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HOSTOMICKÉ LISTY
Číslo: 6/2013

Vítání občánků

Ve středu 24. dubna se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu
v Hostomicích vítání občánků. Tentokrát se sešlo na slavnostní události
11 dětí se svými rodiči. K dobré atmosféře již tradičně přispělo
vystoupení dětí z místní mateřské školy.
Další fotografie na straně 4.
Text a foto: Jiří Kadeřábek

Vyšlo: 31.5.2013

regionální
televize
Už rok si na vaší televizi můžete naladit program regionalnitelevize.cz,
který se specializuje na regionální
zpravodajství z moravských, českých a slezských regionů a jejich
propagaci v cestovním ruchu.
Jak program naladíte?
1. Na satelitu Astra 23,5° východně,
na frekvenci 12 168 MHz, polarizace vertikální, Symbol rate 27 500,
FEC ¾. Program není kódován
a je možné jej sledovat i bez karty
Skylink či Cs link.
2. V kabelových sítích vč. UPC
a sítích IPTV (tam, kde nemají náš
program zařazen, jej rádi na základě podnětů zákazníků zařadí,
neboť je zdarma).
3. Ve vybraných regionech vysíláme
v rámci digitálního pozemního
vysílání (České Budějovice, Plzeň,
Příbram, Liberec, Jablonec n. Nisou,
Praha a střední Čechy).
4. Jako jedinou českou televizi nás
můžete sledovat i na platformě
YouTube live.

co se u nás děje

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva

města Hostomice č. 4/2013 konaného 15. května 2013
od 18.00 hod. v malé zasedací místnosti měú hostomice
Přítomni: V. Šťáhlavský, J. Mikeš,
V. Zachoval, M. Ulrich, J. Mičan
Zastupitelstvo města Hostomice:
1. Schvaluje:
a) Orgány schůze:
Návrhová komise:
V. Zachoval, J. Mikeš
Zapisovatel: M. Ulrich
Ověřovatelé zápisu:
V. Šťáhlavský, J. Mičan
Hlasování: 6-0-0
(pro-proti-zdržel se)
b) Program veřejného zasedání.
Hlasování: 6-0-0
c) Použití hostomického městského
znaku pro radioamatéry
jednorázově na akci 2013.
Hlasování: 6-0-0
d) Bezúplatný převod nemovitostí
do majetku města. Jedná se
o pozemky parc. č. 1725/44,
1725/64, 1725/28 a 1725/37
v k. ú. Hostomice v lokalitě
„V Zahradách“ a o stavbu na pozemku parc. č. 854/1 tamtéž.
Dále zastupitelstvo revokuje
usnesení č. 2/2013 z 13.3.2013
v bodě 1, písm. e) a to tak, že podmínkou převzetí zkolaudovaných
komunikací je písemný závazek
manželů Záhoříkových městu
Hostomice, že manželé Záhoříkovi
budou na svůj náklad a odpovědnost provádět zimní údržbu na
nezkolaudovaných komunikacích
v lokalitě „V Zahradách“. Jedná se
především o celou příjezdovou
komunikaci od hřbitova.
Hlasování: 6-0-0

e) Finanční příspěvky pro:
- Maracaná Bezdědice ve výši
		 1.000,- Kč
- Český červený kříž, MO Hosto		 mice ve výši 3.443,- Kč
- Český rybářský svaz, místní
		 skupina Hostomice 1.000,- Kč
Hlasování: 6-0-0
f) Záměr pronajmout ve výběrovém
řízení veřejné osvětlení.
Hlasování: 6-0-0
g) Rozpočtové opatření č. 3/2013.
Hlasování: 6-0-0
2.	Neschvaluje:
a) Finanční příspěvek pro Diakonii
Stodůlky.
3. Bere na vědomí:
a) Záměr projednat posílení autobusových spojů směr Příbram cestou
svazku měst a obcí.
b) Navýšení výdajů spojených s úpravou rybníku na návsi v Radouši.
c) Informaci p. starosty o dojednání
schůzky se zástupci firmy Accon
(splnění úkolu z minulého
usnesení).
d) Informaci o podmínkách dotace
schválené na opravu lesních cest
a nákup lesní techniky.
e) Informaci o záměru pronájmu
předzahrádky pro Fokáču
na Tyršově náměstí.
f) Všechny body diskuse.
Usnesení bylo schváleno.
Hlasování: 6-0-0

