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Milí spoluobčané,
přeji vám klidné a radostné
prožití vánočních svátků,
naplněných rodinnou pohodou.
Dětem přeji, aby našly pod stromečkem
všechny vysněné dárky.
Do nového roku 2014
nám všem přeji hodně zdraví, pohody
a samé pozitivní zprávy.
Vít Šťáhlavský, starosta

co se u nás děje

Zakazuje se!
Navazuji na článek o tříděném odpadu z minulého čísla Hostomických
listů. Připravujeme cedule, které budou umístěny u stanovišť tříděného
odpadu a budou obsahovat informaci o tom, co je v souvislosti s ukládáním tříděného odpadu zakázáno.
Je to reakce na stále se opakující
vznik de facto „černé skládky“ v okolí
kontejnerů na tříděný odpad.
Respektováním zákazů s tříděním
spojených je předpoklad, že se odstraní základní příčiny vzniku těchto
nepořádků. V zásadě se jedná o příčiny dvě.
První je přeplňování kontejnerů
odpadem okolních podnikatelských
subjektů. Tyto mají povinnost svůj
odpad likvidovat zvlášť, na svůj
náklad a nezjednodušovat a nezlevňovat si své odpadové hospodářství
na úkor systému komunálního (obecního) odpadu. Město může a bude
do budoucna kontrolovat nejen
existenci smluv o likvidaci odpadu
u jednotlivých podnikatelů, ale i konkrétní účty za reálně provedené
platby za tuto oblast.
Druhou příčinou vzniku skládky jsou
tašky a pytle s tříděným odpadem
umístěné kvůli okamžité přeplněnosti
kontejnerů do jejich bezprostřední
blízkosti. To by samo o sobě problém
nebyl - takový pytel pracovníci svozu
i odvezou. ALE! Na takovéto pytle
se okamžitě nabalí další a ty už
obsahují často odpadovou směsku,
kterou svozová firma nechá na místě
a už to začalo... Pak stačí, když do
toho nastane víkend, začne foukat,
pytle začne rozebírat nějaký volně
puštěný pes atd., atd...
Berte prosím zákazy kolem kontejnerů vážně. Je to služba opravdu pro
všechny!
Ing. Vladimír Zachoval
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USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva

města Hostomice č. 8/2013 konaného 13. listopadu 2013
od 18.00 hodin v hasičské zbrojnici v radouši
Přítomni: V. Šťáhlavský, V. Maršálek,
S. Kubišta, J. Mikeš, V. Zachoval,
M. Ulrich (od bodu 1.g)
Omluveni: J. Mičan
Neomluveni: V. Mandík, J. Jirák
Zastupitelstvo města Hostomice:
1) Schvaluje:
a) Orgány schůze:
Návrhová komise:
V. Maršálek, J. Mikeš
Zapisovatel: S. Kubišta
Ověřovatelé zápisu:
V. Zachoval, V. Šťáhlavský
Hlasování: 5-0-0
(pro-proti-zdržel se)
b) Program veřejného zasedání.
Hlasování: 5-0-0
c) Prodloužení nájemní smlouvy
s obcí Neumětely na pronájem
pozemku parc.č. 275/11,
k.ú. Radouš. Hlasování: 5-0-0
d) Prodej pozemků parc. č. 273/1
o výměře 188 m2 a parc. č. 273/4
o výměře 9 m2, které jsou
zapsané na LV č. 10001 pro
katastrální území Hostomice
pod Brdy, obec Hostomice
za cenu 19.700,- Kč, plus
náklady na převod pozemků
Pavlovi Průchovi.
Hlasování: 5-0-0
e) Nabídku společnosti Telefónica
O2 a.s., na přeložku sdělovacích

kabelů vyvolanou stavební
činností při rekonstrukci
Tyršova náměstí, na částku
341.344,48 Kč. Hlasování: 5-0-0
f) Použití přeplatku za dodávku
plynu na nedoplatek za elektřinu
a nákup školních pomůcek
pro ZŠ Hostomice, dle návrhu.
Hlasování: 6-0-0
g) Jiné použití již schváleného
daru v celkové výši 7.000,- Kč
společnosti Klubíčko Beroun,
o.p.s, dle návrhu.
Hlasování: 6-0-0
h) Návrh rozpočtového opatření
č. 6/2013. Hlasování: 6-0-0
i) Výsledek výběrového řízení
(jednacího řízení bez uveřejnění)
na nepředpokládané výdaje
na akci Rekonstrukce lesních
cest v majetku města Hostomice
ve výši 1.257.000,- Kč vč. DPH.
Hlasování: 6-0-0
j) Objednávku na vyčištění příkopů
podél lesních cest ve výši
432.000,- Kč vč. DPH od firmy
Petr Kožený s.r.o.
Hlasování: 6-0-0
2. Bere na vědomí:
a) Všechny body diskuse.
Usnesení bylo schváleno.
Hlasování: 6-0-0

