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K čemu nové  
webové stránky?
Jak si již možná někteří všimli,  
webové stránky města hostomice.cz 
získaly novou podobu. Vzhled ale 
nebyl tím hlavním důvodem, proč 
se město rozhodlo stránky změnit. 
Nový web využívá redakční sys- 
tém - to znamená, že veškeré texty 
a dokumenty do něj mohou vklá- 
dat přímo zaměstnanci městského 
úřadu. Informace se tak k občanům 
dostanou snáze a rychleji.
Nová struktura stránek umožňuje 
dostat se několika kliknutími k dů- 
ležitým dokumentům města:
❚ usnesení ze zasedání zastupi- 
 telstva 
❚ platné vyhlášky města 
❚ povodňový plán 
❚ územní plán 
❚ přehled aktuálně řešených pro- 
 jektů 
Stejně jako na původních stránkách 
si může registrovaný uživatel zvolit 
zasílání novinek e-mailem, a to 
ze sekcí Úřední deska, Aktuality  
a Kalendář akcí. 
Bohužel nebylo technicky možné 
přenést vaše stávající registrace do 
nového portálu, a proto chcete-li 
dostávat i nadále aktuální informa- 
ce z města Hostomice e-mailem, 
zaregistrujte se, prosím, na nových 
internetových stránkách města  
Hostomice (uprostřed horní části 
obrazovky, povinné je pouze jméno, 
příjmení a e-mail). 
Budeme rádi za vaše reakce a ná- 
měty pro další vylepšení stránek. 

Jana Ulrichová, Vít Maršálek

HostomicKé náměstí  
– průběžná zpráva
V právě uplynulém měsíci byla na stavební úřad konečně podána projektová  
dokumentace pro územní rozhodnutí k revitalizaci Tyršova náměstí. Začalo 
tím správní řízení, které bude mít na svém konci územní rozhodnutí o nově 
umisťovaných sítích a stavbách v rámci celé revitalizace. Projekt pro stavební  
povolení opět celé akce bude bezprostředně navazovat.  
Část projektu, která se týká chodníku, parkovacích míst, vjezdů, zelených ploch 
a dešťové kanalizace při jižní (radniční) straně náměstí, bude zpracovávána  
rovnou v podobě dokumentace pro provedení stavby tak, aby bylo možno ještě 
letos provést výběrové řízení na dodavatele a na podzim zahájit stavbu. 
Vše je samozřejmě podmíněno zajištěním financí. Necelou polovinu etapy  
máme šanci financovat ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).  
Tuto část budeme připravovat na realizaci v roce 2014, protože letošní grant již 
nemáme možnost získat. Peníze ze SFDI jsou velmi přísně svázány s bezpečností 
silničního provozu na krajských komunikacích, a to je v případě hostomického 
náměstí velmi svazující. Jiné dotační peníze však v současné době k dispozici  
nejsou. Bohužel jsme se octli s tímto projektem v jakémsi „mezidobí“ finanční 
pomoci z úrovně Evropské unie. Stávající programy jsou vyčerpány a nová  
etapa začne v roce 2015. 
V úpravách parkové části v návaznosti na projekt budeme pokračovat i vlastní- 
mi prostředky – za využití městských zaměstnanců a techniky. Bude se jednat  
o zprůchodnění parku v části u kostela. Zde dojde ke zrušení keřového patra, 
zbytků kovového zábradlí a později využitelných kamenných obrubníků. 
Podle finančních možností bude za etapou jižního chodníku následovat etapa 
úprav chodníků podél druhé krajské komunikace, tj. před poštou, památníkem 
obětí světové války, před Jednotou a hotelem v začátku Nádražní. 
Vlastními silami a způsobem obdobným opravě chodníku před poštou bychom 
měli letos alespoň ze stávajících dlaždic opravit nejhorší partie i na ostatních  
chodnících jak na náměstí, tak v Pivovarské, Nádražní a dalších místech  
poničených chodníků v celých Hostomicích. Rozsah oprav se bude odvíjet 
od finančních možností města. To ostatně platí pro většinu městských aktivit. 

