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Vážení spoluobčané, 

přeji Vám do nového roku 2011 pevné zdraví,  
hodně síly, optimismu a pochopení jednoho pro druhého.

Vít Šťáhlavský, starosta

PF 2011
Městský úřad Hostomice
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Adventní jarmark
Dne 4. 12. 2010 kolem 8. hodiny ranní byl v Hostomicích zahájen první 
Adventní jarmark pořádaný MěÚ Hostomice. Ke koupi pěkného dárku 
posloužilo 13 stánků s různými předměty. Od oříšků všeho druhu  
po řetízky z korálků a pravých lastur. Nechyběla však ani Křivoklátská 
medovina a perníková srdce. Příjemné bylo, že téměř polovina stánků byli 
místní prodejci. 
Železné koše s ohněm, které pro město vyrobil pan Jan Nádvorník, a také 
čaj nebo pro starší grog či tvrdší alkohol, posloužily k zahřátí. O vánoční 
atmosféru se postaraly koledy z reproduktorů i zpěv dětí pod vedením 
pana Kafky.
V 5 hodin večer proběhlo rozsvícení vánočního stromu a následně přišel 
Mikuláš spolu s čertem a andělem a obdarovali každé dítě, které celý rok 
nezlobilo. 
Trošku chyběl prodej vánočních stromků, ozdob a betlémů. Také bychom 
rádi změnili a trochu sjednotili vzhled stánků. Inspirací na příště je dost 
a dost. 
Velmi překvapila hojná účast občanů. Díky vám byl jarmark více než 
vydařený a věříme, že další rok tomu nebude jinak. Byli bychom rádi, 
kdyby v roce 2011 byl v Hostomicích jarmark na Velikonoce a samo- 
zřejmě 2. ročník jarmarku adventního. Na ten první byly ohlasy velmi 
pozitivní. Patří se poděkovat všem, kteří se na přípravě a průběhu podíleli,  
především pak panu Karlu Dvořákovi, který jako hlavní organizátor  
měl na této povedené akci lví podíl.

Sandra Svobodová, Vladimír Zachoval



CO SE U NÁS DĚJE

 3

VYUŽITELNÉ SLOŽKY ODPADU
Papír, plast, sklo a nápojové kartony patří do kontejnerů 
na tříděný odpad.
Další využitelný odpad jako je železo, barevné kovy 
apod. odevzdávejte do sběren surovin.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Nebezpečným odpadem jsou zbytky rozpouštědel,  
kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné 
obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky,  
rozbité teploměry atd.), upotřebené motorové  
a převodové oleje, tuky, zbytky barev, lepidel, léky, 
monočlánky, olověné akumulátory, spotřební použitý 
potravinářský olej (olej po smažení a fritování), apod.
Nebezpečné odpady neházejte do popelnic na komu- 
nální odpad, ale odevzdejte při mobilním svozu 
nebezpečného odpadu (2x ročně - datum je vždy 
uveřejněn v Hostomických listech) nebo ve sběrném 
dvoře. 

PROŠLÉ LÉKY A OBALY OD LÉKŮ
Prošlé léky odebírají bezplatně všechny lékárny.

AUTOVRAK
Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen jej předat 
pouze osobám, které jsou provozovateli schválených 
zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu 
autovraků.

OBJEMNÝ ODPAD
Vyřazené kusy nábytku, matrace, umývadla, pneuma-
tiky, obaly větších rozměrů, koberce, tabulové sklo, vany, 
apod. odevzdávejte buď při mobilním svozu objem-
ného odpadu nebo do sběrného dvora. 

STAVEBNÍ ODPAD
Stavebním odpadem je např. beton, cihly, tašky  
a keramické výrobky, asfaltové směsi, zemina a kame- 
ní, izolační materiál vznikající při zřizování, údržbě, 
rekonstrukcích a odstraňování staveb.
Možnosti likvidace: skládka Stašov, vmalém množství 
ve sběrném dvoře.

ROSTLINNÝ ODPAD
Odpad ze zahrádek lze:

■ kompostovat na svém pozemku či zahrádce

■ odvážet na polní hnojiště města Hostomice

■ spalovat jen suchý rostlinný materiál s maximální  
 ohleduplností a s přihlédnutím k povětrnostním  
 podmínkám (kouř nesmí obtěžovat sousedy)

Spalování rostlinného materiálu, který není suchý,  
je zakázáno.

POUŽITÉ VÝROBKY PODLÉHAJÍCÍ 
TZV. ZPĚTNÉMU ODBĚRU
Použité výrobky, jako jsou domácí elektrospotřebiče 
(televize, pračky, ledničky, mixéry, rádia apod.,  
elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, 
výbojky a zářivky, pneumatiky nebo motorové oleje, 
lze bezplatně odevzdat u příslušného prodejce či na 
MěÚ Hostomice. Elektrospotřebiče odevzdávejte vždy 
kompletní, nedemontované!

