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V Y H L Á Š K A
Ředitelství Mateřské školy  

Hostomice vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ  
DO MATEŘSKÉ 

ŠKOLY
ve středu 24. března 2010  
od 13.00 do 16.00 hodin.

Zápis bude probíhat  
v budově Mateřské školy  

v Bubenické ulici  
a bude spojen  

s Dnem otevřených dveří.
Děti se dostaví k zápisu  

v doprovodu rodičů  
nebo svých zákonných  

zástupců a zákonný zástupce 
předloží tyto doklady:

■ občanský průkaz
■ rodný list dítěte

■ kartičku zdravotní  
pojišťovny dítěte

■ potvrzení od lékaře  
o řádném očkování

V Hostomicích 13.1.2010  
Lenka Kocourová  

ředitelka MŠ

Děti z hostomicka se učí plavat
Dne 2. února začaly jezdit děti z Mateřské školy v Hostomicích společně  
s dětmi ze Základní a mateřské školy v Osově na plavání do Hořovic.  
Přes první počáteční nedostatky vše probíhá podle programu. Děti se 
učí splývat, potápět, skáčou do vody a též si hrají. Všem se v bazénu  
líbí a vždy se těší na další hodiny plavání. Lenka Kocourová 
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Vážení čtenáři,
jak jistě víte, pro správné nakládání  
s odpady je nezbytné jejich třídění. 
Odpady, které v domácnostech vzni-
kají, se třídí na objemné, využitelné, 
nebezpečné a směsný komunální  
odpad. 
K objemným odpadům patří to, co se  
do běžné popelnice nebo sídlištního 
kontejneru nevejde, jako třeba kusy  
nábytku, podlahové krytiny a podobně, 
a proto se musí odkládat do velko-
objemových kontejnerů. Ty jsou 
přistavovány buď na veřejných pros-
transtvích, nebo ve sběrných dvorech.  
V žádném případě není možné od- 
kládat objemný odpad vedle popel-
nic. Většina objemného odpadu se 
odstraňuje uložením na skládce. 
Nebezpečné odpady, které v domác-
nostech vnikají, zejména barvy, oleje, 
čisticí prostředky, léky, baterie, můžete 
odevzdávat buď při mobilních svozech 

nebezpečných odpadů, nebo ve sběr-
ných dvorech. Staré elektrospotřebiče, 
jako například lednice, televize, rádia, 
kulmy, můžete bezplatně odevzdávat 
v místech zpětného odběru, tedy ve 
sběrných dvorech a v některých pro-
dejnách elektro. Některé nebezpečné 
odpady jsou dále předávány k jejich ro-
zebrání a částečné recyklaci, jiné putují 
do spaloven nebezpečných odpadů, 
případně jsou uloženy na skládky 
nebezpečných odpadů. 
Využitelné odpady jsou ty, kterým 
se běžně říká tříděný odpad, i když  
v praxi je vlastně každý odpad tříděný. 
Běžně můžeme třídit sklo, papír, PET 
láhve a ostatní plasty, nápojové karto-
ny a kovy. Vytříděné odpady se sbírají 
prostřednictvím barevných kontejnerů 
či pytlů, sběrných dvorů a výkupen 
surovin. Vytříděný odpad se musí 
upravit podle požadavků konečných 
zpracovatelů na dotřiďovacích linkách. 

Tam se odpad dotřídí, slisuje a expedu-
je k recyklaci. 
Ostatní odpad, který doma nevytří-
díme, pak končí v popelnicích a říká se 
mu směsný komunální odpad. Pokud 
bychom všichni správně třídili, neměl 
by odpad v popelnicích už obsahovat 
ani nebezpečné ani využitelné složky, 
protože tento směsný komunální  
odpad končí bez dalšího využití na sk-
ládkách nebo ve spalovnách odpadu. 
Základním cílem výše uvedených 
způsobů nakládání s odpady je co 
možná nejšetrnější chování k život-
nímu prostředí a nejvyšší materiálové 
využití při dosažení nejnižších mož-
ných ekonomických nákladů.
Nezapomeňte, má to smysl, třiďme 
odpad na využitelné, nebezpečné,  
objemné a směsné odpady.

