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Vážení spoluobčané,

nepodceňujte právě probíhající tvorbu
nového územního plánu!
Nový územní plán ovlivní směr, kterým se bude ubírat rozvoj našeho města
po dobu deseti let. V současné době je připravena architektonická koncepce,
která byla veřejnosti prezentována 15. října na sále v hotelu „U Frajerů“.
Velice nás překvapila malá účast občanů, přestože v Hostomických listech
byla otištěna pozvánka na tuto schůzku s týmem architektů. Výsledky z této
koncepce budou následně zapracovány do návrhu nového územního plánu.
Pořizovatelem územního plánu je město Hostomice. Proto veškeré vaše
požadavky, které chcete, aby byly zapracovány do návrhu územního plánu,
podávejte písemně do podatelny Městského úřadu Hostomice, nebo
na email: starosta@hostomice.cz.
Všechny vaše podněty budou předány zpracovateli územního plánu.

Jako architekti pracující na návrhu
územního plánu Vám předkládáme
k posouzení mapu pěších cest v okolí
Hostomic. V mapě jsou rozlišeny cesty
stávající, cesty námi navrhované a cesty
turistické. Pokud nenacházíte v návrhu
cesty, které by podle Vás měly vzniknout,
doplňte je do mapy. Pokud některé
z cest považujete za výrazně důležitější,
zdůrazněte je. Pokud máte jakékoli další
připomínky, vpisujte je přímo do mapy.
Mapky s připomínkami stačí poté odevzdat na radnici do 30. listopadu.
Vaše připomínky se pokusíme promítnout
do budoucího návrhu.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Za re: architekty Ondřej Synek

1)

Prohlédňete si nové pěší
cesty a vyznačte ty, které
byste při procházkách uvítali.

2)

Chybí-li vám k procházkám
cesta, která není v mapě
vyznačená, nakreslete ji.

3)

Přijde-li vám některá z nově
navrhnovaných cest
zbytečná, škrtněte ji křížkem.

Hranice přírodního
p
arku
Hřeb
eny

PĚŠÍ PROSTUPNOST KRAJINOU
stávající cesty
stávající značené
turistické cesty
nově navržené cesty

co se u nás děje

Někdy se stane
Někdy se stane, že jsou kontejnery
na tříděný odpad plné. Reakce lidí,
kteří sem přivezou nebo přinesou
tříděný odpad, jsou různé. Bylo by
asi správné vyhledat jiné – volnější
stanoviště kontejnerů, a je-li situace
všude stejná, pak počkat, až budou
kontejnery vyvezeny. Děje se tak
jednou týdně. Bohužel je tento
postup pro spoustu lidí nepřijatelný,
a když se taška s plasty nevejde
do kontejneru, položí se prostě
vedle a je vyřešeno. Několikrát se
v poslední době stalo, že kontejnery
byly přímo obleženy a začal se tam
objevovat odpad, který s tříděným
odpadem nemá nic společného. Mluvím o stanovišti v horní části Tyršova
náměstí, ale možná je to i jinde. Pracovnice městského úřadu pak musí
likvidovat přímo na náměstí černou
skládku. Zarážející je nejen samotný
fakt vzniku, ale především ta rychlost, s jakou se ta skládka rozšiřuje.
Vždycky to začne tou první taškou.
Někdy se prostě stane, že kontejnery
na tříděný odpad jsou plné…
Ing. Vladimír Zachoval

Prosba
na spoluobčany
Vážení spoluobčané, velmi vás prosím,
nevjíždějte při cestě po Karlštejnce
(na hnojiště a k lesu) na cizí pozemky.
Je velice příjemné, že valná většina
z nás se naučila vozit svůj kompostovatelný odpad na hnojiště u Karlštejnky. Jedinou slabinou je špatný
stav přístupové cesty.
Přesto si myslím, že se to při pomalé
a obezřetné jízdě či pěšmo s kárkou
dá docela dobře zvládnout.
Je nepřípustné přejíždět na přilehlou
louku (několikrát zahrazený vjezd
vždy někdo rozebere), rozjíždět vysazené a kolíky označené stromky a keře
na okrajích pozemku a cest (ničíte
tak živou přírodu a maříte snahy
ostatních) nebo vhazovat odpad do
přilehlých vodotečí!
Velice děkuji za pochopení a vaši
ochotu. Bc. L. Maršálková Holíková
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USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva

města Hostomice č. 7/2013 konaného 16. října 2013
od 18.00 hodin na městském úřadu v hostomicích
Přítomni: V. Šťáhlavský, , J. Jirák,
M. Ulrich, J. Mikeš, S. Kubišta, J.
Mičan, V. Zachoval
Omluveni: V. Maršálek
Neomluveni: V. Mandík
Zastupitelstvo města Hostomice:
1) Schvaluje:
a) Orgány schůze:
Návrhová komise:
V. Zachoval, J. Mikeš
Zapisovatel: M. Ulrich
Ověřovatelé zápisu:
J. Jirák, J. Mičan
Hlasování: 7-0-0
(pro-proti-zdržel se)
b) Program veřejného zasedání.
Hlasování: 7-0-0
c) Rozpočtové opatření č. 5/2013
dle návrhu.
Hlasování: 7-0-0
d) Převedení 52.375,- Kč
z rezervního do investičního
fondu ZŠ.
Hlasování: 7-0-0
e) Odpisový plán na keramickou
pec dle návrhu (viz příloha).
Hlasování: 7-0-0
2. Bere na vědomí:
a) Záměr prodloužit smlouvu
o pronájmu pozemku parc. č.
275/11 v KÚ Radouš pro obec
Neumětely pro účel uložení
sedimentu z dosud neprovedené akce odbahnění rybníka.

Záměr bude před schválením
zveřejněn na úřední desce.
b) Nabídku ze strany o.p.s.
Energie pod kontrolou
starosta před dalším jednáním
zastupitelstva zorganizuje
schůzku s reprezentantkou
firmy.
c) Zadání projektu na rekonstrukci MŠ firmě Spektra
za 275 tis. Kč.
d) Informaci o organizaci
a předběžných nákladech
na výběrové řízení na pozici
administrativního pracovníka
městského úřadu.
e) Informaci z jednání o problémech spojených s přípravou
dokumentace k dotačnímu
řízení na akci Výstavba vodovodu a kanalizace a nové ČOV.
Ve stejné věci i záměr uzavřít
se Správou železniční dopravní
cesty smlouvu o smlouvě
budoucí na uzavření věcného
břemene na přechod vodovodního a kanalizačního řadu
pod železniční tratí s povinností platit zálohu ve výši
10.000,- Kč bez DPH.
f) Všechny body diskuse.
Usnesení bylo schváleno.
Hlasování: 7-0-0

Městský úřad informuje
■ Zasedání zastupitelstva se koná 13.11.2013
od 18.00 hodin v Radouši.
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Energie pod kontrolou

Městský úřad HOSTOMICE

V současné době jedná hostomické zastupitelstvo
o přijetí nabídky obecně prospěšné společnosti
„Energie pod kontrolou“ na optimalizaci nákladů
města spojených s dodávkami plynu a elektrické
energie. Nabídka je platná i pro občany města. Níže
publikujeme tiskovou zprávu, která vám pro rozhodování může pomoci. Bližší informace je možné
získat na městském úřadě.
Ing. Vladimír Zachoval

Úředník / Úřednice
územního samosprávního celku
(administrativní pracovník / pracovnice)

vypisuje výběrové řízení
a hledá uchazeče na pozici

Hledáme vás, kteří máte alespoň 3 letou praxi - ideálně
ve státní správě a jste absolvent/ka SŠ nebo VŠ.
Co vás čeká? Různorodá činnost, zejména:
❚ zajišťování personalistiky MÚ
❚ zpracování mezd pracovníků MÚ
❚ vedení pokladny (hmotná odpovědnost)
- výběr a evidence poplatků
❚ vydávání osvědčení nebo potvrzení dle zvl. zákona
❚ proškolení právní způsobilosti
❚ odborné zpracování správního řízení v oblasti
životního prostředí
❚ monitoring dotací a evropských fondů
❚ agenda probační a mediační služby
❚ agenda Czech point
❚ správa úřední desky MÚ
❚ zástup agendy Evidence obyvatel
❚ zastupování v agendě samosprávy státoobčanské
a matriční
- po zaškolení matrikářská zkouška
❚ zajišťování administrativních činností MÚ
- agenda podatelny
- objednávka a evidence kancelářských potřeb
- objednávky služeb a materiálů pro MÚ
Potřebujeme vás, co máte …
❚ velmi dobrou znalost práce na PC
(MS office, Excel, Word, Internet)
❚ schopnost efektivní a vstřícné komunikace
❚ pracovní nasazení a pozitivní energii
❚ optimistický přístup
❚ schopnost a chuť učit se novým znalostem
a dovednostem
❚ velmi dobrou schopnost krasopisného psaní
❚ odpovědnost
❚ případnou praxi ve státní správě, zejména v matrice
❚ řidičský průkaz sk. B
Můžete u nás získat:
❚ místo výkonu práce Hostomice
❚ praktické využívání moderních technologií
❚ komunikativní pracovní prostředí
❚ profesní růst
❚ odpovídající ohodnocení dle vzdělání a praxe
❚ hlavní pracovní poměr
❚ nástup od 1.1.2014
❚ příspěvek na stravování
Pokud vás nabídka práce oslovila, NEVÁHEJTE
a svůj ŽIVOTOPIS zašlete nejpozději do 4.11.2013
na e-mail: lenblah@gmail.com
(kontaktní osoba Lenka Bláhová)
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ZŠ hostomice

