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Jak se slaví
lampionový průvod
ve Lštěni

Kurz Go!

Vyrazit v šesté třídě na pár dní bez rodičů, spolehnout se sám na sebe nebo
v lepším případě na kamarády, pokusit se přispět ke stmelení třídy společnými
prožitky, naučit se pomoci druhému a přijmout pomoc, podělit se o radost
z úspěchu (někdy i z prohry), vyřešit problém nebo si jen normálně zasportovat a vyzkoušet netradiční aktivity... To vše jsou činnosti, na které není
ve školním prostředí vždy dost prostoru.
Nejvíce nás potrápily aktivity zaměřené právě na pomoc a spolupráci. Všechny
nás ale pobavily vlastními silami zaranžované videoklipy, líbila se i střelba
ze vzduchovky, stolní tenis, lanová dráha a noční hry.
Při sportovních aktivitách jsme ještě stihli plnit testy
všeobecných znalostí a když nás přepadl déšť, řešili jsme
ve skupinách matematické hlavolamy, zábavné kvízy, skrývačky, logické hádanky nebo se bavili malováním na trička.
Ne všem se napoprvé podařilo dodržet všechna pravidla, která jsme společně první den sestavili a vyhlásili je
prostřednictvím táborového Tabu a Očekávání. Ne každý
dokázal ihned používat doporučené psychosociální dovednosti nutné pro život v kolektivu. Vezeme si však zkušenost
a poznání, že život není jen o učení a etika ke škole patří.
Děkujeme panu Obořilovi za odvoz zavazadel. Pomohl
nám tím snížit stále rostoucí náklady na pobyt, který se nám
moc líbil.
Na základě výsledků ankety žáků 6. ročníku
zpracovala H. Nesnídalová, školní metodik prevence.

Letos poprvé jsme udělali malý
lampionový průvod přímo ve
Lštěni. U nás ve vesnici máme
spoustu malých capartů a tak
jsme jim udělali cestu za pokladem, na kterou jsme si svítili
lampiony. Šli jsme po cestě,
která byla vyznačena svítícími
tyčinkami, a tak děti brzy našly
poklad, který na ně čekal na
konci.
Po rozdání sladkostí z pokladu
jsme se sešli u horkého svařáku
a teplého jablečného moštu a přikusovali vlastnoručně připravené
pohoštění. Přidali jsme si tak k
velikonočnímu pochodu a rozsvěcování stromku novou tradici,
a máme další možnost se jako
sousedé sejít a popovídat si. Všem
děkuji za účast a všem děkuji
za to, že pomáhají utužit partu.
Dagmar Kűhle
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USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva

města Hostomice č. 8/2011 konaného dne 19. října 2011
od 18.00 hod. v hasičské zbrojnici v radouši
Přítomni: V. Šťáhlavský, V. Maršálek,
S. Kubišta, V. Zachoval, J. Mikeš,
M. Ulrich, J. Mikeš, J. Jirák
Omluveni: J. Mičan, V. Mandík
Zastupitelstvo města Hostomice:
1. Schvaluje:
a) Orgány schůze:
Návrhová komise:
J. Mikeš, V. Maršálek
Zapisovatel: M. Ulrich
Ověřovatelé zápisu:
V. Zachoval, S. Kubišta
Hlasování: 7-0-0
(pro-proti-zdržel se)
b) Prodej pozemků parc. č. 167/11
o výměře 109 m2 a 127/2 o výměře
150 m2 vytvořených GP
č. 174-639/2011, k.ú. Radouš
za cenu 100,-/m2 p. Martinu
Zábojovi. Hlasování: 7-0-0
c) Rozpočtové opatření č. 5/2011.
Hlasování: 7-0-0
d) Záměr o odprodeji části pozemku
parc. č. 1227/1, k.ú. Hostomice
pod Brdy. Hlasování: 7-0-0
e) Prodloužení mandátní smlouvy
s odborným lesním hospodářem
p. Černým. Hlasování: 7-0-0.
f) Záměr pořízení akumulačních
kamen do bytu v domě č.p. 169
v Hostomicích do výše 25.000,- Kč.
Hlasování: 7-0-0
g) Inventarizační komise pro inventarizaci majetku města Hostomice
pro rok 2011. Hlasování: 7-0-0
h) Záměr na dostavbu VD Chumava
(za předpokladu získání dotačních
titulů). Hlasování: 7-0-0
i) Projekční práce na rekonstrukci
MŠ v Bubenické ulici tak, aby se
navýšila kapacita tohoto oddělení
MŠ, aby bylo možno zrušit
oddělení MŠ v hasičské zbrojnici
v Hostomicích za 95.000,- Kč.
Hlasování: 7-0-0
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j) Odprodej polozbořené části
budovy č.p. 169 a části pozemku
parc. č. 41/1, k.ú. Hostomice pod
Brdy pod touto budovou, majiteli
sousedních nemovitostí p. Čížkovi
za cenu, která bude upřesněna
na příštím zasedání zastupitelstva.
Hlasování: 7-0-0
k) Změnu územního plánu města
Hostomice č. 1. Hlasování: 7-0-0
l) Snížení poplatku ze vstupného
z koncertů pořádaných SK Hostomice o 50%. Hlasování: 6-0-1
m) Rozšíření šatny a skladových
prostor hasičárny v Radouši
za 158.998,- Kč bez DPH.
Hlasování: 6-0-1
2. Bere na vědomí:
a) Informaci o provedených
stavebních pracích na území
města Hostomice za rok 2011.
b) Všechny body diskuze.
3.	Ukládá panu starostovi:
a) Aby ve spolupráci s p. Ulrichem
zjistil dotační možnosti na dostavbu VD Chumava.
b) Aby ve spolupráci s p. Ulrichem
ověřil možnosti pojištění hasičů.
c) Aby zkonzultoval možnost úpravy
obecní vyhlášky (úprava odvádění
poplatků ze vstupného od neziskových organizací).
d) Aby prověřil fakturaci elektřiny
v hasičské zbrojnici v Hostomicích
zvlášť pro hasičskou jednotku
a zvlášť pro MŠ v hasičárně.
e) Aby zajistil nabídky na zpracování
projektové dokumentace na
rekonstrukci radnice.
Usnesení bylo schváleno.
Hlasování: 7-0-0

