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Tak nám nastal podzim a s ním  
i oblíbené pálení listí. Někteří z vás 
teď pilně hrabou listí na zahrádce,  
aby poté mohli listí zapálit a Hos-
tomice zahalit do štiplavého kouře.  
Ostatním pak nezbývá nic jiného,  
než pokašlávat, zavírat okna, sundávat  
prádlo ze šňůr, vyhánět děti ze zah-
rady do domů... 
To vše jen proto, že „listí se přece 
pálilo vždycky a teď si přece nebude 
někdo vymejšlet, že se to nedělá! Zlatý 
komu..sti, kdyby to tady člověku na 
hlavu padlo, tak se ho žádnej nevšim!“ 
- na tyto argumenty se však jen stěží 
hledají odpovědi.
Faktem však je, že každý slušný 
uvědomělý člověk listí prostě nepálí, 
ale např. je zkompostuje (kompost  
z listí tzv. „listovka“ je zahradníky  

velmi ceněna a plně nahrazuje 
rašelinu). Pálením vlhkého listí se také 
tito „paliči listí“ dopouštějí přestupku  
v zákoně o ochraně ovzduší s poku-
tou až do výše 150.000,- Kč.
Město Hostomice má mj. zákonnou 
možnost nařídit vyhláškou úplný 
zákaz pálení rostlinných materiálů. 
Protože však zastáváme názor,  
že pokud takovouto věc zakážeme, 
musíme zároveň dát občanům mož-
nost legálně tento odpad zlikvidovat, 
má město záměr vybudovat kom-
postárnu, či jiné zařízení na likvidaci 
rostlinných a živočišných odpadů. 
Po jeho vybudování pravděpodobně 
tuto vyhlášku schválíme. Není však 
vyloučeno, že pokud situace s pále-
ním listí bude neúnosná, bude 
vyhláška schválena dříve.

Dalšími tvůrci štiplavého závoje  
Hostomic jsou někteří obyvatelé, 
kteří hodí do kotle vše, co jim pod 
ruku přijde (což mi nejde na rozum, 
když po zavedení nového systému 
nakládání s odpady zaplatí odpad 
stejně, jako když ho vhodí do popel-
nice - 450,- Kč a navíc riskují pokutu 
za nedovolené spalování odpadů),  
a ti obyvatelé, kteří buď neumějí topit, 
nebo mají technicky špatně prove-
dené spalovací zařízení.

Vyzývám tedy všechny „paliče“, aby 
se nad sebou zamysleli - nejsou tady 
sami a žijí kolem nich i ostatní lidé, 
kteří nechtějí být omezováni jejich 
štiplavým kouřem!

Vít Maršálek, předseda KŽP

■ Hostomice zahalené kouřem
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Na jednání bylo přítomno 8 
zastupitelů. Zastupitel Brůžek byl 
omluven.
Zastupitelé všechny body přijali 
jednomyslně. 
Zastupitelstvo schválilo:
1. Návrhovou komisi ve složení:  
 pí Walterová a p. Zachoval.
2. Zapisovatelku paní Fajrajzlovou.
3. Ověřovatele zápisu pány Jiráka  
 a Malackého.
4. Předložený program.
5. Přijmout nabídku p. Mladiče  
 na vykonávání funkce technického  
 dozoru investora na akci „Výstavba  
 vodovodu v Hostomicích“  
 za 90 tisíc Kč.
6. Dovybavení knihovny pro instalaci  
 SW Clavius za celkovou cenu  
 25.270,- Kč (vč. DPH a tiskárny).
7. Složení inventarizačních komisí
- hlavní: Zachoval, Walterová, Jirák
- dílčí pro MÚ Hostomice:  
 Lisá, Tyslová, Teršová
- dílčí pro Radouš: Fajrajzlová,  
 Helena Biskupová, Petr Císař
- dílčí pro hasičský sbor  
 v Hostomicích: Malecký, Jaroslav  
 Černý, Miroslav Rosol.
8. Bezúplatné převzetí pozemku  
 u bytovek v Široké ulici v případě,  
 že nám to příslušný orgán státní  
 správy nabídne, a to i s podmínkou  
 zachování veřejné komunikace.
9. Pozastavení těžby dřeva dle návrhu  
 lesního hospodáře p. Vartýře  
 z důvodu momentálně nízké  
 výkupní ceny dřeva.
10. Nerozdělení finančních prostředků  
 města na více účtů kvůli pojištění  
 vkladů. Naopak schvaluje  

