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Milí spoluobčané, 

dovolte mi, abych vám 

popřál radostné prožití 

vánočních svátků. V tento 

čas jsou si lidská srdce 

nejblíž. A proto buďme 

k sobě navzájem ohleduplní 

a vstřícní. 

Vít Šťáhlavský, 

 starosta města Hostomice

VYSVĚCENÍ KAPLIČKY
V záTOřE
Dne 9. listopadu byla za přítomnosti 40 poutníků vysvěcená kaplička 
v Zátoře. Do výklenku, byla nainstalována nová socha sv. Antonína z Padovy, 
kterou vyrobila paní Vratislava Dvořáková.

TřÍKRáLOVá SBÍRKA 2020
Tak jako již každoročně uskuteční se v první polovině ledna 2020 tradiční 
Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR a tři králové bohdá opět zavítají 
i do Hostomic.
Výtěžek celostátní sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, 
seniorům, matkám s  dětmi v  tísni a dalším jinak sociálně potřebným 
skupinám lidí, přičemž z  výnosu hostomické sbírky bude stejně jako letos 
65  % poskytnuto zapsanému ústavu Digitus Mise, který v  Hostomicích 
zajišťuje pečovatelskou službu.
Těšíme se na setkání s vámi. Kašpar, Melichar a Baltazar
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PřÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 
MATEřSKÉ ŠKOLY V HOSTOMICÍCH
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Vážení občané,
po téměř roce od podání žádosti o dotaci z  iRoP 
(integrovaný regionální operační program) na 
akci „Přístavba a stavební úpravy objektu mŠ 
v  Hostomicích“ jsme se konečně dozvěděli skvělou 
zprávu, že jsme dotaci oBdRŽeli!!!!
Financování bude zajištěno z  90% z  dotace IROP  
a spolufinancování projektu ve výši 10% způsobilých 
nákladů zajistí město Hostomice ze svého rozpočtu. 
Projekt předpokládá stavební úpravy (stávajících dvou 
pavilonů) a přístavbu stávajícího objektu mateřské 

školy v  Hostomicích. Realizací projektu dojde 
k navýšení kapacit ve dvou třídách a k přístavbě nové 
třídy (pavilonu).  Realizace projektu se předpokládá  
po dobu min. 9 měsíců.
Pro představu opět přikládáme půdorys MŠ po 
stavebních úpravách a přístavbě z  projektové 
dokumentace pro provedení stavby.
O dalším průběhu akce budete postupně informováni 
prostřednictvím www stránek města Hostomice  
a v Hostomických listech.
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Rekonstrukce ulice Rybnice a rekonstrukce ulice U Hřiště
Vážení občané, 
chtěli bychom vás informovat o akci „Rekonstrukce ulice 
Rybnice a rekonstrukce ulice u Hřiště“. 
Zhotovitelem stavby se stala na základě výběrového řízení 
firma PSS Bohemia s.r.o.

V  průběhu prosince dojde k  předání staveniště  
a práce budou probíhat dle harmonogramu, který 
následně naleznete rovněž na www stránkách města  
Hostomice.
Pro představu přikládáme situaci obou staveb.

Ulice U Hřiště

Ulice Rybnice
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BESEdA SE SPISOVATELEM  
OTOMAREM dVOřáKEM
Ve čtvrtek 31. 10. 2019 uspořádala městská knihovna v Hostomicích 2 besedy 
se spisovatelem otomarem dvořákem, který je autorem mnoha knih o his-
torických a přírodních záhadách, tajemných místech v krajině, knih z oblasti 
historie, sci-fi, fantasy a hororu. 
Otomar Dvořák je také dramatik, scénárista a novinář, je autorem několika tele-
vizních scénářů, divadelních her, písňových textů a spolupracuje na rozhlasových 
a televizních pořadech. Jeho poutavé vyprávění o tajemných jevech a záhadných 
místech v našem kraji si přišlo poslechnout celkem 60 posluchačů. Někteří využili 
možnosti zakoupit si přímo od autora a nechat si podepsat některou z jeho knih. 
Všem zájemcům spisovatel Dvořák rád podepsal také knihy přinesené z domova. 
Své vynikající vypravěčské schopnosti doplnil O. Dvořák o fotografie a ukázky 
z filmových dokumentů, na kterých se podílí jako autor i jako průvodce. Bese-
da měla velký úspěch, proto bychom v příštím roce rádi pozvali dalšího autora  
a založili tak v Hostomicích tradici besed se zajímavými osobnostmi.