Městský úřad
INFORMUJE
■ Veřejné zasedání se uskuteční
16. listopadu od 18.00 hodin ve
volební místnosti MěÚ Hostomice.
■ Z technických důvodů se instalace bankomatu v přízemí hasičské
zbrojnice posune na listopad.
■ Prosíme majitele psů o vyplnění a odevzdání přiloženého tiskopisu
z důvodu přesné evidence psů.
■ Dne 19.11.2011 proběhne svoz
velkoobjemového odpadu.
Svozová místa a časy:
Hostomice na dvoře MěÚ v 9 00 hod.
Lštěň u dětského hřiště 10.00 hod.
Bezdědice na návsi u bývalého
obchodu 11.00 hod.
Radouš na návsi před obchodem
12.00 hod.
Objemný odpad je odpad, který
nelze vzhledem k jeho velikosti uložit
do popelnice, např. matrace, nábytek,
koberce atd.
Do objemného odpadu rozhodně
nesmí přijít a osádkou nebudou
převzaty: nebezpečné odpady (oleje,
barvy, ředidla atd.), materiály obsahující asbest (např. eternit), materiály
na bázi sádry (např. sádrokarton),
autobaterie, elektroodpad (televize,
pračky, ledničky, zářivky, apod.)
Odpad bude předáván přímo osádce
vozidla - svévolné odkládání odpadu a vytváření hromad odpadů je
považováno za vytváření „černé“
skládky odpadů.
■ Advent v Hostomicích
Adventní jarmark města Hostomice,
rozsvícení vánočního stromečku,
mikulášská nadílka na tržišti.
Město Hostomice pořádá dne
4.12.2011 od 10 hodin na Tyršově
náměstí „adventní jarmark” s doprovodným programem, v rámci
kterého se též uskuteční „řízkobraní”
- za sponzorské podpory restaurace U Frajerů a prodej vánočních
stromků z městských lesů.
Srdečně všechny zveme!
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HLUK
Bylo by ideální a ani by nevyžadovalo velké úsilí, pokud
bychom všichni ve vzájemných vztazích dodržovali
základní pravidla slušnosti a tolerance a zároveň
dodržovali staleté osvědčené zlaté pravidlo „nečiň druhým to, co nechceš, aby činili tobě“. Skutečnost však bývá
jiná.
Občanský zákoník definuje základní pravidla občanskoprávních vztahů jasně – cituji :
§ 2 odst. „V občanskoprávních vztazích mají účastníci
rovné postavení“.
§ 3 odst. 1 „Výkon práv a povinností vyplývajících
z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu
zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí
být v rozporu s dobrými mravy.“
§ 3 odst. 2 „...případné rozpory mezi účastníky byly
odstraněny jejich dohodou.“
§ 127 „Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad
míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím
by ohrožoval výkon jeho práv. ...nesmí nad míru
přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými
a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi...“
Jako předsedkyně přestupkové komise města Hostomice
se přesvědčuji, že v mnoha případech tomu tak není
a základní pravidla občanskoprávních vztahů jsou často
porušována. V poslední době přibylo podání a stížností
na nadměrný hluk.
Ne každé hlučení souseda, které nás obtěžuje, je nad
míru přiměřenou poměrům, tedy porušením § 127
občanského zákoníku, a ne každé hlučení je možné
vyhodnotit jako přestupek a postihnout jej sankcí podle
zákona o přestupcích.
Jestliže fyzická osoba nadměrným hlukem poruší noční
klid, to je dobu od dvacáté druhé hodiny večerní do
šesté ranní hodiny, dopustí se přestupku proti veřejnému
pořádku dle § 47 odst. 1 písm.b) zákona o přestupcích
č. 200/1990 Sb. v platném znění a může jí být uložena
pokuta do výše jednoho tisíce korun.
Jestliže fyzická osoba úmyslně naruší občanské soužití
schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním, dopustí
se přestupku proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1
písm. c) zákona o přestupcích. Přestupek je možné
sankcionovat pokutou až do výše tří tisíc korun. Za
tento přestupek by bylo možné považovat jednání, kdy
by fyzická osoba úmyslně a schválně nadměrným hlukem obtěžovala jiného. To např. může být, když soused
úmyslně pustí co nejvíce nahlas rádio a natočí je směrem k sousedovi, či jiné podobné schválnosti.
Prosím, zamyslete se nad tím a buďte ve vzájemných
vztazích ohleduplní.
Jana Brodinová