 ponechání finančních prostředků  
 na účtech u České spořitelny, a.s.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
11. Žádost p. Bařinky - administrátora  
 Československé církve husitské  
 o příspěvek na opravu střech  
 modlitebny a farního úřadu.  
 Žádost bude znovu projednána  
 po zajištění podrobnějších  
 informací (o rozsahu oprav, dalším  
 financování, velikosti objektu,  
 počtu farníků, atd.).
12. Zprávu p. starosty o jednání  
 s nájemníky obecního domu  
 v Pivovarské ulici (čp. 169)  
 a o jednáních s realitními  
 kancelářemi o prodeji domu  
 s podmínkou zachování sociálních  
 bytů.  
 Ukládá p. starostovi pokračovat  
 v jednání s realitními kancelářemi  
 a výsledky přednést na příštím  
 zasedání zastupitelstva.
13. Zprávu o jednání mezi ZŠ a SK  
 zakončeném dohodou o úplatném  
 poskytování služeb.
14. Zprávu p. starosty o jednání  
 o působení dobříšské městské  
 policie v Hostomicích (neúspěšné  
 pro nedostatek policistů)  
 a o záměru projednat se starostou  
 Jinec možnost zřízení městské  
 policie spojenými silami více obcí  
 v okruhu Jinec a Hostomic.
15. Žádost p. Nováka ze Lhotky  
 o finanční příspěvek na vydání  
 vlastivědného sborníku o Hosto- 
 micích. Žádost bude znovu  
 projednána na příštím zasedání  
 zastupitelstva s tím, že p. starosta  
 zajistí více informací o obsahu,  
 nákladu apod.

16. Zprávu o reklamaci povrchu Školní  
 ulice (dodavatel p. Holeček),  
 ul. Kpt. Jaroše (dodavatel p. Svo- 
 boda) a záměr reklamovat popras- 
 kané obrubníky u hřiště od fy  
 Dokas a záměr projednat úpravy  
 a opravu zpomalovacího přechodu  
 u ZŠ (oprava, omezení rychlosti  
 od hřbitova, lepší označení  
 retardéru).
17. Diskuzi o umístění dětského hřiště  
 v Radouši s převažujícím názorem  
 na umístění před Vodenkovými.
18. Informaci o výsledku soudního  
 sporu města s ing. Škardou. 

Zastupitelstvo ukládá panu  
starostovi:
19. Provést kroky k opravě o doplnění  
 dopravních značek v Hostomicích.
20. Zajistit nabídky na koupi  
 a financování nového automobilu  
 pro MÚ Hostomice.
21. Zajistit úpravu prostoru před  
 obchodem pí Brůnové a projednat  
 nepoužívání tohoto prostoru  
 pro zavážení zboží. (Možnost  
 parkování ve Školní ulici.)
Zastupitelstvo nesouhlasí s poskyt-
nutím příspěvku pro hořovickou  
organizaci neslyšících s tím,  
že se jejich činnost netýká občanů  
Hostomic, Radouše, Bezdědic  
či Lštěně.
Zastupitelstvo dále bere na vědomí 
všechny body diskuze.
Usnesení bylo schváleno hlasy všech 
přítomných zastupitelů.
Návrhová komise:
Vladimír Zachoval, Jiřina Walterová 
22.10.2008

