
výBoru

Zřízení výborů a určení 
počtu jejich členů 
Předsedající úvodem tohoto bodu  
informoval o povinnosti zřídit finanční 
a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 
odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť 
funkční období výborů předchozího 
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem 
původního zastupitelstva. Zastupitel- 
stvo určuje počet členů výboru, který 
musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona  
o obcích), přičemž finanční a kontrolní 
výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 
odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru 
mohou být členové zastupitelstva i jiné 
osoby, pouze předsedou výboru může 
být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 
4 zákona o obcích). Členy kontrolního 
nebo finančního výboru nemůže být 
starosta, místostarosta, tajemník obec- 
ního úřadu ani osoby zabezpečující 
rozpočtové a účetní práce na obecním 
úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitel- 
stvo zřídilo finanční výbor a kontrolní  
výbor, přičemž každý z nich bude 
mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. 
Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům i přítomným občanům 
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo.

Zápis Z ustavujícího Zasedání Zastupitelstva  
města hostomice konaného dne 5.11.2018
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Návrh usnesení: zastupitelstvo města 
Hostomice zřizuje finanční výbor  
a kontrolní výbor. Oba výbory budou 
tříčlenné.
Výsledek hlasování: 9-0-0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

volba předsedy 
finančního výboru 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva 
k podávání návrhů na funkci předsedy 
finančního výboru. Byly podány 
následující návrhy: Člen zastupitelstva 
Vít Šťáhlavský navrhl zvolit do funkce 
předsedy finančního výboru paní 
Milenu Mužíkovou. Před hlasováním 
byla dána možnost zastupitelům i pří- 
tomným občanům sdělit své stanovis- 
ko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení: zastupitelstvo města 
Hostomice volí předsedou finanční- 
ho výboru Milenu Mužíkovou.
Výsledek hlasování: 9-0-0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

volba předsedy  
kontrolního výboru 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva 
k podávání návrhů na funkci předsedy 
kontrolního výboru. Byly podány 
následující návrhy: Člen zastupitelstva 
pan Ing. Vít Šťáhlavský navrhl zvolit 
do funkce předsedy kontrolního vý- 
boru Bc. Jana Synka Před hlasováním 
byla dána možnost zastupitelům i pří- 
tomným občanům sdělit své stanovis- 
ko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení: zastupitelstvo města 
Hostomice volí předsedou kontrol- 
ního výboru Bc. Synka.
Výsledek hlasování: 9-0-0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

volba členů finančního 
a kontrolního výboru 
Předsedající vyzval členy zastupitel- 
stva k podávání návrhů na členy kon- 
trolního výboru a finančního výboru. 
Protože členství ve výborech nebylo 
dosud s kandidáty projednáno, zastu- 
pitelstvo odkládá volbu členů kontrol- 
ního a finančního výboru na nejbližší 
zasedání.

Tak jako již každoročně uskuteční se v první polovině ledna 
2019 tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. A potřetí 
v historii tři králové bohdá opět zavítají i do Hostomic.

Výtěžek celostátní sbírky je určen na pomoc nemocným, 
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším 
jinak sociálně potřebným skupinám lidí, přičemž z výnosu 
hostomické sbírky bude stejně jako letos 65 % poskytnuto 
zapsanému ústavu Digitus Mise, který v Hostomicích zajišťuje 
pečovatelskou službu.

Těšíme se na setkání s Vámi. Kašpar, Melichar a Baltazar

Návrh usnesení: zastupitelstvo města 
Hostomice odkládá volbu členů kon- 
trolního a finančního výboru z důvo- 
du nedostatku kandidátů na členství 
ve výborech na nejbližší zasedání. 
Výsledek hlasování: 9-0-0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Bod iii  
roZhodnutí  
o odměnách  
Za výkon funkcí  
neuvolněných členů  
Zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným 
členům zastupitelstva byla v souladu  
s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn 
členů zastupitelstev územních samo- 
správných celků poskytována odměna 
za výkon příslušné funkce. Někteří  
zastupitelé nechtěli odměnu přijmout, 
a proto bylo hlasováno o konkrétních 
odměnách jmenovitě. 
Návrh usnesení č. 12: zastupitelstvo  
města Hostomice stanovuje svým ne- 
uvolněným členům za výkon funkce 
tyto odměny za měsíc v následujících 
částkách a to od 6. 11. 2018:

❙	 místostarosta Ing. zachoval: 0,- Kč
❙	 předseda finančního výboru zastu- 
 pitelstva paní Mužíková: 0,- Kč
❙	 předseda kontrolního výboru za- 
 stupitelstva Bc. Synek: 3.068,- Kč
❙	 člen zastupitelstva bez dalších  
 funkcí pí Kubrichtová, p. Šinágl,  
 Ing. Ph.d. Bomba, p. Příhoda:  
 1.534,- Kč
❙	 člen zastupitelstva bez dalších  
 funkcí p. Kubišta: 0,- Kč
Výsledek hlasování: 9-0-0
Usnesení č.12 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 13: zastupitelstvo 
města Hostomice v souladu s § 77  
odst. 3 písm. b) zákona o obcích 
stanoví, že při souběhu výkonu něko- 
lika funkcí se odměna neuvolněnému 
členovi zastupitelstva obce poskytne 
pouze za výkon funkce, za niž podle 
rozhodnutí zastupitelstva náleží nej- 
vyšší odměna. 
Výsledek hlasování: 9-0-0
Usnesení č.13 bylo schváleno.