Městský úřad informuje
■ Zasedání zastupitelstva se koná 18.12.2013
od 18.00 hodin v Hostomicích.
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Revitalizace Tyršova náměstí v Hostomicích
Snažím se Vám průběžně podávat
informace o postupu příprav na
revitalizaci hostomického náměstí.
Nějakou dobu jsem se odmlčel,
a tak začnu krátkou rekapitulací.
Celé to začalo již vlastně před volbami 2006. Tehdy jsme se postupně
dostali až ke stavebnímu povolení,
ale nedokázali jsme zajistit na tuto
akci financování. Po mnoha debatách
jak mezi zastupiteli i dalšími občany
Hostomic, tak i s různými experty
mimo Hostomice, jsme se rozhodli
k úkolu přistoupit koncepčně a vyhlásit architektonickou soutěž. Její
úspěšný průběh je všeobecně znám.
Zúčastnilo se 31 architektonických
týmů a výsledky soutěže i jednotlivé
práce byly vystaveny v létě 2010 ve
školní tělocvičně. Pak jsme bohužel
ztratili čas neúspěšným jednáním
s vítězem. Následovalo další kolo
jednání s druhým a třetím v pořadí.
Takzvané „Jednací řízení bez uveřejnění“. Zde jsme úspěšní již byli a na
jaře roku 2012 jsme uzavřeli smlouvu
s týmem pana MgA. Soukupa (Studio
Anarchitekt, s.r.o.). Akce byla rozdělena do etap a byly zahájeny projekční
práce.
V současné době již existuje územní
rozhodnutí na celé náměstí a ve finální
fázi je projekt pro stavební povolení
rovněž na celé náměstí. Souběžně se
zpracovává prováděcí dokumentace
k 1. etapě. Tou je úprava chodníků,
parkovacích stání i veškerých dalších
ploch v bezprostředním okolí komunikací II. třídy. To jsou chodníky,
vjezdy, zelené plochy a parkovací
místa od Široké ulice okolo radnice
až ke škole, úpravy především dešťové
kanalizace i na druhé straně ulice
směrem k parku. Dále i bezprostřední
okolí křížení před poštou od Pivovarské k Nádražní, včetně prostranství
před Jednotou.
Doufali jsme, že letos začneme.
Chtěli jsme alespoň položit hlavní řad
dešťové kanalizace podél průjezdu
náměstím od Široké ke škole. Bohužel
se nám, z důvodů na straně kraje
a krajských organizací, nepodařilo
včas vyřešit se Středočeským krajem

výměnu pozemků. Jedná se o úzké
pruhy kolem hlavní silnice a některé
prostory v upravované křižovatce
před radnicí. Vyřešení pozemků bylo
podmínkou pro stavební povolení.
Stavební povolení je podmínkou pro
provedení výběrového řízení na provedení stavby...
Velmi složitá je i dotační situace. Není
vypsán žádný dotační titul, který by
mohl postihnout celý záměr revitalizace náměstí. Šli jsme tedy metodou
využití různých titulů na dílčí etapy.
Máme zajištěné zdroje na revitalizaci
parku. Jedná se o zdroje z Evropské
Unie a týkají se jen úprav vegetace.
Jejich použití na úpravy parku je
však logicky podmíněno návaznostmi
stavebních prací. Nejprve musíme
například položit veškeré sítě, jako
např. rozvod veřejného osvětlení. Také
bohužel nejsou uznatelnými náklady
veškeré projektované úpravy ploch
parku. Nepatří sem ani zpevněné
plochy v centrální části, ani mlatové
cesty a navazující mlatové plochy.
Můžeme doufat, že v mezidobí ještě
nějaké dotační tituly i na tyto stavby
vypsány budou. Tím, kdo kontroloval projekt, připomínkoval jej a bude
kontrolovat i jeho provedení je Agentura ochrany přírody a krajiny. Jednání jsou a budou vždy velmi náročná.
Neméně náročná jednání probíhají
u dotačního titulu Státního fondu