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOSTOMICE ZE DNE 22.10.2008

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Veřejné zasedání se koná 19. listopadu 2008 od 18.00 hodin v hostomické hasičské zbrojnici.
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V sobotu 4. října se všichni příznivci létajících draků 
dívali k obloze a sledovali, zda bude foukat vítr. Kolem 
14. hodiny se začali pomalu scházet na poli pod lesem 
u městské vodárny. A vítr opravdu začal foukat. 
Pouštěli se draci všech tvarů a velikostí, kupovaní  
i doma vyrábění. K obloze se jich vzneslo celkem 
34! Rodiče pomáhali dětem udržet draky co nejdéle  
ve vzduchu a donutit je stoupat stále výš. Odměnou  
za neustálé pobíhání po poli a sledování letu bylo 
společné opékání špekáčků na ohni a teplý čaj  
na zahřátí. Děti se vozily ve vozíku taženém dvěma  
poníky, se kterými přijela paní Maršálková-Holíková. 
Za nejvyšší dolet byla oceněna Faustýnka Klozíková, 
za ručně vyrobené draky Rozárka a Lízinka Jírovy  
a Štěpán a Adam Plecitých. Všechny děti byly 
odměněny za své výkony drobnými dárky. Největší 
odměnou pro všechny bylo společně prožité odpoledne 
plné pohybu, legrace a kamarádů.

Za kk en

■ Výsledky voleb

Strana č. Název strany
Okrsek č. 1  
Hostomice  

– počet hlasů

Okrsek č. 2  
Radouš  

– počet hlasů
1 Komunistická strana Čech a Moravy 69 20
5 Středočeši 5 2
9 Nezávislí starostové pro kraj 13 5

18 Strana zelených 11 4
27 Národní strana 0 1
28 Nejen hasiči a živnostníci pro kraj 3 1
32 Strana zdravého rozumu 4 0
35 Koalice pro Středočeský kraj 11 4
42 Volte pravý blok – www.cibulka.net 1 0
47 Občanská demokratická strana 111 24
48 Česká strana sociálně demokratická 172 40
53 Dělnická strana za zrušení poplatků ve zdrav. 4 2
54 Konzervativní koalice 1 0

Celkový počet platných hlasů 405 103

VYDAŘENÁ HOSTOMICKÁ DRAKIÁDA
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Den otevřených dveří v ZŠ
Ve úterý 14. října 2008 proběhl na Základní škole Pavla Lisého v Hosto-
micích den otevřených dveří. Naše družina se na tuto významnou akci již 
v předstihu připravovala. 
Zásadní změnou prošla zejména „Družinová galerie“, do jejíž výzdoby se 
zapojily všechny děti. Všechny prostory družiny vypnila krásná barevná 
podzimní aranžmá z nasbíraných přírodnin. Návštěvníci mohli obdivovat 
i kolektivní práce dětí nazvané Podzim v Brdech. 
Pro zájemce jsme s dětmi připravili výtvarnou dílnu. Mohli si zkusit některé 
výtvarné techniky. Společně s námi motouzem „vyšívali“ kartónové listy 
různých tvarů, zkoušeli tisk přírodnin textilními barvami nebo vytvářeli 
různá podzimní aranžmá. Práce sklidily od hostů velký obdiv. Děti byly 
potěšeny z úspěchů. Všichni se těšíme na další veřejnou rukodílnu.

Vychovatelky ŠD Šťastná a Obořilová
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Den otevřených dveří přilákal mnoho přátel a občanů. Hostem byl i poradce prezidenta ČR ing. J. Skopeček. 
Dívky ze 6. ročníku připravily tanec na uvítanou. Všichni si mohli prohlédnout třídy, nové dílny i sportovní areál, 
zhlédnout chemický pokus, vyzkoušet si český jazyk hrou a dostat sladkou odměnu, navštívit učebnu informatiky 
s fotoprojekcí různých školních akcí a samozřejmě se občerstvit ve školní kuchyňce.

G. Maršálková, 7. ročník

Občerstvení se dětem povedlo. V relaxační třídě bylo k vidění učivo RV.

Dívky reprezentují jako praví chemici. Páťáci si připravili testy z učiva ČJ.

K dispozici byl i boxovací pytel. Na školu se přišli podívat i ti nejmenší.
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■ Podzimní dekorace v hasičárně
V podělí 27.10. se v hostomické hasičárně vytvářely podzimní vazby  
a dekorace. Malé děti lepily sovičky ze šišek a halloweenská strašidla. Větší 
děti a dospělí pak podle své vlastní fantazie barevné podzimní dekorace  
z větviček, listů, bodláků, květin a dalších přízdob. Své výrobky si pak všichni 
odnesli domů, aby si zpříjemnili mlhavé a krátící se podzimní dny.