Bod iv. 
diskuse
Předsedající ukončil zasedání zastupi- 
telstva v 18.40 hod.
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tradiční výšlap  
na „čtyřmeZí“
27. října 2018 den před 100. výročím vzniku samostatného 
československého státu opět vyšel slavnostní průvod z Hosto- 
mic, dobříše a rosovic, ve kterém byly neseny městské prapory. 
Hostomický průvod vyšel v 10.00 hodin od MěÚ Hostomice.

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych vám touto cestou 
popřál krásné a radostné vánoční svátky 
prožité v kruhu vašich nejbližších. 

Zastavte se v této uspěchané době  
a otevřete svá srdce pro druhé.

starosta Vít Šťáhlavský

Trasa byla dlouhá 5 km v jednom 
směru. Počasí nám tento rok přálo. 
Pro fyzicky méně zdatné (seniory) 
byl přistaven autobus, který v 10.00 
hodin od MěÚ Hostomice dojel  
na rozcestí pod rozhlednou, odkud 
to bylo již jen asi 500 m pěší chůzí  
na místo. 
Společné slavnostní zasedání obcí 
bylo zahájeno vzpomínkou na 100.  
výročí vzniku samostatného česko- 
slovenského státu. Poté jsme si 
společně zazpívali českou státní 
hymnu „Kde domov můj“. Následně 
zazněly oblíbené písně 1. prezidenta 
prof. T.G. Masaryka. 
Touto cestou bych rád poděkoval 
všem, že jste si v této uspěchané 
době našli chvilku a přišli na toto 
slavnostní zasedání, abychom si 
společně připomněli vznik našeho 
státu.
Za rok se na vás těšíme...
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Zápis Ze Zasedání  
Zastupitelstva města hostomice č. 6/2018
konaného dne 19. listopadu 2018 od 18.00 hod. v hostomicích

Přítomni zastupitelé: Šťáhlavský, Synek, Zachoval, Bomba, 
Příhoda, Mužíková, Šinágl, Kubrichtová, 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: Šťáhlavský 
 Návrhová komise: Kubrichtová, Synek 
 Hlasování: 9-0-0 (pro-proti-zdržel se)
2. Schválení programu dle návrhu. 
 Hlasování: 9-0-0
3. zastupitelé schvalují dodavatele elektrické energie  
 pro město, ŠJ, zŠ, MŠ. ze šesti oslovených  
 potencionálních dodavatelů je nejvýhodnější  
 Čez eSCO a zastupitelé schvalují, aby byla s tímto  
 dodavatelem uzavřena smlouva na rok 2019. 
 Hlasování: 9-0-0
4. zastupitelé schvalují členy finančního výboru  
 pana Kubištu a pana Holého. 
 Hlasování: 8-0-1
5. zastupitel p. Kubišta nebude pobírat za výkon  
 člena výboru žádnou odměnu. 
 Hlasování: 8-0-1
6. zastupitelé schválili členku kontrolního výboru  
 evu Klozíkovou. 
 Hlasování: 8-0-1
7. zastupitelé neschválili za člena kontrolního výboru  
 pana Jana Nádvorníka. 
 Hlasování: 4-5-0
8. zastupitelé schvalují navýšení rozpočtu pro školní  
 jídelnu o 55.000,- Kč a rozpočtu pro zŠ o 200.000,- Kč  
 s tím, že bude ze strany zŠ i ŠJ doloženo podrobné  
 položkové zdůvodnění požadovaného nárůstu.  

 zároveň se schvaluje rozpočtové opatření 10/2018,  
 které obsahuje výše uvedené navýšení a jako zdroj  
 určuje kapitolu financování. 
 Hlasování: 9-0-0
9. zastupitelé schvalují oddávajícího a další matriční  
 záležitosti. 
 ❚ Oddávajícími jsou starosta a místostarosta. 
 ❚ Místo pro oddávání je městský úřad. 
 ❚ Oddávací den je pátek. 
 ❚ Ošatné pro matrikářku se stanoví ve výši 500 Kč/obřad. 
 Hlasování: 9-0-0
10. zastupitelé schvalují smlouvu o věcném břemeni  
 služebnosti č. IP-12-6009901/001 pro provozovatele  
 distribuční soustavy - Čez distribuce, a.s. za jedno- 
 rázový poplatek vypočtený dle platného sazebníku  
 města. 
 Hlasování: 9-0-0
11. zastupitelé schvalují smlouvu o věcném břemeni  
 služebnosti pro GasNet, s.r.o. pro přípojku plynu  
 k nemovitosti na adrese Malostranská 182,  
 za jednorázový poplatek vypočtený dle platného  
 sazebníku města. 
 Hlasování: 9-0-0
12. zastupitelé odkládají podání žádosti o dotaci  
 na vybudování sběrného dvora na příští zasedání.
13. zastupitelé schvalují likvidaci dobrovolného  
 svazku obcí Sdružení obcí Podbrdska, IČ 01834240  
 a vklad do fondu na tuto likvidaci ve výši 14.976,- Kč. 
 Hlasování: 9-0-0
14. zastupitelé berou na vědomí všechny body diskuse.
Starosta ukončil veřejné zasedání ve 20.00 hod.

upoZornění pro oBčany
■ Příští zasedání zastupitelstva  

se uskuteční dne 17.12.2018 v 18.00 hodin v Radouši. 