Ing. Jiřina Šebková, knihovnice

VEřEJNÉ zASEdáNÍ 

SE BUdE KONAT 

16.12.2019 

V 18.00 HOdIN

V HOSTOMICÍCH  

NA RAdNICI

Nabízím ve sportovním centru  
www.HEJBEJMESE.cz v Hostomicích

KosmeticKé služby 
martina Gruntová lisá
telefon: 721 942 016
e-mail: martinagruntovalisa@seznam.cz
iČo: 677 44 451

otevírací doba: čtvrtek, dle objednávek
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Drazí přátelé.

Přede dveřmi jsou Vánoce, v Čechách možná nejoblíbenější 
a nejvíce slavené svátky. Pokud se horečné přípravy zdaří, 
bude následovat několik pohodových dní. Čas k návštěvám 
i k odpočinku v klidu domova, například při sledování tolik 
oblíbených pohádek. Ale co vlastně slavíme? Původní výz-
nam, oslava narození Ježíše Krista, sice ustoupil do pozadí. 
Ale troufám si tvrdit, že ne úplně. Mnoho lidí totiž vnímá 
Vánoce jako „svátky rodiny“, jako čas, kdy máme hledat 
cestu jeden k druhému. A i o tom jsou křesťanské Vánoce. 
Vždyť si při nich připomínáme, že se Bůh stal z  lásky k li-
dem člověkem. Našel si cestu k nám, abychom my mohli na-
jít cestu k němu. Rozhodl se svobodně sdílet náš osud a tak 
se narodil jako bezbranné dítě. Přišel na svět sice v nuzných 
podmínkách, ale obklopený péčí své maminky Marie a 
pěstouna Josefa. Proto oslava Ježíšova narození má být také 
časem vděčnosti za naše příbuzné a blízké. A tam, kde snad 
naše vzájemné vztahy nejsou úplně v pořádku, můžou se nad-
cházející svátky stát prostorem ke smíření. Nezapomínejme 
ale ani na ty v našem okolí, kteří budou v těchto dnech sami. 
Není třeba nějakých velkých darů, vždyť i krátká návštěva, 
pár slov, dokáží pohladit duši.

Pohodové vánoční svátky vám přeje a na cestu rokem 2020 
žehná stefan Wojdyła, kněz. 

Roráty – pondělí a středa v 6.00 kaple Loreta Hořovice

❚ Úterý 24.12., Vigilie Narození Páně – mše svaté: 14.00 
Praskolesy (pro děti), 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, 11.30 Mrtník, 15.00 Praskolesy, 
17.00 Hostomice. 

❚ Čtvrtek 26.12., sv. Štěpána – mše svaté: 8.30 Lochovice, 
10.00 Hořovice, kostel na náměstí. 

❚ Pátek 27.12., 18.00 Hořovice mše svatá, kostel sv. Jiljí, 
žehnání vína.

❚ Úterý 31.12., poděkování za uplynulý rok – mše svatá 
16.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí. 

❚ Středa 1.1., Slavnost Matky Boží, Panny Marie – Nový 
rok – mše svaté: 8.30 Lochovice, 10.00 Hostomice, 10.00 
Hořovice, kostel sv. Jiljí, 11.30 Mrtník, 15.00 Praskolesy.

Návštěva betléma: středa 25.12. od 15.00 do 17.00 Hořovice, 
kostel sv. Jiljí, kostel sv. Trojice. 

Odbornými posuzovateli ČSCH bylo 
celkem posouzeno 328 zvířat z toho 
166 králíků, 104 holubů a 58 kusů  
drůbeže. 
Pohár „Vítězná kolekce králíků“ byl 
udělen na kolekci plemene Novo- 
zélandský červený MUDr. Danielu 
Brodanovi  ze ZO Suchomasty.
Pohár „Druhá nejlepší kolekce krá- 
líků“ byl udělen na kolekci plemene  
Bílopesíkatý černý Jaromíru Červe- 
nému ze ZO Zdice.
Pohár „Třetí nejlepší kolekce králíků“ 
byl udělen na kolekci plemene Ví- 
deňský šedý Petru  Vacurovi ze ZO 
Zaječov.