Za kk en

ZÁTOPKOVY ŠTAFETY  
V HOSTOMICÍCH
Žáci 4. a 5. ročníku naší školy se krásného podzimního 
dne 9. října zapojili do 17. ročníku běžecké soutěže  
Zátopkových štafet. Jde o republikovou korespondenční 
soutěž smíšených běžeckých štafet na tratě dlouhé 5 km, 
10 km a maratón, vyhlašovanou každoročně Agen-
turou Sprint, jako připomínku zlatých úspěchů vyni-
kajícího sportovce Emila Zátopka z LOH v Helsinkách 
roku 1952.
Pro letošní rok jsme vybrali vzhledem k věku sportovců 
trať dlouhou 5 km. Žáci 5. ročníku startovali ještě za 
ranní mlhy, zato žákům 4. ročníku už sluníčko krásně 
hřálo na trať a stromy v okolí školního hřiště zářily  
v malebných podzimních barvách. Všichni sportovci  
se mohutně povzbuzovali a snažili se ze sebe dostat  
ten nejlepší výkon. Nejrychlejšími běžci byli na svém 
úseku v 5. ročníku Vladimír Rott a ve 4. ročníku 
Kateřina Čermáková. Záštity nad letošním ročníkem 
se dle pravidel Zátopkových štafet zhostil tentokrát 
zástupce ředitelky školy a velký sportovní fanda  
Ing. Eduard Polách. Děkujeme.
Závod se nám všem líbil a již netrpělivě čekáme  
na výsledkovou listinu. 

Bc. Eva Bakulová, ZŠ P. Lisého, Hostomice
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DOMOV  
HOSTOMICE – ZÁTOR 

vyhlašuje výběrové řízení  
na dvě pracovní pozice

PRACOVNÍK  
V SOCIÁLNÍ PÉČI

Nástup 2.1.2009. 
Ukončení výběrového řízení  

je 1. prosince 2008.

Požadujeme: 
❍ Schopnost vcítění do problémů 

seniorů
❍ Vyznávání základních morálních 

hodnot
❍ Slušnost, klid v jednání, toleranci

❍ Schopnost dále se vzdělávat
❍ Rekvalifikační kurz  

(možnost studia při zaměstnání,  
nejdéle do 18 měsíců ode dne nástupu  

do pracovního poměru)
❍ Doložit čistý trestní rejstřík

Nabízíme:
❍ Práci v klidném, čistém prostředí

❍ Platové zařazení dle tabulek  
v sociální sféře

❍ Zákonné příplatky
❍ Osobní příplatek

❍ Čtvrtletní odměny
❍ Doprava z Hostomic do Zátora 

zajištěna 
❍ 12hodinové směny  

v nepřetržitém provozu

Žádosti se strukturovaným  
životopisem zasílejte na adresu:

Domov Hostomice – Zátor,  
poskytovatel sociálních služeb 

k rukám ředitele domova 
Hostomice 373, 267 24 Hostomice
e-mail: alena.kachova@tiscali.cz
další informace možno získat na:  

www.domovhostomice.cz

KLUB BETLÉM LOCHOVICE
Program listopad 2008:
■ 3. pondělí, 10.30-12.00 hod., Přednáška: jak pečovat o pleť v zimním  
období
■ 10. pondělí
10.00-12.00 hod., Přednáška: žloutenka a jak jí předcházet
13.30-14.30 hod., Přednáška: žloutenka a jak jí předcházet, verze pro děti
14.00-16.00 hod., Tvořivé odpoledne - vyrábíme svítilny a lampióny
16.00 hod., Slavnost světel: lampiónový průvod v čele se sv. Martinem  
na bílém koni. Sraz před klubem Betlém s lucerničkou nebo lampiónem.  
Každé dítě má možnost najít podkovu a poklad sv. Martina.
■ 11. úterý, 19.00 hod., Nové tisíciletí a všechno jinak. Přednáška v muzeu 
v Berouně. Bližší informace o programu, odjezdu a příjezdu poskytnou  
pracovnice Klubu. Přihlášky nejpozději 5.11.
■ 12. středa, 10.00-12.00 hod., Individuální bezplatné poradenství  
s právničkou
■ 22. sobota, 9.00-13.00 hod., Adventní dílna: vyrábíme adventní věnce, 
svíčky a svícínky z přírodních materiálů. Poplatek za spotřebovaný materiál.  
V rámci cyklu Tvoří celá rodina.
■ 24. pondělí
9.00-12.00 hod., Logopedická poradna
13.00-17.00 hod., Adventní dílna pro děti. Aktivita je zdarma, probíhá  
v rámci Klubu.
■ 26. středa, 13.00-17.00 hod., Adventní dílna pro děti. Aktivita je zdarma, 
probíhá v rámci Klubu.

