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MASOPUST V HOSTOMICÍCH 
SE VYDAŘIL
dne 5. března ve 13 hodin se po roční odmlce způsobené covidem, vy-
dal na cestu hostomickými ulicemi za doprovodu dechové hudby maso-
pustní průvod všech možných i nemožných masek a všech těch, kteří si 
chtěli užít sobotní odpoledne s přáteli, popovídat si se sousedy, ochut-
nat zabijačkové speciality, které již tradičně připravily dOBrOTY  
KaČeNa, popít dobré pití, zatancovat si, nebo se jen tak pobavit

Dokončení na straně 2.

Na pomoc Ukrajině
Ve dnech 10. a 11. března uspořádali  
hostomičtí hasiči společně se základní 
školou Pavla Lisého humanitární sbírku 
na pomoc Ukrajině. 
Je úžasné, jaká vlna solidarity se zvedla  
a kolik potřebných věcí se nám sešlo. Mno-
ho trvanlivých potravin, hygienických po-
třeb až po lůžkoviny, spacáky atd. Všechny 
věci jsme roztřídili, zabalili do krabic pří-
padně do pytlů, vše označili a ještě v pátek 
večer naložili do nákladní dodávky, která 
nám byla k tomuto účelu zdarma nabídnu-
ta (majiteli moc a moc děkujeme) a v so-
botu po sedmé hodině ráno jsme vyrazili 
do Příbrami, konkrétně do budovy Vyso-
ké školy zdravotníctva a sociálnej práce 
sv. Alžbety, kde na nás již pracovníci cha-
rity čekali a kde jsme celý náklad předali 
aby ještě tentýž den mohl pokračovat na 
slovensko    – ukrajinský přechod Vyšné Ne-
mecké. 
Velice si vážíme všech, kteří svými dary 
přispěli na dobrou věc. Velice si vážíme  
a děkujeme všem za podporu, zprostředko-
vání celé akce, za čas, který tomu věnovali. 
Děkujeme, přátelé. Hasiči Hostomice

Výběrové řízení na účetní města viz str. 3
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Masopust v Hostomicích se vydařil
Dokončení ze str. 1.
Kapela, pohodlně usazená na staré dobré tatřičce 805 od dobrovolných hasičů z Osov,a po 
celé trase průvodu krásně vyhrávala a statečně odolávala náporu všech možných dobrot a pití.  
Počasí nám přálo a po celou dobu panovala dobrá nálada. A tak to má být. K hasičárně se 
průvod vrátil kolem 17. hodiny.
Tímto chceeme moc poděkovat všem, kteří se zapojili do průvodu a hlavně všem těm, kteří 
nás pohostili u svých domovů. Za podporu děkujeme také městu Hostomice, hostomickým 
baráčníkům, Dobrotám Kačena a také panu Chvojkovi z SDH Osov.

Sbor dobrovolných hasičů Hostomice
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vypisuje výběrové řízení na obsazení místa 
samostatná účetní města

MěSTO HOSTOMICe
IČO: 00233269

Tyršovo náměstí 165, 267 24  Hostomice

Místo výkonu práce: Hostomice 
Trvání pracovního poměru: na dobu neurčitou se 
zkušební dobou 3 měsíce 
Platové zařazení: 10. platová třída dle nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů 
Termín nástupu: ihned 
Pracovní náplň:
❚ kompletní vedení účetnictví včetně sestavování  
 účetních závěrek na KÚ, provádění veškerých  
 operací souvisejících s vedením účetnictví  
 a archivaci účetních dokladů 
❚ příprava a sestavování rozpočtu, rozpočtových  
 opatření, rozpočtového výhledu a závěrečného  
 účtu obce 
❚ zajišťování platebního styku s bankou 
❚ účtování pokladny 
❚ daňová agenda, DPH, vypracování a podávání  
 daňového přiznání po konzultaci s daňovou  
 poradkyní 
❚ zpracování podkladů pro vymáhání pohledávek 
❚ účtování mezd 
❚ vedení evidence majetku, zpracování přehledů  
 týkající se majetku obce 
❚ příprava podkladů pro inventarizaci majetku 
❚ zpracování statistických výkazů 
❚ zpracování a aktualizace vnitřních předpisů 
❚ vystavování faktur 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 
❚ fyzická osoba, která je státním občanem ČR  
 nebo cizím státním občanem s trvalým  
 pobytem v ČR 
❚ věk minimálně 18 let 
❚ způsobilost k právním úkonům 
❚ bezúhonnost 