… pokračování příště

TŘÍDÍME ODPAD – 1. DÍL – DRUHY ODPADŮ
Vychází v rámci projektu Středočeského kraje a společností EKO-KOM, a.s. a ASEKOL s.r.o.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
■ Veřejné zasedání  

se uskuteční ve středu 17.3.2010 od 18.00 hodin 
ve volební místnosti MěÚ Hostomice.

■ Sbírka použitého ošacení pro Diakonii Broumov  
bude probíhat od 1.3. do 29.3.2010.  

Šatstvo bude vybíráno vždy v pondělí  
od 14.00 do 16.00 hodin na dvoře MěÚ.

Přítomni: V. Šťáhlavský, V. Maršálek, 
Ing. J. Jirák, E. Fajrajzlová,  
Ing. P. Brůžek., J. Nádvorník,  
V. Malecký
Omluveni: Ing. V. Zachoval,  
Mgr. J. Walterová

Zastupitelstvo města Hostomice:
1. Schvaluje:
a) Rozpočet roku 2010 - dle návrhu  
 - paragrafově. Hlasování: 7-0-0  
 (pro-proti-zdržel se)
b) Odložení schválení žádostí  
 místních organizací o finanční  
 příspěvky. Hlasování: 7-0-0
c) Dodatek ke smlouvě s firmou  
 Digitus na dovoz jídel do obou  
 MŠ, a to navýšení částky za dovoz  
 obědů z 3.000,-/čtvrtletně  
 na 6.000,-/čtvrtletně (způsobeno  
 otevřením nového oddělení MŠ  
 na náměstí). Hlasování: 7-0-0
d) Dodatek ke smlouvě s firmou  
 AJM - Accouting Jobbing Mana- 
 gement, s.r.o., a to změnu doby  
 trvání smlouvy na dobu neurčitou. 
 Hlasování: 7-0-0

2. Ukládá:
a) Starostovi, aby do příštího  
 zasedání připravil podklady pro  
 případné schválení finančních  
 příspěvků místním organizacím.

b) Starostovi, aby do příštího  
 zasedání zajistil další podklady  
 pro případné schválení nových  
 vyhlášek města.

c) Starostovi, aby zajistil osobní  
 schůzku zastupitelů a zástupců  
 firmy EuroMethan, a.s. ohledně  
 výstavby bioplynové stanice  
 v Hostomicích.

d) Starostovi, aby zajistil další  
 nabídky na tvorbu webových  
 stránek města Hostomice.

e) Starostovi, aby do 31.3.2010  
 zajistil rozeslání upomínek  
 za nezaplacené poplatky  
 za komunální odpad.

3. Bere na vědomí:

a) Návrh nových obecně závazných  
 vyhlášek.

b) Informace o možném  
 (nemožném) vaření obědů ve ŠJ  
 přes prázdniny.

c) Informaci o zájmu firmy  
 EuroMethan a.s. o výstavbu  
 bioplynové stanice v Hostomicích.

d) Všechny body diskuse.

Usnesení: hlasování:  7-0-0

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
MĚSTA HOSTOMICE Č. 2/2010 KONANÉHO DNE 17. ÚNORA 2010  
OD 18.00 HOD. V MALÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HOSTOMICE

■ SOUTĚŽ
Městská knihovna v Hostomicích  
vyhlašuje soutěž pro žáky základ-
ních škol na téma Staré pověsti  
české spisovatele Aloise Jiráska

Úkol pro žáky 1. – 3. ročníků:
Nakreslit obrázek z některé pověsti.
Autoři čtyř vylosovaných obrázků 
obdrží věcnou cenu.
Obrázky odevzdejte v knihovně do  
15. dubna 2010.

