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Milí spoluobčané, 
dovolte mi, abych Vám do nového roku 2009 popřál pevné zdraví,  

hodně síly, optimismu, lásky a pochopení jednoho pro druhého.
Vít Šťáhlavský, starosta

PF 2009
Městský úřad Hostomice
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Tak jako jsme se v listopadu 2007 ohlíželi 
za prvním rokem na radnici, tak chceme 
zhodnotit i rok druhý. Tenkrát jsme vyšli 
z předvolebních slibů v pěti základních 
oblastech života města a není žádný 
důvod, proč se původně zvolené struk-
tury nedržet i dnes. 
Co jsme tedy dělali:
1) pro čistotu a kvalitu životního  
 prostředí a veřejných prostor?
2) v přístupu radnice k občanům,  
 v její vlídnosti, profesionalitě  
 a otevřenosti?
3) pro to, aby náš přístup k sociálně  
 potřebným spoluobčanům byl  
 citlivý a moderní?
4) pro podporu občanských aktivit  
 naplňujících především volný čas  
 dětí?
5) pro to, aby hospodaření s městským  
 majetkem bylo efektivní?
Tak především jsme ve všech oblastech 
navazovali na první rok práce. 
Do první oblasti určitě patří největší 
probíhající investiční akce, a to je bu-
dování vodovodu a kanalizace v Hos-
tomicích a ve Lštěni. Pro celou akci se 
podařilo zajistit kvalitní financování 
a vše spěje k jejímu zdárnému ukončení 
v roce 2009. Tato, z dlouhodobého  
hlediska nesporně ekologicky přínosná 
a nezbytná investice, je z hlediska 
krátkodobého velmi zatěžující a vyža- 
duje od nás všech maximální trpělivost 
a toleranci, toleranci k rozhraba-
ným silnicím, k dopravním uza-
vírkám, stavebním záborům, zvýšené 
prašnosti, hlučnosti, a vůbec všem 
nepříjemnostem probíhající výstavby. 
Probíhají práce na zajištění vodovodu  
a kanalizace v Bezdědicích a Radouši. 
Při té příležitosti se snad podaří  
i napravit některé „hříchy minulosti“ 
vyrobené při výstavbě kanalizace  
v Hostomicích, a podaří se tak snad 
podstatně omezit energeticky náročné 
a co do poruch riskantní přečerpávání 
splaškových vod na čističku.

Proběhla podstatná část přípravných 
fází nutných pro rekonstrukci náměstí. 
Pokud nebudeme při získávání dotací na 
komplexní akci úspěšní, budeme muset 
přistoupit k postupným krokům v tem-
pu takovém, v jakém „na to budeme 
mít“. Město přispělo na opravu střechy  
kostela. V nezbytné míře jsme opra-
vovali nejzoufalejší místní komunikace 
v Hostomicích. Větší rekonstrukce 
místních komunikací nás teprve čekají 
po dokončení akce vodovod a kanali-
zace. Doplňovali jsme veřejné osvětlení. 
Vždy je to otázka peněz a priorit. Máme 
opravit místní komunikace, anebo se 
soustředit na dobudování vodovodu 
a kanalizace do Bezdědic a Radouše? 
Snažíme se hasit nejbolavější havárie  
a držet se koncepce dosažení srovna-
telného vybavení pro všechny. 
Koncepční změna hospodaření s do-
movním odpadem (platba na hlavu  
a ne na popelnici) byla provázena 
výrazným posílením sběrných míst pro 
třídění odpadu. Nikdo už se nemůže 
vymlouvat na nedostupnost nebo 
přeplněnost nádob pro tříděný odpad. 
To, co nás v oblasti životního prostředí 
čeká teď, je hlavně řešení náměstí  
v Hostomicích, voda a odpad v Bez-
dědicích a Radouši a také pomoc 
občanům při výměně starých kotlů na 
hnědé uhlí za něco pro čistotu ovzduší 
příznivějšího.
V druhé oblasti – v oblasti přístupu 
radnice k občanům – nepolevujeme 
a snažíme se o maximální vstřícnost, 
slušnost a otevřenost. Žádná jednání 
„upečená pod pokličkou“, vše veřejně 
a transparentně. Pokračujeme v praxi 
otevřených prvních sobot v měsíci.  
Aktualizovány jsou webové stránky 
města a Hostomické listy do každé  
rodiny není proklamace, ale skutečnost. 
Na radnici funguje „Czech point“. 
Bez dlouhého cestování a někdy 
neřešitelných front lze tedy v místě 
získat ověřené výpisy z obchodního 
a živnostenského rejstříku, výpisy  
z katastru a výpisy z rejstříku trestů.