dopravní infrastruktury. Zde chceme
čerpat prostředky na provedení co
největší části té výše uvedené první
etapy s chodníky a dalšími plochami
kolem hlavních komunikací křižujících
náměstí. Protože se jedná o program
primárně sledující zvýšení bezpečnosti
v okolí komunikací II. třídy, musíme
zde projít náročnými připomínkami
hájícími zájmy jak pohybově omezených osob – vozíčkářů, tak i nevidomých. To je velmi jednoznačná
podmínka čerpání tohoto druhu
dotace. I zde je poměrně velká část
ploch, které uznatelným nákladem
nebudou. Například parkovací stání
nebo dešťová kanalizace. Vjezdy
k domům jsou uznatelným nákladem
jen v šíři chodníku a tento jen v šíři
odpovídající podle jakési normy
změřené hustoty provozu chodců.
Dalším titulem pro financování určité
části náměstí by mohly být peníze
na podporu výstavby cyklostezek, místních komunikací, podpora výstavby
autobusových zastávek třeba s odvoláním na posílení dopravní obslužnosti
veřejnou dopravou. Zatím tu takové
dotační možnosti nejsou, ale co bude
v příštím roce vypsáno, se zatím neví.
Myslíme si a doufáme, že přes všechny
problémy a potíže se podaří v příštím
roce alespoň první etapu revitalizace
realizovat.
Ing. Vladimír Zachoval

Revize domovních čistíren
odpadních vod
Upozornění pro občany (stavebníky, kteří relizovali stavbu domovní
čistírny odpadních vod v termínu od 1.8.2010), která podléhala ohlášení
dle § 15a zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon ve znění pozdějších
předpisů, na dodržení podmínek vydaného souhlasu s provedením
ohlášené stavby.
Vlastník vodního díla je povinen dle § 59, odst. 1 vodního zákona provádět jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé
pověřené Ministerstvem ŽP, technické revize vodního díla a výsledky
revizí předávat do 31.12. příslušného roku vodoprávnímu úřadu.
Podrobnější informace obdržíte od pracovníků vodoprávního úřadu
na tel. 311 545 316 nebo e-mailem: stavba4@mesto-horovice.cz.
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SBOR
DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ HOSTOMICE
Vážení spoluobčané,
pokud vás zajímá, co místní
jednotka dobrovolných hasičů
dělá pro vás i vaše okolí,
navštivte naše webové stránky:
sdh-hostomice.wz.cz.
nebo na www.hostomice.cz /
Město / Organizace / Hasiči /
sdh-hostomice.wz.cz.

Vážení občané
Hostomic, Lštěně,
Radouše a
Bezdědic
V roce 2008 jsme vám psali po vánočních svátcích a Silvestru následující
prosbu. Protože se situace moc nezlepšila – spíše naopak – dovolujeme si
ji aktuálně zopakovat. Tentokrát předem a o to snažněji.
„Tak vám, milí lidé, pěkně děkujeme.
Aby bylo jasno, tak mluvíme o té noci,
jak jste se téměř všichni zbláznili a hráli si na válku, nebo co ten rachot měl
znamenat. A my si mysleli, že to je
válka proti nám. Ale přitom jsme vám
nic zlého neudělali. Svým dechem jsme
vám Ježíška zahřívali, jsme vašimi
často jedinými opravdu upřímnými
kamarády a vy najednou tohle. Měli
jsme opravdu strach. Zalézali jsme pod
postele, bezhlavě utíkali, kam se dalo
a opravdu jsme se klepali a třásli.
I slzy nám tekly. Někteří z nás se ve
zmatku zraňovali a některým, kterým
se podařilo utéci, se už ale nepodařilo
najít cestu zpátky.
Máme na vás velkou prosbu. Tak jako
my myslíme na vás – myslete trochu
na nás i vy a nebouchejte, nestřílejte,
nepištěte nám uprostřed noci nad
hlavou. Neděste nás! A my vás za to
budeme mít rádi.
Tak ještě jednou – hezký nový rok 2014.
Koně, psi, kočky a všechna další domácí
i hospodářská zvířata z Hostomicka.“
Přeložil a hrubé výrazy vyškrtal
V. Zachoval
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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!
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Přejeme Vám krásné Vánoce
a pevné zdraví v roce 2014
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EHMMM
pozoruji, jak „rostou“. A ke konci
školního roku přicházejí do obchodu
už jako naprostí suveréni.
A co když dítko něco moc chce
a nemá na to dost peněz?
Většinou mu to dám. Ale vysvětlím mu,
že si jej zapíši na lísteček a musí dlužné
peníze druhý den přinést. Zpravidla
to skutečně udělá. A když ne, připomenu mu to, až si pro něco přijde
příště. Vždycky to vyřešíme.
Co jde u vás tzv. na dračku?
Tyčinky, lízátka, brambůrky, pití.
A když byla móda slizu, tak slizy.
To pak tekl sliz všude. Jsou to všechno
spíše drobnosti za pár korun.
To vás přece nemůže uživit!