Úkol pro žáky 4. – 9. ročníků
Správně vyluštit popletené názvy  
Jiráskových pověstí.
1. Libušina válka
2. O Křesomyslu a jeho dcerách
3. Lucká proroctví
4. O Krokovi a Horymírovi
5. Poklad sv. Václava
6. Opatovický praporec
7. O králi havíři
8. Smutná paní
9. Růžový soud
10. Kutnohorský orloj
11. Faustův kouzelník
12. Bílá místa
13. Sibylini rytíři
14. Boží palouček
15. Staroměstský dům
16. Žito z Kozojed
17. O Daliborovi a Václavu IV.
18. Blanická proroctví
Vyhodnocení proběhne ve dvou 
věkových kategoriích. 
První kategorie: žáci 4. a 5. ročníků.
Druhá kategorie: žáci 6.-9. ročníků.

Z každé kategorie budou vyloso- 
váni 3 výherci, kteří obdrží věcné 
odměny.
Soutěž bude ukončena 15. dubna 
2010.
Odpovědi předejte přímo do kni-
hovny nebo zašlete na e-mail: 
soutez.knih.hostomice@seznam.cz



CO SE U NÁS DĚJE

4 HOSTOMICKÉ LISTY

FINANČNÍ ÚŘAD  
V HOŘOVICÍCH 
INFORMUJE VEŘEJNOST
Finanční úřad v Hořovicích informuje všechny 
daňové poplatníky, kteří budou za rok 2009  
podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzic-
kých osob, že v rámci služeb poskytovaných 
veřejnosti budou pracovníci finančního úřadu
přítomni dne 18.3.2010 od 15.00 do 18.00 hod. 
na Městském úřadě v Hostomicích.
Pracovníci finančního úřadu ve výše uvedených
termínech obdobně jako v minulých letech  
umožní daňovým poplatníkům, aby si v klidu  
- bez front a v „domácím“ prostředí mohli vyřídit 
své záležitosti. V rámci těchto úředních hodin 
mohou daňoví poplatníci platně podat daňové 
přiznání, mohou získat pomoc při vyplnění 
daňového přiznání do příslušných formulářů  
a rovněž mohou obdržet daňovou složenku pro 
případné zaplacení daně.
Pro usnadnění a snazší pochopení problema-
tiky daňového přiznání veřejností jsou rovněž 
k dispozici na Finančním úřadu v Hořovicích 
a Městském úřadu v Hostomicích vzory nejty-
pičtějších příkladů vyplnění daňového přiznání. 
Upozorňujeme, že vzory všech aktuálních daňo-
vých tiskopisů jsou dostupné na stránkách České  
daňové správy http://cds.mfcr.cz ➡ daňové  
tiskopisy a lze je stáhnout na této internetové  
adrese:
h ttp : / / c d s . m f c r. c z / c p s / r d e / x c h g / S I D -
3EA98423-CD7DB025/cds/xsl/66.html?year=0
Ucelený přehled informací o elektronickém po-
dání daňového přiznání je k dispozici také na 
stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz 
➡ daně elektronicky.
Pro případ, že vzniknou poplatníkům v souvis-
losti s podáváním daňových přiznání některé 
nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení 
dotázat na informačních telefonních linkách  
FÚ v Hořovicích - tel. číslo: 311 540 311, nebo  
FŘ v Praze - tel. číslo: 234 009 219.
Informační linky budou v provozu v termínu  
od 2.3.2010 do 31.3.2010 (Po, St. 8.00-17.00 hod., 
Út, Čt 8.00-14.30 hod., Pá 8.00-14.00. hod.).
Pracovníci daňové správy budou rádi, když 
využijete nabízené služby a věří, že se tím alespoň 
částečně usnadní plnění vašich daňových povin-
ností. Předem vám děkují za spolupráci a těší se 
na její další pokračování.