Ing. Vladimír Zachoval
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městský úřad  
informuje

■ Veřejné zasedání se uskuteční  
13. března 2013 od 18.00 hod. v radouši.

■ Informace o exekuci  
za nezaplacené popelnice 

Celkem bylo exekučně vymáháno  
od pěti dlužníků 13.050,- Kč.  

Prozatím byla od dvou dlužníků  
exekučně vymožena částka ve výši 3.150,- Kč.  

Zbývá tedy vymoci ještě 9.900,- Kč.

■ Vodovod na hřbitově 
V druhé polovině měsíce února  

bylo položeno vodovodní potrubí od studny  
na novém hřbitově až ke vchodu  
na starý hřbitov v Hostomicích.  
V jarních měsících po instalaci  

nového čerpadla bude zprovozněno  
čerpání vody i na starém hřbitově.

■ Informace ke zrušené vyhlášce  
města Hostomice č. 4/2010 o ochraně ovzduší 

Zastupitelé na svém únorovém zasedání  
zrušili vyhlášku č. 4/2010 o ochraně ovzduší,  

která zakazovala spalování lignitu uhelných kalů  
a proplástků. Vyhláška nebyla zrušena proto,  
že bychom rezignovali na ochranu ovzduší  

v našem městě, ale proto, že byl zrušen  
zákon č. 86/2002 Sb., který obcím  

umožňoval vydání takovéto vyhlášky. 
Nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.  

přímo zakazuje spalování hnědého  
energetického uhlí, lignitu, uhelných kalů  

a proplástků v kotlích o jmenovitém  
tepelném příkonu nižším než 300 kW. 

Vít Maršálek

FinanČní ÚŘaD  
pro stŘEDoČEsKÝ KraJ  
ÚzEmní pracoviště  
v HoŘovicícH  
inFormUJE vEŘEJnost
Územní pracoviště v Hořovicích informuje všechny daňové 
poplatníky, kteří budou za rok 2012 podávat daňové 
přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že v rámci služeb 
poskytovaných veřejnosti budou pracovníci územního 
pracoviště přítomni dne 19.3.2013 od 15.00 do 18.00 hod. 
na Městském úřadě v Hostomicích.

Pracovníci územního pracoviště ve výše uvedených ter- 
mínech 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.

Upozorňujeme, že vzory všech aktuálních daňových tis- 
kopisů jsou dostupné na stránkách České daňové správy 
http://cds.mfcr.cz a daňové tiskopisy a lze je stáhnout  
na této internetové adrese: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/
SID-3EA98423-CD7DB025/cds/xsl/66.html?year=0 

Ucelený přehled informací o elektronickém podání da- 
ňového přiznání je k dispozici také na stránkách České 
daňové správy http://cds.mfcr.cz a daně elektronicky. 

Pro případ, že vzniknou poplatníkům v souvislosti  
s podáváním daňových přiznání některé nejasnosti, mo- 
hou se za účelem jejich vyřešení dotázat na informačních  
telefonních linkách Územního pracoviště v Hořovicích  
- tel. číslo: 311 540 311, nebo FÚ pro Středočeský kraj - tel. 
číslo: 234 009 219.

Informační linky budou v provozu v termínu od 1.3.2013 
do 2.4.2013 (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 povinností. Předem vám děkují  
za spolupráci a těší se na její další pokračování.

Finanční úřad pro Středočeský kraj  
Územní pracoviště v Hořovicích 

Upozorňujeme občany, obdrží-li e-mail  
z adresy MUHostomice@email.cz,  
aby na něj nereagovali, neboť není  

poslaný z oficiální adresy  
Městského úřadu Hostomice.  
Jedná se o podvod s falešnou  

e-mailovou adresou.
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Přítomni: V. Šťáhlavský, V. Maršálek, J. 
Mikeš, V. Zachoval, M. Ulrich  
(od bodu 1.c), S. Kubišta, J. Jirák 
Omluven: J. Mičan 
Neomluven: V. Mandík 