Požadavky 
❚ minimálně úplné středoškolské vzdělání  
 ekonomického směru 
❚ minimálně 2 roky praxe v oboru 
❚ znalost podvojného účetnictví 
❚ znalost účtování obcí výhodou
❚ znalost práce na PC (Word, Excel) 
❚ pečlivost, spolehlivost, flexibilita, psychická  
 odolnost, ochota učit se nové věci 
❚ znalost práce s účetním programem KEO výhodou 
Zaměstnanecké výhody: 
❚ pružná pracovní doba, 25 dní dovolené,  
 osobního ohodnocení, stravenky, školení 
Přihláška uchazeče musí obsahovat (přihláška 
musí být písemná): jméno, příjmení a titul, datum 
a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého 
pobytu, datum a podpis. Uveďte rovněž telefonní 
spojení.
K přihlášce uchazeč připojí: 
❚ strukturovaný profesní životopis, ve kterém  
 uvede údaje o dosavadních zaměstnáních,  
 odborné znalosti a dovednosti 
❚ originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence  
 rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 
❚ ověřenou kopii dokladu o nejvyšším  
 dosaženém vzdělání 
Přihlášky s požadovanými náležitostmi a doklady 
doručte osobně nebo zašlete na adresu:  
Městský úřad Hostomice, Tyršovo nám. 165, 
267 24 Hostomice nejpozději do 30.4.2022  
v obálce označené „výběrové řízení – ÚČETNÍ“ 
Zájemce o účast ve výběrovém řízení souhlasí 
se zpracováním osobních údajů. Zájemce nese 
náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení 
vznikly. Organizace si vyhrazuje právo pracovní 
místo neobsadit, případně zrušit výběrové  
řízení.

Vít Šťáhlavský, starosta města Hostomice
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Únor plný zdraví v MŠ
V únoru jsme se s dětmi věnovaly zdraví a lidskému tělu. zopakovaly jsme si 
jak o sebe pečovat, na co si dát pozor a Modráskové se podívaly blíž na orgány 
a naše smysly. 
A protože ke zdraví patří i sportování, ani nám ve školce se nevyhnula zimní 
olympiáda. Nejen, že jsme fandily našim sportovcům a sledovaly jejich úspěchy, 
ale proměnily jsme si na celý týden naše třídy v olympijský stadion. Děti si vy-
zkoušely různé zimní sporty, např. krasobruslení, bobování i lyžování. Na konci 
týdne na nás čekaly zlaté medaile.
Po sportování jsme se vrátily k českým tradicím a oslavily jsme masopust. Děti si 
užily týden v maskách, soutěže, pokusy a tanec. Předškoláky navíc navštívila Malá 
technická univerzita s programem „Stavitel města“.
Abychom se rozloučily se zimou, tak Modrásky ještě čekala odpolední procházka 
k lesu. Cesta nám ubíhala díky spoustě úkolů, které tentokrát byly na téma ptáčci 
v zimě. Děti soutěžily ve dvou skupinách, poznávaly zpěv ptáčků a prověřily si své 
pohybové i vědomostní dovednosti.
V březnu už se pomalu začneme chystat na jaro a hlavně nás čeká spousta kultur-
ních akcí, na které se s dětmi moc těšíme.
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Šachový klub při MěÚ Hostomice uspořádal dne 
19.3.2022 šachový turnaj pro mládež - Otevřený 
přebor města Hostomice, který byl zařazen do 
základního kola Krajského přeboru žáků pro rok 
2021/2022.
Akce se uskutečnila v prostorách Základní školy 
Pavla Lisého a záštitu převzal starosta města Hos-
tomice - pan Vít Šťáhlavský. 
Letošní ročník byl již sedmý v pořadí. Turnaje se 
zúčastnilo 30 hráčů ze sedmi šachových oddílů  
a kroužků. Celkovým vítězem se stal Tomáš Brotá-
nek, 2. místo obsadil Antonín Mezera a na 3. místě 
skončil Adam Hečl, všichni z TJ Jince. Za domácí 
Šachový klub a Základní školu Pavla Lisého se zú-