Pohár „Nejlepší králík výstavy“ byl 
udělen na králíka plemene Velký  
světlý stříbřitý Vladislavu Vokáčovi  
ze ZO Zaječov. 
V  expozici holubů byl pohár „Nejlepší 
holub výstavy“ udělen na holuba Čes-
ký stavák-červený plamínek chovateli  
Antonínu Hejnovi z naší ZO.
V expozici drůbeže byl pohár „ Nejlepší 
kolekce drůbeže“ udělen na plemeno  
Česká husa chovateli Jaroslavu Petá- 
kovi ze ZO Suchomasty.
Výstava se díky hezkému počasí vy-
dařila a líbila se dospělým i dětským  
návštěvníkům. Výstavní prostory  
svými výpěstky a výrobky ze za- 

VýSTAVA KRáLÍKů, HOLUBů A dRůBEžE 
40. výstava králíků, holubů a drůbeže českého svazu chovatelů   
se konala v sobotu 19. října 2019 v chovatelském areálu v Hostomicích. 
tato výstava byla chovateli z  našeho okresu i okresů okolních hojně 
obsazena.

hrádek vyzdobily drobné pěstitelky  
z Hostomic.
Velký dík patří všem, kteří se na uspo-
řádání výstavy podíleli. Hlavně členové 
naší organizace včetně mladých cho- 
vatelů, rodinní příslušníci a všichni, 
kteří nám pomáhají.
Také velký dík patří MěÚ Hostomice  
a všem sponzorům, kteří podpořili 
naší výstavu. ZO ČSCH Hostomice

Český svaz chovatelů Hostomice 
přeje všem občanům Hostomic, 
sponzorům naší chovatelské  
výstavy a nečlenům, kteří nám 
při výstavě pomáhali, pěkné 
prožití svátků vánočních a dobré 
zdraví v roce 2020.  

Vážení občané,
sběrný dvůr Městského úřadu v  Hostomicích je pouze 
na ELEKTRO-ODPAD!!! Ukládání jiných odpadů 
např. velkoobjem (matrace, nábytek, koberce), stavební  
odpad a nebezpečný odpad (pneumatiky, oleje, barvy, 

ředidla) bude považováno na nelegální ukládání  
odpadu a bude předáno jako přestupek na příslušný úřad 
ORP Hořovice!!!
Velkoobjemový odpad a nebezpečný odpad je pro občany 
zajištěn mobilním svozem dvakrát ročně.
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CO SE dĚLO V NAŠÍ HASIČáRNĚ

HALLOWEEN
Halloween v hasičárně? Jak to jen shrnout? No prostě BOMBA! Mnozí z vás 
si určitě teď řeknou který blázen tohle píše, že přece v Česku nemůžou napo- 
dobit americký svátek, ale pozor, žádný blázen tohle nepíše a vše je čistě a jen  
pravda, že to byla bomba. Již při příchodu do hasičárny na nás čekali naši 
vedoucí v podobě různých strašidel, bylo tam vše od rytíře v brnění až po stra-
šáka z pole. I členové z dětského kroužku se zapojili do tohoto kostýmového 
šílenství a opravdu jsme mohli vidět všechno. V hasičárně byla taky hromada 

jídla, o které bylo potřeba se postarat  
a jak jinak by se o něj dalo posta-
rat, než že ho sníme! O perfektní 
ozvučení a disco se postaral božský  
DJ VENA a naši vedoucí nám připra-
vili velice zajímavé hry. Ano, byl to 
velice záživný, zábavný a super večer. 
Zkrátka a čistě jasně DĚKUJEME! 
#sdhhostomicecrew

Zakladatel fanklubu  
#sdhhostomicecrew 

Sbor dobrovolných  
hasičů Hostomice děkuje 
všem občanům, firmám  

a městu Hostomice  
za podporu a přízeň  

v roce 2019.  
Zároveň přejeme všem 

svým členům, příznivcům 
a spoluobčanům hodně 

zdraví, štěstí, spokojenosti 
a úspěchů v novém  

roce 2020. 
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lampionový průvod ulicemi Hos-
tomic 2019, aneb „z pohádky do 
pohádky“.
Je sobota 9.11.2019 studený podzimní 
večer a zaplněné náměstí v Hostomi-
cích znamená, že začíná lampionový 
průvod, plný pohádkových bytostí, 
nezapomenutelných zážitků a zábavy.
Při scénkách, které byly připraveny 
v ulicích Hostomic a na samotném 
náměstí, jsme se setkali s rytířem 
Brtníkem z Brtníku, jeho dcerou  
Leontýnkou, Jouzou, Černou Kroni-
kou Pilátovou a skřítky, kteří průvod 
zahájili a předvedli krásnou scénku.
Jouza byl tentokrát velmi dobře záso-
ben Pribiňáčky a mnoho dětí si tuto 
dobrotu odneslo domů. 
Dále nechyběli Sněhurka s trpaslíky  
a princ, který ji nakonec dokázal pro-
budit z hlubokého spánku a na svém 
silném a věrném koni Rychlíkovi si  
ji odvezl.
Čerti postrašili hodné i zlobivé děti, 
Křemílek s Vochomůrkou vylezli ze 
své pařezové chaloupky, včelí med-
vídci si krásně zabzučeli, Rákosníček 