■ Po dobu zimních měsíců budou kontejnery na bioodpad staženy  
a znovu rozmístěny na jaře dle klimatických podmínek. 

Děkujeme za pochopení.
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Potřebnou pomoc při základních den- 
ních činnostech zde za 60 let existence 
domova nalezlo celkem 1 213 klientů  
a na zajištění chodu domova se podílelo 
několik stovek zaměstnanců. V průběhu 
své existence domov několikrát změnil 
svého zřizovatele, vždy v souvislosti  
se změnami v uspořádání územní samo- 
správy, až do dnešní podoby, kdy je do- 
mov zřizován Středočeským krajem a to 
od roku 2003.
I kapacitní možnosti domova se v prů- 
běhu let měnily. Od původních 35 
klientů domova byla postupně kapacita 
přístavbami zvýšena až na 87 klientů  
v roce 1962. Takto navýšená kapacita 
však postupně přestala vyhovovat vzhle- 
dem k vývoji kritérií pro přijetí klientů  
do domova a zvyšující se náročnosti 
péče, až se na přelomu století ustálila  
na počtu 67 klientů. O tento počet  
klientů v současné době pečuje 22 pra- 
covníků v přímé péči, tedy pracovníků  
v sociálních službách, zdravotních sester, 
aktivizačních pracovnic, sociální pra- 
covnice a vrchní sestra. Chod domova 
po provozní stránce zajišťuje dalších 17 
pracovníků.
V čele domova se za dobu jeho existence 
vystřídali 4 ředitelé. Tři Františkové  
a jedna žena. Tedy přesněji prvním 

ředitelem byl pan František Frajer, 
původní majitel budovy, ve které provo- 
zoval lesní restauraci, následně provozní 
restaurace Jednoty Hořovice a následně 
první ředitel domova důchodců, na který 
se restaurace proměnila. Pomyslné žezlo 
poté převzal pan František Brůžek, který 
vedl domov až do konce roku 2002, kdy 
byla do čela domova jmenována paní 
Alena Káchová. Za jejího působení do- 
mov prošel změnami v systému posky- 
tování sociálních služeb v České republice 
spojenými se zavedením individualizace 
služeb a standardizace měření kvality  
sociálních služeb. Poslední změna ředi- 
tele domova proběhla v roce 2011, kdy 
byl do funkce jmenován Ing. František 
Tyl, současný ředitel domova, pod jehož 
vedením domov nadále pracuje na zlep- 
šování prostředí a služeb pro klienty.
V těchto týdnech probíhá celková rekon- 
strukce osmi pokojů pro uživatele služby. 
Pokládá se nový asfaltový povrch na ne- 
zpevněnou cestu v parku domova tak,  
aby všichni klienti, tedy i ti, kteří se 
pohybují za pomoci kompenzačních 
pomůcek mohli plně využívat procházek 
v našem krásném parku a společných 
akcí se Svazem tělesně postižených  
v osadě Zubrín. Dále je v běhu výběrové 
řízení na celkovou rekonstrukci výtahové 

domov hostomice - Zátor 
slaví kulatiny
V letošním jubilejním osmičkovém roce máme i my v zátoru důvod k oslavám.  
dne 15.12.1958 byl do tenkrát ještě domova důchodců zátor přijat první 
klient, respektive klientka a tím oficiálně zahájen provoz v současné době 
nejstaršího domova pro seniory ve Středočeském kraji. V té době domov po- 
skytoval své služby 35 klientům a byl zřizován tehdy ještě Hořovickým okresem.

šachty a nový evakuační výtah a také  
na pořízení nové schodišťové plošiny  
pro klienty s omezením mobility.
K letošnímu jubileu si domov nadělil 
renovaci sochy Fabiána v parku, který  
je po Fabiánovi, strážci Brd pojmenován. 
Autorkou sochy Fabiána je hostomická 
výtvarnice paní Vráťa Dvořáková.  
Nádhernou sochu si oblíbili i obyvatelé  
místního lesa a svým působením poško- 
dili původní tělo z olšového kmene. 
Proto Fabián dostal nový kabát, jehož 
autorem je umělecký kovář pan Martin 
Iskov. Kované tělo Fabiána výtvarník  
vyplnil kameny nasbíranými v lese přímo 
kolem Fabiánova lože, nacházejícím se 
nad Zátorem a nová podoba strážce Brd 
tak skvěle zapadá do místního koloritu.
Rádi bychom právě v parku domova 
oslavili 60. jubileum zahájení poskyto- 
vání služby, ale k tomu je potřeba teplého 
počasí. Proto oficiální oslavy posou- 
váme na letní měsíce, kdy se s klienty, 
zaměstnanci, zřizovatelem, místními 
obyvateli, spolky i dobrovolníky rádi sej- 
deme při plánované zahradní slavnosti.
Nyní již nezbývá než popřát domovu 
spoustu dalších let úspěšného fungová- 
ní, mnoho spokojených dní klientům 
domova a radosti z odvedené práce 
zaměstnancům.

Zároveň využijme této příležitosti  
a všem obyvatelům Hostomic  
i okolních obcí přejeme poklidný 
advent, příjemné prožití Vánoc  
a šťastný vstup do roku 2019.
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v BeZdědicích to žije
přinášíme vám malé ohlédnutí za tím, jak v roce 2018 probíhal společenský život  
v Bezdědicích. i když jsme opravdu malá vesnička, dobrý kolektiv a chuť se sejít 
nám umožňují uspořádat více setkání než v kdejakém větším městě.