Posezónní úklid
Jak tak léto pozvolna odešlo, nastal čas posezónního úklidu
zahrad a nejen jich. Bohužel se v katastru Hostomic opět začaly množit „černé skládky“ čehokoliv. Přitom město Hostomice
se snaží všem spoluobčanům vyjít vstříc. Elektrospotřebiče
je možno BEZPLATNĚ odevzdat na dvoře MěÚ, v budově
úřadu je kontejner na drobnou elektroniku a baterie, 1x ročně se organizuje svoz nebezpečného odpadu a pro velký
zájem - 2x ročně svoz velkoobjemového odpadu (19.11.2011).
Organické zbytky ze zahrad je možno vozit na polní hnojiště
u Karlštejnky. Též se většinou 2x ročně vybírá ošacení pro
diakonii. Máme mnoho stanovišť kontejnerů na tříděný
odpad. Dle městské vyhlášky má mít každý ZAPLACEN svoz
popelnic na směsný komunální odpad.
Přes všechny tyto snahy je v příkopech a stráních, v lese,
na polních cestách, v potoce a na loukách vyhozeno vše
- od televizorů přes komunální odpad, plasty, papír, nebezpečný eternit a stavební suť... Ve vodotečích je vyhozená
posečená tráva, listí, větve - to vše mnohdy ještě zabaleno
v igelitových pytlích. Do polních cest je nedbale ukládán
stavební odpad - bohužel včetně eternitu, dlaždic, hřebíků,
montážních pěn apod. To pak způsobuje nemalé problémy
při vydatnějších deštích. Škoda, že nejsou všichni ochotni
zbavovat se svého odpadu legálně.
S veškerým úklidem nám v letošním roce pomáhají především terénní pracovníci MěÚ Hostomice, kteří též na některá
krizová místa nainstalovali vjezdu zabraňující závory. Musíme
mít ale na paměti, že tyto pracovníky a následnou likvidaci
sebraného odpadu platí Město Hostomice, tedy my všichni
ze své kapsy! A věřte, že to jsou nemalé částky.
Za o. s. Symbióza Bc. L. Maršálková Holíková
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PŘIZNÁNÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ
Jméno a příjmení vlastníka psa
datum narození

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Adresa trvalého bydliště vlastníka psa

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Telefon …………………………………………..

E-mail ……………………………………………………………….

Údaje o chovaných psech
vyplní vlastník psa
plemeno psa

pohlaví

stáří psa

(pes/fena)

vyplní městský úřad
od kdy je pes

číslo

roční sazba

poplatková

držen

známky

poplatku

povinnost od data

Úlevy a osvobození
a) Držitel psa je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl
přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
b) Osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
c) Osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
d) Osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
e) Na jeden rok osoba, která prokáže, že si psa pořídila v útulku

Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl(a) pravdivě.

………………………………………………………..
datum
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………………………………………………………………………
podpis vlastníka psa
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Tomio Okamura a David Uličník ve Všeradicích
Další, velmi úspěšný Zámecký večer ve Všeradicích se
konal v pátek 14. října. Tentokrát se nesl v duchu krásných muzikálových árií v podání skvělého tenora Davida
Uličníka a vyprávění „českého Japonce“, podnikatele
a majitele cestovní kanceláře, Tomio Okamury.
Tomio sice přijel o něco později, ale o to zajímavější potom
bylo jeho vyprávění. Vyprávěl o svém nepříliš šťastném
dětství v dětském domově, o šikaně, kterou zažil, protože
pro Japonce byl cizinec a v Čechách ho považovali za Vietnamce nebo Číňana. Vyprávěl o tom, že díky těmto
zkušenostem už jako malý chlapec pochopil, že se může
spoléhat jen sám na sebe a jít trpělivě za svým cílem. Nyní
je Tomio majitelem cestovní kanceláře, která vozí do Čech
na 100 000 turistů ročně a také jedním z mála vyvolených,
komu byla umožněna audience u japonského císaře. Když
Tomio vyprávěl svůj životní příběh o tom, jak začínal od nuly
a jak se vlastní pílí vypracoval k úspěchu a uznání, o čemž
napsal knihu s názvem Český sen, slyšeli byste spadnout
špendlík na zem a mnohým z návštěvníků běhal mráz
po zádech.
Tomiovo vyprávění bylo prokládáno nádhernými muzikálovými áriemi skvělého tenora Davida Uličníka, který
se s lehkostí pohybuje jak v klasické, tak i moderní hudbě.
V poslední době je velmi vyhledávaným zpěvákem muzikálových rolí. A že David Uličník je opravdu úspěšný