v rybníce  přivolával mlhu, babička 
vypravěčka uvedla na scénu Ivánka 
z Mrazíka, který cestou našel cha-
loupku na kuří noze a baba jaga mu 
po krátkém rozhovoru dala  sáňky 
samochodky, které ho za Nastěnkou 
dovedly. 
Cestou také přiletěl motýl Emanuel 
a spolu s Makovou panenkou si mezi 
lidmi nádherně zatančili. Po návratu 
k hasičárně přijel i Martin na bílém 
koni a rozdal dětem balíčky s dobro-
tami.
Celou akci připravili členové SDH 
Hostomice. O zvuk a světla se posta-
ral DJ Vena a výborné občerstvení 
již tradičně zajistila firma Dobroty  
Kačena.
Všem patří obrovský dík za pomoc, 
ať už při přípravách, nebo při samot-
ném průvodu.
Největší poděkování patří Všem, kte-
ří se této události zúčastnili a užili si 
to stejně jako my.

Za SDH Hostomice Michal Šinágl

LAMPIONOVý PRůVOd
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NABÍDKA NA VÁNOČNÍ TABULI
Objednávejte už nyní

OBALENÝ KUŘECÍ STEHENNÍ ŘÍZEK
OBALENÝ KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZEK
OBALENÝ VEPŘOVÝ ŘÍZEK Z PEČENĚ
OBALENÝ VEPŘOVÝ ŘÍZEK Z KRKOVICE
JÁTROVÁ ZAVÁŘKA
JÁTROVÉ KNEDLÍČKY
VINNÁ KLOBÁSA
CHLEBÍČKY
BRAMBOROVÝ SALÁT

22.-23.12. PRODEJ ŽIVÝCH KAPRŮ
NA POČKÁNÍ VÁM KAPRA OMRÁČÍME, VYKUCHÁME,
STÁHNEME Z KŮŽE, NAPORCUJEME AJ.

VÍCE INFORMACÍ NA PRODEJNĚ NEBO NÁS KONTAKTUJTE NA TEL:
773 222 212 OLDŘICH KAČENA, 773 221 219 MARCELA KAČENOVÁ

E-mail: dobroty.kacena@seznam.cz
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Úspěch žáků  
v Regionálním 
přeboru škol  
v šachu
V polovině listopadu se konal na 
Příbrami Regionální přebor škol 
v  šachu pro okres Beroun, Příbram  
a Praha – západ. 
Naše škola měla zastoupení ve druhé 
kategorii – 2. stupeň ZŠ a nižší stupeň 
víceletého gymnázia. Kvinteto hráčů 
ve složení Matěj Rajdl, Petr Budil, Filip 
Nodl, Vojtěch Šebek a Armin Maršálek 
šlo do šachových bojů s velkým odhod-
láním a nasazením. Nakonec žáci vy-
bojovali krásné 3. místo, zaostali pouze 
za sedlčanskými hráči, kteří měli 
v přeboru dvě mužstva.  
Chlapcům děkujeme za reprezentaci 
školy.  Za ZŠ Mgr. D. Fatková
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Miniškolička SK Hostomice  
se zúčastnila Rado Cupu 2019
naše školička zajížděla na Rado cuP do říčan u Prahy, kde byla přihlášena 
ke svému vůbec prvnímu turnaji s herním systémem 4+1, a to na rozměrech 
hřiště, na němž klasicky hrává starší kategorie. V říčanech nás čekala krásná 
vytápěná hala a zcela nový povrch umt 4. generace. 