Městský úřad informuje
■ Veřejné zasedání se uskuteční 19. června 2013
od 18.00 hodin v Radouši.
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Co víte a nevíte
o Brdech
V anketě o největší symbol Hostomic na webových stránkách města
s velkým odstupem zvítězila odpověď „Brdy a hostomická kotlina“.
Nakolik ale známe svoje okolí?
Otestujte svoje znalosti v krátkém
testu. Odpovědi jsou uvedeny na
konci testu a dohledáte je i v článcích o přírodním parku Hřebeny
na www.hostomice.cz
1. Který pro Brdy původní strom
zaznamenal kritický úbytek
výskytu a v 60. až 90. letech
minulého století dokonce prošel
kritickým obdobím?
a) modřín opadavý
b) jedle bělokorá
c) jírovec maďal
2.	Účelem vyhlášení přírodního
parku Hřebeny je:
a) ochrana krajinného rázu
b) ochrana vzácných druhů
		 rostlin a hmyzu
c) ochrana zájmů dřevařské
		 lobby
3.	Průměrná roční teplota
v Hostomicích pod Brdy je:
a) 5,7°C
b) 8,3°C
c) 12,5°C
4. Populární pramen
na Hostomicku se jmenuje:
a) Aglaia
b) Kuchyňka
c) Brdlavka
5. V oblasti Felbabky, Plešivce
a Studeného se odedávna
dobývalo:
a) stříbro
b) železo
c) mangan
6. Osada Komorsko zanikla:
a) ve středověku
b) během třicetileté války
c) za 1. světové války
7.	Přírodní park Hřebeny
je rozlohou oproti Národnímu
parku Podyjí:
a) dvakrát menší
b) srovnatelný (+- 10 km2)
c) dvakrát větší
Řešení: 1B 2A 3B 4C 5B 6A 7C
Jana Ulrichová
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Klubíčko Beroun, o.p.s.
rozšiřuje své služby
Začátkem dubna otevřelo Klubíčko
nové tréninkové pracoviště, kde se
budou připravovat mladiství a dospělí
se zdravotním postižením na budoucí
zaměstnání. Rozšířili jsme i fungování
odlehčovacích služeb, kde nabízíme
možnost celoročního využívání. A dále
bylo započato mapování bezbariérovosti města Beroun.
Klienti naše služby mohou využívat
pravidelně i nárazově, odlehčovací služby nabízíme nyní nově s nepřetržitým
provozem.
Pravidelně i nárazově mohou děti i dospělí a senioři se zdravotním postižením
využívat naši službu osobní asistence.
Klientovi můžeme pomoci při zvládání
úkonů péče o vlastní osobu a o domácnost, můžeme jej doprovázet např.
do školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřady, na nákupy, při dopravě veřejnými
dopravními prostředky, do lázní, na pobyty a různé akce, na volnočasové aktivity (kroužky, pobyty, výlety, ...) apod.
Cca 1x měsíčně pořádáme odlehčovací
pobyty v různých rekreačních zařízeních s cílem umožnit postiženým dětem, mladistvým a dospělým kontakty
s dalšími postiženými i zdravými lidmi,
nabídnout jim atraktivní program přiměřený jejich potřebám a schopnostem
a jejich blízkým umožnit odpočinek
nebo čas na vyřízení svých záležitostí.
Nově nabízíme také možnost nepřetržitého využívání odlehčovacích služeb
(vč. víkendů a svátků). Můžeme tak
na dočasnou dobu převzít veškerou
péči o klienta a to jak v jeho domácím
prostředí, tak nově i v našem sídle na
Tetíně, a jeho blízkým tak umožnit
odpočinek nebo čas na vyřízení svých
záležitostí.
Novinkou je také vybudování tréninkového pracoviště pro klienty s různými typy zdravotního postižení, kteří
si v něm osvojí řadu praktických dovedností – péči o domácnost (vaření,
praní, žehlení, uklízení), péči o drobná
domácí zvířata, vyzkouší si drobné
administrativní práce, výrobu drobných
upomínkových předmětů, natěračské
a zahradnické práce, čištění interiérů

aut, úklid sněhu a budou se postupně
učit samostatně cestovat veřejnou
dopravou, hospodařit s penězi, pracovat s internetem, obstarávat své osobní
záležitosti apod. Více na http://www.
klubickoops. cz/nabidka-sluzeb/
Další oblastí, kde budeme postupně
rozšiřovat činnosti je Sociální firmy
Klubák. Ta přednostně zaměstnává lidi
se zdravotním postižením a pečující
osoby. Vozíčkáři spolu s jejich asistenty
již začali mapovat veřejné budovy a jejich dostupnost pro vozíčkáře. Získané
poznatky budou podkladem pro zpracování interaktivní mapy včetně popisů
(bez)bariérovosti veřejných budov a jejich dostupnosti od nejbližší zastávky
MHD a parkoviště vyhrazeného pro invalidy, která bude užitečná nejen lidem
pohybujícím se na invalidním vozíku,
ale i seniorům a maminkám s kočárky.
Projekt financuje město Beroun. Více
na http://www.klubicko-ops.cz/berounmesto-bez-barier/
Zaměstnanci s jinými typy zdravotního
postižení budou kompletovat a natírat
lavičky, zajišťovat zahradnické práce
a další veřejně prospěšné práce pro
obce, státní i nestátní instituce, malé
firmy i veřejnost.
Lidé se zdravotním postižením i jejich
blízcí mohou využít naší nabídku integrovaných pobytů a dalších akcí. V rámci sociálně aktivizačních služeb jsme
rozšířili také nabídku integrovaných
pobytů pro samotné děti, mládež a dospělé se zdravotním postižením, děti
se zdravotními problémy, děti zdravé
nebo pro celé rodiny. Zde nabízíme
osvědčené pobyty v termálech ve Štúrovu (SR), v různých rekreačních zařízeních v ČR i na táborové základně
– vždy s atraktivním programem
přizpůsobeným specifickým potřebám
a možnostem účastníků. V plánu máme
také vodácké putování, cyklovýlet či
poznávací výlety. Na rodinných pobytech nabízíme možnost zajištění osobní
asistence a hlídání dětí.
Dělá nám radost, že se nám stále daří
rozšiřovat na Berounsku a Hořovicku
komplex obecně prospěšných služeb