Kroužky pro děti:
■ Pondělí
14.00-16.00 hod., Tvořivé odpoledne: pro děti od 6 let, mladší pouze s dopro-
vodem rodičů.
16.30-17.15 hod., Kroužek nápravy specifických poruch učení
■ Středa
13.00-14.00 hod., Keramická dílna - starší děti
14.00-15.00 hod., Keramická dílna - starší děti
15.30-16.30 hod., Keramická dílna - mladší děti
■ Čtvrtek
17.00-18.15 hod., Historické tance
18.30-19.15 hod., Cvičení pro celou rodinu určené k prevenci bolestí zad

Pravidelné klubové činnosti:
Klubové činnosti jsou zdarma, příspěvek je dobrovolný. Zapojit se můžou děti 
od 6 let, mladší pouze v doprovodu rodičů.
■ Pondělí
14.00-15.00 hod., Řádíme s Bárou: pohybové, míčové a jiné hry a soutěže, 
venku nebo v minitělocvičně.
16.00-17.00 hod., Výrazový tanec
■ Středa
14.30-15.30 hod., Jízda na koních
15.00-16.00 hod., Klub deskových her
16.00-17.00 hod., Flétničky a písničky
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OZNÁMENÍ
■ DOMOV HOSTOMICE - ZÁTOR  
v rámci Týdne sociálních služeb 
Středočeského kraje pořádá: 
8.12.2008 - Prezentaci poskytovaných 
služeb. Prezentace se koná od 9.30 
do 14.30 hodin v zasedací místnosti 
Městského úřadu Hostomice. Během 
prezentace bude mít veřejnost možnost 
seznámit se s typem poskytované 
služby, aktivizačními programy pro  
seniory, zjistit podmínky pro přijetí  
do domova, obdržet žádost a doplňu-
jící formuláře, prohlédnout kroni-
ky domova, prohlédnout i zakoupit  
drobné výrobky klientů domova.
12.12.2008 - Den otevřených dveří  
v Domově Hostomice - Zátor. Během  
dne otevřených dveří nabízíme veřej-
nosti možnosti seznámení se s posky-
tovanou službou mimo výše uvedené 
i formou prohlídky prostor domova  
s průvodcem, který podá veškeré dos-
tupné informace a zodpoví případné 
dotazy. Navštívit domov bude možné  
v uvedený den od 9.00 do 19.00 hodin. 
■ Pan Lis z Litně nabízí vyvážení 
septiků. Tel. 603 439 480
■ Úřad práce v Hořovicích ozna-
muje změnu telefonních čísel. Nová 
čísla: podatelna 311 699 504, ústředna 
311 699 111, ved. pracoviště 311 699 500.
■ Členové SZP na zámku v Ho-
řovicích. Ve středu 22.10.2008 se 22 
členů STP v Hostomicích zúčastnilo 
prohlídky zámku v Hořovicích. Všem 
se interiér zámku velmi líbil, byli 
překvapeni jeho malebností. Zámek  
v současné době nese stopy stavebních 
úprav z druhé poloviny 19. století.