AKTIVITY MLádEžNICKýCH TýMů SK HOSTOMICE
Soupeři nám byly Radošovice, 
Radošovice II, Zeleneč, Králův Dvůr, 
Hrdlořezy, Kolovraty a Škvorec.  
V prvních dvou utkáních jsme za-
platili nováčkovskou daň v podobě 
chybějících zkušeností a hraní na 
tomto typu hřiště. Soupeři nás porazili 
jasným rozdílem. V dalším průběhu 
turnaje se ale naše holky a kluci začali 
soupeřům vyrovnávat, a dokonce jsme 
i několikrát vstřelili krásnou branku. 
Ve zbývajících utkáních jsme si 
připsali na svůj účet 2 výhry, 1 remízu  
a 1 porážku.
Na turnaji jsme obsadili krásné 5. mís-
to a jako odměnu jsme od pořadatelů 
obdrželi medaile. Turnaj vyhrál Králův 
Dvůr. Oceňujeme, že celé mužstvo 
nechalo na hřišti všechny síly a bojo-
valo až do konce. Největší útěchou pro 
trenéry je ovšem to, že hrát fotbal děti 
hrozně baví! Gratulujeme!
SK Hostomice: Perníček, Zbytovský 
V+K, Mackovič, Klučiarovský A+D, 
Fikáček, Kačírek, Phung, Stehlík, Tlam- 
sa, Jínová, Sklenička
Trenéři: Jiřinka & Robert

Mladší přípravka SK Hostomice / TJ Felbabka
V sobotu 26.10. odehrála naše mladší přípravka na hřišti 
Fk Hořovicko svůj poslední podzimní turnaj. tým sko-
lila přicházející chřipka a různé virózy a tak na turnaj 
odjelo 5 statečných, kteří absolvovali turnaj bez jediného 
střídání. za to holkám a klukům patří velký dík!
Jak je již u mladší přípravky zvykem - a v tomto turnaji jsme 
v to ani nedoufali, tak opět vyválčila krásné 3. místo. Do-
konce se zatím suverénním týmem Zdic bojoval náš tým až 
do konce a chyběl mu pouze kousíček k remíze a tím pádem 
prvnímu bodovému zisku proti lídrovi skupiny, který pos-
toupil do jarního finále. Padli jsme až po boji v poměru 4:5.
Další výsledky: TJ Felbabka / SK Hostomice vs TJ Sokol 
Králův Dvůr 1:5, TJ Felbabka / SK Hostomice vs Žebrák 9:2, 
TJ Felbabka / SK Hostomice vs FK Hořovicko 4:1
Gratulace všem hráčkám a hráčům a také trenérům!
Toto byl náš poslední podzimní turnaj. V celkové tabulce 
jsme obsadili 3. místo. Na jaře pak tedy budeme bojovat 
s celky, které byly ve svých skupinách také na 3. místě. 
Nyní se budeme soustředit na zimní sezónu, v níž odehra-
jeme několik turnajů. Zatím máme potvrzené celkem 4 tur-
naje, a to v termínech 9,16,24/11/2019 a 7/12/2019. Všechny 
turnaje se odehrají ve Zdicích.
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na domácím hřišti sehráli naši žáci poslední zápas podzimní části sezóny pro-
ti celku zdic v pátek 25.10.
Zápas nebyl úplně podle našich představ, soupeř byl lepší než my ve všech smě-
rech. Po prvním poločase jsme prohrávali 0:2. Několik šancí jsme si vytvořit do-
kázali, ale gól se nám vstřelit nepovedlo. Druhý poločas byl opět pod taktovkou 

Mladší žáci SK Hostomice / TJ Slovan Lochovice
soupeře, Zdice přidaly ještě tři branky 
a k tomu jsme si vstřelili jeden vlastní 
gól. Malou útěchou bylo vstřelení jedi-
né naší branky v utkání (Horník). Celý 
zápas tak skončil výsledkem 1:6. Ne 
nadarmo jsou Zdice na druhé příčce 
tabulky. 

Nyní se budeme soustředit na zim-
ní přestávku, kdy budeme dohánět  
chybějící aspekty k  tomu, abychom se 
zkusili posunout v tabulce o něco výše.

sestava sk Hostomice / tj slovan  
lochovice: Toť – Toth, Kladívko,  
Hadraba, Parkán [K], Palivcová, Hor-
ník, Kladívková, Kropáč, Bastl, Hnízdil.

Všem hráčkám a hráčům děkujeme za 
předvedené výkony v  podzimní části  
a těšíme se na zimní a především jarní 
sezónu.

NOVINKY z SK HOSTOMICE
Během posledního podzimního kola oslavil náš 
dlouholetý hráč a funkcionář stanislav kubišta 
narozeninové kulaté výročí. 

Poděkování za jeho dlouholetou činnost a práci pro SK 
Hostomice se zhostil předseda klubu pan Václav Štyler 

a předal oslavenci dárkový koš společně s  výročním 

památkovým dresem, na kterém byla symbolická ‚50‘.