Mnoho akcí proběhlo zejména v létě. Už 29. června jsme společně 
ukončili školní rok. V červenci – konkrétně 21.7. – byl uspořádán 
tradiční nohejbalový turnaj, ve kterém se letos utkalo 11 mužstev.

Letošní sezóna začala 19. května dětskými rybářskými závody.

V srpnu jsme se sešli hned 
několikrát – 17.8. při nočním rybo- 
lovu (trvá od 18.00 do půlnoci)  
a další den na návsi při tradiční 
oslavě bezdědického posvícení. 
Prakiádě 25.8. nepřálo moc počasí, 
což bylo v letošním létě nezvyklé.
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Kromě těchto akcí se také pravidelně každou neděli scházíme i s dětmi  
k fotbalovému a pak i volejbalovému utkání.

Sezónu jsme oficiálně ukončili 13. října, přesto jsme se setkali ještě 27.10. 
při drakiádě a 9.11. při lampiónovém průvodu.

Děkujeme MěÚ Hostomice  
za finanční podporu  

(odměny při soutěžích,  
občerstvení pro děti)  

a také mnohým obyvatelům 
Bezdědic, kteří se podílejí  

na přípravě akcí a pohoštění  
z vlastních zdrojů.
Už teď se těšíme,  

že se všichni uvidíme  
na Štědrý den kolem  

dvaadvacáté u ozdobeného 
stromečku na návsi.

Přejeme i vám,  
abyste se na letošní  

Vánoce obzvláště těšili,  
užili si je v pohodě  

a také šťastně oslavili  
vstup do roku 2019.

Hodně zdraví, štěstí a pohody!
FC Marakana Bezdědice
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mladší žáci sk hostomice / 
tj slovan lochovice
V pátek 26.10. si naši mladší žáci připsali další výhru  
a to po domácí výhře 5:4 nad týmem Tlustice. 
V zápase byl náš tým na základě aktuální tabulky favori- 
tem a to již od začátku utkání potvrdil gólem Petra Budila 
a posléze Terky Palivcové. Když se v 21. minutě prosadil 
věkově ještě hráč starší přípravky Jirka Parkán, vypadalo 
to na jasnou domácí výhru. Hostující tým se ale nepoložil 
a začal nám hlavně zásluhou jejich útočníka Bači (vstřelil 
nám hattrick) nepěkně zatápět. Snížil na rozdíl dvou branek, 
ale na to odpověděl náš kapitán Petr Budil a do kabin se šlo 
za stavu 4:1 pro domácí tým. Druhou půli jsme si zbytečně 
zkomplikovali po několika neproměněných šancích  
a dovolili soupeři snížit na rozdíl jedné branky a z jasného 
zápasu se stalo drama. V této chvíli nás podržel několika 
skvělými zákroky náš brankář Emča Boukal. Nicméně  
na vše sám nestačil a po naší hrubé chybě v obraně Tlustice 
srovnali na 4:4. Zápas už vypadal na remízu, ale naštěstí  
náš tým zabojoval a zásluhou Jakuba Černého se ujal  
vedení, které již do konce zápasu ubránil a připsal si  
do tabulky další 3 body.
Sestava SK Hostomice:
Emil Boukal - Jiří Parkán, Josef Dalešický, Marek Nečas, 
David Moussilli, Petr Budil [K], Matěj Horník, Tereza 
Palivcová, Michal Hejduk, Jakub Černý.

Gratulujeme!

aktivity mládežnických týmů  
sk hostomice v měsíci říjnu / listopadu

Mladší žáci SK Hostomice / TJ Slovan Lochovice. Konečná tabulka po podzimu mladší žáci, skupina B.

V pátek 2. listopadu jsme na domácím hřišti sehráli  
poslední zápas sezóny s týmem Hořovicko B. 
Po vyrovnaném začátku utkání, kdy si oba týmy vypracovaly 
několik šancí, nás začal soupeř mírně přehrávat. V brance 
nás podržel několika krásnými zákroky Emil Boukal, leč 
na všechny střely nestačil a hráči Hořovic se ujali vedení. 
Našim žákům po obdrženém gólu začala váznout kombi- 
nace, nepřesné přihrávky a zbytečné odkopávání míče vedly 
pouze k tomu, že nás soupeř stále více přehrával a z tlaku, 
který si vytvořil, zasadil naším hráčům další gólovou trefu.  
Stav utkání byl po prvním poločase 0:2 a nevypadalo  
to s námi moc dobře. V druhé polovině jsme již začali opět 
kombinovat a byli jsme rovnocenným soupeřem. Bohužel 
po chybě v obraně nám soupeř vstřelil další gól a zdálo se 
být o vítězi rozhodnuto. Nevíme čím se to stalo, ale třetí gól 
v naší síti vlil našim hráčům novou krev do žil. Posledních 
20 minut utkání odehráli více než na sto procent a ve 46. 
minutě po krásném úniku snížil Petr Budil na 1:3. Od tohoto 
momentu jsme byli jasně lepším týmem, začali si vytvářet 
šance a soupeř rázem nevěděl kam dřív. V 53. minutě  
po dobře zahraném rohovém kopu snížil na 2:3 opět Péťa 
Budil. Za další tři minuty Petr dokonal svůj hattrick a zápas 
skončil konečným výsledkem 3:3. Hrát ještě několik minut, 
troufáme si říci, že by zápas skončil naším vítězstvím,  
ale na kdyby se nehraje a po začátku utkání bereme tento 
bod jako více než dobrý.
Sestava SK Hostomice:
Emil Boukal - Jiří Parkán, Josef Dalešický, Nečas, Marek 
David Moussilli, Petr Budil [K], Matěj Horník, Tereza 
Palivcová, Michal Hejduk, Jakub Černý.
Po polovině sezóny jsme se umístili na šestém místě, se stej- 
ným počtem bodů jako Felbabka, která je na místě pátém.
První polovina sezóny nám nevyšla úplně tak, jak bychom  
si představovali, v té druhé už to bylo o poznání lepší. 
Děkujeme všem hráčům a hráčkám za jejich výkony  
a budeme se těšit na jarní část sezony. -dusan-