Obchod jsem otevřela
jenom kvůli dětem,
říká Jaroslava Brůnová
Každý školák ji zná – Jaroslava Brůnová má obchůdek na rohu přímo naproti škole.
Před Brůnovou se dávají srazy, běhá se k ní pro pití před zahájením vyučování a pro
něco dobrého cestou domů. Tady se kupují nejrůznější potřeby do školy - samozřejmě
na poslední chvíli, zde jsou k dispozici různé legrácky, dárečky, ptákoviny a dobroty.
Kdyby krámek a školu nerozdělovala ulice, leckdo by si mohl myslet, že k ní patří.
Jaký je to pocit patřit ke koloritu
města?
Je to pěkný pocit! Děti mám moc
ráda a na tom se nic nezměnilo ani po
jednadvaceti letech, co tady krámek
s potřebami pro školáky mám.
Proč vlastně nejste učitelkou?
Přiznám se, že by mě to lákalo. Děti
mě vůbec nerozčilují a užívám si je.
Ale nevyšlo to. Nejprve jsem pracovala v Praze, pak tady v rukavičkárně...
A v devadesátém roce, když jsme přemýšleli, jak využít prostor bývalého
obchodu v tomto domě, mě to napadlo. Rozhodla jsem se zkusit vlastní
podnikání. Hlavně kvůli dětem, protože mne práce s nimi skutečně baví.
Myslím, že kdybych nemohla prodávat dětem, ani by mne stát za pultem
nelákalo.
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Jaké jsou podle vás dnešní děti?
Podle mne dobré. Nemám s nimi
žádný problém. Nikdy na mne, ani
na paní Jaroslavu Maleckou, se kterou
se v obchodě střídám, nejsou drzé či
hrubé. Slýchám venku různé názory,
ale u nás se zatím žáci chovali vždy
slušně.
A co malé děti, nestydí se?
Hlavně prvňáčci... Pokaždé, když vidím, jak si střádají penízky v dlani,
musím se usmát. Ostýchají se, nevědí,
co by mohli chtít. A tak jim vždy
pomohu - podívám se, kolik mají
a ukáži jim, co by za to mohli mít.
Většinou samozřejmě jde o věci za pár
korun. Oni si pak třeba koupí jednu
věc, já jim vrátím drobné nazpět
a znovu zhodnotíme, na co by ještě
měli. V dalších měsících postupně

Já jsem ale obchod před jedenadvaceti lety otevírala právě s tím, že v něm
bude všechno, co děti ze školy naproti
chtějí a potřebují. Zvykli si na to již
i učitelé. Někteří z nich mne dokonce
chodí informovat s předstihem, co se
budou s dětmi učit a jaké pomůcky
by k tomu mohly být potřeba. To je
báječné, protože mám dost času vše
pořídit a děti či jejich rodiče nemusí
nikde nic shánět. Ale nemám tu jen
věci do školy, i když to je hlavní
sortiment. Najdete tu knihy pro děti,
hračky, ale také drogerii, svíčky apod.
Jak se připravujete v obchodě na
Vánoce?
Asi jako každý obchod - snažíme se
tu mít to, co děti chtějí. Od blikajících rohů přes drobné pozornosti pro
maminky a tatínky až po dárečky,
které si děti nadělují navzájem.
Například různé panáčky, barevné
notýsky, tužtičky.
Vracejí se k vám žáci?
Určitě! Chodí nás navštěvovat. A nejsou to jen ti, co odešli ze školy třeba
v loňském roce. Přicházejí sem i po
mnoha letech už se svými vlastními
dětmi. Z toho mám vždy velkou radost.