zpěvák, svědčí i fakt, že za roli Jeana Valjeana z muzikálu
v Les Misérables a Johna z muzikálu Miss Saigon byl
nominován na Cenu Thálie.
Večer byl tentokrát opravdu výjimečný, protože návštěvníci
se se svými hosty nechtěli vůbec rozloučit a diváci se rozcházeli tentokrát v pozdních večerních hodinách, až po
autogramiádě dvou Tomiových knih, která po Zámeckém
večeru následovala.
Na příští Zámecký večer se mohou návštěvníci těšit 18.11.
v 18 hod. Hosty tentokrát budou akademický malíř
Kristián Kodet a zpěvák Stanislav Hložek a soutěžit budeme o nejlepší koblížek.

Malující herečka Iva Hűttnerová
ve všeradické galerii
M. D. Rettigové
Ve všeradické galerii M. D. Rettigové byla 13. října
zahájena výstava naivních obrázků Ivy Hűttnerové.
Přestože je Iva Hűttnerová vystudovaná herečka, když
vezme do ruky štětec a barvy, vznikají nádherné a veselé obrázky, z kterých sálá radost ze života i láska. V jejích
obrázcích, které můžete v galerii vidět, je zakleto kouzlo
staré Prahy s malými krámky v zapadlých koutech ulic
a na jiných třeba kvete láska každého věku a druhu, ať už
babiček a dědečků nebo červených lucerniček.
Vidět zde můžete nejenom litografie, ale i originály jejích
děl, které Iva Hűttnerová nevystavuje často. O to větší
radost máme, že můžeme její originály představit v naší
galerii.
Kromě litografií, které jsou prodejní, si zde můžete koupit
i knihu Za domácím štěstím, knihu pohádek o upíru
Uršulínovi, kalendář na příští rok nebo malý betlémek
a pohlednice.
Výstava potrvá do 31.12.2011. Otevřeno úterý-pátek
od 9 do 16 hod., sobota-neděle od 10 do 17 hod.

5

zprávy z okolních obcí

Dětský cyklomaraton 2011
Dne 29.9.2011 se uskutečnil již druhý
ročník cyklistického maratonu pro děti ze ZŠ P. Lisého a ZŠ Osov. Soutěžit
mohly děti ze 4. až 6. třídy. Dětský
cyklomaraton se konal ve Všeradicích
na čtyřkolkové dráze U Bobeše. Celkově se zúčastnilo dvacetčtyři závodníků, z toho jedenáct děvčat a třináct
chlapců.
Nejdéle v půl desáté dopoledne proběhl
výdej startovních čísel a následovala
rozprava o bezpečnosti na dráze a kole samotném. Poté následovalo první
kolo závodu, zakončené půlhodinovou pauzou a čekáním na kolo druhé.
Celkové pořadí závodníků záviselo na
součtu času z prvního a druhého kola.
Na správnost měření času a vypracování výsledků jsem osobně dohlížela.
Třetí místo v kategorii chlapci obsadil
Jan Mašek. Jiří Štěpán i přes to, že byl
od ostatních závodníků o rok až dva
mladší, obsadil druhé místo. Prvenství
získal Jan Macháček.
V kategorii děvčat získala třetí místo
Pavlína Kofroňová. Druhé místo obsadila Denisa Plecitá a na první místo
dosáhla Ester Kubátová. Jan Mašek
a Jiří Štěpán se účastnili velkého finále
„Souboje škol”. První místo obsadil
Jan Macháček reprezentující ZŠ Hostomice a na druhém místě byl Jiří
Štěpán reprezentující ZŠ Osov.
Časy a umístění dalších závodníků
naleznete v tabulce.
Trasu závodu absolvovali i ředitel
závodu a generální sponzor Martin
Zima a Mgr. Jana Fialová ze ZŠ Osov.
Hudbu zajišťoval Radek Zima a dozor
Hana Vacková.

kategorie Chlapci
Pořadí St. č.

Příjmení

Jméno

čas - 1. kolo čas - 2. kolo

Team

Součet

1.

25

Macháček

Jan

01:29,1

01:33,9

ZŠ Hostomice

03:03,0

2.

1

Štěpán

Jiří

01:29,7

01:34,9

ZŠ Osov

03:04,6

3.

5

Mašek

Jan

01:36,6

01:37,0

ZŠ Osov

03:13,6

4.

17

Spousta

Jan

01:34,3

01:39,6

ZŠ Hostomice

03:13,9

5.