11

CO Se u NáS děJe

sk hostomice z.s. oznamuje: 
Na začátku prosince byl zprovozněn na našich webo- 
vých stránkách nový FANSHOP. 
Navštivte stránky www.skhostomice.cz a udělejte  
radost svým blízkým v podobě dárkových předmětů  
s logem hostomického klubu! SK Hostomice z.s.

Děkujeme sponzorům našeho klubu, fanouškům, trenérům, hráčům, funkcionářům 
a rodičům za podporu v roce 2018 a chtěli bychom všem popřát krásné Vánoce  
a štastný nový rok 2019. Přejeme vám hodně zdraví, štěstí, pohody a doufáme,  
že vás potěšíme i v nadcházejícím roce.
Momentálně působí v našich mládežnických týmech více než 50 dětí, což je ne- 
obvykle vysoké číslo v porovnání s ostatními kluby. Pevně věříme, že toto číslo  
udržíme a budeme reprezentovat město Hostomice tak jako nyní!

Srdečně přeje a děkuje SK Hostomice z.s.
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pozvánka  
na „advent  
v hostomicích“
Vážení trhovci, 
spoluobčané, návštěvníci! 
Město Hostomice pořádá v so- 
botu dne 8.12.2018 od 10 hodin 
na Tyršově náměstí již tradiční 
„adventní jarmark”, spojený  
s doprovodným programem. 
V podvečer přijde Mikuláš, 
andělé a čerti s nadílkou pro 
nejmenší, zazpíváme si koledy... 
V rámci doprovodného pro- 
gramu se též uskuteční prodej 
dršťkové polévky (cca od 12 hod.)  
a vepřových řízků (cca od 15 hod.)  
– obojí za dotovanou cenu. 
Přivítáme prodejce s tematickým  
adventním zbožím, zbožím pro 
staročeský jarmark a s vánočním 
osvětlením stánku. 
Pro objednání místa a více infor- 
mací prosím kontaktujte paní 
Hrdličkovou na tel. 311 584 101. 
Těšíme se na vaši hojnou účast!

historie Betlémského světla
Snahou každého světla je prozářit tmu…
Takhle nějak si to museli říkat i pracovníci rakouského rozhlasu v Linci, když  
v roce 1986 přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti, nazva- 
nou Světlo ve tmě. Mohla je také inspirovat pověst italského města Florencie.
Římský papež Urban II. (1088-1099) vyzval v té době evropské rytíře, aby zorga- 
nizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů především 
Betlém a Jerusalém - rodiště a hrob Ježíše Krista. Podle červených křížů, které  
si připevňovali na oděvy, se jim proto začalo říkat „křižáci“. Dalo se na ni najmout 
i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu 
přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které 
hoří v Betlémské basilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech, těsně před 
Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených postav,  
v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko v nich Florenťané poznávali svoje syny, 
kteří před lety odešli z domova do války proti mohamedánům. Všichni ale přísa- 
hali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho  
v každém počasí, vezli ho po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib. Ve středověku 
to tak bylo první a zároveň poslední Betlémské světlo.
A nápad byl na světě! Dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma  
jako poděkování těm, kteří ochotně a rádi přispějí nějakým způsobem postiženým 
dětem. V té době nikdo z nich ovšem netušil, že za pár let se z tohoto nápadu zrodí 
jeden z novodobých vánočních zvyků.
Jak tedy Světlo dopravit? Musela tu ovšem být spojitost se zrakově postiženými 
dětmi, protože sbírka Světlo ve tmě byla určena především pro ně. Z fondů sbírek  
se prostředky uvolnit nemohly a tak se pracovníci rozhlasu obrátili se svojí žádostí  
na leteckou společnost AUA a cestovní kancelář Raiffeisen. Tak bylo zajištěno,  
že jedno dítě a malý televizní štáb pojedou do Betléma pro světlo zdarma.  
V té době však ještě v důsledku politických situací bylo zapotřebí spousty povole-
ní, navíc pro natáčení v zemi tak dbající na bezpečnostní opatření, jako je právě  
Izrael. Díky ochotě všech zainteresovaných se ale podařilo vše zvládnout včas.  
A tak od roku 1986 se začala novodobá éra dovozu Betlémského světla.

adventní koncert  
s předáváním 
Betlémského 

světla
Dne 22. prosince 2018 od 16.00 hod. 