častnilo 11 dětí a všechny obstály se ctí. Nejlépe se umístil na pěkném 5. místě 
Benedikt Španěl. Základní škole Pavla Lisého Hostomice, v jejíchž prostorách se 
turnaj uskutečnil děkujeme.
O zdárný průběh celého turnaje se zasloužili Stanislav Budil, Daniela Fatková  
a početný tým spolupracovníků. Ti se postarali o zdárnou přípravu celého turnaje 
a také o občerstvení nejen dětí, ale i jejich doprovodu z řad rodičů.
Dále je třeba vyzdvihnout obětavou pomoc rozhodčího, pana Davida Vošického, 
který celý turnaj řídil.  Text a foto: Jiří Kadeřábek

MŠ Hostomice se zapojila 
do pomoci Ukrajině
V březnu jsme se společně s dětmi a rodiči zapojili do celostátní akce, kterou 
zaštítil potravinový řetězec albert, na pomoc ukrajinským dětem. 
Rodiče přinesli v krabici od bot spoustu drobností, hraček i mlsnot pro děti, kte-
ré sem přicházejí z Ukrajiny. Krabice byly označené pro jakou věkovou kategorii 
jsou určené a zda spíš pro dívku nebo kluka. Moc děkujeme všem, kteří se do akce 
zapojili, protože se nám sešlo opravdu hodně krásných věcí, které určitě udělají 
radost. Za MŠ vše zařídila a obstarala paní učitelka Brůžková, která vše odvezla na 
sběrné místo v Berouně. Předali jsme krásných 71 krabic.
Také jsme se ve školce zapojili do akce ,,Ponožkový den“ na připomenutí 
světového dnu downova syndromu. V tento ten si každý oblékl různé páry 
ponožek.

Šachový turnaj mládeže v Hostomicích pod Brdy

Sestava domácích hráčů spolu se starostou města p. Vítem Šťáhlavským, roz-
hodčím p. Davidem a vedoucím šachového kroužku p. Stanislavem Budilem.

Vítězná trojice
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Finanční služby na míru
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Konečně po dvou letech se mohl opět konat LVVz 
pro žáky sedmých tříd. Letos se ho zúčastnilo 40 žáků 
naší školy. 
Ubytováni jsme byli v chatě Ořovský v Železné Rudě 
na Šumavě. Poblíž chaty se nachází několik modrých  
a červených sjezdovek, které jsme mohli využívat. 

Volný čas děti trávily při hrách – Otesánek, módní pře-
hlídka, pestré úkoly pro skupiny, drobné soutěže, noční 
hra, odpolední vycházka do městečka aj. 

Po celou dobu pobytu probíhala hra o fáníky – peníze, 
které děti dostávaly za splnění úkolů, dodržování pořád-
ku, za slušné chování. Za získané fáníky si na závěr pobytu 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK PRO ŽÁKY 7. TŘÍD  
ZŠ P. LISÉHO V HOSTOMICÍCH 
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Ukrajinští žáci na ZŠ P. Lisého

mohly nakoupit na tzv. Horském trhu 
nejrůznější věci – sladkosti, psací po-
třeby, sportovní věci, relaxační drob-
nosti i kosmetiku.

Počasí bylo slunečné, lyžařské pod-
mínky dobré, výcvik se obešel bez 
zranění, chování žáků bez problémů. 
Už se těšíme na další LVVZ v příštím 
roce!

Ing. M. Adámek, Mgr. D. Fatková, 
Ing. H. Hoffmannová, 

Mgr. J. Kordulová

V současné době přijalo ředitelství zŠ P. Lisého v Hosto- 
micích do výuky 6 žáků ukrajinské národnosti. 