Zastupitelstvo opět vážně projednává 
možnosti sdružit se s okolními obcemi 
a zřídit městskou policii. K vlídnosti  
a otevřenosti radnice totiž patří i nez-
bytné množství disciplíny a pořádku, 
který mnohde chybí a není jak ho 
vyžadovat a prosazovat. Parkuje se 
stále „všude“, různé pozůstatky staveb-
ní činnosti jednotlivců zabírají obecní 
prostor, z náměstí se po nocích stává 
závodní dráha pro část bezohledné 
mládeže. A ti nejmladší pro zábavu 
beztrestně ničí obecní majetek a do-
konce i likvidují vánoční výzdobu.

K sociální roli města patří kromě ze 
zákona běžících a fungujících činností 
i zajištění dostatečné kapacity v ma-
teřské školce. V uplynulém roce pro- 
běhly veškeré fáze přípravné, je 
zažádáno o dotaci, a jestli vše dobře  
dopadne, bude postavena školka nová  
tak, aby kapacita i perspektivně 
dostačovala a aby se definitivně
napravily veškeré nedokonalosti a ne- 
koncepčnosti minulé přestavby. V uply-
nulém roce byla také konečně dotažena 
náročná rekonstrukce základní školy. 
Přes všechny nedokonalosti výsledku 
a starosti s průběhem se jedná o výz-
namné zlepšení důležité části života 
města.

Město v uplynulém roce podporovalo 
občanské aktivity především skromný-
mi finančními příspěvky a poskytova-
nou propagací v Hostomických listech. 

Výjimkou, kdy iniciativu převzalo samo 
město, bylo velmi aktivní vystupování 
kulturní komise města v režii manže-
lů Nádvorníkových. Akce probíhaly 
celý rok a byly zaměřeny převážně na 
rodiny s malými dětmi. Bohatá účast 
na nich dokazovala, že se jednalo  
o činnost smysluplnou.

Dokončení na straně 3

■ CO PŘINESL DALŠÍ ROK NA HOSTOMICKÉ RADNICI  
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■ CO PŘINESL DALŠÍ ROK NA HOSTOMICKÉ RADNICI  
A CO ZA ROK PŘINESLA HOSTOMICKÁ RADNICE OBČANŮM

Dokončení
Poslední (a ne významem) sledovanou  
oblastí je hospodaření s obecním  
majetkem. Protože si tento článek 
neklade za cíl nějaké podrobnější  
rozbory, nebudeme zde probírat 
hospodaření v městských lesích. Zde  
aktuální příjmy byly omezeny z dů-
vodu nebývalého poklesu výkupních 
cen dřeva, což je jistě možno hod-
notit pozitivně, jako krok správného 
hospodáře. 
Pozemky mimo les ve vlastnictví města 
jsou konečně dávány do administra-
tivního pořádku tak, aby bylo vůbec 
možno zahájit jednání o smysluplných 
odprodejích, výměnách a spravedli-
vých pronájmech.
Stavební objekty ve vlastnictví města  