se bude konat adventní koncert  
v kostele Nanebevzetí Panny Marie  

v Bezdědicích. 
Po skončení koncertu si můžete 

odnést Betlémské světlo. 
Program koncertu bude upřesněn.
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adventní 
Zamyšlení 
Drazí přátelé, 
Advent je vynikající čas na to, zamyslet se nad pod- 
statným v našem životě a nad našimi vztahy s druhý- 
mi lidmi. Jak to ale zvládnout při tom všem zápřahu, 
a k tomu ještě před Vánoci? Pokud jde o materiální 
věci, to ještě nějak umíme. Od devíti do deseti budu 
sekat zahradu, od jedenácti do dvanácti dělám to nebo  
ono..., večer se budu dívat na televizi. S věcmi hůře 
uchopitelnými, jako jsou otázky po smyslu života 
nebo vztahy s druhými, nám to už tolik nejde. Přitom  
ve hře je opět hlavně to samé, udělat si čas. Advent 
je pro nás křesťany dobou očekávání svátků narození 
Ježíše Krista. A také dobou naděje, že když jednou 
už Ježíš přišel, přichází nyní znovu, do našich strastí 
a obav, a jednou nám přijde naproti ve chvíli našeho 
přechodu na věčnost. Kdyby se nám podařilo alespoň 
na chvíli během adventu spočinout v klidu a tyto 
věci promyslet! Naplnil by nás možná pokoj a radost.  
Tak důležité a přitom tak vzácné věci. To by se nám 
pak lépe řešily různé osobní nebo vztahové problémy.

Krásný advent a požehnané vánoční svátky  
Vám přeje, a na cestu rokem 2019 žehná  

Stefan Wojdyla, kněz

❚ adventní neděle – mše svaté: 
 16.00 (sobota) Hostomice, 8.30 Lochovice,  
 10.00 Hořovice, 11.30 Mrtník, 15.00 Praskolesy
❚ roráty: pondělí a středa v 6.00 Hořovice,  
 kaple Loreta
❚ Pouť ke sv. Mikuláši: 6. prosince v 18.00 Praskolesy 
❚ Pondělí 24.12., Vigilie Narození Páně – mše svaté: 
 14.00 Praskolesy, 16.00 Hostomice, 22.00 Mrtník,  
 24.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí 
❚ Úterý 25.12., Slavnost Narození Páně – mše svaté:  
 8.30 Lochovice, 10.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí,  
 11.30 Mrtník, 15.00 Praskolesy 
❚ Středa 26.12., sv. Štěpána – mše svaté:  
 8.30 Lochovice, 10.00 Hořovice, kostel Nejsv. Trojice,  
 11.30 Hostomice
❚ Pondělí 31.12., poděkování za uplynulý rok  
 – mše svatá: 16.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí
❚ Úterý 1.1., Slavnost Matky Boží, Panny Marie  
 - Nový rok – mše svaté: 8.30 Lochovice,  
 10.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí, 11.30 Mrtník,  
 15.00 Praskolesy 
❚ Návštěva betléma: úterý 25.12. od 14.30 do 17.00  
 Hořovice, kostel sv. Jiljí, kostel sv. Trojice.

výstava králíků, holubů  
a drůbeže v hostomicích
39. výstava králíků, holubů a drůbeže Českého svazu 
chovatelů se konala v sobotu 20. října 2018 v chovatelském 
areálu v Hostomicích. Tato výstava byla chovateli z našeho 
okresu i okresů okolních hojně obsazena. Odbornými  
posuzovateli ČSCH bylo celkem posouzeno 340 zvířat,  
z toho 168 králíků, 134 holubů a 38 kusů drůbeže.

Pohár „Vítězná kolekce králíků“ byl udělen na kolekci  
plemene Burgundský Vladimíru Vacurovi ze ZO Zaječov.
Pohár „Druhá nejlepší kolekce králíků“ byl udělen na kolekci  
plemene Velký světlý stříbřitý Vladislavu Vokáčovi ze ZO 
Zaječov.
Pohár „Třetí nejlepší kolekce králíků“ byl udělen na kolekci 
plemene Hermelín červenooký Lence Hříbalové ze ZO Zdice.
Pohár „Nejlepší králík výstavy“ byl udělen Jaroslavu  
Mázdrovi na králíka plemene Vídeňský černý ze ZO Zdice.
V expozici holubů byl pohár „Nejlepší holub výstavy“ 
udělen na holuba Benešovský holub modrý chovateli Lukáši 
Kakáčkovi ze ZO Jince.
V expozici drůbeže byl pohár „Nejlepší kolekce drůbeže“ 
udělen na plemeno Česká husa chovateli Jaroslavu Petákovi 
ze ZO Suchomasty.
Výstava se díky hezkému počasí vydařila a líbila se dospělým  
i dětským návštěvníkům.
Výstavní prostory svými výpěstky a výrobky ze zahrádek  
vyzdobily drobné pěstitelky z Hostomic. Proto bych chtěla 
touto cestou poděkovat všem, kteří se na uspořádání výstavy 
podíleli, ať to byli členové naší organizace, nečlenové, rodinní 
příslušníci včetně mladých chovatelů.
Velký dík patří také MěÚ Hostomice a všem sponzorům.