potřebných nejen pro lidi, jejichž život
je ovlivněn zdravotním handicapem.
Více informací naleznete na našich
www.klubicko-ops.cz
V případě zájmu o naše služby nás
neváhejte kontaktovat.
Alena Pecková
Ředitelka a statutární orgán
společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.
Damilská 172, 266 01 Tetín
Tel. +420 722 955 596
Email: info@klubicko-ops.cz
www.klubicko-ops.cz

SOUTĚŽTE
S HOSTOMICKÝMI
LISTY!
Pokud poznáte místo na fotografii, napište správnou odpověď
buď na email: kordulinka@email.cz
(předmět: soutěž), nebo ji přineste paní Merunové v obálce
s nápisem „soutěž“.
Každý měsíc vylosujeme na redakční radě výherce, který
(kteří) obdrží publikaci „Hořovicko na starých fotografiích“.
V květnovém čísle jsme otiskli
foto kamene na Hůrce v Radouši.
Výherci jsou: K. Synková – Radouš, P. Cacín – Radouš, M.
Terkoš – Radouš, E. Týblová
– Drahlín.
Květnová soutěžní fotografie:
Losovat budeme z odpovědí
došlých do 14.6.2013 včetně.
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Duchovní slovo

Milé ocenění
Místní organizace STP v Hostomicích získala na okresní konferenci
v Berouně poděkování za dlouholetou práci pro zdravotně a tělesně
postižené.
Ocenění předala členům výboru paní Klasnová, předsedkyně STP v ČR
a M. Kohoutová, předsedkyně OV STP.

Drazí čtenáři,
rád bych spolu s vámi zahájil
zamyšlení nad Krédem, tedy slavnostním Vyznáním víry. Jedná se
o text, který se modlí většina křesťanů. Krédo začíná slovy: Věřím
v Boha.
Je to ve své podstatě prosté tvrzení, otevírá však nedozírný obzor
našeho vztahu k Bohu a k Jeho
tajemství. Víra v sobě zahrnuje
důvěru, oddanost k Bohu a přijetí
Jeho působení ve světě. Víra je osobní úkon, je to svobodná odpověď
člověka Bohu, který se mu dává
různým způsobem poznat.
Možnost vyjádřit svou víru v Boha
je tedy jak dar – Bůh se nám zjevuje a jde nám vstříc – tak i závazek,
dosvědčit to, co říkám, skutky, svým
životem. Kde můžeme slyšet Boha,
jak k nám promlouvá? Především
v Bibli se stává slyšitelným a živí
nás jako své děti, jako své milované
přátele.
Celá Bible pojednává vlastně
o tom, jak se Bůh dává lidstvu
postupně poznat. Kniha knih mluví o víře a učí víře tím, že vypráví
dějiny, ve kterých Bůh rozvíjí svůj
plán záchrany lidí. Stává se nám
čím dál více blízkým díky těm biblickým postavám, které v Něho věří
a Jemu se svěřují. Když tvrdíme:
Věřím v Boha, říkáme spolu s velkými postavami Bible: Důvěřuji
Ti, svěřuji se Ti, Pane. Ale ne jako
Někomu, ke komu se utíkám jenom
v těžkých chvílích nebo komu věnuji
nějakou chvíli během dne nebo
týdne.
Říci Věřím v Boha znamená založit
na Něm svůj život. Nechat se Jím
denně vést v konkrétních rozhodnutích beze strachu, že ztratím
něco ze sebe sama. Tvrzení Věřím
v Boha nás tedy nutí, abychom
ustavičně vycházeli ze sebe samých
a vnášeli tak do každodenní reality,
v níž žijeme, jistotu, kterou nám
dává víra, totiž jistotu přítomností
Boha v dějinách, včetně dneška.
Přítomnosti, která otvírá dveře
smysluplné budoucnosti.
Stefan Wojdyla, kněz
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Dětské rybářské závody
Dne 18.5.2013 se na bezdědické návsi již tradičně konaly rybářské
závody pro děti. Děti se mohly přihlásit k soutěžení nejen v rybolovu, ale byly pro ně přichystány i jiné discipliny, např. skok v pytli,
lanové hrátky, hod míčkem, lovení poslepu ve sklenicích, chůdy atd.
Vyřádily se také ve skákacích hradech, které zapůjčila paní Řezníčková. Letos nově si mohly prohlédnout vybavení hasičského auta,
v němž dorazili dobrovolní hasiči z Otročiněvsi. Přes počáteční
nepřízeň se počasí umoudřilo, a tak věříme, že si děti soutěžení
i odměn pěkně užily a dorazí v tak hojném počtu (letos téměř 80)
i v dalších letech.
Vítězi rybolovu se stali:

1. Matěj Horník, 196 cm
2. Týna Špačková, 184 cm
3.	Nikol Špačková, 175 cm

Nejdelší jednotlivý úlovek zaznamenal Toník Krasanovský (48 cm),
celkem bylo uloveno 23 m a 74 cm ryb.
Maracaná Bezdědice
DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM!!!
❚ MĚÚ HOSTOMICE ❚ JANA ŘEZNÍČKOVÁ ❚ JANA SOUKUPOVÁ ❚ MRÁZKOVI ❚ SOUČKOVÁ ❚ ODLAS ❚ ČABOUNOVI ❚ ČABOUNOVI ST. ❚ ZIKÁNOVI
❚ ZIKÁNOVI ML. ❚ KORDULOVI ❚ CÍSAŘOVI ❚ APOKORK ❚ MIKITINCOVI
❚ PETR BLASCHKA ❚ JITKA MANSFELDOVÁ ❚ JIŘÍ PALACKÝ ❚ PLECITÝCH
❚ LANGMAJEROVI ❚ BOBANI ❚ V. KRASANOVSKÝ ML. ❚ LADISLAV KHÝN
❚ KAREL ZÍTEK ❚ FRANTIŠEK VLASÁK ❚ GRUNTOVI ❚ ONDRA PUJČEV
❚ KAREL BARTOŇ ❚ FRANTIŠEK NĚMEC ❚ PETRA KORYTOVÁ ❚ ZAJÍC
❚ JIRKA PELIKÁN ❚ TOMÁŠ VÍTEK ❚ JIRKA RŮŽIČKA ❚ TONDA KAKÁČEK
❚ JIRKA SLAVÍČEK ❚ VASIL KRIVDA ❚ MÍRA DANĚK ❚ ZDENĚK MOTTL
❚ VÁCLAV ODLAS ❚ JIRKA TEJNECKÝ ❚ VENCA ŠPAČEK ❚ PAPÍRNICTVÍ
U ZŠ ❚ TOMÁŠ LÁZŇOVSKÝ ❚ VLASTIMIL BLÁHA ❚ KAČKA ČABOUNOVÁ
❚ KUBAČKA MICHAL ❚ JARKA FRAJEROVÁ ❚ HANKA HÁJKOVÁ ❚ JIŘÍ JÍRA
❚ RENATA MALINSKÁ ❚ MARTIN ŘEHÁK ❚ ŠTEFAN ORŠOŠ ❚ FRANTIŠEK
KUBÍK
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Městská knihovna Hostomice
Koncem dubna se v městské knihovně uskutečnilo čarodějnické čtení
s 1. – 4. třídou ZŠ P. Lisého Hostomice. Čarodějnického reje se postupně
zúčastnilo 95 dětí. Aby se vůbec do knihovny dostaly, musely zazvonit
na čarodějnické koště a zaplatit vstupné, tj. jeden zub, jednu kost či kuřecí
pařátek (samozřejmě z papíru). Pak teprve začalo čarodějnické povídání,
čtení, zpívání a dokonce i létání na koštěti. Výšky nám sice ještě nešly,
ale do příštího roku to určitě vylepšíme.
Třetí třída přišla přesně 30. dubna a všichni včetně paní učitelky měli čarodějnické převleky. Moc jim to slušelo.
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Chcete se naučit hrát na hudební nástroje,tančit a hrát
divadlo?
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod
Třemšínem, pobočka Jince oznamuje, že přijímá žáky pro
nový školní rok 2013/2014 a zve všechny zájemce
o umělecké vzdělávání k návštěvě Základní školy v Jincích,
kde probíhá výuka hudebního, tanečního a literárně
dramatického oboru.Přijímací řízení proběhne formou
pohovoru, při němž bude zjišťována míra talentu pro
jednotlivý obor. V hudebním oboru vyučujeme hře na
zobcovou flétnu, trubku, lesní roh, trombón, klarinet,
saxofon, klavír a kytaru.Nové žáky přijímá taneční i
literárně- dramatický obor.
Využijte červnových termínů,
v září již bude kapacita značně omezena!