Finanční úřad v Hořovicích

DD Zátor
Domov Hostomice – Zátor, poskytovatel sociálních služeb pro seniory, 
každoročně svému zřizovateli, Středočeskému kraji, zpracovává vyhod-
nocení plnění úkolů z naší hlavní činnosti, což je poskytování sociálních 
služeb.
V pravidelných článcích vás budeme informovat o naší činnosti.  
V dnešním části vás seznámíme, co jsme v našem domově v minulém  
roce udělali pro funkčnost a rozvoj našeho zařízení po stránce technické. 
■ Zhotovili jsme kancelář pro sociální pracovnici, včetně zavedení  
 telefonické přímé linky, zavedení internetu,  což je velmi důležitý  
 počin. Zájemci o službu neměli soukromí pro jednání, stejně tak  
 i klienti při řešení svých problémů.
■ Zhotovili jsme novou kancelář pro novou pracovní pozici - koordiná- 
 tor ošetřovatelské péče.
■ Čistička odpadních vod - kompletní výměna hřídele vč. biorotorů,  
 výměna dávkovacího zařízení a ložisek a kompletní výměna elektro- 
 motoru s převodovkou.
■ Byl zhotoven projekt k rekonstrukci kotelny.
■ Provedena oprava svodu dešťové vody z bytovky.
■ Byl zhotoven nový požární žebřík na přístavbě.
■ Byla provedena oprava čistící místnosti na ošetřovatelském úseku  
 - výměna dlažeb, obkladů, osazení nového nerezového dřezu a nerez  
 regálů.
■ Byla dokončena výměna oken na bytovce a tím byl splněn jeden  
 z požadavků energetického auditu - výměna oken v celém objektu  
 domova.
■ Byla provedena výměna plechových radiátorů, armatur na stou- 
 pačkách a zpátečkách vč. vypouštěcích kohoutů, čímž byl splněn  
 další z požadavků energetického auditu.
■ Provedena instalace termostatických ventilů, čímž byl splněn další  
 z požadavků energetického auditu.
■ Byl zakoupen nový automobil FORD TRANSIT.
■ Byla provedena oprava přívodního potrubí do vodojemu.
■ Byla provedena renovace polymerové vrstvy na chodbách celého  
 objektu.
■ 2. patro domova bylo vybaveno ochrannými prvky ACROVYN  
 (speciální ochrana zdí, dveří proti oděru), včetně zhotovení nových  
 madel po celém patře.
■ Byla provedena oprava žlabové stoky před garážemi.
■ Byl zpracován Strategický plán rozvoje Domova Hostomice - Zátor  
 na žádost KÚ Středočeského kraje, jako podklad pro projekt finan- 
 covaný Evropskou unií.
■ Byla provedena oprava a vybavení denní místnosti stravovacího  
 provozu.
■ Provedena oprava venkovních schodů.
■ Byla provedena oprava střechy skladu bezpečného odpadu a střechy  
 vodárny.
■ Ošetřovatelský úsek byl doplněn dalšími transportními pomůckami.
■ Zřídili jsme internetovou kavárnu pro klienty.
■ Bylo provedeno zhotovení uzamykatelného systému QUARD - gene- 
 rální klíč.
V příštím čísle Hostomických listů vás seznámíme, jaké kroky podnikáme 
pro zvyšování kvality poskytované sociální služby. 

Alena Káchová, ředitelka 
tel.: 311 584 456, 602 140 587 

www.domovhostomice.cz
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NÁVŠTĚVA 1. TŘÍDY ZŠ
Dne 28.1.2010 navštívily předškolní děti MŠ Hostomice 1. třídu ZŠ. 
Zúčastnily se jedné vyučovací hodiny. Společně s prvňáky a paní učitelkou 
počítaly, zpívaly, prohlédly si budovu školy, tělocvičnu, družinu, kde pro 
ně paní učitelky a žáci ZŠ připravili překážkovou dráhu a pásmo písní, 
tanečků a scének. Návštěva v ZŠ se dětem líbila a už nyní se těší na vstup do  
1. třídy. Romana Paulová