Děti ve věku 8 – 14 let jsou ubytovány v Hostomicích a okolí. 
Zatím se seznamují s naší školou, s jejím okolím a se škol-
ním řádem. První dny stráví ukrajinské děti ve společné sku-

pině tak, aby se navzájem podpořily, a budou si osvojovat 
základní česká slovíčka a jednoduché věty. O děti se stará 
paní asistentka, která je zároveň překladatelkou. Děti obdr-
žely základní psací potřeby. Postupně budou začleňovány do 
jednotlivých tříd a zapojí se do vyučování v českém jazyce.
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Vydává: MěÚ Hostomice
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Redakce: Ing. Vladimír Zachoval,  
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Grafické zpracování a tisk: Ivan Křenek, Hořovice
Adresa redakce: MěÚ Hostomice, Tyršovo nám. 165,  
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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 Hrdličkové na MěÚ 
nebo telefonicky na číslo 311 584 101 - ústředna, 
nejlépe však v elektronické podobě  
na e-mail: starosta@hostomice.cz  
nebo d.hrdlickova@hostomice.cz
Děkujeme za příspěvky.

■ Ty roky běží, 
jak klidné řeky 
proud, jen vzpo-
mínky se vracejí  
a nedají na Tebe 
zapomenout.
Dne 10. dubna 
2022 již uplyne  
6 let co nás 
navždy opustil 
náš milovaný syn Petr Novák  
z Radouše. 7. července by mu bylo 45 let. 

Stále vzpomínají rodiče 
a sestra s rodinou.

VZPOMÍNKY

Pozvánka na besedu
Výbor STP v Hostomicích zve všechny občany na besedu o historii kri-
minalistiky (Cyklus multimediálních vzdělávacích pořadů akademie 
třetího věku - lektor Ing. Petr Šika).
Beseda se uskuteční ve čtvrtek 27.4.2022 od 15.00 v zasedací místnosti Městského 
úřadu Hostomice.Vstup zdarma. Srdečně zveme. 

ZUBNÍ POHOTOVOST
duben 2022

■	 2. + 3. MUDr. Třesohlavá Magdaléna 
 Lochovice 308 
 tel: 723 556 474

■	 9. + 10. MUDr. Karmazínová Jitka 
 Hořovice, Komenského 49 
 tel: 311 516 660

■	 15. + 16. MUDr. Kozlerová Irena 
 Beroun, Plzeňská 1880 
 tel: 737 171 408

■	 17. + 18. MUDr. Khamchukov Oleksii 
 Beroun, Pod Kaplankou 508 
 tel: 705 126 502

■	 23. + 24. MUDr. Krůta Václav 
 Beroun, Havlíčkova 113 
 tel: 311 625 901

■	 30.4. + 1.5. MUDr. Kurťáková Katarína 
 Beroun, Pod Haldou 64 
 tel: 777 742 971

■ Dne 13. dubna 
uplyne 5 let, co 
nás navždy opus-
til pan Vladimír 
K r a s a n o v s k ý  
z Bezdědic. 

Za tichou vz-
pomínku děkuje 

manželka s dcerou.

Městská knihovna 
Hostomice
Městská knihovna Hostomice infor-
muje své čtenáře, že bude od dub-
na 2022 rozšířena otevírací doba 
knihovny. Kromě pondělí a středy 
budete moci knihovnu navštívit také 
ve čtvrtek v čase 9 – 11 a 13 – 15 hod. 

Pouze v případě, že se bude ve čtvrtek 
dopoledne konat školní beseda, bude 
knihovna otevřena až odpoledne. Ak-
tuální informace týkající se otevírací 
doby a plánovaných akcí najdete na 
adrese: www.knihovnahostomice.cz.

SK Hostomice z.s. oznamuje
že se v neděli dne 24. dubna 

od 10 hodin uskuteční

SBĚR ŽELEZNÉHO 
ŠROTU

Prosíme všechny občany, kteří chtějí 
přispět do sběru, aby připravili šrot  

v době konání před svá obydlí!
Srdečně děkují SK Hostomice z.s.