Bližší informace podá p. uč. Pavel Hrubý, vedoucí pobočky,
http://zusjince.webnode.cz/
tel. 606 947 010

Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem,
pobočka Jince, zve všechny zájemce na
PŘIJÍMACÍ POHOVORY
● HUDEBNÍ OBOR

středa 12. června od 15 do 16.30 hodin
3.třída ZŠ Jince(přízemí vpravo)

● TANEČNÍ OBOR

středa 12. června od 15 do 16.30 hodin
v hudebně ZŠ Jince

● LIT.-DRAMATICKÝ OBOR

středa 12. června od 15 do 16.30 hodin
ZŠ Jince

Vážení rodiče, milí žáci,
Vážení rodiče, milí žáci,
ocitáme se na konci školního roku 2012/2013 a přestože nás čekají zasloužené
prázdniny,
nutné
připravit
již nynía přestože
na novýnás
školní
2013/2014.
ocitáme
se na je
konci
školního
roku se
2012/2013
čekajírok
zasloužené
V Základní
škole Jakuba
Jana na
Ryby
Rožmitál
pod 2013/2014.
Třemšínem se
prázdniny,
je umělecké
nutné připravit
se již nyní
nový
školní rok
Vpřijímací
Základnířízení
umělecké
škole uchazeče
Jakuba Jana
Ryby Rožmitál
pod Třemšínem
se již
pro nové
o výuku
v uměleckých
oborech koná
přijímací
řízení školního
pro nové roku.
uchazeče
o výuku
uměleckýchNaše
oborech
již
před koncem
Důvody
jsouvnásledující.
školakoná
je největší
před
koncem
Důvody
jsou následující.
Našeučitelé
škola jevyučují
největšíi na
svého
druhuškolního
v okreseroku.
Příbram,
mimo
Rožmitál naši
svého
druhu vvBohutíně,
okrese Příbram,
mimo
naši učitelé
vyučují
na
pobočkách
v Milíně,
ve Rožmitál
Hvožďanech,
v Obecnici
a viJincích.
pobočkách
v Bohutíně,
v Milíně,
ve Hvožďanech,
v Obecnici
Jincích. do
Snažíme se
tím žákům
vycházet
vstříc a učitelé
za nimia vdojíždějí
Snažíme
se tím
vycházet
vstříc a a učitelé
za jim
nimi
dojíždějí
do
základních
škol žákům
více či méně
vzdálených
poskytují
základní
umělecké
základních
více či
méně vzdálených
a poskytují
jim
základní umělecké
vzdělání vškol
oborech
hudebním,
výtvarném,
tanečním
a literárně-dramatickém
vzdělání
v oborech
hudebním,
výtvarném,
tanečním
(dle výběru
a zájmu
ze strany
uchazečů).
Protožea literárně-dramatickém
naše škola má i se svými
(dle
výběru astanovenou
zájmu ze strany
uchazečů).
Protože
naše
škola
má je
i sekaždoročně
svými
pobočkami
a omezenou
kapacitu
700
žáků
(která
pobočkami
omezenou řízení
kapacitu
700 žáků
každoročně
naplněna),stanovenou
je nutné vapřijímacím
zaplnit
volná(která
místajepo
absolventech
naplněna),
nutné v přijímacím
řízenído
zaplnit
volná místa
po zvolna
absolventech
a doplnit je
kolektivní
obory. Protože
základního
školství
nastupují
a již
doplnit
kolektivní
Protožemíst
do základního
školství
zvolna vnastupují
silnější
ročníkyobory.
(nedostatek
se už začíná
projevovat
MŠ), dá se
již silnější ročníky (nedostatek míst se už začíná projevovat v MŠ), dá se
během několika let předpokládat podobná situace i v ZUŠ (kvůli jejich
během několika let předpokládat podobná situace i v ZUŠ (kvůli jejich
omezené kapacitě).
omezené kapacitě).
Proto vás oslovujeme již nyní, pokud máte zájem o vzdělávání vašeho
Proto vás oslovujeme již nyní, pokud máte zájem o vzdělávání vašeho
dítěte v některém z uměleckých oborů, abyste se s ním ve stanovených
dítěte v některém z uměleckých oborů, abyste se s ním ve stanovených
termínechdostavili
dostavilik přijímacím
k přijímacímpohovorům
pohovorům
s našimi
učiteli.
V případě
termínech
s našimi
učiteli.
V případě
nemoci,čičiv v
jiném,
možné
v ZUŠ
sjednat
náhradní
termín.
Zjistěte
nemoci,
jiném,
je je
možné
si vsiZUŠ
sjednat
náhradní
termín.
Zjistěte
včasvčas
mírutalentu,
talentu,
schopností
a dovedností
vašich
a zajistěte
kvalitní
míru
schopností
a dovedností
vašich
dětídětí
a zajistěte
jim jim
tak tak
kvalitní
uměleckévzdělávání
vzdělávání
a smysluplné
využití
volného
času.
umělecké
a smysluplné
využití
volného
času.
PAVELHRUBÝ,VEDOUCÍ
HRUBÝ,VEDOUCÍ
POBOČKY
JINCE,TEL.:
PAVEL
POBOČKY
JINCE,TEL.:
606606
947947
010010
http://zusjince.webnode.cz/
http://zusjince.webnode.cz/
Základníumělecká
umělecká
škola
Jakuba
Ryby
Rožmitál
Třemšínem,
pobočka
Základní
škola
Jakuba
JanaJana
Ryby
Rožmitál
pod pod
Třemšínem,
pobočka
Jince,Jince,
zve zve
všechny
zájemce
všechny
zájemce
na na