14

Kácha

Martin

01:36,5

01:38,6

ZŠ Osov

03:15,1

6.

21

Kůta

Matěj

01:38,5

01:38,9

ZŠ Hostomice

03:17,4

7.

4

Vejvoda

Josef

01:41,6

01:41,8

ZŠ Osov

03:23,4

8.

9

Hošťálek

Jan

01:37,2

01:47,0

ZŠ Osov

03:24,2

9.

22

Šmejkal

Matěj

01:48,2

01:49,0

ZŠ Hostomice

03:37,2

10.

16

Růžička

David

01:57,8

01:53,8

ZŠ Hostomice

03:51,6

11.

11

Kubíček

Marcel

01:56,7

01:57,9

ZŠ Osov

03:54,6

12.

15

Pešek

Petr

02:04,3

02:02,7

ZŠ Hostomice

04:07,0

13.

13

Kopecký

Karel

02:27,5

02:11,1

ZŠ Osov

04:38,6

Team

Součet

kategorie Dívky
Pořadí St.č.

Příjmení

Jméno

čas - 1. kolo čas - 2. kolo

1.

23

Kubátová

Ester

01:41,4

01:36,0

ZŠ Hostomice

03:17,4

2.

19

Plecitá

Denisa

01:40,3

01:44,3

ZŠ Hostomice

03:24,5

3.

10

Kofroňová

Pavlína

01:53,8

01:51,7

ZŠ Osov

03:45,4

4.

6

Koubíková

Markéta

01:52,8

01:54,9

ZŠ Osov

03:47,7

5.

8

Hůlová

Kristýna

01:55,7

01:57,7

ZŠ Osov

03:53,4

6.

18

Kűhle

Natálie

01:53,3

02:04,1

ZŠ Hostomice

03:57,4

7.

7

Veselá

Adéla

02:00,3

02:10,7

ZŠ Osov

04:11,0

8.

2

Sanická

Kristýna

02:05,3

02:06,4

ZŠ Osov

04:11,7

9.

24

Holá

Nikola

02:01,9

02:11,9

ZŠ Hostomice

04:13,8

10.

3

Biskupová

Tereza

02:08,9

02:09,4

ZŠ Osov

04:18,3

11.

12

Sedláčková

Anna

02:17,7

02:04,7

ZŠ Osov

04:22,4

kategorie Finále
Pořadí

St.č.

Příjmení

Jméno

Team

čas - 2.kolo

1.

25

Macháček

Jan

ZŠ Hostomice

03:00,1

2.

1

Štěpán

Jiří

ZŠ Osov

03:04,0

kategorie Ostatní
Pořadí St.č.

Příjmení

Jméno

čas - 1. kolo čas - 2. kolo

Team

Součet

X

VIP

Zima

Martin

01:09,3

01:09,9

Penzion Avionika

02:19,2

X

U2

Fialová

Jana

01:44,3

01:42,9

ZŠ Osov

03:27,2

Měření času a vypracování výsledků: Sandra Svobodová.
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zprávy z okolních obcí

Podbrdy slavily
Poděkování patří sponzorům a partnerům závodu, bez nichž by tato akce
nemohla být uskutečněna. A těmi
jsou: generální partner Zima-video:
videozáznamy na DVD; hlavní partner Zakázkové truhlářství Zima s.r.o.;
a další partneři Avionika penzion;
čtyřkolková dráha U Bobeše; Kaziko.
Na mapu trasy závodu, listinu účastníků, propozice a mnoho dalšího se
můžete podívat na stránkách:
www.detsky-cyklomaraton.estranky.cz.
DVD ze závodu si můžete objednat na
stránkách www.zima-video.cz.
Foto autor: www.zima-video.cz; Mgr.
Jana Fialová.