Marie Pokorná, jednatel ZO ČSCH

Český svaz chovatelů Hostomice  
přeje všem občanům Hostomic, sponzorům  

naší chovatelské výstavy a nečlenům,  
kteří nám při výstavě pomáhali, pěkné prožití 
svátků vánočních a dobré zdraví v roce 2019.
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lampionový průvod
10. listopadu v podvečer jsme se sešli před „hasičárnou“ 
a to již potřetí. Byli jsme velmi příjemně překvapeni  
z tak hojné účasti za kterou děkujeme.
Tentokrát nás provázely pomyslné „Dobro a Zlo“ s vlád- 
cem Brd Fabiánem. Tyto bytosti nás zavedly do pověstí, 
které jsou spjaty s okolními Brdy a městem Hostomice.
U prvního tajemného místa nás přivítal mnich, který  
objevil stříbrnou monstranci. Následovali obři, kteří svoji 
hádkou zapříčinili vznik známého kamene Viklan. Třetí 
byla hadí královna, která k nám zavítala ze Smaragdo- 
vého jezírka. Potkali jsme čarodějnice z Plešivce, rejdící  
na ohnivých košťatech. Mohli jsme si prohlédnout při  
práci uhlíře, pálícího milíř i jeho nezbedného synka. 
Nechyběli ani pekelníci z Čertovy kazatelny, kteří si přišli  
obhlídnout nezbedné děti. A nebyl by to podvečer  
svatého Martina, aby svatý Martin nezavítal mezi nás  
a rozdal dětem sladkosti.
Děkujeme všem, kteří pomohli tuto akci zrealizovat  
a zabezpečit.
Tímto děkujeme: Městu Hostomice, dobroty Kačena, 
členům sdružení dobrovolných hasičů Hostomice, 
Mladým hasičům z SdH Hostomice, Markétě Černé  
a jejímu koni aragonovi.
Bez této pomoci by nebylo tuto akci možno zrealizovat.
Za SDH Hostomice děkuje Lucie Nájemík Krubnerová

co se dělo v hasičárně v předchoZím měsíci

čtyřmezí
27. října jsme se zúčastnili tradičního pochodu  
na čtyřmezí. V cíli nás čekala překrásná atmosféra  
a výborné občerstvení. Krásné podzimní počasí nám 
dovolilo pokračovat ještě dále, a proto jsme došli 
až k pomníkům padlých partyzánů. K pozdnímu  
obědu jsme si opekli vuřty. K domovu jsme se vraceli 
příjemně unaveni a plni zážitků.

halloween
I letos se nám „hasičárna“ naplnila strašidelnými  
bytostmi. Zahráli jsme si hry a soutěže, které pro nás 
přichystali i starší hasiči. Výborné hororové dobroty  
nám připravili rodiče a nechyběla ani strašidelná  
procházka k márnici, kde na nás čekali duchové.
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hasiči hostomice vás srdečně Zvou 
na adventní představení

V ten kouzelný vánoční čas,  
ať přání se vyplní každému z vás.  

Děti i dospělí v zázraky uvěří,  
lásku a štěstí naleznou u dveří. 

Krásné prožití svátků vánočních  
a mnoho štěstí do nového roku 

přeje 

Sbor dobrovolných hasičů  
Hostomice.

poděkování
■ Sbor dobrovolných hasičů Hostomice děkuje všem 
občanům, sponzorům a organizacím, kteří nás v naší 
činnosti v uplynulém roce podporovali.
DĚKUJEME!

oznámení
■ Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů  
Hostomice se bude konat v sobotu 5. ledna 2019  
od 16.00 hodin v hasičské zbrojnici.
■ Sbor dobrovolných hasičů Hostomice vás srdečně 
zve na tradiční hasičský ples, který se bude konat  
v sobotu 26. ledna 2019 od 20.00 hodin v restauraci  
„U Frajerů.“ Večerem nás bude doprovázet hudební  
skupina „ HRAČKY.“
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NABÍDKA NA VÁNOČNÍ TABULI
(OBJEDNÁVKY UŽ NYNÍ)

❱❱  OBALENÝ KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZEK 
❱❱  OBALENÝ KUŘECÍ STEHENNÍ ŘÍZEK 
❱❱  OBALENÝ VEPŘOVÝ ŘÍZEK (PEČENĚ) 
❱❱  OBALENÝ VEPŘOVÝ ŘÍZEK Z KRKOVICE 
❱❱  OBALENÝ KRŮTÍ PRSNÍ ŘÍZEK 
❱❱  OBALENÝ KRŮTÍ STEHENNÍ ŘÍZEK 
❱❱  JÁTROVÁ ZAVÁŘKA  ❱❱  JÁTROVÉ KNEDLÍČKY 
❱❱  VINNÁ KLOBÁSA  ❱❱  BRAMBOROVÝ SALÁT 
❱❱  CHLEBÍČKY 

21.-23. prosince 2018 prodej živých kaprů

Kontakt 773 222 212 Kačena Oldřich
 773 221 219 Kačenová Marcela
 E-mail: dobroty.kacena@seznam.cz



adventní tvoření žáků Zš p. lisého  
a seniorů ze stp hostomice
Ve středu 28.11.2018 se ve cvičné kuchyni zŠ P. Lisého sešli členové 
STP, aby si za pomoci žáků 7. tříd zŠ vytvořili různé dekorace  
pro adventní období.
Senioři si mohli ozdobit věneček, zhotovit vonný sáček, vánoční zápichy 
a ozdobu na stromeček, svícen ze slupky pomeranče. Domů si odnesli 
také brambořík ve vlastnoručně vyrobené papírové tašce.
Děti z 8. tříd přichystaly občerstvení ke kávě - upekly záviny s jablky, 
připravily jednohubky. Při práci bylo veselo, vládla příjemná atmosféra. 
Senioři i děti odcházeli spokojeni. Mgr. Jiřina Kordulová
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truhlář/tesař
Přijmeme do našeho kolektivu spolehlivého  
samostatného kolegu. Nabízíme práci na HPP,  
pouze jednosměnný provoz Po - Pá.
Volná pozice je v provozovně v Hostomicích.
Nástup možný ihned.

pomocná pracovní síla  
na pomocné truhlářské práce
Přijmeme do našeho kolektivu posilu  
převážně na broušení oken. Práce na HPP,  
jednosměnný provoz Po - Pá.  
Pozice vhodná i pro ženy.
Volná pozice je v provozovně v Hostomicích.
Nástup možný ihned.