PRAKTICKÉ RADY
Kde lze objednat kontejner pro objemný odpad, staveb-
ní suť, odpad ze zeleně apod.?

Agropodnik Beroun, středisko Hostomice 
tel. 311 584 182

CO DĚLAT KDYŽ?
Objevili jste někde černou skládku? Ohlaste ji na:
Městský úřad, tel. 311 584 116

Vidíte někoho ukládat odpad mimo řízenou skládku 
nebo nádobu na odpad?
Pro okamžitý zásah volejte policii, tel. 158

Jinak ohlaste na:

■ Česká inspekce životního prostředí, oddělení  
 odpadového hospodářství, tel. 266 79 33 40

Zapište si SPZ, barvu a typ vozidla, čas, datum, případně 
druh odpadu, popřípadě pořiďte fotodokumentaci.

■ KAM S VAŠÍM ODPADEM?
Zde uvádíme praktické rady, jak naložit s odpady, které ve vaší domácnosti,  
na zahrádce či chatě mohou vznikat.
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MĚSTSKÁ  
KNIHOVNA  
HOSTOMICE
Od 1.1. 2011 dochází ke změnám 
poplatků takto:

Registrační poplatky na 1 rok
Dospělí čtenáři 150,- Kč
Děti 50,- Kč
Každý další   
rodinný příslušník 30,- Kč  

Meziknihovní výpůjční služba
za 1 knihu 50,- Kč
za každou další knihu + 10,- Kč

Písemné upomínky
Náhrada poštovného

Ztráta a zničení knihy
cena knihy + manipulační po- 
platek 100,- Kč

Více informací o Knihovním řádu 
naleznete na internetové adrese: 
www.knihovnahostomice.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
INFORMUJE

■ Zasedání zastupitelstva  
se uskuteční 19. ledna 2011  
od 18.00 hodin v hasičské  

zbrojnici v Radouši.

■ Poplatek za domovní  
odpad je možno zaplatit  
do konce února, stejnou  

formou jako vloni.  
Částka se rovněž nemění:  

450,- Kč za osobu  
s trvalým pobytem 

450,- Kč za rekreační objekt.

PREVENTIVNÍ RADY A INFORMACE  
PRO SENIORY
Jak se bránit trestným činům 

Situace o kterých stále slyšíme v různých mediích, ale neřídíme se jimi.  
Před čím se tedy chránit? 

Do bytu pouštějte jen známé - Nikdy neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. 
Cizí lidi si nikdy nevpouštějte do bytu nebo do domu ani na pozemek, pouze ty, 
které dobře znáte, nebo se vám důvěryhodně prokáží a sdělí vám, proč přichází. 
Pokud vás někdo oslovuje jménem, ještě to neznamená, že vás zná.

Množné číslo na jmenovce - Je vhodné uvádět na jmenovce na dveřích příjmení  
v množném čísle (Novákovi) nebo v mužském rodu, zvláště v případě, že v bytě  
žije sama žena. Buďte opatrní, neotvírejte každému, kdo vás za dveřmi požádá  
o pomoc. Třeba o možnost si zatelefonovat, či předání zásilky pro vašeho souseda. 
Situaci můžete řešit, i přes zavřené dveře. Pomoc zprostředkujete např. přivolá- 
ním souseda nebo sanitky apod. Mějte vždy důležitá telefonní čísla poblíž  
vašeho telefonu nebo na dobře viditelném místě. Zamykejte hlavní vchodové 
dveře a u rodinných domků mějte zamčená vrátka i vstupní dveře do domu.

Kukátko na dveře - Pro své bezpečí si pořiďte dveřní  panoramatické kukátko, 
které vám umožní vidět široký prostor za vašimi dveřmi a pojistný řetízek, díky 
kterému můžete vyřídit některé záležitosti v relativním bezpečí. 

Peníze do banky - Nemívejte doma více peněz v hotovosti nebo velmi cenné 
věci, pokud nemáte doma zabudovaný trezor. Peníze si raději uložte na svůj účet  
a cennosti do bezpečnostní schránky v bance, na poště nebo v jiném peněžním 
ústavu. Své cennosti si raději vyfotografujte, pro jejich případném odcizení vám 
tyto  fotografie usnadní jejich identifikaci. Noste u sebe jen nezbytnou peněžní
hotovost. 