1.10.2011 obec Podbrdy spolu s místními spolky pořádala václavské posvícení
s názvem – Dnes prostřeno u nás. Od 10 hod. bylo zahájení kulturní akce a začala
i soutěž o nejlepší výrobek z listového těsta. Významnou organizátorkou celé kulturní akce byla Naďa Eliášková. Po celý den stály u místní hospody stánky s občerstvením a dalším zbožím. Pečivo prodávala pekárna Hostomice, uzeniny řezník Pavel
Kyndl. Místní rybáři nabízeli pochoutky z ryb. Místní včelaři nabízeli med i vlastní
medovinu. Naši zahrádkáři vystavili své výpěstky ze zahrádek. Pro děti nechyběla
k prodeji cukrová vata a skákací gumový hrad - po celé odpoledne pro děti zdarma.
V 10.30 byla slavnostně otevřena nově postavená víceúčelová hala za přítomnosti
hostů a občanů obce. Starosta obce Pavel Ševčík poděkoval všem, kteří se podíleli
na stavbě nové haly a také poděkoval bývalému starostovi obce panu Šťastnému.
Mezi hosty byla přítomna Věra Mačková, která zároveň vystavovala své obrazy
- Podbrdské motýlení.
V soutěži o nejlepší výrobek z listového těsta byl předsedou poroty pan Jiří Kočí
(kuchař hotelu Park Inn Praha), členky poroty byly H. Netíková a I. Kačírková.
V naší klubovně měly děti výstavu obrázků Požární ochrana očima dětí.
Kulturní program měly nejmladší děti, zahrály si pohádku. Poté následovala ukázka
činnosti mladých hasičů. Po obědě byla vyhodnocena soutěž o nejlepší výrobek z listového těsta (1. místo - Z. Staňková, 2. místo - H. Ševčíková, 3. místo - I. Šebková).
V odpoledních hodinách byla módní přehlídka modelů - ANAVI MODE, modelkami
bylo pár místních žen. Od 15 hodin začala posvícenská zábava s prodejem tomboly.
Vyhrával nám dechový orchestr Skalanka Klatovy. Kvečeru bylo losování tomboly
a vystoupení místních žen. Na posvícenskou zábavu přišlo asi 150 lidí.
8.10.2011 pořádali místní rybáři výlov rybníka Karlov. Od 10 hodin začal prodej ryb.
Občané i hosté si mohli zakoupit vylovené ryby. O občerstvení se postarala E. Krbcová
s rodinou, která prodávala u stánku občerstvení. Výlov se vydařil, i když bylo chladné
počasí.
Napsala A. Mecová
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městská knihovna hostomice

Z pohádky do pohádky - Doplňovačka
1.

1. Kdo zachránil Zlatovlásku?

2.

2. Jak se jmenuje princezna
z pohádky Potrestaná pýcha?
(Pyšná princezna)

3.

3. Sestra Xenie

4.

4. Známý mravenec

5.

5. Les u Jičína, kde žil loupežník
Rumcajs

6.

6. Pro co poslala macecha
Marušku v zimě?

7.

7. Jméno českého spisovatele
a malíře

8.

8. Doplň název pohádky
Pták Ohnivák a liška ...

9.
10.
11.
12.
13.
14.

9. Jak se jmenoval vodník,
u kterého si Rumcajs byl
o Vánocích pro kapra?
10. Která spisovatelka napsala
pohádku Princ Bajaja?
11. Jméno Maxipsa
12. Hlavní postava sedmidílné
knihy z čarodějnické školy
13. Kdo patří k Makové panence?

15.

14. Pohádková bytost s několika
hlavami

16.

15. Strašidlo v pohádce o Kubulovi

17.

16. Kdo je Pú?
17. Kdo patří k Rumcajsovi?

Podmínky soutěže:
Soutěže se mohou zúčastnit žáci 1.-5. ročníků základních škol.
Soutěž proběhne ve dnech 3.10.-10.12.2011.
Doplňovačka musí být vyplněna celá správně, nestačí jen uhádnout tajenku.
Tajenka skrývá jméno jednoho známého spisovatele, jehož dvousté výročí narození si připomínáme
v měsíci listopadu.
Ze správných odpovědí bude vylosováno 6 výherců. První dva získají knihu, ostatní obdrží další věcné ceny.
Odpovědi odevzdávejte v knihovně nebo zasílejte e-mailem na adresu soutěž.knih.hostomice@seznam.cz.
Více informací v knihovně nebo na webových stránkách knihovny, kde je možno stáhnout doplňovačku.
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zprávy ze zš hostomice

Exkurze deváťáků
ze ZŠ Pavla Lisého Hostomice
do IPS při Úřadu práce Beroun
Žáci 9. tříd mají před sebou důležité rozhodování - brzy si budou
volit svoji profesní dráhu. Aby si ujasnili své představy o výběru
povolání a vybrali si tu správnou střední školu, navštívili 19. října
2011 se svými třídními učiteli Informační a poradenské středisko
při Úřadu práce v Berouně.
Ing. Lenka Bělohlávková, vedoucí IPS, seznámila vystupující
žáky se situací na trhu práce, poskytla jim potřebné informace o
středních školách, učila je vyhledávat důležité údaje o profesích na
internetu i v tisku, odpovídala na jejich všetečné otázky, umožnila
dětem vyhodnotit si profesní test, nabídla jim možnost objednat
se do IPS ke konzultaci v doprovodu rodičů.
Poté žáci vyrazili do ulic Berouna, aby splnili anketu o profesích.
Otázky týkající se profesí kladli lidem různých věkových kategorií.
Zjistili, že mladí lidé jsou nedůvěřiví, často neochotní odpovídat,
zatímco příslušníci starší generace byli vstřícnější, že lidé většinou
oceňují práci lékařů, kritizují profese politiků.
Zjištěné výsledky pak žáci prezentovali ve škole při hodinách
občanské výchovy.
Mgr. Jiřina Kordulová a Mgr. Daniela Fatková
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zprávy ze zš hostomice