na svá koncepční řešení ještě čekají. 
Radnice potřebuje nutně stavební  
opravy od střechy, přes statické zajištění, 
až po logičtější vnitřní dispozici. Budo-
va bývalého JZD v Pivovarské ulici čeká 
na řešení buď odprodejem se zacho-
váním sociálních bytů, nebo na velkou 
vlastní investici města. Taktéž budova 
pošty není v nejlepším stavu. A hos-
tomickou hasičskou zbrojnici možná 
v budoucnosti čeká změna určení.  
Ve městě chybějící prostor pro všelijaké 
kulturní aktivity by této budově jistě 
po úpravě slušel. Předpokladem by 
samozřejmě bylo již s hasiči konzul-
tované dobudování hasičské zbrojnice 
v Radouši.
U dalšího významného majetku města 
– u systému vodovodu a kanalizace – 

byl dotažen do konce záměr tento  
pronajmout tak, aby se jeho pro-
vozování dostalo na tolik potřebnou  
profesionální úroveň a aby zároveň byla 
finančně zajištěna jeho další výstavba 
a údržba.
Teprve uvidíme, jak se na dalším roz-
voji našich obcí podepíší změny, které 
nastaly a ještě nastanou po volbách 
do krajských zastupitelstev. Pokud  
by sociálnědemokratická krajská vláda 
dokázala evropské peníze přidělovat 
podle kvality připravených projektů  
a ne podle klíče politického, pak máme 
naději, že připravené projekty dotáh-
neme do konce a život našich obcí se 
bude postupně zlepšovat. To si přejme, 
milí občané, všichni.

Vít Šťáhlavský, starosta

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

Zastupitelstvo města Hostomice:
1. Schvaluje:
a) Dle ust. § 13, odst. 1 a 2, zákona  
 č. 250/2000 Sb., v platném znění,  
 rozpočtové provizorium na leden  
 2009, a to za těchto podmínek:  
 Do doby schválení rozpočtu města  
 Hostomice na rok 2009 budou  
 čerpány výdaje max. 1/12 rozpočtu  
 r. 2008 povýšené o 5%,  
 tj. 2.122,75 tis. Kč měsíčně.  
 Každé překročení jednotlivých  
 výdajů bude samostatně odsou- 
 hlaseno na jednání zastupitelstva.  
 Schváleno 8-0-0  
 (pro-proti-zdržel se).

2. Bere na vědomí a pověřuje:
a) Pověřuje starostu k předložení  
 rozpočtu na rok 2009 na lednovém  
 zasedání ke schválení.
b) Bere na vědomí žádost o finanční  
 příspěvek pro Svaz tělesně  
 postižených a ukládá starostovi  
 připravit podklady pro možné  
 přidělení příspěvků všem  
 organizacím jednorázově.
c) Bere na vědomí zprávu o závazcích  
 Ing. Škardy vůči městu a informaci  
 o vyúčtování nákladů od právního  
 zástupce.
d) Bere na vědomí informaci z dílčího  
 přezkoumání města auditorem.
e) Bere na vědomí návrh auditora  
 na způsob, jakým naložit s kladným  
 či záporným hospodářským výsled- 
 kem příspěvkových organizací.
f) Pověřuje starostu k jednání  
 se zástupci okolních obcí  
 o možnosti zřízení městské policie 