Neprozrazovat stav cenností - Nikdy se před nikým nechlubte tím, kolik  
máte doma peněz, ani tím, jaké  vlastníte cennosti. Stačí nepatrná chvilička, 
aby si vás podvodník vytipoval a dostal do vašeho bytu, kde vás může 
připravit o peníze a cennosti. Časté jsou i případy, kdy vás neznámá osoba  
žádá o pomoc a vzbuzuje tím  soucit. Potřebuje nutně půjčit nebo rozměnit 
finanční obnos a mezitím co jdete pro peníze, obhlédne, kde máte uloženou 
hotovost nebo položenou peněženku a využije situaci k jejímu odcizení.

Vynalézavost podvodníků - Mohou se například také vydávat za přítele vašeho 
příbuzného či známého, který je ve finanční tísni. Vždy je proto bezpečnější  
si informace pro jistotu ověřit. V případě zástupců firem provádějících odečty
energií požadujte služební průkaz, prokazující příslušnost k dané společnosti, 
sledujte vývěsky v domech, které na odečty upozorňují dopředu nebo si skuteč- 
nost ověřte telefonátem na daný úřad.

Nedat šanci kapsářům a zlodějům - Peníze a kreditní karty ukládejte do 
vnitřních kapes obleku, nikoli do zadních kapes u kalhot. Pokud se dostanete 
do tlačenice na ulici, v obchodě nebo dopravním prostředku, pozornost věnujte 
bezprostřednímu okolí a přesvědčte se, že své věci máte stále v kapse. Tašky  
s penězi nenoste na zádech, kam nevidíte. Věnujte pozornost i kabelkám 
přehozeným přes rameno. Nenoste s sebou velkou hotovost. Svá zavazadla  
nikdy nespouštějte z očí. Na dovolené raději používejte šekovou knížku. Jestliže 
jste majitelem kreditní karty, své identifikační číslo uchovávejte jinde než 
kreditní kartu. V případě krádeže okamžitě volejte pobočku banky nebo  
spořitelny a oznamte ztrátu. Lidé především v menších obcích by si měli  
pozorně všímat podezřelých cizích osob ve svém okolí a upozornit na ně policisty 
na lince 158 (popis osob, oblečení, markanty příp. registrační značku vozidla,  
ve kterém se pohybují).
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Mnoho zdraví, štěstí 
a úspěchů,
osobních i pracovních, 
v roce 2011

přejí 

zaměstnanci a klienti 
Domova Hostomice - Zátor
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• Internetové připojení bez potřeby pevné linky
• Výrazně nižší agregace a vyšší upload než u ADSL
• Neomezené datové přenosy bez aplikace FUP
• Možnost samoinstalace
• Zařízení od 1 Kč*
• V.I.P. sevis*
• Technologie WiFi 2.4 a 5 GHz, pro vybrané objekty
 metalické i optické rozvody

• Hovory ve vybraných sítích zdarma
• Telefonní linka bez placení paušálu
• Plnohodnotná náhrada pevné linky
• Náklady na hovory jsou výrazně nižší
 než u pevné linky

• Dodávky počítačových sestav a periferií
• Tvorba a implementace software
• Opravy a servis výpočetní techniky
• Projekty a realizace počítačových sítí

• Nově ve vybraných lokalitách
• Více než 80 televizních
 a 12 rozhlasových
 programů v digitální
 kvalitě

 Aktuální ceník je k dispozici na www.eurosignal.cz/ceniky
*Platí u vybraných akčních nabídek  **Volání zdarma v naši sítí 

Družstvo Eurosignal
Roháčova 23
130 00 Praha 3
Telefon: 227 031 811
internet@eurosignal.cz
www.eurosignal.cz