PŘIJÍMACÍPOHOVORY
POHOVORYV V
JINCE
PŘIJÍMACÍ
ZŠZŠ
JINCE
●●
HUDEBNÍ
OBOR
HUDEBNÍ
OBOR

středa
12. 12.
června
od 15
hodin
v ZŠ v ZŠ
středa
června
oddo
1516:30
do 16:30
hodin

●●
TANEČNÍ
OBOR
TANEČNÍ
OBOR

středa
12. 12.
června
od 15
hodin
v ZŠ v ZŠ
středa
června
oddo
1516:30
do 16:30
hodin

●●
LIT.-DRAMATICKÝ
OBOR
LIT.-DRAMATICKÝ
OBOR

středa
12. 12.
června
od 15
hodin
v ZŠ v ZŠ
středa
června
oddo
1516:30
do 16:30
hodin

vedoucí
pobočky
p. uč.p.P.uč.
Hrubý
vedoucí
pobočky
P. Hrubý
tel. 606
tel. 947
606010
947 010

9

co se u nás děje

2. HOSTOMICKÝ SLET ČARODĚJNIC
A JINÉ ČARODĚJNICKÉ CHÁSKY
Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc) se odehrává v noci z 30. dubna
na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek.
Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara.
Po roce se v Hostomicích dne 30.4.2013 sešly již podruhé bytosti z říše čarodějné
i lidské, aby společně oslavily příchod jara. Konečný výtěžek z této akce byl věnován
MŠ Hostomice a SK Hostomice. V některém z dalších vydání vás budeme informovat, co jsme z vybraných peněz pořídili, abyste viděli, že peníze se opravdu dostaly
k těm, pro které byly určeny – tzn. k dětem a mladým fotbalistům.
Pokud si chcete prohlédnout fotografie, naleznete je na stránkách města
www.hostomice.cz/Jak-se-povedl-Hostomicky-slet-carodejnic.html nebo
na www.mshostomice.rajce.idnes.cz.
I letos se našli dobrovolníci, kteří připravili pro děti odpoledne plné her, zábavy
a muziky. Občerstvení bylo zajištěné, stejně jako hudební doprovod bluegrassovou
kapelou The Giant Mountains Band (www.gmb.wbs.cz), při které tančili malí i velcí.
Speciální poděkování patří sportovcům za přípravu vatry i celého prostoru bývalého
výstaviště, Lence Hegrové a Vaškovi Dvořákovi, kteří připravili dvě soutěžní stanoviště,
Jitce Budilové za opětovné dodání čarodějnice na vatru, Evě Klozíkové za zapůjčení
košů na ohně, u kterých si malí i velcí opékali špekáčky, panu Parkánovi a Špačkovi
za ozvučení koncertu a mohla bych jmenovat dále a dále. V neposlední řadě bych
ráda vzpomenula Tomáše Kříže alias „Křížáka“, díky němuž se celá akce konala.
Na začátku března nás oslovil, zda bychom s ním a partou dalších lidí nezorganizovali i letos Slet čarodějnic. Nakonec jsme rádi kývli a celé to rozjeli. Po týdnech
nekonečných telefonátů, schůzek, shánění sponzorů, kopírování atd. se akce nakonec uskutečnila, i když bohužel již bez něj. Přesto DÍKY, KŘÍŽÁKU! A také díky
všem, kteří i přes tuto smutnou událost zatli zuby a celé to dotáhli do konce.
Myslím, že i přesto, že začalo večer pršet, můžeme akci považovat za povedenou,
neboť i letos podle rozdaných medailí a dárků soutěžilo 101 dětí. Velké díky paní
Drahušce Svobodové za překrásné a i chutné medaile. Třeba se nám opravdu s vaší
pomocí podaří z pálení čarodějnic v Hostomicích udělat tradici.
Za kolektiv dobrovolníků Daniela Zengerle
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Velké díky patří také všem sponzorům,
díky nimž jsme mohli dětem nakoupit
pěkné dárky a zajistit celou akci:
❚ MěÚ Hostomice ❚ Krubner, Opravy silničních vozidel ❚ Albixon, a.s.
❚ DK Transport, s.r.o. ❚ EnerSys, s.r.o.
❚ STAVKOR development, p. Koryta
❚ SunnyMont, s.r.o. ❚ Mandík, a.s.
❚ p. Kluiber, Autolakovna ❚ Elektrokovo
Hříbal, s.r.o. ❚ Daniela a Tucker Zengerle ❚ p. Kubišta, Sklenářství ❚ Victoria
Trading Bohemia, s.r.o. ❚ Miloslava
Eiseltová a Luděk Báchor ❚ Pekařství
MAM ❚ Lékárna U tří zvonků ❚ MUDr.
Závorová, Stomatologická ordinace,
Žebrák ❚ Royal Diamond - stavební
společnost, s.r.o. ❚ Věncovna - Sandra
Jarošová ❚ Alteko, s.r.o. ❚ Sorex, s.r.o.
❚ Zima, s.r.o., Truhlářství ❚ Vinšovi,
Ovoce-zelenina ❚ p. František Němec,
pokrývačství ❚ p. Kulička, Autoservis
❚ pí Brůnová, Papírnictví ❚ Autodíly
Peva ❚ pí. Koucká, Oděvy ❚ Chovatelské
potřeby ❚ Květinka - pí Kobylková
Věcné dary:
❚ p. Koryta ❚ Sorex, s.r.o. ❚ p. Frýdl
❚ Oldřich Kačena ❚ Cukrárna pí Frajerová
❚ p. Mezek ❚ Petra Korytová ❚ Řeznictví
U Krkovičky - Jana Soukupová (omlouvám se za špatné uvedení příjmení
v posledních HL) ❚ PipeLife Sanitop,
s.r.o., Žebrák ❚ Bazar pí Králíková