Ehmmm… není jen pokašlání
Ehmmm může mít mnoho významů. Používáme jej,
potřebujeme-li získat čas k formulaci myšlenky. Může
však být i upozorněním na něco, co se děje kolem nás.
Ehmmm vypustíme z úst také tehdy, když chceme na sebe
upozornit. Všichni, ať jsme malí nebo velcí, máme totiž
své představy, sny a názory – například na naše město
a jeho okolí. A proto se nové noviny žurnalistického
kroužku agentury PcDrak při Základní škole Pavla
Lisého v Hostomicích jmenuji také tak: Ehmmm…
Chceme psát o Hostomicku tak, jak ho vidíme a chápeme my. Nemáme sice ještě v kapsách občanské průkazy,
ale žijeme zde společně s těmi, co je již mají. A předem
děkujeme všem mladým i starším, kteří nám v našem

úsilí pomohou a stanou se našimi věrnými čtenáři.
Měsíčník Ehmmm… budete nacházet v elektronické
verzi na webových stránkách MěÚ Hostomice i na
webových stránkách základní školy. A nejen to, naše
články si budete moci přečíst i zde v Hostomických
listech, za což redakci moc děkujeme!
Redakce Ehmmm: Nikola Hájková, Róza Jírová (4. třída), Lukáš Bíma (5. třída), Karolína Dvořáková, Natálie
Kühle (6. třída), MgA. Kateřina Havelková (vedoucí
kroužku).
Máte pro nás tip? Nebo nám chcete třeba jen popřát
mnoho štěstí? Pište nám na e-mail redakce@pcdrak.cz
nebo volejte na telefon 774 776 361.

Hostomice
jsou srdeční záležitost
Co považuje za největší problém základní školy, které šéfuje? Jaký vlastně je
a co si myslí o našem městě? Tak přesně tyto a řadu dalších otázek jsme
položili Eduardu Poláchovi, řediteli Základní školy Pavla Lisého v Hostomicích.
Za největší problém považuji dopravní infrastrukturu. Kvůli spojům je například začátek vyučování léta posunut
ve výjimce na tři čtvrtě na osm. Nepohodlný je pro některé přespolní žáky
i odjezd po skončení běžné výuky. Aby
stihli spoj, nemohou chodit ani na oběd.
A to už vůbec nemluvím o odjezdech
po odpolední výuce. Mnozí musí čekat
desítky minut, aby se dostali domů.
Dosáhl jste jako ředitel
všech svých snů a předsevzetí,
s nimiž jste na tuto školu přišel?
Řediteluji tady třetím rokem a rozhodně
musím říci, že práce, v níž je skloubena pedagogická a manažerská činnost
v jednom, mě naplňuje. Předsevzetí si
nedávám žádná – ani na Nový rok.
Máme-li ale mluvit o hodnocení řekněme dílčích cílů a výsledků, pak bych
řekl ano. Zároveň však dodávám, že je
stále na čem pracovat. Asi největším
úspěchem a zadostiučiněním bylo vesměs pozitivní hodnocení České školní
inspekce. Kdybych se měl skutečně
ponořit do říše snů, pak ten největší
je, aby se žáci i kantoři do školy těšili
a chodili sem rádi (jak dalece je tento
splněn, však musí hodnotit jiní).
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Kdybyste si mohl vybrat,
učil byste raději na nějaké velké
městské škole nebo by vás naopak
lákala například jednotřídka?
Nejraději učím právě na škole, jaká je
v Hostomicích. Velkou školu, ve které
je vše poněkud více anonymní a kde
bych byl třeba navíc zavřený někde
v zastrčené kanceláři, bych určitě nepreferoval. Nedokázal bych být klasickým
úředníkem. I když mám rád klid na
práci, potřebuji zároveň vidět, jak to
kolem žije, pulzuje, dýchá. Jsem rád
v centru dění a pozoruji cvrkot na
chodbě třeba rovnou přímo z ředitelny.
Rád učím žáky na druhém stupni,
baví mě s nimi řešit problémové úlohy
z chemie a pomocí návodných otázek
se z nich snažím vytáhnout i vědomosti,
o kterých mnohdy ani sami nevědí,
že je mají.
Jaký vztah máte k Hostomicím?
Velmi srdečný. Vzhledem k tomu, že tu
nebydlím a Hostomice pro mě dělají
především lidé, kteří jsou mi nablízku,
musím říct, že mi velice přirostly k srdci. Načala to už před osmi lety bývalá
ředitelka Jiřina Walterová (společně