zastupitelstvo města Hostomice: 
1) Schvaluje: 
a) Orgány schůze: 
 Návrhová komise:  
 V. Maršálek, J. Mikeš 
 Zapisovatel: J. Jirák 
 Ověřovatelé zápisu:  
 S. Kubišta, V. Zachoval 
 Hlasování: 6-0-0  
 (pro-proti-zdržel se) 
b) Program veřejného zasedání. 
 Hlasování: 6-0-0 
c) Rozpočet města na rok 2013  
 – dle návrhu navýšen o částku  
 21.000,- Kč v paragrafu Školní  
 jídelna, v paragrafovém znění.  
 Schodek bude kryt z prostředků  
 finanční hotovosti, maximálně  
 však do výše stavu finančních  
 prostředků bankovního účtu  
 k 1.1.2013. Hlasování: 7-0-0 
d) Účetní uzávěrku a hospodářský  
 výsledek Školní jídelny Hostomice,  
 včetně přerozdělení zisku dle  
 návrhu. Hlasování: 7-0-0 
e) Účetní uzávěrku a hospodářský  
 výsledek Základní školy Pavla  
 Lisého v Hostomicích, včetně  
 přerozdělení zisku dle návrhu. 
 Hlasování: 7-0-0 
f) Inventarizační zprávu města  
 Hostomice za rok 2012.  
 Hlasování: 7-0-0 
g) Rekonstrukci koupelny v bytě  
 v bytovém domě č.p. 169  
 v maximální výši 59.000,- Kč.  
 Hlasování: 7-0-0 
h) Schvaluje přijetí finančního daru  
 ve výši 30.000,- Kč od RNDr. Mgr.  
 Richarda Chvojky, CSc. na opravy  
 chodníků a dešťové kanalizace. 
 Hlasování: 7-0-0 
i) Poskytnutí finančního daru ve výši  
 7.000,- Kč Asociaci rodičů a přátel  

 zdravotně postižených dětí  
 v ČR, o.s. – Klub Uzlík na úhradu  
 nákladů na pobyt postiženého  
 občana Hostomic na letním  
 táboře. Hlasování: 7-0-0 
j) Poskytnutí finančního daru ve výši  
 8.000,- Kč na činnost Šachového  
 klubu při MěÚ Hostomice.  
 Hlasování: 7-0-0 
k) Poskytnutí finančního daru ve výši  
 3.900,- Kč Českému svazu včelařů  
 Hostomice na činnost. 
 Hlasování: 7-0-0 
l) Poskytnutí finančního daru ve výši  
 5.000,- Kč Českému svazu chova- 
 telů Hostomice na činnost. 
 Hlasování: 7-0-0 
m) Poskytnutí finančního daru ve výši  
 10.000,- Kč Svazu tělesně postiže- 
 ných Hostomice na činnost.  
 Hlasování: 7-0-0 
n) Poskytnutí finančního daru ve výši  
 2.000,- Kč Českému svazu ochrán- 
 ců přírody. Hlasování: 6-0-1 
o) Poskytnutí finančního daru ve výši  
 15.000,- Kč Domovu Hostomice  
 - Zátor. Hlasování: 7-0-0 
p) Změnu vyhlášky o místních  
 poplatcích – ve smyslu zrušení  
 poplatku ze vstupného z kultur- 
 ních akcí. Hlasování: 7-0-0 
q) Sepsání dodatku ke smlouvě  
 ke sběru a likvidaci odpadu  
 s firmou Rumpold – P, s.r.o.  
 o inflační doložce.  
 Hlasování: 7-0-0 
r) Vyřazení evidovaného majetku  
 města dle návrhu.  
 Hlasování: 7-0-0 
s) Zrušení vyhlášky č. 4/2010  
 o ochraně ovzduší.  
 Hlasování: 7-0-0 
t) Proplacení p. starostovi 13 dnů  
 nevyčerpané dovolené roku 2012. 
 Hlasování: 6-0-1 
u) Revokaci části č. 1. písm. g) bod 1.  
 usnesení č. 9/2012 – zastupitelstvo  
 schvaluje směnu pozemků nově:  
 1. parc. č. 1795/4, 1789/5 a 1120/32  
  všechny v k.ú. Hostomice pod  