 a k vypracování ekonomické roz- 
 vahy pro provoz městské policie.
g) Bere na vědomí informaci  
 o převodech nemovitostí z majetku  
 MNV do vlastnictví města  
 Hostomice a informaci o stavu  
 nepronajatých nemovitostí.
h) Bere na vědomí informaci od  
 p. Maršálka o nutnosti řešit  
 problematiku biologicky rozložitel- 
 ných odpadů a nutnosti náhradní  
 výsadby stromů v Malostranské  
 ulici.
i) Ukládá starostovi zajistit nabídku  
 na audit dopravního značení  
 vč. návrhu řešení a ceny za realizaci  
 návrhu řešení.
j) Ukládá starostovi zařazení  
 pravidelného bodu do programu  
 jednání zastupitelstva, a to:  
 „Plnění předchozích usnesení“.
k) Všechny body diskuse.
Usnesení schváleno: 8-0-0.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOSTOMICE Č. 11/08  
KONANÉHO DNE 17. PROSINCE 2008 OD 18.00 HOD. V HASIČSKÉ ZBROJNICI V HOSTOMICÍCH
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■ PŘÁTELSKÉ PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ
V sobotní podvečer 20. prosince 2008 se již potřetí sešli občané Hostomic  
a přilehlých vesnic na náměstí, tentokrát u kostela, aby se na chvíli zastavili  
v předvánočním shonu a společně si zazpívali koledy. 
O hudební doprovod se postaralo „Bezdědické kvarteto“, pro tuto příležitost vytvořené 
(Jana Císařová - flétna, Eva Šťáhlavská - harmonika, Verunka Šťáhlavská - flétna
a zpěv, Tomáš Polišenský - kytara). Fanfáru a ukolébavku zahrál na trumpetu pan 
František Sybol (84 let). Blížící se Vánoce připomněly svými básničkami a písničkami 
děti z MŠ pod vedením paní ředitelky Kocourové a také žáci ZŠ. Všem přítomným 
popřál hezké a klidné svátky starosta Hostomic, pan Vít Šťáhlavský. 
Díky panu faráři Putyrovi si mohli občané prohlédnout otevřený kostel a místní 
betlém a přispět do kasičky na údržbu kostela. V chladném a větrném počasí přišel 
vhod pohárek čaje nebo svařeného vína s vánočkou.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a zajištění předvánočního setkání  
podíleli. En

V souladu s dohodou v jednáních o ceně v segmentu 
praktických lékařů se rozhodli praktičtí lékaři v oblasti 
Hořovicka prodloužit ordinační dobu do 18.00 hod. 
takto:
Pondělí: MUDr. Jiráková (Hostomice)
Úterý: MUDr. Štulcová (Zdice), MUDr. Pípalová, 
MUDr. Bobková (Hořovice), MUDr. Lochmanová  
(Lochovice)
Středa: MUDr. Konáš, MUDr. Horáček (Komárov), 
MUDr. Lhotáková (Hořovice), MUDr. Flemr, MUDr. 
Šmíd (Žebrák), MUDr. Hrdličková (Cerhovice),  
MUDr. Stárková (Zdice)
Čtvrtek: MUDr. Kolářová (Hořovice)
Pátek: MUDr. Korberová (Hostomice)
Tímto opatřením tedy bude zabezpečena „žurnální“ 
služba praktických lékařů celotýdenně do 18 hodin. 
Toto oznámení bude uveřejněno cestou regionálních 
novin a příslušných obecních úřadů. Jednotlivá zdra-
votnická zařízení uvedou toto do souladu ve smlouvách 
se zdr. pojišťovnami.