se zástupkyní tehdy Jarmilou Neugebaurovou). Myslím, že pěkný vztah
k tomuto městu mám právě díky ní
a dalším pedagogům. Navíc brdské
kopce obdivuji každé ráno, když přijíždím do školy. Mají na mne blahodárný, relaxační vliv. Jsem člověk spíše
městský, ale pohled na přírodu mě
nikdy nepřestane udivovat.
Karolína Dvořáková, Natálie Kühle
a redakce Ehmmm…
(V plném znění si můžete rozhovor
přečíst v novinách Ehmmm… na webových stránkách města a ZŠ Pavla
Lisého v Hostomicích).
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SOLASIDO opět potvrdilo: Co Čech, to muzikant!

Jaké to je zpívat před plným sálem? Lukáš Bíma, žák páté
třídy Základní školy Pavla Lisého v Hostomicích s tím
má čerstvé zkušenosti. S písničkou Trpasličí svatba totiž
vyhrál první místo populární hudební soutěže SOLASIDO ve své kategorii.
Celých devatenáct let již brázdí hudební soutěž SOLASIDO
pro děti od šesti do patnácti let Českou republiku. Jednou
za dva roky jí několik dní žijí i desítky žáků Hostomic. Vše
začíná konkurzem ve škole, v němž je vybráno maximálně

pětadvacet soutěžících. A poté přichází ten pravý zážitek:
Děti za pomoci hudebního dramaturga nahrají své písničky na profesionální hudební technice. „Když jsem stál před
studiovým mikrofonem, měl jsem strašnou trému,“ přiznává
Lukáš Bíma.
To byl ale teprve začátek. O několik dnů později, ve čtvrtek
17. října, již stál společně s ostatními soutěžícími na pódiu
v Kulturním domě Neumětely, kde se finále soutěže konalo.
„Když jsme vešli ráno do sálu, nemohl jsem se dočkat. Ale
pak se mi začaly klepat zuby. Zkoušeli jsme, jak budeme
zpívat na jevišti, jenže se na mne dívala nejen celá třída,
ale doslova celá škola. Bylo mi horko, částečně z nervozity a částečně i kvůli světlům, která na mne svítila a pálila,“
vypráví Lukáš Bíma. Večer, když sál byl plný rodičů,
příbuzných a dalších dospělých diváků, se však prý tolik
nebál. „Chodím se učit zpívat a před lidmi jsem na soutěži
SOLASIDO nevystupoval poprvé,“ přiznává Lukáš Bíma.
Talentovaný žák páté třídy si však na soutěži vysloužil
prvenství hned dvě. Kromě prvního místa ve střední kategorii totiž jako jediný ze soutěžících přemluvil svou mámu,
aby vystoupila na jeviště a zazpívala. „Dostat ji tam bylo
docela těžké, ale o to větší byla pak radost, když začala
zpívat,“ řekl. Díky mámině odvaze Lukáš získal speciální
výhru, kterou je víkendový pobyt u Orlické přehrady.
Redakce Ehmmm…
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ZŠ a Mš hostomice

Mateřská škola

Zeměpisná vycházka?