Výuka v přírodě
Proč nevyužít nádherného slunečného dne a nejít se učit do přírody? To se
rozhodli žáci 9.A ZŠ v pátek 30.9.2011. Sluníčko svítilo již od rána, a proto
se žáci vydali směrem k Zátoru. Cestou plnili zadané úkoly a zbyl i čas
na sportovní aktivity. U DD Zátor využili posezení a ve skupinách pomocí
mapy zpracovávali otázky týkající se místopisu našeho kraje. Při zpáteční cestě
si zahráli hry zaměřené na spolupráci a domluvu.
Den se vydařil, počasí přálo a dobrá nálada nikoho neopustila.
Mgr. Daniela Fatková
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co se u nás děje
SPORT

Mistrovská utkání v kopané
„A“ mužstvo
■ 6.11. od 14.00 hod.
FK Hořovicko B - SK Hostomice
■ 12.11. od 10.30 hod.
SK Hostomice - Sokol Nečín
■ 20.11. od 13.30 hod.
FK Komárov - SK Hostomice
„B“ mužstvo
■ 6.11. od 14.00 hod.
Felbabka - SK Hostomice B
■ 12.11. od 14.00 hod.
SK Hostomice B - TJ Běštín
■ 20.11. od 10.15 hod.
Kublov - SK Hostomice B
Starší žáci
■ 6.11. od 12.00 hod.
Durisol Všeradice - SK Hostomice
■ 13.11. od 10.15 hod.
SK Hostomice - Spartak TOS Žebrák

oznámení

■ Dne 5.11.2011 v 15 hodin se na hřbitově v Hostomicích bude konat modlitba
za zemřelé. Poté v 16 hodin bude v místním kostele sloužena mše.
Stefan Wojdyla, farář
■ Restaurace U Frajerů vyhlašuje soutěž „O chutné, doma nakládané zelí“.
Podmínky soutěže: přinést litrovou skleničku naloženého zelí do 25.11.2011;
zúčastnit se vyhodnocení při hudebním
večeru 26.11.2011. Vyhodnocení provede
vybraná porota. Soutěž proběhne anonymně, pod čísly. Počet soutěžících je
omezený – neváhejte! 1. cena – varná
konvice, 2. cena – skleněná zapékací mísa,
3. cena – dort. Těšíme se na vás!
■ Zveme vás do divadla na Erbenův
Žebrák
STP v Hostomicích vás zve na úspěšnou
veselohru Famílie aneb Potichu to neumím, jsem vášnivej do divadla v Žebráku.
Představení se koná v sobotu 10. prosince
2011 od 18 hodin. Smluvní autobus bude
odjíždět od základní školy v 17 hodin.
Vstupenky budou k dostání v papírnictví
u školy (člen zaplatí 70,- Kč, nečlen
100,- Kč včetně dopravy).

poděkování

■ Děkuji výboru STP za přání k mému
životnímu jubileu.
Jan Sapančík

■ Děkujeme rodině za vystrojení naší
zlaté svatby. Též všem přátelům a známým
za krásné dary.
Jan a Marie Kobylkovi

Vzpomínka

■ středa, 13.00-13.45 hod.
Náboženství pro první stupeň ZŠ
Bezplatné.
■ středa, 14.00-14.45 hod.
Náboženství pro druhý stupeň ZŠ
Bezplatné.

■ 1. listopadu uplyne 35 let, kdy ve
věku 25 let tragicky zemřel náš bratr
pan Jaroslav Kindl. 6.listopadu by oslavil
60 let.
Vzpomínají sestry
Zdena a Kateřina s rodinami

■ středa, 17.00-18.00 hod.
Břišní tance
30 Kč/lekce.

klub betlém
lochovice

■ čtvrtek, 16.00-17.30 hod.
Dovedné ručičky pro děti i dospělé
50 Kč/lekce.

Téma měsíce: Svatý Martin na bílém koni.
Rodinné centrum - Dětský koutek a posezení pro maminky, tatínky a prarodiče.
RC je otevřeno v pondělí a ve středu
od 9.00 do 18.00 hod., v úterý od 13.00
do 16.00 hod. a ve čtvrtek od 9.00 do
13.00 hod. Přijďte posedět a pohovořit si
s ostatními maminkami u kávy a čaje
v příjemném prostředí klubu. Na děti
čeká mnoho kamarádů, her a hraček.
Poradenství a sociální služby - Bezplatná
pomoc v jednání s úřady. Pomůžeme vám
vyhledat jednoduché a věcné informace
nebo adresy poskytovatelů služeb, vyplnit formuláře, sestavit úřední dokumenty.
Poskytneme rady a doporučení, zprostředkujeme konzultace se specialisty.
Doprovodíme vás na úřady a pomůžeme
vám s nimi jednat.
Aktivity pro děti a rodiče:
■ 7. a 21. pondělí, 10.00-11.00 hod.
Zpívánky, tanečky a cvičení
pro nejmenší
Bezplatné.

■ středa, 18.00-19.00 hod.
Břišní tance pro dospělé
30 Kč/lekce.