MUDr. Jiří Konáš, předseda SPL ČR okresu Beroun

Vzhledem k lepší dostupnosti lékařské péče se mění 
ordinační doba v ordinaci MUDr. Korberové takto:
Pondělí 8.00-12.00 13.00-15.00
Úterý 8.00-11.00 Všeradice 13.00-15.00
Středa 8.00-12.00 13.00-16.00
Čtvrtek 8.00-11.00 Všeradice 13.00-15.00
Pátek 8.00-12.00 15.00-18.00
V páteční ordinaci od 15.00 do 18.00 bereme i pacienty 
jiných lékařů, kteří potřebují akutní pomoc, to znamená 
horečky, úrazy, akutní bolesti (neznamená to běžný předpis 
léků, které došly, či jinou běžnou ordinaci, kterou si  
pacienti mohou obstarat v běžném čase u vlastního lékaře).
Takto prodloužené ordinace do 18.00 hodin má od ledna 
každý praktický lékař tak, aby byl celý týden pokryt a od-
padlo hledání akutní lékařské pomoci v době po skončení 
běžných ordinačních hodin. Např. MUDr. Jiráková má 
tuto prodlouženou ordinaci každé pondělí. 
Další změnou v ordinaci MUDr. Korberové je objednací  
systém. Věříme, že i tato změna bude v konečné fázi 
přispívat ke zlepšení provozu v ordinaci a zkrácení doby 
čekání. Objednání na stávajícím telefonním čísle 311 584 433.
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Žáci ZŠ Pavla Lisého a knihovna
V naší ZŠ je zřízena školní knihovna, kterou využívají učitelé především jako 
učebnu pro výuku čtenářských dovedností, pro práci s informacemi, ale knihy 
si mohou žáci půjčovat i domů. Každoročně v prosinci a březnu navštěvují žáci 
všech tříd také místní knihovnu na radnici. 
Čtenářské dovednosti dětí nejsou v posledních letech nejlepší, zapálených čtenářů 
ubývá, děti se více věnují hrám na počítači. Zájem o knihy se při besedách  
v knihovně snaží vzbudit i knihovnice paní Irena Lisá. Vždy si pro děti připraví 
zajímavý program. Seznamuje je s nejrůznějšími žánry, učí je vyhledávat  
bibliografické citace, čte jim poutavé ukázky, představuje nejnovější tituly, učí
děti hledat v knihách, orientovat se v knihovně. Formou her žáci plní nejrůznější  
úkoly. Informace vyhledané v knihách si mohou porovnat s těmi na počítači.  
Zájem o knihu probouzí paní knihovnice i pořádáním soutěží s výtvarným 
zaměřením. Nejúspěšnější ilustrátoři jsou vždy odměněni.
Dětem se v knihovně líbí. Knihy se zájmem prohlížejí, některé si odnášejí s sebou 
domů a do knihovny se rády vracejí. Dík patří paní Ireně Lisé.

Vážení řidiči, 
oslovujeme vás prostřednictvím Hostomických listů v zájmu bezpeč-
nosti naší i dalších chodců. 
Parkování na chodnících, které uskutečňujete, je pro nás, jako žáky 
základní školy, ale i pro menší děti, maminky s kočárky nebo starší 
spoluobčany značně nepříjemné. Vaším nezodpovědným počínáním  
je ohrožena bezpečnost chodců. 
Proto vás žádáme: neparkujte na chodníku a v rámci ochrany životního 
prostředí ani na zelených plochách porostlých travou. Vstupování 
chodců do vozovky může tak ohrozit nejen naši bezpečnost, ale i tu 
vaši. Děkujeme.

Žáci Základní školy v Hostomicích

RECITAČNÍ  
SOUTĚŽ
Ve středu 10.12.2008 proběhlo 
na naší ZŠ školní kolo recitační 
soutěže. Zúčastnilo se ho 47 žáků, 
kteří soutěžili v pěti věkových  
kategoriích. Nejúspěšnější z nich 
postupují do okresního kola. 
V jednotlivých kategoriích zvítězili: 
Vladimír Kadera (9. tř.), Tomáš 
Dědek (7. tř.), Pavla Brůžková (5. tř.),  
Ester Kubátová (3. tř.), Michala 
Brůžková (1. tř.).
Někteří naši žáci se pokoušejí  
o vlastní tvorbu. Tomáš Dědek, žák 
7. ročníku, píše verše o přírodě, 
škole, o svém městě:

Hostomice
Tomáš Dědek

Krásné je to město naše
s kostelíkem uprostřed.
Kéž jsou u nás také rádi
lidé, kteří znají svět!

Přejeme všem hodně lásky,
tetkám, strýcům, dětem 
s voňavými vlásky.
Zdravíme tě, přírodo vzácná.
Zůstaň s námi takhle krásná!