Žáci tříd 7.A a 7.B hostomické ZŠ vyrazili na zeměpisnou
vycházku do Brd (7.A v úterý 24.9., 7.B ve středu 9.10.).
Z Hostomic jeli autobusem do Malého Chlumce a dále
pokračovali lesem pod Studeným vrchem směr Zátor.
Během cesty děti plnily úkoly a hrály hry zaměřené
na upevňování vztahů v kolektivu. Po krátkém odpočinku
v osadě Zubrín následovala cesta do Hostomic.
Většinu cesty strávili žáci v lese, kde nacházeli různé druhy
hub a spatřili zajímavé živočichy, v Zubríně dokonce
našli malou užovku. Tak nevím, zda to nebyla nakonec
přírodovědná vycházka.
Ráda bych poděkovala Občanskému sdružení Zubrín
za zapůjčení areálu ke sportovním aktivitám žáků.
Za 7.A i 7.B Mgr. D. Fatková
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2.10. - Předškoláci se vydali na letošní první ekologickou
vycházku. Byla spojena s praktickou ukázkou ekologického
třídění odpadu. Cestou děti sbíraly přírodniny pro ranní
činnosti.
8.10. - Pro děti jsme zorganizovali besedu se zástupci
policie ČR. Děti se zajímavou formou dozvěděly spoustu
užitečných informací ohledně bezpečnosti silničního provozu. Měly možnost si prohlédnout část policejní uniformy
či si vyzkoušet snímání otisků.
9.10. - Využili jsme nabídku k návštěvě Hornického muzea
Příbram. Výletu se zúčastnili předškoláci a naši prvňáci.
V areálu dolu Anna byl připraven program s názvem
„Den s permoníky“. Akce měla dětem přiblížit práci
horníků na Březových Horách. Děti si vyzkoušely fárání
po žebřinách, jízdu úpadnicí po skluzavce. Na konci
našly cenný nerost galenit. Od Permona pak každý dostal
sladkou odměnu. U Prokopské jámy se děti seznámily
s osvětleným podzemím jako za dávných časů.
Součástí programu bylo také pěvecké vystoupení dětí
z příbramských škol.
10.10. - Jako zpestření jsme pro nejmenší děti (Ohniváčky)
uspořádali dopolední venkovní zdolávání jednoduchých
překážek. Motivoval nás odlet vlaštovek. Pro naše malé
vlaštovičky byla připravena sladká odměna.