V pondělí 15.2.2010 navštívili naší školku zástupci Policie České republiky.  
S dětmi si povídali jak se chovat na ulici, na přechodu, jak cestovat autem,  
jak a kde jezdit na kole, názorně ukázali výstroj a výzbroj Policie České republiky. 
Na závěr si děti samy vyzkoušely pustit maják, vysílačku, posedět ve služebním 
autě. Tato beseda byla pro děti velmi zajímavá a poučná. Lenka Kocourová
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ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ
Dne 11.2.2010 se uskutečnil zápis dětí do 1. třídy ZŠ P. Lisého v Hostomicích. 
K zápisu se dostavilo celkem 24 dětí (12 chlapců a 12 dívek), z toho 3 žákům 
bylo odloženo zahájení povinné školní docházky. 
Budoucí žáci postupně procházeli jednotlivými stanovišti, kde je přivítali  
a prověřili jejich znalosti starší spolužáci v pohádkových kostýmech.  
Za splněné úkoly dostávali razítka do zápisového průkazu a sladké odměny. 
Nakonec došli do 1. třídy, kde je přivítaly paní učitelky. Během zápisu si děti  
za přednesenou básničku a namalovaný obrázek odnesly další drobné dárky 
zhotovené dětmi ŠD a žákyněmi 9. ročníku. Budoucí žáci s chutí spolupra- 
covali. Přejeme jim úspěšný nástup do školy a rodičům radost z výsledků 
svých dětí. J. Walterová, ředitelka školy 
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PŘEDŠKOLÁCI
Ve čtvrtek 28. ledna navštívili naší základní školu před-
školáci z mateřské školy Hostomice, aby se seznámili  
s prostředím, které se jim od září letošního roku stane na 
dlouhá léta druhým domovem. 
V programu, který pro ně byl připraven, bylo i krátké  
zastavení v tělocvičně školy, kde jim žáci 7. ročníku připra- 
vili malá sportovní zastavení. 

Bc. Eva Bakulová, ZŠ Hostomice
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OZNÁMENÍ
■ Tradiční Sportovní karneval se 
uskuteční dne 13.3.2010 od 20.00 hod. 
na sále v Záložně. Soutěž o nejkrásnější 
masku, bohatá tombola, švédské stoly.  
K tanci a poslechu hraje hudební skupina 
ESO. 
■ ČČK Hostomice pořádá v neděli  
21. března v restauraci U Frajerů Dětský 
karneval. Začátek ve 14.00 hod., k tanci  
a poslechu hraje Karel Moravec.
■ Eva a Vašek v Hořovicích
STP v Hostomicích vás zve na vystoupení 
zpěváků lidových písní Evy a Vaška. Pořad 
se uskuteční 27.4.2010 od 15.30 hodin ve 
Společenském domě v Hořovicích. Odjezd 
autobusu od ZŠ P. Lisého ve 14.45 hodin. 
Vstupenky v hodnotě 200,- Kč lze zakoupit 
v papírnictví u školy. Člen STP zaplatí 
150,- Kč. Autobus pro všechny účastníky 
zdarma.
■ Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen  
Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant 
žíhaný, kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček 17-20 týdnů - garantujeme 
začátek snášky maximálně do 4 týdnů  
od data prodeje.
Cena 138-148 Kč/ks dle stáří.
Je možno si telefonicky objednat i slepičky 
10 týdenní - cena 95 Kč/ks.
Prodeje se uskuteční: ve čtvrtek 22. dubna 
2010 v Hostomicích pod Brdy u vlakového 
nádraží ve 13.55 hod.
Případné bližší informace: 
tel.: 728 605 840, 725 165 166, 415 740 719,  
606 490 805
■ Ve dnech 15.-26. března 2010 bude  
v Galerii Holandský dům, v Holandské  
ulici v Berouně probíhat výstava obrazů 
Unspoken. Srdečně vás zvou autoři 
výstavy: Lucie Kalátová a Stanislav Smrž.
■ Aerobik
Každou středu od 18.00 hodin se můžete 
přijít zapotit na amatérsky vedenou hodi-
nu aerobiku a bodystylingu. Potřebujete 
jen vhodné oblečení, obuv a podložku na 
posilování. Cena = nájem : počet účastníků. 
I z tohoto důvodu je každý další příznivec 
pohybu vítán. 

Těší se na vás Jany (Císařová a Součková)
■ Rekondiční a rehabilitační cvičení
Každý čtvrtek od 16 do 17 hodin v tělo-
cvičně ZŠ Pavla Lisého. Pro posílení,  
pro zdraví, pro radost. Přihlaste se na tel. 
737 406 679.