Buďte pozdraveny, Hostomice,
město všech měst!
Budem vás mít pořád v srdcích, 
až sem cesty přestanou vést.
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■ DESETIBOJ
Poslední prosincový týden školního roku jsme v naší škole Pavla  
Lisého v Hostomicích pojali tradičně sportovně a v duchu hesla  
„Sportem proti závislostem“ jsme pro žáky 1. i 2. stupně připravili  
sportovní aktivity. Pro žáky 4. a 5. ročníku turnaj ve vybíjené, pro žáky 
2. stupně 2. ročník desetibojařského klání v netradičních disciplínách, 
např. fotbalové penalty, ovšem do PET lahví zavěšených v různých 
délkách na břevně fotbalové branky nebo přeskok švihadla s basketba-
lovým míčem mezi koleny.
Všechna soutěžní družstva se zhostila svého sportovního úkolu  
zodpovědně a o umístění na nejvyšších stupních bojovala až do konce s 
plným nasazením. 
Žáčci zápolící ve vybíjené si za svoji bojovnost vysloužili sladkou 
odměnu. Složení vítězného družstva: B. Kubrichtová, P. Šťáhlavská,  
K. Korytová, P. Cacínová, V. Hrubá, M. Knecht, L. Konopásek,  
M. Matola, V. Rott. 
Vítězům celého desetiboje byl zapůjčen putovní pohár ředitelky školy  
a jako ocenění si každý člen vítězného družstva ve složení S. Tobišková,  
V. Štěrbová, C. Fiori Sulasová, M. Svoboda, M. Kubišta, R. Spousta  
odnesl kromě sladkého balíčku i vstupenku do aquaparku Laguna  
v Berouně.
Všem vítězům upřímně gratulujeme, aquaparku Laguna Beroun 
děkujeme za sponzorský dar. Eva Bakulová, ZŠ P. Lisého, Hostomice

Ve čtvrtek 11. prosince jsme se s žáky  
8. ročníku ZŠ Pavla Lisého v Hostomicích 
vydali na návštěvu vánoční Prahy. 
Nejprve jsme se zastavili na exkurzi  
v malé rodinné sklárně v Nenačovicích  
blízko Loděnic, kde byli žáci zasvěceni do 
alchymie vzniku barevného skla a zároveň 
měli možnost i na vlastní oči vidět, jak 
kreativní, ale i náročná to je práce. V místní  
sklářské prodejně pak zakoupili drobné  
suvenýry nebo i vánoční dárečky pro své 
blízké.
Potom už následovala půvabná vánoční 
výstava betlémů, starých hraček a dobových 
vánočních ozdob a pohlednic ve výstavní síni 
Senátu, kde mohli žáci porovnat, jak šel čas  
a trend nejen ve vánočních výzdobách 
domácností. 
Na závěr výletu jsme se s žáky zastavili na 
vánočním trhu na pražském Výstavišti, kde 
žáci popustili uzdu nejen své fantazii co do 
výběru dárků, ale především své peněžence.
Jedinou nepříjemností celého výletu bylo 
mrazivé mlhavé počasí, které je ovšem  
v tomto čase a na tomto místě zcela obvyklé.

Eva Bakulová, ZŠ P. Lisého Hostomice

Děti ze ŠD  
potěšily zdravotně postižené spoluobčany
15. prosince 2008 se sešlo na sále restaurace U Frajerů v Hostomicích  
asi 70 členů místní organizace STP na své členské schůzi. 
Se svým programem na ní vystoupily také děti ze ŠD při ZŠ Pavla  
Lisého pod vedením pí uč. Radky Šťastné a Pavlíny Obořilové.  
Nacvičily nejrůznější scénky a tanečky, např. tanec čertíků, příchod 
zimy, stavění sněhuláka, zpěv andělů a mnoho dalších, zarecitovaly  
hezké verše o zimě, popřály přítomným do nového roku hodně zdraví  
a štěstí. Bylo to moc milé. Děkujeme. Výbor STP Hostomice
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■ Dne 25. listopadu odpoledne  
se v Mateřské škole Hostomice sešly 
maminky a děti na společné akci 
„Vázání adventních věnců“. 
Dostavilo se šest maminek se svými 
dětmi. Do vázání a zdobení věnečků 
se s chutí zapojily i děti. Užili jsme si 
plno zábavy.
■ 5. prosince 2008 navštívili žáci 
a žákyně 9. tříd MŠ Hostomice 
v převlečení za Mikuláše, čerty  
a anděla.
■ 10. a 11. prosince 2008 proběhly 
v MŠ Hostomice vánoční besídky 
pro rodiče. Děti si připravily pásmo 
básniček, písniček a tanečků. Na závěr 
besídek si děti rozbalily dárky, které 
byly nakoupeny z peněz sponzorů: 
fy Alteko, Mandík, K-Term, Sorex, 
pily Frýdl, p. Chramosty, pneuservi-
su Mezek, Stavebnin Krasanovského  
a zámečnictví Horázného.
Všem patří velké poděkování.