Hostomické listy

EHMMM

Hýbeme se rádi?
Redakce novin žáků ZŠ Pavla Lisého Hostomice
Ehmmm... se vypravila na malý průzkum.
Neustále totiž slyšíme, že děti školou povinné
mají málo pohybu. Byli jsme zvědaví, jak je tomu
u nás v Hostomicích, a proto jsme se několika našich
spolužáků zeptali: „Co si myslíš o sportu?“ A co jsme
se dozvěděli?
Michaela Brůžková, 11 let:

Karolína Terkešová, 10 let:
Je to fajn. Při sportu si procvičím svaly a nadýchám
se čerstvého vzduchu. Obojí určitě není vůbec k
zahození a s pohybem jen tak nepřestanu.
Jakub Král, 9 let:
Při sportu se hlavně dobře zabavím s kamarády.
Myslím, že výborný je každý sport, ale pro mě je ze
všech nejlepší fotbal.
Karolína Dvořáková, Nikola Hájková, Róza Jírová
Foto: Nikola Hájková

Já mám sport hrozně ráda! Určitě je to užitečná věc a osobně neznám nikoho, kdo by ho rád
neměl. Sama už několik let závodně tancuji
a moc mě to baví.
Jana Korytová, 11 let:
Sport zvyšuje kondici a zlepšuje výdrž. Osobně
se mi, když sportuji, lépe přemýšlí. A proto
sportuji co nejčastěji – každý den běhám.
Ráda ale také bruslím na ledu či na kolečkových bruslích a jezdím na kole.

Karolína Terkešová

Jakub Král

Neničme dětem
jejich hřiště!
Z báboviček a prolézaček jsme již většinou vyrostli,
přesto nám vadí, že dřevěné dětské hřiště na náměstí
v Hostomicích je tak ošklivé. Tedy ne že by nebylo
hezké. To ono je a určitě dalo stavitelům mnoho
práce a stálo nemálo peněz, jenže... Podívali jste se
někdy, v čem si zde musí předškoláci často hrát?
Nedopalky cigaret poházené po zemi, odpadky, nejrůznější kresby na prolézačkách a rozbitý plot.
Co s tím? Nejsme dospělí, takže to netušíme. Myslíme si ale, že pokud místo pro hry malých dětí hřiště
slouží k ničitelským zájmům větších dětí, nemuselo
se vůbec stavět a peníze se rovnou mohly vysypat
do Chumavy. A to je velká škoda.
Redakce novin Ehmmm…

Máte pro nás nějaký námět
nebo byste nám jen chtěli něco sdělit?
Pište nám na redakce@pcdrak.cz
nebo telefonujte na 774 776 361.
7