Za STP Libuše Kůtová

■ Cvičení pro děti v doprovodu rodičů 
se koná každou středu od 16.00 hod.  
v tělocvičně ZŠ. Vhodný věk dětí 2-7 let.  
S sebou sportovní oblečení a přezůvky. 

Dagmar Kűhle
■ TANEČNÍ KURSY 2010 
ve Společenském domě Hořovice 
MLÁDEŽ: pátky od 10.9.2010 
Začátečníci H7: 19.00-21 hod. 
V ceně je 15 večerů  
(12 lekcí, 2 prodloužené a 1 ples) 
DOSPĚLÍ: středy od 6.10.2010 
Začátečníci Z1H: 18.00-19.50 hod. 
Pokročilí P1H: 20.10-22.00 hod. 
V ceně je 11 večerů (9 lekcí a 2 prodloužené) 
ZÁPIS: tel. 251 614 550, 603 238 090,  
email: vasova@volny.cz, www.tanecni.net
■ Masáže Pavlína Duníková, Tyršovo 
nám. 25, Hostomice (u squashového  
centra) telefon: 731 455 094.
Provozní doba: Po - Pá 14.00-18.00 hod.
· klasická masáž 
· detoxikační medová 
· baňkování 
· lymfatická masáž 
· lymfatická masáž obličeje 
· masáž horkými lávovými kameny
· indická masáž hlavy + antistresová  
 masáž
Prodej dárkových poukazů na masáže.
■ Povinné ručení 2010
Získejte až 88% největší slevu na trhu  
a rodinný bonus.
Obsah do 9 let stáří 10 let a víc 
ccm: ročně od: ročně od: 
do 1000 1369 Kč 1108 Kč 
1000 - 1350 1467 Kč 1187 Kč 
1350 - 1850 2097 Kč 1690 Kč 
1850 - 2500 3180 Kč 2557 Kč 
nad 2500 4562 Kč 3662 Kč 
V případě zájmu volejte 736 103 412. Rádi 
vás navštívíme. ČSOB.

PODĚKOVÁNÍ
■ Děkujeme všem, kteří doprovodili 
na poslední cestě manžele Věru a Jiřího 
Šnajdrovi. Rodina Šnajdrova, matka  
Ivana Drahovzalová a děda Karel Moravec

■ Děkuji Městskému úřadu v Hostomi-
cích za blahopřání k mým narozeninám.

Josef Blahna
■ Chci touto cestou ještě jednou podě-
kovat panu V. Mandíkovi za záchranu 
našeho pejska, kterého našel na silnici 
zraněného a zasypaného sněhem. Poskytl 
mu veterinární péči, a tím mu zachránil 
život. Děkujeme. O. Vlasáková, Neumětely

■ Děkuji městskému úřadu za blaho-
přání a dárek k mému životnímu jubileu.

Věra Lavičková

BLAHOPŘÁNÍ
■ Dne 11.2.2010 oslavili Marie a Arnošt 
Zelenkovi 60 let společného života. Do 
dalších let jim hodně zdraví přejí dcera 
Dana a syn Arnošt s rodinami.

VZPOMÍNKA
■ 16. února uplynulo patnáct let od  
chvíle, kdy nás opustila paní Marie 
Javůrková z Hostomic. 

Za vzpomínku děkuje rodina Císařova.
■ Dne 26.3.2000 opustil navždy svůj 
rodný dům v Bezdědicích pan František 
Šťáhlavský. Vzpomeňte s námi jeho  
10. výročí úmrtí. 

Děkují rodiny synů Pavla a Františka.

ZUBNÍ POHOTOVOST
■ 6.+7.3. MUDr. Jarmila Holmanová 
 Hořovice, tel. 311 516 660
■ 13.+14.3. MUDr. Zdeněk Kaiser 
 Hořovice, tel. 311 542 346
■ 20.+21.3. MUDr. Zdeněk Karel 
 Beroun, tel. 311 746 414
■ 27.+28.3. MUDr. Anna Kovaříková 
 Beroun, tel. 311 746 418
Pohotovost je od 8.00 do 11.00 hodin.

KLUB BETLÉM
Pozor změna otevírací doby!
Pondělí a středa 9.30-18.00 hod.
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