KULTURNÍ AKCE
■ Dne 9.11.2008 zve KK všechny 
děti i dospělé na tajuplnou procházku  
s lampióny za Martinem na bílém koni. 
Sraz v 16.30 hod. na křižovatce Široké 
ulice a cesty do Lštěně. 
■ Výbor STP v Hostomicích zve 
srdečně své členy i ostatní občany na 
besedu o životě a tvorbě pana Jana 
Vorla, rodáka ze Lštěně, známého vy-
pravováním vtipných příhod ze svého 
dětství, vydáním několika knih o životě 
lidí z Hostomic a okolí v dřívějších 

dobách. Pan Jan Vorel junior bude  
o svém otci vyprávět v pátek 14.11.2008 
ve cvičné kuchyni ZŠ Pavla Lisého. 
Beseda začíná ve 13.30 hod. Přezůvky 
s sebou.
■ Národní památkový ústav, správa  
státního zámku v Hořovicích vás 
srdečně zve na Adventní prohlídky  
zámku 29. a 30. listopadu, 6. a 7.  
prosince, 13. a 14. prosince 2008. Časy 
prohlídek: 10.00, 11.00, 13.00 a 14.00 
hod. Předvánoční prohlídky svátečně 
vyzdobeným zámkem v doprovodu 
kostýmovaného průvodce. Dozvíte se  
mnoho o tradici slavení vánočních 
svátků, uvidíte slavnostně prostřenou 
štědrovečerní knížecí tabuli a betlém  
v zámecké kapli. Jednotná cena 60,- Kč  
za osobu. Délka prohlídky cca 45 min.
■ Předvánoční koncert: MISSA 
PASTORALIS – neděle 14.12.2008 
od 16.00 hod. v zámecké kapli zámku 
Hořovice. Program: Schreier, Linek, 
Vitásek, Ryba, české pastýřské anony-
my aj. Účinkují: Květuše Ernestová 
(zpěv), Vladimíra Říhová (flétna), Te-
reza Chudáčková, René Eichenmann, 
Petr Svoboda, Matěj Šimandl, Matěj 
Spurný (klarinety), Kryštof Křemenák 
(basklarinet), Luboš Louda (trubka)  
a komorní pěvecké soubory ZUŠ  
J. Slavíka Hořovice.

PODĚKOVÁNÍ
■ Děkuji městskému úřadu za bla-
hopřání k mým narozeninám. 

Marie Vokáčová
■ Děkuji touto cestou městskému 
úřadu, ČSŽ, STP v Hostomicích a všem,  
kteří mě potěšili svým přáním k mému 
životnímu jubileu. 

Eva Kaderková
■ Děkuji městskému úřadu za přání  
k narozeninám a paní Brůnové a Fat-
kové za milou návštěvu. Zároveň bych 
chtěla poděkovat celé své rodině a sestře 
s mužem za pomoc, kterou mi poskytli 
a stále poskytují po mém úrazu. Také 
kamarádkám za návštěvy a všem, kteří 
mi po rodině posílají pozdravy. Moc 
mi to pomáhá, neboť sama nemohu 
ven mezi lidi. Děkuji, děkuji moc. 

Věra Eiseltová
■ Děkuji městskému úřadu zastou- 
penému Václavem Malackým, hasičům, 

Pavlu Matějkovi a Františku Kubis-
tovi za dary a blahopřání k mým  
70. narozeninám. 

Václav Hrubý, Lštěň

VZPOMÍNKA
■ Dne 26. listopadu 
2008 by se dožil 70 let 
tatínek, dědeček pan 
Karel Grunt. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte  
s námi.
Stále vzpomínají syn Karel s manželkou 

a vnoučci Kájík a Honzík
■ Dne 20. října uplynulo 6 let od  
chvíle, kdy nás opustil náš syn, bratr, 
švagr a strýc Zdeněk Eiselt. Kdo jste  
ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Rodina Eiseltova – Pecharova.
Omlouváme se za pozdní otištění této 
vzpomínky.

ZUBNÍ POHOTOVOST
■ 1. a 2.11. MUDr. Veselá Marie  
 Hudlice, tel. 311 697 659
■ 8. a 9.11. MUDr. Veselá Vladimíra  
 Beroun, tel. 311 612 291
■ 15. a 16.11. MUDr. Vrbová Dagmar 
 Beroun, tel. 311 624 375
■ 17.11. MUDr. Kaiser Zdeněk 
 Nemocnice Hořovice 
 tel. 311 542 346
■ 22. a 23.11. MUDr. Zimová Marie  
 Hostomice, tel. 311 584 140
■ 29. a 30.11. MUDr. Závorová Iva 
 Žebrák, tel. 311 533 447
Pohotovost je od 8.00 do 11.00 hodin.
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