co se u nás děje

Poselství Vánoc

ADVENTNÍ
A VÁNOČNÍ
KONCERTY
Žáci Základní umělecké školy Josefa
Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké
třídy Květuše Ernestové připravili i pro
letošní adventní období několik koncertních zastavení.
V neděli 1. prosince 2013 předvedou žáci
Filip Strejc, Šárka Rottová, Jana Pommová a Eva Řezáčová své pěvecké a taneční
umění na Vánočním galakoncertu Hudební akademie Praha od 17.00 hodin
v koncertní síni pražského Hlaholu.
V programu zazní písně z už provedených dětkých anglických muzikálů
Scheherezade a Snow Queen a ukázka
z nově studovaného muzikálu Johny and
the bomb. Provedeny budou také vánoční
standardy. Vstupné 150,- Kč, rezervace
na emailu hap.vseteckova@seznam.cz.
Ve středu 18. prosince 2013 od 18.00
hodin vystoupí komorní pěvecký soubor
Základní umělecké školy Josefa Slavíka
Hořovice společně s jihočeským orchestrem Music Band na tradičním vánočním koncertě v Klubu Labe Hořovice.
Představení diriguje MgA. Oldřich Hliňák. Vstupné dobrovolné, v průběhu
koncertu výstava a občerstvení.
Adventní koncert O Sanctissima,
O Piissima se koná v sobotu 21. prosince
2013 od 14.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bezdědicích.
Účinkují Květuše Ernestová, Přemysl
Kšica, komorní pěvecký soubor Základní
umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice
se svými sólisty a trubači František
a Jakub Svejkovští. Po koncertě, který
se koná pod záštitou starosty města
Hostomice pana Víta Šťáhlavského, bude
rozdáváno Betlémské světlo. Vstupné
dobrovolné na opravu vitrážového okna
ve věži kostela.
Více na www.zus-horovice.cz.
Srdečně zveme!
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Ve vánoční době si připomínáme příchod Božího Syna Ježíše Krista na tento
svět. Je to tak velká událost, že rozdělila letopočet na dobu před jeho narozením
a po něm. Tyto sváteční dny mají svou krásu a půvab. Nejde jenom o jídlo,
dárky, stromečky a kapra. Je to vidět i na vztazích mezi lidmi. Láska naplňuje
v tyto dny lidská srdce a otevírá je. Vzájemně jsme k sobě ohleduplnější
a laskavější. Jsme jeden k druhému pozornější a všímavější. Přejeme druhým
pěkné prožití těchto dní. Ta pohoda a štědrost, to je příslib budoucnosti.
To je důkaz, že je na světě síla, která z něj může udělat alespoň kousíček ráje
a že ráj je možný ve věčnosti u Boha. S opadnutím jehličí z vánočního stromečku
se ale toto z mezilidských vztahů zase vytrácí. Pohltí nás pracovní povinnosti
a naše uspěchanost. Proč by ale měl být Štědrým dnem jenom 24. prosinec?
Nemohou být takové i další dny? Pokud jsme cítili ve svém srdci, dojati
láskou a pozorností lidí okolo nás, novou hodnotu a bylo nám tak fajn,
proč by to nemohlo být trvalé? Jde jen o to, abychom se uměli trochu zastavit,
vychutnat si krásu života, rozhlédnout se kolem sebe, všimnout si druhých
lidí a prohodit s nimi pár slov. Ty hodnoty opravdu mohou být trvalé...
Radostný advent a požehnané vánoční svátky vám přeje a na cestu rokem 2014
žehná
Stefan Wojdyla, kněz
Adventní neděle – mše svaté: 16.00 (sobota) Hostomice, 8.30 Lochovice,
10.00 Hořovice, 11.30 Mrtník, 15.00 Praskolesy.
❚ Úterý 24.12., Vigilie Narození Páně – mše svaté: 14.00 Praskolesy,
16.00 Hostomice, 22.00 Mrtník, 24.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí.
❚ Středa 25.12., Slavnost Narození Páně – mše svaté: 8.30 Lochovice,
10.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí, 11.30 Mrtník, 15.00 Praskolesy.
❚ Čtvrtek 26.12., sv. Štěpána – mše svaté: 8.30 Lochovice, 10.00 Hořovice,
kostel sv. Jiljí, 11.30 Hostomice.
❚ Úterý 31. 12., poděkování za uplynulý rok – mše svaté: 16.00 Hořovice,
kostel sv. Jiljí.
❚ Středa 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.
Další programy prosinec – začátek roku:
❚ Hry u jesliček – pořádá mládež z farnosti: 25.12. v 9.15 v Lochovicích,
25.12. v 11.00 v Hořovicích na Vísce.
❚ Adventní koncert ZUŠ Josefa Slavíka O Sanctissima, O Piissima:
sobota 21. prosince od 14.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bezdědicích.
❚ Návštěva betléma: středa 25.12. od 14.00 do 17.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí.
❚ V bezdědickém kostele Nanebevzetí Panny Marie bude 7. prosince
v 10.00 hod. sloužena mariánská bohoslužba. Zváni jsou všichni lidé
dobré vůle.
❚

Kuželky aneb Kde nás bylo víc
Ve čtvrtek 14.11. pořádal STP výlet na Lhotku za účelem hraní kuželek.
Jindy hojně navštěvovaná akce se setkala s malou účastí. Bylo nás pouze
pět, přesto jsme prožili hodinku plnou vzrušení, napětí a smíchu.
Jedním z důvodů tak malé účasti byl termín rekondičního pobytu
v Bechyni, kterého se zúčastnilo 9 našich členů. Většina z nich byli
i dřívější účastníci kuželkářského souboje. Snad příště tuto akci využije více
zájemců, i když nebudou členy STP.
Výbor STP
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zš hostomice