  Brdy ve vlastnictví města  
  Hostomice za pozemky parc.  
  č. 1209/17 a 1209/20 všechny  
  v k.ú. Hostomice pod Brdy  
  ve vlastnictví manželů Evy  
  Budilové a Stanislava Budila st.  
 2. parc. č. 1796/2 a 1120/47 oba  
  v k.ú. Hostomice pod Brdy  
  ve vlastnictví města Hostomice  
  za pozemky parc. č. 1183/2  
  a 1183/10 oba v k.ú. Hostomice  
  pod Brdy ve vlastnictví Evy  
  Budilové a Stanislava Budila st.  
 Hlasování: 7-0-0 

2. neschvaluje: 
a) Poskytnutí finančního daru  
 Domovu Na Výsluní Hořovice. 
 Hlasování: 7-0-0 
b) Poskytnutí finančního daru Martě  
 Šestákové Vaculíkové – Podbrdské  
 vydavatelství. Hlasování: 7-0-0 
c) Poskytnutí finančního daru  
 Okresnímu sdružení hasičů Čech,  
 Moravy a Slezska.  
 Hlasování: 7-0-0 
d) Poskytnutí finančního daru Svazu  
 neslyšících a nedoslýchavých ZO  
 v ČR. Hlasování: 7-0-0 
e) Vyřazení starých pohledávek  
 města z účetní evidence.  
 Hlasování: 7-0-0

3. Bere na vědomí: 
a) Záměr o změně nájemce trafiky  
 v domě č.p. 248 v Hostomicích  
 z Ludviky Koudelové na Ing.  
 Miloslava Turka.
b) Informaci, že za 4. Q 2012 bylo  
 odvedeno DPH ve výši 17.544,- Kč. 
c) Informaci o podaném oznámení  
 o zúžení pozemní komunikace  
 vedoucí z náměstí do areálu  
 bývalého JZD Hostomice.
Usnesení bylo schváleno. 
Hlasování: 7-0-0

uSneSenÍ ze zaSedánÍ zaSTupITeLSTVa MěSTa HOSTOMICe Č. 1/2013 
KOnanÉHO dne 13. únOra 2013 Od 18.00 HOd. V MaLÉ zaSedaCÍ MÍSTnOSTI Měú HOSTOMICe
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Duchovní slovo na březen
Milí přátelé,
Popeleční středou nám začala postní doba, a tak stojí za to zastavit 
se u smyslu půstu. Často se jeho význam omezuje na hladovění, nebo  
úsilí o zhubnutí, posílení zdraví. To všecko může být pravda, ale to není 
ten původní význam. 
Půst, ve kterém si člověk něco odřekne, posiluje vůli, a to pomáhá  
v posílení kázně. Na prvním místě kázně ve svém myšlení, dále  
ve svých vztazích. Toto je smysl půstu. Nejde ani tolik o odřeknutí si 
nějakého dobrého jídla, je mnohem těžší, když člověk udělá jakousi  
revizi ve své duši a uvědomí si, jaké má vztahy s příbuznými, přáteli, 
sousedy, spolupracovníky. Nastolení kázně ve vztazích pochopitelně 
vyžaduje úsilí o jejich nápravu – omluva, smíření, ochota vyjít vstříc 
někomu, kdo je mi nesympatický. 
Zmínil jsem, že půst znamená také posílení kázně smyslů. Dnes jsme 
atakováni různými reklamami, stále jsme zahlcováni novými informa- 
cemi. A to všechno se do člověka dostává, je dobré si ty věci urovnat 
a říct si: Tohle je pro můj život opravdu důležité a tohle je naprosto  
zbytečné. Na tohle nebudu brát zřetel, protože to jenom zatěžuje 
moji mysl. Práce na sobě samých nás učí trpělivosti a umožňuje nám  
stávat se svobodnými. Přeji nám tedy zdar v úsilí o pravý půst  
a požehnané prožití postní doby i Velikonoc. Stefan Wojdyla, kněz

■ 2. března 2013 od 10.00 hod. bude v bezdědickém kostele 
sloužena mariánská bohoslužba. zváni jsou všichni lidé  
dobré vůle. 