CpKP střední Čechy
Vodičkova 36, 116 02 Praha 1
311 545
357
CpKPTel.:
střední
Čechy
E-mail:
lucie.vachova@cpkp.cz
Vodičkova
36, 116 02 Praha 1
civilsluz@mesto-horovice.cz
Tel.: 311 545 357
www.cpkp.cz
E-mail: lucie.vachova@cpkp.cz
civilsluz@mesto-horovice.cz
www.cpkp.cz
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sociálníchjaké
službách
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Dalším
zajímavým
celéhomístním
projektu
bude katalog/přehled organizací, které
dostupnosti
a kvality výstupem
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Věříme, že KPSS v Hořovicích přispěje k rozvoji naší společnosti a pomůže nám zlepšit
Napsaly:
Alena Ratajová, DiS. a Mgr. Lucie Váchová
podmínky pro lidi, kteří potřebují naši pomoc.
koordinátorky
Napsaly:
Alena Ratajová,projektu
DiS. a Mgr. Lucie Váchová
koordinátorky projektu
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Akce mateřské školy
❚ 24.4. – V rámci klubu malého předškoláka jsme již potřetí
navštívili ZŠ. Paní učitelka si prověřila, jak zručné jsou děti
s nůžkami. Zároveň si děti procvičily znalost hospodářských
zvířat a jejich mláďat.
❚ 24.4. – Skupina předškoláků se zúčastnila přivítání našich
nejmenších občánků. S dětmi jsme nacvičily krátké pásmo,
které jsme našim nejmenším a hlavně jejich rodičům s radostí
(i trochou trémy) předvedly. Děti pro rodiče připravily přáníčka.
❚ 25.4. – Jarní zvyky a nadcházející pálení čarodějnic, to byl
program, který byl pro nás připraven v naší oblíbené Čechově
stodole. Část dětí si zopakovala jarní zvyky (Velikonoce, vynášení Morény, Máje). Druhá část dětí si v dílničce ověřila svoji
zručnost při výrobě ptáčka. Obě skupiny po výměně čekalo
opékání vuřtů na zahradě s průlezkami, pískovištěm. Počasí nám
přálo, a tak si děti výlet řádně užily.
❚ 30.4. – Proběhl na bývalém hostomickém výstavišti druhý
slet čarodějnic. Akce proběhla ve spolupráci rodičů a MŠ. Velký
dík patří paní Zengerle a ostatním dobrovolníkům z řad rodičů,
sportovců a fotbalistů. Výtěžek akce poslouží dětem MŠ a naší
fotbalové drobotině.
❚ 7.5. – V Bubenické ulici jsme připravili jarní tvořivou dílnu pro děti a rodiče. Děti mohly maminkám připravit obrázek
s jejich znamením ke Dni matek. Vyráběly se květiny, kočičky.
Všechny výrobky byly variabilní, připraveny pro tvořivost jak
dětí, tak jejich maminek. Odpoledne proběhlo v přátelské
atmosféře. Děkujeme paní Maršálkové za připravené pohoštění.
❚ 15.5. – Se uskutečnila další ekologická vycházka. Tentokrát
jsme využili nabídky paní Maršálkové k návštěvě jejich farmy.
Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí ze života oveček, koníků,
koz atd. Jako stěžejní zážitek pro děti byla jízda na konících.
Společnost nám dělal poník Jurášek a krasavice Silva. Děti
si odnesly krásné zážitky a malou voňavou památku na botkách.
❚ Zároveň bych manželům Maršálkovým ráda touto cestou
poděkovala za ekologickou přednášku, která se uskutečnila 7.5.
v Bubenické ulici.
Za MŠ Jiřina Kačírková
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■ Výlet do skanzenu v Kouřimi
Zveme vás na celodenní výlet se členy STP
v Hostomicích do skanzenu v Kouřimi
u Čáslavi a na prohlídku Kostelce nad
Černými lesy. Výlet se uskuteční ve čtvrtek 11. července 2013. Odjezd autobusu
v 8.30 od ZŠ, návrat kolem 17. hodiny.
Skanzen lidové architektury v Kouřimi
navštívíme společně, oběd a prohlídku
Kostelce nad Černými lesy každý přizpůsobí svým zájmům. Ve městě lze vidět
knížecí zámek, zámeckou kapli sv. Vojtěcha, pěkné kostely, můžete navštívit Budilovu vilu, pivovar, muzeum hrnčířství,
projít se chráněným lesoparkem.
Přihlášky v papírnictví u školy, člen a dítě
150,- Kč, nečlen 200,- Kč. V ceně vstupné
do skanzenu. Průkazky ZTP s sebou.
■ Posezení na Zubríně
STP v Hostomicích zve všechny své příznivce k posezení u ohníčku na Zubríně
a setkání s klienty Domova. Uzeniny
k opékání s sebou, nápoje si bude možné
zakoupit. Přijďte i za nepříznivého počasí,
v takovém případě se setkání uskuteční
v kavárně Domova v Zátoře.
Do Zátora můžete cestovat malým autobusem, který bude přistaven ve 13.30 před
papírnictvím u ZŠ, odveze vás na místo
i zpět.
Srdečně zveme!
■ Taneční Hostomice 2013
Svaz žen Hostomice pořádá od září 2013
taneční kurzy v restauraci U Frajerů.
Přihlášky přijímá p. Menyová – Nákupní
středisko – průmyslové zboží.
Kurzy povede p. Romana Chvátalová
– taneční klub Beroun.
Kurzovné bude činit 1300 Kč.
Těšíme se na vaši účast.