Pletení z pedigu
Tak jsme se sešly 6.11., jak jsme naplánovaly. Vrhly jsme se s nadšením do pletení slíbeného podnosu. K dispozici jsme měly přírodní
i barevný pedig a vodní hyacint. Každá z nás si tak mohla vybrat
barevnou kombinaci hodící se do našich kuchyní. Myslely jsme,
že uplést podnos bude pro nás hračkou. Technika pletení žádná novinka
nebyla, ale i tak jsme radu a pomoc odbornic Hanky a Jany mnohokrát uvítaly. Na výrobě podnosu jsme si daly záležet, proto se nám
dílny protáhly až do pozdních večerních hodin. Děkujeme všem
za účast, Hance a Janě za návštěvu u nás a za trpělivost.
Radka Šťastná a Pavlína Obořilová, vychovatelky ŠD z Hostomic
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zš a mš hostomice

Groteska - jak začal film
V pondělí 14. října jsme se s 50 dětmi všech tří oddělení
naší družiny na hodinku ocitli v dobách němého filmu.
Navštívil nás totiž pan Aleš Klačer, „vystudovaný mim“,
který nás do této doby svým vyprávěním a hereckými
etudami přenesl. Pořad byl interaktivní, a tak nebylo
těžké vtáhnout do krátkých grotesek i naše malé herce.
Byli výborní, všichni jsme se moc nasmáli a jejich
odvahu a herecké umění jsme na konci náležitě odměnili bouřlivým potleskem.
R. Šťastná a P. Obořilová, vychovatelky ŠD z Hostomic

Mateřská škola
❚ 22.10. – Hra se smysly. Tento interaktivní program seznámil zajímavou
formou děti se všemi pěti smysly. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí.
V průběhu dopoledne si děti vyrobily i jednoduché výrobky.
❚ 26.10. Na tento den byla vyhlášena brigáda na úpravu zahrady.
Za zamyšlení stojí fakt, že přestože kapacita školky je naplněna, akce se zúčastnila hrstka rodičů, a to většinou lidé, kteří pro naši školku už pár hodin
odpracovali. Veřejné poděkování náleží rodinám i jednotlivcům: pí Gruntové,
pí Cafourkové, pí Hegrové, p. Dvořákovi, manželům Nodlovým, pí Černické,
pí Šmejkalové, pí Veselé, p. Moravcovi, p. Osmančíkovi, p. Bc. Houskovi,
pí Šíchové, p. Záhoříkové.
❚ 31.10. Pro zpestření jsme pro děti připravily strašidelné dopoledne.
Vydlabali jsme dýně, povídali si, čeho se nejvíce bojíme. Naše strašáky jsme
namalovali a na závěr nás čekala strašidelná diskotéka. Zahráli jsme si různé
hry a soutěže. Vyřádili se při oblíbených písničkách.
❚ 18.11. Navázali jsme opět spolupráci se ZŠ. Letošní předškoláci se poprvé
vydali na návštěvu školy, kde si prohlédli tělocvičnu. Žáci z vyšších ročníků
pro děti připravili opičí dráhu.
❚ 19.11. nás čekala naše letošní nejdelší cesta. Vydali jsme se do Plzně
a navštívili divadlo Alfa. Pro děti byla připravena pohádka Otesánek.
Ztvárnění pohádky bylo kreativní, nevšední. Malé děti malinko vyděsil úsek,
kdy Otesánek snědl divadlo Alfa i s dětmi. Situaci zachránila bába kořenářka,
která použila na vysvobození svoji motyku.
Za MŠ Kačírková
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Poděkování starosty
Děkuji všem, kdo sponzorskými dary a svou prací podpořili akce,
které město v roce 2013 pořádalo.
V neposlední řadě bych rád poděkoval našim dobrovolným hasičům
za jejich obětavou práci, především při letošních červnových povodních. Tuto službu vykonávají ve svém osobním volnu, bez nároku
na odměnu. Při této náročné službě pro nás ostatní občany mnohdy
nasazují vlastní životy.

oznámení

ZUBNÍ POHOTOVOST

■ Dárkové kalendáře „Minulost Hostomic ve fotografii“ v prodeji v papírnictví u školy.