Přejeme standovi vše nejlepší a děkujeme za vše,  

co udělal pro hostomický fotbal.
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Předání sekačky 
spolku Marakana
Ke konci podzimní fotbalové sezóny 
došlo k předání travního traktoru 
(sekačky) spolku Marakana Bezdědice. 
Tato sekačka již kvalitativně nestačí  
na pokos našeho fotbalového hřiště,  
ale zcela jistě ještě dobře poslouží 
našim kolegům v Bezdědicích. Sekačka 
byla předána zdarma a za účelem  
podpory sportovních aktivit ve spolku  
Marakana.

POzVáNKA  
NA TURNAJ V PRŠÍ
V sobotu 21.12.2019 se bude konat 

v restauraci Záložna od 13 hodin  

18. ročník MEMORIÁLU JAROSLA-

VA KINDLA, MIROSLAVA BENEŠE 

A JOSEFA BOUDY v karetní hře 

PRŠÍ. Startovné 200,- Kč zaplatit do 

18.12.2019 ve výčepu restaurace.

Občerstvení zajištěno.Předpokládaný 

konec cca 18:30 hod.

Pořadatel: Dušan Jína tel.: 603 328 733.

zvoneček
zdeňka Vršecká

Vánoce, jsou tu opět po roce,
Vánoce, ty naše české Vánoce,
zvoneček ať vyzvání, 
že nastal čas shledání.

Nový rok, nový rok již přichází,
starý v dáli odchází,
co si máme více přát, 
aby nás měl každý rád.

Přejeme, přejeme vám zdravíčko,
k tomu také štěstíčko,
přátelství a láska neschází,
životem nás provází.

Zvoneček ať vyzvání,
blíží se čas pokání,
ať vám všechno vychází,
úcta druhých neschází.

Zvoneček ať stále zní,
ať vždy krásně vyzvání.
Přichází zas další rok,
ať nám zní i napřesrok.
Je to jeho poslání,
po staletí vyzvání...
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SK Hostomice z.s oznamuje: 
Děkujeme sponzorům našeho klubu, 

fanouškům, trenérům, hráčům, funkcionářům  
a rodičům za podporu v roce 2019  

a chtěli bychom všem popřát  
krásné Vánoce a štastný nový rok 2020.  

Přejeme Vám hodně zdraví, štěstí, pohody  
a doufáme, že Vás potěšíme i v nadcházejícím roce.

Srdečně přeje a děkuje SK Hostomice z.s
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mŠ Hostomice

Podzimní tvoření
V  pondělí 18.11.2019 se ve cvičné kuchyni ZŠ P. Lisého 
uskutečnilo setkání žáků ZŠ se členy STP Hostomice pod 
názvem Podzimní tvoření. 

Senioři si mohli s  pomocí dětí vytvořit hezké výrobky – 
aranžmá ze suchých rostlin, vánoční svícen, obal na květináč 
s kolopejkou, sáček s usušenými lipovými květy, dekorativní 
závěs  a nazdobili si skleničku s levandulovou šťávou. 

Žáci  si pro členy STP připravili občerstvení. Všichni prožili 
příjemné odpoledne.  Mgr. J. Kordulová

STP Hostomice přeje všem 

občanům krásné prožití 

vánočních svátků, bohatou 

nadílku a po celý rok 2020 

hlavně zdraví, štěstí,  

pohodu a spokojenost.

divadlo Jakuba Bílka
Dne 5.11.2019 k nám do mateřské školy Hostomice přijelo divadlo Jakuba Bílka. 
Vlastně přijel kouzelník se svými kouzly, který nás tak trochu okouzlil. Během 
představení společně s dětmi vykouzlil živého králíka, holubičku, ještěrku nebo 
hodného hada Fandu. Nakonec si děti mohly zvířátka pohladit.

MŠ HOSTOMICE

Pečení u žluťásků
K svátku svatého Martina kromě bí-
lého koně a pečené husy se zelím od 
nepaměti patří také nějaká ta sladká 
dobrota - „Svatomartinské rohlíčky „.

Vedení města děkuje SDH Hos-
tomice za velmi vydařenou akci 
lampiónový průvod, která se 
konala 9. listopadu v Hostomi-
cích. Průvodem s maskami pro- 
šlo ulicemi Hostomic odhadem  
350-400 lidí. 
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Dne 26.11.2019 
k nám do 
mateřské školy 
Hostomice za-
vítalo divadlo 
A-Šmytec s pře-
krásnou hudeb-
ní pohádkou na 
motivy Boženy 
Němcové a s hud-
bou od Antonína Dvořáka: Čert a Káča. Pohádka o nebo-
jácném ovčáku Jirkovi, vdavekchtivé Káče a oklamaném 
čertu Marbuelovi. Představení se nám moc líbilo a těšíme se 
na další návštěvu divadla u nás!

divadlo A-Šmytec

Výroba hmyzího hotelu ve třídě Žluťásků. děkujeme 
m. kačírkovi za výrobu konstrukce hmyzího domečku.
Tak a teď už budeme jen pozorovat při pobytu venku, zda 
náš hotel někdo z návštěvníků navštíví.   