Lenka Kocourová,  
ředitelka MŠ Hostomice

Poničená školka a názory žáků ZŠ
Z tisku se dovídáme, jak někteří naši spoluobčané devastují veřejná i soukromá 
zařízení ve městě. Nejvíce nás pobouřila zpráva o poškození MŠ sprejery.
Rázně se proti podobnému vandalismu postavili i žáci ZŠ. V anketě na téma  
„Co si myslíš o poničení omítky a zařízení MŠ?“ odpovídali shodně.  
Takový čin odsuzují a přejí si, aby Policie ČR viníky co nejdříve vypátrala  
a náležitě potrestala.
Citujeme z anketních lístků žáků 6. – 9. ročníku:
„Myslím si, že takový člověk je neohleduplný a sobecký. Buď nepřemýšlí, 
nebo si chce takhle hloupě zvýšit sebevědomí.“
„Nechápu to. Cokoli je v Hostomicích pěkného, někdo to zničí. Neváží si 
práce druhých lidí.“
„Potřebovali by doma zaměstnat, pořádně potrestat a škodu odstranit  
vlastníma rukama.“
„Jsou bezcitní, když poničili věci pro malé děti. Bylo by dobré vymezit nějaké 
místo pro sprejery.“ Jiřina Kordulová, ZŠ P. Lisého Hostomice
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MĚSTSKÝ ÚŘAD 
INFORMUJE

■ 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.

■ Veřejné zasedání se koná ve 
středu 21. ledna 2009.

■ Žerty s Mikulášem a čerty
V podvečer 5.12. obcházel Mikuláš se svou družinou všechny děti a obdarovával  
je sladkostmi a ovocem v jejich domovech. Zlobivějším dětem přidal brambory  
nebo uhlí. 
V neděli 7.12. odpoledne si mohly děti z Hostomic a okolí setkání s Mikulášem, 
čertem a andělem znovu zopakovat. Ti, kdo přišli do hotelu U Frajerů, zažili 
odpoledne naplněné zábavou, ale i poučením. 
Loutkářský spolek „Na holou” sehrál dětem i dospělým lidové zvyky, které 
se dodržovaly od začátku adventu (trhání barborek, Mikuláš, svatá Lucie)  
až do Štědrého dne. Potom si děti i jejich rodiče mohli zatančit nebo zasoutěžit  
na diskotéce, kterou připravil Karel Moravec. Najednou však zhasla světla a do 
sálu důstojně vkráčel Mikuláš doprovázený andělem a ušmudlaným čertem, 
který nesl velký pytel. Malé i větší děti recitovaly básničky a zpívaly písničky  
a od Mikuláše dostaly adventní kalendáře. Na ty zlobivější musel čert zahrozit  
metlou a musely slíbit, že se polepší. Vydařené odpoledne bylo završeno  
rozsvícením vánočního stromu na náměstí. Za kk en

■ FC VETERÁNI HOSTOMICE
pořádá
v sobotu 17. ledna 2009  
od 20.00 hodin  
v restauraci „U Frajerů“ 
14. HOSTOMICKOU  
FOTBALOVOU TANCOVAČKU. 
Vstupné: 50 Kč, bohatá tombola.
K tanci a poslechu hraje  
hudební skupina SORTIMENT.

■ FC VETERÁNI HOSTOMICE
přeje všem svým členům, 
příznivcům a ostatním občanům 
hodně zdraví, spokojenosti  
a úspěchů v roce 2009  
a děkuje za podporu  
své činnosti v uplynulém období.