Pokud poznáte místo na fotografii, 
napište správnou odpověď buď na e-mail:  
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 publi- 
kaci „Hořovicko na starých fotografiích“. 
V únorovém čísle vyšla fotografie kapličky 
v Zátoře. 
Výherci jsou: Petr Neugebauer – Hosto- 
mice, Antonín Lenkvík – Žatec, Jaroslava 
Svobodová – Hostomice, Jana Beránková  
– Hostomice. Gratulujeme! Knihy jsou  
k vyzvednutí u pana starosty.
Březnová soutěžní fotografie
Losovat budeme z odpovědí došlých  
do 15.3.2013 včetně.

soUtěžtE s HostomicKÝmi ListY!

boHosLUžbY  
o vELiKonocícH: 
Letošní velikonoční bohoslužby se budou 
konat na dvou místech, ve farním kostele 
sv. Jiljí v Hořovicích a v kostele Nastolení 
sv. Petra v Hostomicích. 

program bohoslužeb v Hořovicích:  
■ 28. března 
 Zelený čtvrtek od 18.00 hod.
■ 29. března 
 Velký pátek od 18.00 hod.
■ 30. března 
 Bílá sobota od 20.00 hod.,  
 na Bílou sobotu bude pokřtěno  
 sedm dospělých farníků.
■ 31. března 
 Velikonoční neděle od 10.00 hod.
■ 1. dubna 
 Velikonoční pondělí od 10.00 hod.

program bohoslužeb v Hostomicích: 
Bohoslužby povede Mons. Karel Herbst, 
pomocný pražský biskup.
■ 29. března 
 Velký pátek od 18.00 hod.
■ 30. března 
 Bílá sobota od 19.00 hod.
■ 31. března 
 Velikonoční neděle od 11.00 hod.
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socha po třinácti 
letech našla svého 
majitele 
Dne 30. října 2000 došlo v katastru 
města Hostomice k nálezu dvou soch 
„Srdce Ježíšovo“ a „sv. Anna“. Poli- 
cie ČR provedla šetření za účelem 
zjištění, zda tyto sochy nepochází  
z trestné činnosti. Vzhledem k tomu,  
že se nepodařilo prokázat tuto sku- 
tečnost, byly sochy předány na MěÚ  
v Hostomicích.
28. ledna 2013 byl kontaktován hlavní 
konzervátor památek Arcibiskupství 
Pražského P. mgr. Vladimír Kelnar.  
Z fotodokumentace bylo zjištěno i přes 
značné poškození, že socha „Srdce 
Ježíšovo“ pochází z kostela Narození 
sv. Jana Křtitele v Osově. Socha byla 
předána pracovníkům Arcibiskupství. 
Žádáme vás, poznáte-li, ze kterého  
kostela pochází socha sv. Anny, 
abyste zavolali na mobil 602 208 496. 
Děkujeme za pomoc. 

Vít Šťáhlavský, starosta

šacHY - ohlédnutí za ukončenou 
soutěžní sezónou 
Předposlední únorovou neděli skončila Regionální soutěž šachových družstev. 
Šachový klub při MěÚ Hostomice obsadil v silné konkurenci velmi pěkné 
3. místo. Nejlepšími hráči našeho družstva byli Rostislav Placheta, Vlastimil 
Kraisl a Dušan Fairaisl. 
K pravidelným tréninkům se scházíme každou neděli v 18 hodin na městském 
úřadě. Rádi uvítáme v našich řadách další zájemce o šachovou hru. 
Rostislav Placheta vede již druhým rokem šachový kroužek v Základní škole 
Pavla Lisého. Snažíme se tak získat a vychovávat dorost z řad mládeže. 