■ Kancelář v Hostomicích
k pronájmu
Pronajmu podkrovní kancelář v Hostomicích na náměstí. Součástí pronájmu
je i zařízená zasedací místnost, vybavená
kuchyňka, koupelna, WC, vysokorychlostní internet, multifunkční tiskárny
do formátu A3, A1 plotr a další. Vše nově
zařízeno.
Více informací na telefonním čísle:
604 370 393.

vzpomínka

■ Dne 15.5.2013 by se dožil 100 let
František Karásek. Působil zde jako
zubní lékař, funkcionář SK a ČČK.
Vzpomínáme a děkujeme za vzpomínku
na tohoto obětavého člověka.
Otylie Motlová s rodinou,
rodiny Vorlova a Karáskova

ZUBNÍ POHOTOVOST
Červen 2013

■ 1. a 2. Dr. Václava Laštovičková
Komárov, tel. 311 572 765
■ 8. a 9. Dr. Miloslav Neužil
Cerhovice, tel. 311 577 559
■ 15. a 16. Dr. Jarmila Neužilová
Komárov, tel. 311 572 135
■ 22. a 23. Dr. Jitka Očenášková
Beroun, tel. 311 624 375
■ 28. a 29. Dr. Lenka Pilbauerová
Beroun, tel. 311 746 185
■ 30.6. a 1.7. Dr. Irena Pillmannová
Beroun, tel. 311 600 220
Pohotovostní služba je v době
od 8.00 do 11.00 hodin

Domov Hostomice – Zátor
poskytovatel sociálních služeb
hledá pracovníka/pracovnici
na pozici

kuchař/kuchařka
Požadujeme:
❚ praxi ve veřejném stravování
❚ výuční list v oboru kuchař-číšník
(lze nahradit potřebnou praxí)
❚ trestní bezúhonnost
❚ ochotu pracovat
ve směnném provozu
❚ odpovědnost
❚ schopnost týmové práce
❚ ochotu pracovat se seniory
Nabízíme:
❚ platové podmínky
dle platných tarifů
❚ prémie
❚ práci v příjemném kolektivu
Nástup možný od 1.6.2013.
V případě zájmu zašlete motivační
dopis a životopis na adresu
frantisek.tyl@domovhostomice.cz
nebo poštou
Domov Hostomice – Zátor
Zátor 373, 267 24 Hostomice
Telefonicky se můžete informovat
na čísle 606 026 606.

Vydává: MěÚ Hostomice
Odpovědná osoba: Vít Šťáhlavský
Redakce: Ing. Vladimír Zachoval, Karel Grunt,
Jana Císařová, Sandra Svobodová
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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