Nutné předem domluvit schůzku.

Kontakt: p. Zima, tel. 602 623 400



■ dne 1.11.2018 jsme si s nejmenšími dětmi „Žluťásky“ vyšli na tematickou 
procházku, při které jsme si povídali, jak se ukládá příroda ke spánku. Naše 
kroky řídil skřítek Podzimníček. Také dětem pověděl, které stromy se ukládají  
ke spánku, která zvířátka se zazimovávají, kteří ptáčci odlétají do teplých krajin. 
Celý les jsme na zimu symbolicky zamkli při říkance: „Zamykám, zamykám les.“
■ Letošní 2. ročník drakiády se konal v neděli 21.10.2018. Slunce svítilo,  
i vítr foukal. Děti, většina s pomocí rodičů, převážně tatínků, vyvedly své draky  
do výšky, kde draci vydržely létat alespoň chvíli. Děti zažily spoustu zábavy  
a soutěží, také občerstvení nechybělo. Na konci byli „dračí piloti“ odměněni  
zajímavými cenami. Za kolektiv MŠ, Hana Beránková
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MATes eNergy DAIKIN
Nabízím: 

» Klimatizace » tepelNá čerpadla  
» automaticKé Kotle  

» SolárNí moNtáže » topeNí a vodu  
» prodej » moNtáž » ServiS  

» zedNicKé a obKladačSKé práce

více iNformací: 
tel. 775 188 514, 731 062 672

e-mail: 2111martin@seznam.cz
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poděkování
■ dne 22.11.2108 oslavili zLaTOu 
SVaTBu manželé zdena a Václav Lisých 
z Hostomic. 
50 společných let si zaslouží úctu, obdiv 
a poděkování, jež touto cestou s láskou 
vyjadřují děti, vnoučata i pravnoučata.
Přejeme pevné zdraví a mnoho dalších 
společných roků.

■ Vedení Města Hostomice děkuje  
všem sponzorům a dobrovolníkům, kteří 
se podíleli na konání městských akcí  
v roce 2018, dále spolkům za jejich činnost  
a udržování tradic. V neposlední řadě  
dobrovolným hasičům, kteří městu pomá- 
hají se zajištěním požární ochrany pro  
naše občany.

vZpomínka
■ Dne 3. listopadu uplynuly tři roky  
od úmrtí pana Josefa Čabouna z Bezdědic. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou 
vzpomínku. Děkujeme. 

Manželka Marie a děti s rodinami

ZuBní pohotovost
Prosinec 2018

■ 1. a 2. Dr. Magdalena Třesohlavá  
 Beroun, Železniční stanice 
 tel. 311 621 497

■ 8. a 9. Dr. Richard Valta ml.  
 Žebrák, Hradní 68 
 tel. 311 533 384

■ 15. a 16. Dr. Vladimíra Veselá  
 Beroun, Švermova 1591 
 tel. 601 371 200

■ 22. a 23. Dr. Štěpán Vitha  
 Hořovice, K Nemocnici 1106 
 tel. 311 551 111

■ 24. Dr. Dagmar Vrbová  
 Beroun, Talichova 825 
 tel. 311 624 375

■ 25. Dr. Dmitry Zaytsev  
 Beroun, Havlíčkova 1732/3 
 tel. 727 836 818

■ 26. Dr. Iva Závorová  
 Žebrák, A. Pacovského 277 
 tel. 311 533 447

■ 27. a 28. Dr. Natalija Manachyna  
 Králův Dvůr, Průmyslová 614 
 tel. 777 936 330

■ 29. a 30. Dr. Marie Zímová  
 Hostomice, Tyršovo nám. 225 
 tel. 311 583 140

■ 31. Dr. Jana Besserová  
 Beroun, Mládeže 1102 
 tel. 311 625 765

■ 1.1.2019 Dr. Vladimíra Krabcová  
 Beroun 3, Pod Haldou 
 tel. 311 621 973

Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.
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předvánoční čas
Zdeňka Vršecká

Rok se s rokem sešel, 
blíží se to zas, 
všichni už se těší 
na vánoční čas.

Vánoce se blíží, 
již se těšíme, 
nejdřív bude hodně shonu, 
všichni to víme...

Až k večeři usedneme 
bude pohoda, 
na dětství si vzpomeneme 
tak, jak se to má.

U stromečku připíjíme 
všichni na zdraví, 
potom dárky rozdáme si, 
však to každý ví...

Do půlnoci vydržíme, 
pak se oči klíží, 
potom všichni ulehneme, 
spánek se již blíží...

Tak ať máte hezké svátky, 
hodně zdravíčka, 
do nového roku přeji 
trochu štěstíčka!

Nově nabízím ve sportovním centru  
www.HejbejmeSe.cz v Hostomicích

KOsMEticKé služby 
Martina GruntOvá lisá
telefon: 721 942 016
e-mail: martinagruntovalisa@seznam.cz
iČO: 677 44 451

Otevírací doba: čtvrtek, dle objednávek
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