Za kolektiv MŠ Hostomice Hana Beránková

Žáci naší školy si vás všechny dovolují pozvat na VÁNOČNÍ 

BESÍDKU, která se bude konat v tělocvičně Základní školy 

Pavla Lisého v Hostomicích, a to ve čtvrtek 19.12.2019 

od 16.00 hodin. Zastavme se na chvíli v předvánočním 

čase a zazpívejme si společně koledy. Vstup volný.

zŠ HOSTOMICE

Hmyzí hotel

Žáci a učitelé Základní školy Pavla Li-
sého v Hostomicích si vás dovolují poz-
vat již na tradiční každoroční Vánoční 
jarmark, který se bude letos konat na 
školním dvoře naší základní školy, 
a to ve středu 11.12.2019 od 9.00 hodin. 
Těšíme se na vaši účast. 

POdĚKOVáNÍ STAROSTY
Děkuji všem, kdo sponzorskými dary a svou prací 
podpořili akce, které město v roce 2019 pořádalo. 
V neposlední řadě bych rád poděkoval našim 
dobrovolným hasičům za jejich spolupráci.

Mým hostomickým 
spoluobčanům
Mí milí hostomičtí spoluobčané. 17. listopadu letošního 
roku si celý národ připomínal výročí 30 let od Sametové re-
voluce. Všichni svorně skloňujeme slovo SVOBODA. Co je 
to ale ta svoboda? Poslední dobou, když se podívám všude 
kolem sebe, se mi zdá, že pod tímto slovem každý rozumí 
„JÁ MŮŽU VŠE A NIC SE MI NESTANE“. A tak se kamsi 
pomalu a nenápadně vytrácí slušnost, ohleduplnost, ochota 
pomoci a místa těchto lidských ctností zaplňují agresivita, 
bezohlednost a touha každému pouze ublížit. 
Jistě se ptáte, proč Vám toto píšu. V nočních hodinách v úte-
rý 26. listopadu jistí tři neznámí „hrdinové“ brutálně umlá-
tili přímo na jedné hostomické ulici kocoura. Jeho krev byla 
doslova rozstříkaná přes celou šířku vozovky. A aby toho 
nebylo málo, ještě asi jen tak pro zlepšení nálady poškodi-
li zde zaparkované vozidlo. Poté se podle očitého svědka 
po anglicku ztratili do sousedních vrat. Nevím, jaký měli 
k  tomuto brutálnímu útoku důvod. A asi se ho bohužel 
nedozvím, i když je celá záležitost šetřena jako trestný čin 
týrání zvířete.
Prosím Vás tedy tímto, mí milí spoluobčané, važme si 
svobody se všemi jejími právy a povinnostmi,  chovejme se 
jako slušně vychovaní lidé a nedovolme nikomu, aby nás
o naši svobodu připravil . Marie Husáková 
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zUBNÍ POHOTOVOST
Prosinec 2019
■ 1.12. Dr. Jan Joukl  
 Králův Dvůr, Průmyslová 
 tel. 614 728 349 403
■ 7. + 8.12. Dr. František Hentsch 
  Zdice, Palackého nám. 21 
 tel. 608 020 878
■ 14. + 15.12. Dr. Josef Holman  
 Hořovice, Komenského 49 
 tel. 311 516 660
■ 21. + 22.12. Dr. Jitka Karmazínová  
 Hořovice, Komenského 49 
 tel. 311 516 660
■ 23.12. Dr. Jakub Chrašťanský  
 Beroun, Holandská 123 
 tel. 728 961 496
■ 24.12. Dr. Zdeněk Karel  
 Beroun, Medicentrum 
 tel. 311 746 414
■ 25.12. Dr. Zdeněk Kaiser  
 Hořovice, K Nemocnici 1106 
 tel. 311 559 812
■ 26.12. Dr. Dmitry Zaytsev  
 Beroun, Havlíčkova 1732/3 
 tel. 727 836 818
■ 27. + 28.12. Dr. Jan Joukl  
 Králův Dvůr, Průmyslová 614 
 tel. 728 349 403
■ 29. + 30.12. Dr. Jarmila Holmanová  
 Hořovice, Komenského 49 
 tel. 311 516 660
■ 31.12. Dr. Vladimíra Krabcová  
 Beroun, Pod Haldou 64 
 tel. 311 621 973
■ 1.1.2020 Dr. Anna Kovaříková  
 Beroun, Medicentrum 
 tel. 311 746 418
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin

INFORMACE PRO OBČANYPřáNÍ PRO PANA MEzKA
■ Dnes dostáváš 
se k  zajímavému 
místu, v  knize ži-
vota už k 80. listu. 
Musíme ti ale něco 
přiznat – na tobě 
ta léta nejsou po-
znat. Proto nejen 
dnešní den osla-
vuj, přece je stále 
důvod proč se smát. Když chceš, po-
řádně se zaraduj, to je recept, jak být 
dlouho živ a zdráv!

Přejí Libor, Zdeněk s Danou,  
Lenka s Mírou, Jirka, Lukáš  

a Jirka s rodinou

VzPOMÍNKY
■ Dne 2. pro-
since jsme si při-
pomněli 100. vý-
ročí narození naší 
matky, babičky a 
prababičky paní 
anny Vršecké. 
Dožila se 92 let. 
Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi. 
Vladimír a Jaroslav, synové s rodinami.

■ Dne 13. lis- 
topadu 2019 by 
se dožila 90 let  
naše milovaná 
maminka, babič-
ka a prababička 
paní anna Polív-
ková. 
Za tichou vzpo-
mínku děkuje dce-
ra Jaroslava s rodinou a Dana Polívková 
s rodinou.

■ Dne 30. říj- 
na 2019 by 
oslavil 65. naro-
zeniny náš milo-
vaný manžel, ta-
tínek, dědeček a 
bratr pan Václav 
Polívka. 
Za tichou vzpo-
mínku děkuje manželka, dcery s rodina-
mi a sestra Jaroslava s rodinou.

INzERCE
■ nabízím dobře zavedený obchod se 
smíšeným zbožím v  malém chlumci 
-informace na tel. 606 248 415, výhodné 
podmínky od oÚ. mezková R. 

■ mzdová účetní s  dlouholetou praxí 
nabízí zpracování mezd a platů včetně 
vedení personální agendy. Pracuji doma 
na Žl. Používám sW: money (solitea), 
microsoft Word. kontakt: 605 275 719

■ Charita Beroun otevřela v říjnu 2019 
občanskou právní poradnu pro osoby v tí-
živé sociální situaci. Na právníka se mohou 
obracet občané Hořovic a okolí s problémy 
v oblasti dluhů a celého občanského prá-
va (pracovní a rodinné právo aj.). Projekt 
umožňuje i proplácení pořízení dokladů  
a cestovného za účelem poradenství. Seni-
ory nebo osoby se sníženou soběstačnos-
tí můžeme navštívit přímo u nich doma. 
Sídlem poradny jsou Hořovice, Náměstí 
svobody 135. Právník je k dispozici 1 den 
v týdnu, zájemci o poradenství se objedná-
vají na telefonu 730 176 349, nebo mailové 
adrese pravnik@charita-beroun.cz. 

■ Městský úřad Hostomice bude uzavřen  
od 19.12.2019 do 3.1. 2020.
■ Během měsíce ledna bude v podatelně 
Městského úřadu v  Hostomicích instalo-
ván platební terminál. Veškeré poplatky 
budete moci od nového roku uhradit pla-
tební kartou.
■ 21. prosince v  18.00 hod., jako kaž-
dý rok, si budete moci přijít do kostela  
Nanebevzetí Panny Marie v Bezdědicích 
pro Betlémské světlo.
■ V průběhu roku 2020 bude instalován 
na Tyršově náměstí kamerový systém. Prů-
běžně vás budeme informovat v Hostomic-
kých listech.

městská knihovna Hostomice oznamuje, 
že z  důvodu konání vánočních besed pro 
školní děti dojde ke změně otevírací doby 
knihovny v  předvánočním týdnu násle- 
dovně: 
středa 18.12.: 13 – 17 (otevřeno pouze 
odpoledne), pátek 20.12.: 8 – 10, 13 – 15 
(změna dopoledních hodin)
Knihovna bude uzavřena 23.12.–3.1.2020. 
otevřeno opět od pondělí 6.1.2020.
Městská knihovna Hostomice přeje všem 
příjemné prožití vánočních svátků a vše 
nejlepší v novém roce 2020.

Ing. Jiřina Šebková, knihovnice