Hostomické listy

ZŠ hostomice

SOLASIDO

Ve čtvrtek 17. října 2013 proběhlo v KD Neumětely finále dětské
pěvecké soutěže SOLASIDO, pořadu určeného pro děti od šesti
do patnácti let, které za profesionálního hudebního doprovodu zpívají
populární i lidové písně.
Velkolepému profesionálnímu vystoupení (včetně televizních obrazovek, znělky či osvětlovací techniky) předcházel konkurz (11. října)
a natáčení pamětního CD (14. října). Obě tyto části probíhaly ve škole.
Finálové představení se uskutečnilo hned dvakrát, a to dopoledne
(od 9.00 hodin) a v podvečer (od 18.00 hod.). Dopolední vystoupení
bylo určeno pro všechny žáky školy, kteří se do Neumětel dopravili společně zájezdovými autobusy. Všechny děti si navzájem fandily
a podporovaly své favority, takže v zaplněném kulturáku panovala
skvělá atmosféra. Tu dotvářely i rozličné transparenty, které si přichystaly jednotlivé třídy. Všichni autoři rozličných plakátů a mávátek
bojovali o víkendový pobyt v rekreační chalupě Pukňov na Orlíku.
Malí zpěváci, kterých bylo celkem 29 napříč všemi ročníky, si vybírali
písně ze širokého repertoáru, např. Žežuličko, kde jsi byla, Skákal pes,
My jsme žáci 3.B, Lásko má já stůňu, Kdyby se v komnatách, Děti ráje
či My Heart Will Go On. Největším překvapením byl výběr prvňačky
Lízy Jírové, která zazpívala bigbeatovou hitovku Dlažební kostka.
Velkolepým vyvrcholením celé soutěže bylo večerní představení pro
veřejnost, kde tříčlenná porota rozhodla o třech nejlepších interpretech
v každé ze tří kategorií. Všichni výherci si odnášeli hodnotné ceny,
např. velké plyšáky, hi-fi věž, poháry či víkendové pobyty na Orlíku
a v neposlední řadě postup do republikového finále. Prodloužený
víkend na Orlíku si odnesla i divačka paní Bímová, která měla odvahu
a vystoupila s písní na jevišti.
Velké díky patří všem odvážným mladým zpěvákům za skvělé výkony
i panu Janu Justichovi za profesionální organizaci celé akce.
Mgr. Ivana ŠEVČÍKOVÁ
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ZAPOMENUTÁ PRIMADONA ASSOLUTA
... 14. tohoto měsíce zemřela po delší nemoci tato umělkyně. Pěvecké umění
Německa tím utrpělo těžkou ztrátu; svojí genialitou a estetickým projevem přispěla
k jeho nebývalému povznesení. Jindřiška Rettigová, rodem Češka, získala takřka
od kolébky jedinečný hudební talent. K jeho dalšímu rozvoji napomohla nebývalou
měrou světoznámá pražská konzervatoř. V těchto dnech si uvědomujeme jakou
ztrátu jsme utrpěli. Přátelé umění si znovu připomněli hřejivost a citovost jejího
umění, která nutí doslova k napodobení a dali najevo svou náklonnost...
Henrietta Anna Joanna Rettigová, dcera
Magdaleny Dobromily a Jana Aloise
Sudiprava Rettigových se narodila 10.
června 1813 v Přelouči. V pěti letech se
přestěhovala s rodiči a mladším bratrem
do Ústí nad Orlicí, kde také poprvé veřejně
vystoupila. V letech 1824-1834 žili Rettigovi v Rychnově nad Kněžnou, později se
odstěhovali do Litomyšle. Jindřiška získávala své hudební vzdělání pod vedením
varhaníků Františka Karla Pitsche (17861859) a Ignáce Vorla (1772-1838), strýce
zdického faráře Josefa Vorla. Své první
angažmá získala v pražském Stavovském
divadle, kde debutovala v premiéře Tylovy
a Škroupovy hry Fidlovačka v prosinci
1834. Byla na jevišti spolu s barytonistou
Karlem Strakatým, když poprvé zpíval
Kde domov můj. V roce 1839 odešla do
zahraničí a přijala angažmá ve Stavovském
divadle ve Štýrském Hradci, kde dosáhla
vysokých ocenění a patřila mezi přední
členky souboru. Ve Štýrském Hradci se
stala matkou dcery Karolíny Josefy Henrietty Rettigové (1840), jejímž otcem je
patrně štýrský guvernér Mathias Constantin hrabě Wickenburg. Od roku 1842 byla
angažována v Mnichovské dvorní opeře,
kde zazářila jako pěvecká heroina, primadona assoluta. Po létech, roku 1844,
hostovala ve Stavovském divadle v Praze,
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kde v sérii německých představení předvedla s triumfálním úspěchem výběr
ze svého mnichovského repertoáru, obsahující nejobtížnější role předverdiovské
italské opery. O dva roky později úspěšně
hostovala ve vídeňském Theater ander
Wien.
Jindřiška Rettigová, jedna z nejslavnějších
českých zpěvaček první poloviny 19. století, zemřela v Mnichově 14. září 1854
jako jedna z obětí epidemie cholery.
Dožila se pouhých 41 let. Je pochována
na mnichovském hřbitově, v hrobě, který
později patřil rodině generálporučíka
von Mussinan.

Zámecké nokturno PRIMADONA ASSOLUTA se koná v pátek 29. listopadu 2013
od 19:00 hodin ve velkém sále Galerie
Magdaleny Dobromily Rettigové ve Všeradicích, rodišti matky slavné pěvkyně.
V hlavní roli primadony zazpívá Květuše
Ernestová, v mluvených rolích se představí
Veronika Slavíková jako primadona
pražského Stavovského divadla Kateřina
Kometová Podhorská (1807-1889), Klára
Slavíková jako Bellíniho múza Giuditta
Pasta (1797-1865) a Tereza Vokáčová jako
její žákyně, proslulá pěvkyně Giulia Grisi
(1811-1869). Děj nokturna se odehrává
v provinční Praze, na jevišti mnichovské
dvorní opery a v salónu madame Pasty
ve vile s pomerančovníky na jezeře
Como. V programu zazní koloraturní árie
z oper Gaetana Donizettiho, Vincenza Belliniho, Gioacchina Rossiniho, Wolfanga
Amadea Mozarta, Giuseppe Verdiho a Giacoma Mayerbeera. Královský koloraturní
repertoár připomene také nedožité 90.
narozeniny fenomenální Marie Callas
(2.12.1923).
Ke klavíru zasedne varhaník svatomikulášského chrámu v Praze Přemysl Kšica.
Informace na 311 512 036, 720 247 919,
rezervace zus.horovice@quick.cz,
recepce@galerie-dobromila.cz,
více na www.zus-horovice.cz,
www.galerie-dobromila.cz,
www.zamecky-dvur.cz