Prosinec 2013

■ 1. Dr. Blanka Burková
Beroun, tel. 311 610 225

■ Dne 7. prosince 2013 od 20.00 hod.
pořádá restaurace Záložna Mikulášskou
párty v bývalých prostorách sportbaru
s vystoupením travesti show. Všichni jsou
srdečni zvaní a vítaní.

■ 7. a 8. Dr. Jiří Cajthaml
Drozdov, tel. 605 420 898

■ 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).

poděkování
■ Děkujeme za projevy soustrasti
a květinové dary všem přátelům, kteří
vážili dlouhou cestu, aby se naposledy
rozloučili s panem Františkem Eiseltem.
Manželka, synové a bratr

vzpomínka
■ Dne 14.12.2013 tomu bude 13 let,
co nás navždy opustila naše maminka,
paní Soňa Kadeřábková.
Stále vzpomínají
synové Karel a Jan s rodinami
■ 21.12.2013 uplynuly 2 roky ode dne,
kdy nás opustila moje kamarádka, paní
Marie Junková. Nikdy na ni nezapomenu.
Helena Rosolová

■ 14. a 15. Dr. Jiří Burka
Chyňava, tel. 311 691 131
■ 20. a 21. Petra Davidová
Beroun, tel. 775 595 704
■ 22., 23. a 24. Dr. František Hentsch
Zdice, tel. 608 020 878
■ 25. Dr. Jaroslav Holický
Beroun, tel. 311 625 510
■ 26. Dr. Josef Holman
Hořovice, tel. 311 516 660
■ 27. a 28. Dr. Jarmila Holmanová
Hořovice, tel. 311 516 660
■ 29. a 30. Dr. Zdeněk Kaiser
Hořovice, tel. 311 542 346
■ 31. a 1.1. Dr. Zdeněk Karel
Beroun, tel. 311 746 414
■ 2. a 3. Dr. Anna Kovaříková
Beroun, tel. 311 746 418
■ 4. a 5. Dr. Vladimíra Krabcová
Beroun, tel. 311 621 973
Pohotovostní služba je v době
od 8.00 do 11.00 hodin

přání
■ Tak na zdraví...
STP přeje všem občanům příjemné prožití vánočních svátků, bohatou nadílku
a v novém roce 2014 pevné zdraví, štěstí
a spokojenost.
Výbor STP

Vánoční přání...
Veselé svátky vánoční,
hezkou cestu na půlnoční.
Pod stromečkem zdraví ranec,
u stromečku i ten tanec.
Ve spíži jen samé dobroty,
u stolu nedělejte drahoty...
Jezte salát, rybu, cukroví,
co vám žlučník dovolí...
A až se na nebi
objeví první hvězdička
a v dálce zazní rolnička,
zastavte se chviličku...
Pozvedněte skleničku,
připijte známým i neznámým,
andělé ať všechny ochrání.
Vzpomeňte na blízké co tu žili,
jak by s námi rádi byli...
V novém roce jen samé radosti,
s ničím si nedělejte starosti...
Ať vám všechno vychází,
láska nikdy neschází.
Připijme si, přátelé,
ať se zase sejdeme.
Ať už nikdo neschází,
zdravíčko nás provází!
Zdeňka Vršecká
Vydává: MěÚ Hostomice
Odpovědná osoba: Vít Šťáhlavský
Redakce: Ing. Vladimír Zachoval,
Karel Grunt, Jana Císařová
Grafické zpracování a tisk: Ivan Křenek, Hořovice
Adresa redakce: MěÚ Hostomice, Tyršovo nám. 165,
267 24 Hostomice, tel.: 311 584 101 - ústředna,
fax: 311 584 116, e-mail: starosta@hostomice.cz,
www.hostomice.cz
Evidováno MKČR pod č.: E11276
Právo omylu a tiskových chyb vyhrazeno.
Text je chráněn dle autorského zákona.
Za obsah a formu článku odpovídá jeho autor.
Uzávěrka HL je vždy 20. den v měsíci.
Do té doby můžete své příspěvky předávat písemně
pí Merunové na MěÚ, faxem na číslo 311 584 116
nebo telefonicky na číslo 311 584 101 - ústředna,
nejlépe však v elektronické podobě na e-mail:
starosta@hostomice.cz nebo kordulinka@email.cz
Děkujeme za příspěvky.
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