• Internetové připojení bez potřeby pevné linky

BEZDRÁTOVÝ INTERNET

• Hovory ve vybraných sítích zdarma

HLASOVÉ SLUŽBY

• Dodávky počítačových sestav a per

OSTATNÍ SERVIS

• Nově ve vybraných lo

TELEVIZE

ZAVOLEJTE

ZEPTEJTE SE
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DIVADLO NA ZŠ PAVLA LISÉHO
Žáci 8.A i 8.B nastudovali při hodinách literatury krátkou verzi pohádky Jana Drdy 
Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Hru předvedli svým kamarádům  
z nižších tříd a předškolákům z MŠ před vánočními svátky. K práci přistupovali  
s nadšením. Sami si připravili kostýmy, vytvořili kulisy, zajistili osvětlení i ozvu- 
čení, přinesli z domova nejrůznější rekvizity. Některým z nich se dařilo i slušně  
improvizovat. Žáci obou tříd si představení předvedli navzájem, zhodnotili,  
posoudili ztvárnění některých rolí a předali si rady. Dokázali přijmout i kritiku.
Jsem přesvědčena, že tato aktivita v nich zanechá nejen mnoho hezkých zážitků  
a pocit sounáležitosti, ale že je obohatí i o nové poznatky. Mgr. Jiřina Kordulová
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OZNÁMENÍ
■ Setkání členů STP v ZŠ
STP v Hostomicích zve všechny své členy  
i přátele k posezení nad kávou a ke zhléd-
nutí filmu o hradech a zříceninách v našem
regionu. Přijďte v pondělí 17.1.2011 do ZŠ 
P. Lisého v Hostomicích. Sraz ve 13.30 hod. 
u vchodu ze Školní ulice. Přezůvky s sebou.
■ FC Veteráni Hostomice pořádá  
v sobotu 15. ledna 2011 od 20.00 hodin  
v restauraci „U Frajerů“ 16. hostomickou 
fotbalovou tancovačku. Vstupné: 50 Kč, 
bohatá tombola. K tanci a poslechu hraje 
hudební skupina Duo Melody. Předtančení 
juniorů taneční skupiny Romany Chvá- 
talové.
■ Hasiči Hostomice vás zvou na tradič- 
ní hasičský bál dne 22.1.2011 od 20 hodin  
v restauraci U Frajerů.
■ Pozor změna!
Od 3.1.2011 prodejna „Květinka“ přemís- 
těna do prodejny galanterie v obchodním 
středisku.
■ Cvičení
Opět pokračujeme v aerobiku a bodysty- 
lingu! Těšíme se na vás každou středu  
od 18.00 hodin v tělocvičně ZŠ. Zacvičit  
si můžete za poplatek 30 Kč. 

Jana Císařová a Jana Součková
■ 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
■ Zumba s Denisou
Každé úterý od 19.00 do 20.00 a každou 
středu od 16.00 do 17.00 hod. pro děti  
a začátečníky. Vede Denisa Chlustinová.

■ Masáže Pavlína Duníková, Tyršovo 
nám. 25, Hostomice (u squashového  
centra) telefon: 731 455 094.
Provozní doba: Po - Pá 14.00-18.00 hod.
■ klasická masáž ■ detoxikační medová 
masáž ■ baňkování ■ lymfatická masáž 
■ kosmetická lymfatická masáž ■ masáž 
horkými lávovými kameny ■ indická masáž 
hlavy + antistresová masáž ■ čokoládová 
masáž ■ reflexní masáž chodidel
Prodej dárkových poukazů na masáže.
Těším se na vaši návštěvu!
■ STUDIO IM v Lochovicích nabízí: 
kadeřnictví, kosmetiku, prodlužování 
vlasů, svatební a společenské účesy, 
prodej vlasové kosmetiky Matrix a Biolag  
- tel.: 723 962 718.
Pedikúra mokrá, manikúra (možnost  
objednání i k vám domů), modeláž nehtů 
gelem a akrygelem, prodej speciálních 
přípravků - tel.: 777 079 799.
Prodej dárkových poukazů a vánočních 
balíčků.
www.studioim.websnadno.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
■ Pronajmeme pozemek o rozloze  
516 m2 v centru obce Hostomice od  
1. března 2011 pod obchodním domem 
Jednoty. Oplocený pozemek má zpevněnou 
plochu s betonovými panely s přímým 
vjezdem z ulice Nádražní. Nabídky na  
e-mail: jiri.budil@seznam.cz

■ Pojďte s námi do pohádky na výstavě 
skřítků, víl, vodníků a pohádkových  
bytostí známé strašidloložky Vítězslavy 
Klimtové. Nejkrásnější školní výlet od dub-
na do listopadu. Otevřeno: svátky, soboty,  
neděle - celoročně od 10 do 15 hodin;  
1.7. - 31.8. od 9 do 17 hodin. Po telefonické 
domluvě lze otevřít i mimo otevírací dny. 
Pro školy, školky a rodiny s dětmi možnost 
zajištění dětského představení (malované 
písničky 1. a 2. díl), výuka pohádky for- 
mou besedy a zajištění obědů; výtvarný 
ateliér pro děti i rodiče - tel. 775 057 989  
(Pincová). 
Vítězslava Klimtová, Pičín 150  
tel: 603 421 456, 318 611 140 
www. pohadkovazeme.info 
www.pohadkovazeme.cz

PŘÁNÍ
■ FC Veteráni Hostomice přeje všem 
svým členům, příznivcům a ostatním 
občanům hodně zdraví, spokojenosti  
a úspěchů v roce 2011 a děkuje za podporu 
při své činnosti v uplynulém období.

ZUBNÍ POHOTOVOST
Leden 2011
■ 8. a 9. MUDr. Zdeňka Šmejkalová 
 Lochovice, tel. 311 537 796
■ 15. a 16. MUDr. Ladislava Švábová 
 Hořovice, tel. 311 513 375
■ 22. a 23. MUDr. Monika Tischová 
 Liteň, tel. 311 684 138
■ 29. a 30. MUDr. Simona Tesařová 
 Loděnice, tel. 311 672 253
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.
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