Poznáváme krásy přírody
Na 16. října naplánoval výbor STP vycházku kolem Litavky. I když meteorologové předpovídali déšť, sešlo se 13 „turistů“, aby si protáhli tělo a udělali
něco pro své zdraví. Odjeli jsme autobusem na Lhotku a odtud vyrazili
po asfaltové cestě k panu Havrlíkovi a jeho elektrárně. Přestože jsme nebyli
ohlášeni, dostalo se nám příjemného přivítání. V útulném zahradním domečku,
při ochutnávání jeho vlastní medoviny (velice lahodné), jsme si popovídali.
Také jsme si prohlédli elektrárnu a dostali odpovědi na naše otázky. Posilněni
tímto lahodným mokem jsme se vydali na zpáteční cestu podél Litavky
do Lochovic. Počasí nám přálo, svítilo i sluníčko.
Výbor STP
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Advent v Hostomicích
Adventní jarmark města Hostomice,
doprovodný program, mikulášská nadílka na tržišti

Vážení trhovci, spoluobčané, návštěvníci!
Město Hostomice pořádá v sobotu, dne 7.12.2013 od 10 hodin, na Tyršově
náměstí již tradiční „adventní jarmark” spojený s doprovodným programem.
Od 13 hodin zahájí hlavní program dětské divadélko PcDrak (účinkují
žáci ZŠ Pavla Lisého Hostomice), dále se o zábavu průběžně postará plzeňská
folková skupina Strašlivá podívaná a skupina historického šermu Romantika
o.s. též z Plzně – s pásmem scének – šermíři, fakíři, kati a šašci...
V podvečer přijde Mikuláš, andělé a čerti s nadílkou pro nejmenší, zazpíváme si koledy, proběhne ohňová show... V rámci doprovodného programu
se též uskuteční prodej dršťkové polévky (cca od 12 hod.) a vepřových řízků
(cca od 15 hod.).
Přivítáme prodejce s tematickým adventním zbožím, zbožím pro staročeský
jarmark a s vánočním osvětlením stánku. Cena za stánek je stanovena paušálem
200,- Kč, je možno využít připojení na elektrický proud a městskou vodu
(hydrant) za poplatek 100,- Kč. V případě ukázek řemesel přímo na stánku
– sleva 50% (tj. 100,- Kč/stánek).
Pro objednání místa a více informací prosím kontaktujte pana Dvořáka
na tel. 608 822 964.
Požadované tematické zaměření stánků:
■ svíčky, svícny, jmelí, adventní věnce, vánoční aranže ■ hračky, dárky
a dárkové zboží ■ vánoční ozdoby na stromeček, řetězy ■ vánoční papírenské
zboží, vánoční papír, dárkové jmenovky, stuhy ■ knihy, vánoční pohledy
■ ozdoby ze sušených květin ■ purpura, prskavky, františky ■ adventní
kalendáře, betlémy ■ cukrovinky, perníky s vánoční tematikou, marcipán
■ produkty z medu, medovina ■ vánoční stromky ■ květiny řezané i umělé
■ vánoční svíčky elektrické, solné lampy ■ sušené ovoce, ořechy všech druhů,
pečené kaštany ■ výrobky ze dřeva, z proutí, ze slámy, kůže, z kamene
■ plátěné ubrusy, prostírání s vánočními motivy ■ prodej lahvových vín
z českých a moravských vinařských oblastí ■ vánoční pečivo balené ■ keramika užitková i okrasná ■ vyšívané, háčkované a paličkované výrobky
■ výrobky uměleckých řemesel ■ výtvarné práce ■ šperky, umělecké sklo,
bižuterie ■ koření, čaj, káva, spojeno s ochutnávkou nových druhů ■ obrázky
všech technik ■ ovčí a beraní kožešiny a drobné výrobky z nich ■ pletené
rukavice, šály ■ občerstvení (klobásy, grill, káva, grog, svařené víno, punč atd.)
Těšíme se na Vaši hojnou účast!