■ čtvrtek, 17.00-18.15 hod.
Zumba pro starší děvčata a dospělé
30 Kč/lekce.

Občanské sdružení
Diakonie Broumov
VYHLAŠUJE SBÍRKU
POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení
(dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků,
utěrek, záclon
Látky (minimálně 1 m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé,
skleničky- vše nepoškozené
Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv - veškerou nepoškozenou
Hračky - nepoškozené a kompletní

■ úterý, 14.00-15.00, 16.00-17.00 hod.
Keramika pro děti i rodiče
40 Kč/lekce + 10 Kč výpal.

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou
elektroniku, matrace, koberce
(z ekologických důvodů), nábytek,
jízdní kola a dětské kočárky
(ty se transportem znehodnotí),
znečištěný a vlhký textil

■ úterý, 16.00-17.00 hod.
Dovedné ručičky
pro předškoláky 6-10 let
50 Kč/lekce.

Sbírka se uskuteční ve dnech
7., 14., 21. a 28.11.2011
od 14.00 do 16.00 hodin na dvoře
Městského úřadu v Hostomicích

■ pondělí, 15.00-16.30 hod.
Lovecké střelectví pro děti
30 Kč/lekce.

■ středa, 9.00-10.00 hod.
Výtvarná dílna pro rodiče i děti
Příspěvek na materiál 20-30 Kč.
■ středa, 10.00-10.45 hod.
Náboženství pro nejmenší
Bezplatné.

Věci prosíme zabalené do igelitových
pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.
Děkujeme za vaši pomoc.
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společenská rubrika / inzerce
■ čtvrtek, 19.00 hod.
Muzicírování pro mladé i starší
Hrajeme na kytaru, flétnu, bubínek
a zpíváme.
■ pátek, 13.00-17.00 hod.
Výuka hry na hudební nástroje, kytara,
baskytara, flétna, klávesy, bicí
2500 Kč/1/2 roku.
Program:
■ 2.11. středa, 10.00-12.00 hod.
	Programová porada
■ 2. a 3.11. středa, čtvrtek,
dle provozních hodin RC
Výroba lampiónků
Připravujeme se na slavnost světel.

■ 7.-11.11.
Betlém – uzavřen
Generální úklid, malování.
Můžete nám přijít pomoci.
■ 9.11. středa, 10.30-12.00 hod.
	Právní poradna
Náš právník vám zdarma poradí
v právních otázkách.
■ 9.11. středa, 17.00 hod.
Slavnost světel
Průvod s lampiony a sv. Martin
na bílém koni.
■ 14.11. pondělí, 16.00-18.00 hod.
	Pyžamová párty pro děti,
s diskotékou a čtením pohádek

Advent v Hostomicích
Adventní jarmark města Hostomice, rozsvícení
vánočního stromečku, mikulášská nadílka na tržišti

Vážení trhovci,
město Hostomice pořádá v neděli dne 4. prosince 2011 od 10 hodin
na Tyršově náměstí „adventní jarmark” spojený s doprovodným
programem (v rámci kterého se též uskuteční „řízkobraní” - se sponzorovanými cenami prodávaných smažených řízků - za podpory restaurace
U Frajerů a prodej vánočních stromků z městských lesů), podvečerním
rozsvícením vánočního stromu a mikulášskou nadílkou.
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.
Tematické okruhy nabízeného zboží:
■ jmelí, adventní věnce, vánoční aranže ■ svíčky, svícny ■ 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.)
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■ 15.11. úterý, 13.00-16.00 hod.
	Adventní dílna
Pečeme perníčky
■ 21.11. pondělí, 9.00-18.00 hod.
	Adventní dílna
Vyrábíme z kukuřičného šustí
panenky, vánoční ozdoby, kytičky
■ 22.-24.11. dle provozních hodin RC
	Adventní dílna
Vyrábíme věnce, svícny, ozdoby
■ 24.11. čtvrtek, 9.30-11.30 hod.
	Přednáška pediatra
Podzim a nachlazení u dětí
předškolního věku - léčba, prevence,
bylinky.
■ 5.12. pondělí, 17.00 hod.
Možná přijde i Mikuláš
Zazpíváme si písničky z pohádek,
a pak přijde...
Benefiční obchod BEO: koupí předmětů
a výrobků klientů pomáháte realizovat
projekty Farní Charity Beroun.
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■ 5. a 6. MUDr. František Hentsch
Zdice, tel. 311 685 672
■ 12. a 13. MUDr. Jiří Burka
Chyňava, tel. 311 691 131
■ 17. MUDr. Marie Veselá
Hudlice, tel. 311 697 659
■ 19. a 20. MUDr. Blanka Burková
Beroun, tel. 311 610 225
■ 26. a 27. MUDr. Jana Besserová
Beroun, tel. 311 625 765
Pohotovostní služba je v době
od 8.00 do 11.00 hodin.
Vydává: MěÚ Hostomice
Odpovědná osoba: Vít Šťáhlavský
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Děkujeme za příspěvky.
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