oznámení
■ Lampionový průvod klepe na dveře
2.11.2013 v 18 hodin v Hádce (křižovatka).
Jako každý rok se těšíme, jak si s námi
projdete cestu plnou pohádkových bytostí.
Na konci cesty na nás bude čekat Fabián,
odměny, občerstvení a ohňostroj.
Nenechte si ujít příjemné chvilky s vašimi
dětmi, nezapomeňte světýlka a dobrou
náladu.
D. Kühle
■ Pojďte si s námi zahrát kuželky
Zveme vás ve čtvrtek 14. listopadu 2013
na Lhotku do hospody U Prejzků k hraní
kuželek. Začátek v 16.00 hodin. Linkový
autobus z Hostomic odjíždí v 15.28, zpět
v 18.49. Hodina hry stojí 250,- Kč
(skládáme se).
Výbor STP Hostomice
■ Zveme vás do divadla
STP v Hostomicích zve své členy i další
zájemce v sobotu 7.12.2013 na Erbenův
Žebrák – komediální divadelní představení Doba kamenná. Začátek ve 14 hodin
v komorním sále divadla Kulturního
klubu. Odjezd autobusu od ZŠ v Hostomicích ve 13 hodin. Člen a dítě zaplatí
v papírnictví u školy 80,- Kč (50 + 30),
nečlen 100,- Kč (50 + 50).
■ SK Hostomice pořádá sběr železa,
a to v neděli 10. listopadu od 9.00 hod.
■ Hledáme šikovného, spolehlivého
a pracovitého muže/ženu - nekuřáka
na výpomoc v internetovém obchodě
s bytovým textilem a dětským textilním
zbožím.
Náplní práce by bylo vyskladňování zboží
z centrálního skladu v Hostomicích, zadávání nových produktů do systému e-shopu
- texty, fotky. Komunikace se zákazníky.
Požadujeme min. středoškolské vzdělání
ukončené maturitní zkouškou, řidičský
průkaz skupiny B, komunikativnost
a ochotu učit se novým věcem.
Nabízíme zázemí silné prosperující
společnosti, možnost práce z domova,
volnou pracovní dobu. Po zapracování
služební automobil a telefon.
Práci nabízíme prozatím na poloviční
úvazek s možností budoucího trvalého
pracovního poměru a platebního růstu.
Vaše životopisy zasílejte na:
cizekcompany@seznam.cz
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■ Pronajmu volné nebytové prostory
Tyršovo náměstí 31 (bývalé Stavebniny
Krasanovský) 900 m2 volné plochy, 300 m2
sklady a 105 m2 kanceláře.
V případě zájmu volejte číslo 608 149 303.
■ Hledám dlouhodobé ubytování
v Hostomicích, ideální garsonka nebo
menší byt. Kontakt: 603 825 004.
■ Řeznictví Jana Soukupová
Vážení zákazníci, dovoluji se vás informovat o rozšíření sortimentu v prodejně.
Od 22.10.2013 byl zahájen prodej krájených salámů.
Dále nabízíme: chlazené kuřecí maso,
chlazené krůtí maso, chlazené kachní
maso.
Děkuji a těším se na vaši návštěvu.

poděkování

■ Srdečně děkuji STP a známým za přání
k mému životnímu jubileu.
Eva Kaderková
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ZUBNÍ POHOTOVOST
Listopad 2013

■ 2. a 3. Dr. Monika Tilschová
Nádražní 401, Liteň
tel. 311 684 138
■ 9. a 10. Dr. Josef Auštěda
Broumy 73
tel. 311 585 165
■ 16. a 17. Dr. Jana Besserová
Mládeže 1102, Beroun
tel. 311 625 765
■ 23. a 24. Dr. Helena Brotánková
Komenského 1245, Hořovice
tel. 311 513 453
■ 30. Dr. Blanka Burková
Pod Kaplankou 508, Beroun
tel. 311 610 225
Pohotovostní služba je v době
od 8.00 do 11.00 hodin

vzpomínka
■ 5.11.2013 tomu bude rok, co nás
navždy opustila paní Miluška Barborková
z Hostomic.

Za tichou vzpomínku děkují

dcera Eva a syn Pavel s rodinami
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