Jiří Kadeřábek

Konečné pořadí ročníKu 2012/2013 

poř. družstvo part. + = - Mp3 Body

1 SK Pyrit Příbram B 7 6 0 1 18 24,5
2 ŠK Kovohutě Příbram 7 5 2 0 17 25,0
3 MěÚ Hostomice 7 4 1 2 13 19,5
4 ŠK Příbram - Baník B 7 3 3 1 12 19,0
5 TJ Jince B 7 2 2 3 8 19,5
6 ŠK KDJS Sedlčany B 7 2 0 5 6 16,5
7 SK Zdice B 7 2 0 5 6 12,0
8 TJ Jince C 7 0 0 7 0 4,0
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na KožíšKův aUtogram  
DítKa vYDržELa ČEKat  
i něKoLiK DEsítEK minUt 
V úterý 12. února 2013 se žáci 4. - 6. ročníku zdejší základní školy vydali  
na představení do Divadla kouzel Pavla Kožíška v Líbeznici u Prahy. 
Kouzelník Pavel Kožíšek se svou asistentkou Hanou Mašlíkovou dětem před- 
vedli úžasné triky, do kterých zapojovali i diváky, a to včetně paní učitelek.  
Všichni odvážní si vysloužili kouzelnické vysvědčení s velikou jedničkou.  
Několik jednoduchých kouzel Kožíšek dětem i prozradil, aby si je doma mohly 
samy vyzkoušet. 

Po představení se všechny třídy 
vyfotily s kouzelníkem i jeho asis- 
tentkou přímo na jevišti. Všechny 
děti si nadšeně vyčkaly frontu 
na mágův podpis i s věnováním. 
Stejně nabito bylo rovněž v kou- 
zelnickém obchůdku, kde byly 
k zakoupení některé triky, kou- 
zelnické klobouky, upomínkové 
předměty atd. V celém prostoru 
divadla byly k vidění kouzelnické 
rekvizity slavných kouzelníků. 
Na přání dětí nás po představení 
čekal oběd v McDonald´s, 
kde si všichni do sytosti užili 
přeslazených nápojů a smažených 
laskomin. Cestou zpět jsme si 
užili také přívaly sněhu a do- 
pravní kalamitu, takže jsme byli 
moc rádi, když jsme, ačkoliv  
s půlhodinovým zpožděním, do- 
razili živí a zdraví zpět do školy. 
Další informace o této výpravě 
(včetně úryvků ze slohových prací 
žáků) i dalších akcích školy na- 
leznete na webových stránkách 
www.zsplhostomice.cz, na kterých 
je k vidění i mnoho fotografií. 

Ivana Ševčíková 
třídní učitelka 5. ročníku
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Lyžařský výcvik  
žáků zš p. Lisého
Na přelomu ledna a února odjelo 32 žáků naší školy se svými  
učiteli pod vedením pana učitele Adámka na lyžařský výcvik  
do Jizerských hor. Ubytováni byli v chatě Fania v Albrechticích.  
Sjezdovky leží nedaleko, a tak vzhledem k příznivému počasí  
mohly děti lyžovat denně na Světlém vrchu nebo na Špičáku. 
Po několika dnech se všichni žáci naučili lyžovat. Mohli se tak 
zúčastnit závěrečné soutěže ve slalomu. Nejúspěšnější ze žáků  
7. ročníku byla Markéta Svobodová. 
Během pobytu se děti zapojily do celopobytové hry o fáníky, navští- 
vily plavecký bazén v Jablonci nad Nisou, IQ centrum v Liberci, 
prokázaly odvahu při večerní hře v lese, zahrály si plno her, zhlédly 
zajímavé filmy, zatančily si, předvedly se v karnevalových maskách, 
za získané fáníky si mohly vybrat různé odměny poslední den při 
horském jarmarku. 
Chování bylo bez problémů, nemoci ani úrazy jsme nezaznamenali. 
Řešíme problém se stravováním – ne všechna jídla nám chutnala, 
v loňském roce byly kvalita i chuť jídla lepší. Myslíme, že všichni 
účastníci kurzu byli jinak spokojeni. 

Mgr. Jiřina Kordulová, Mgr. Daniela Fatková, Mgr. Aneta Šimonová
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promítání  
na intEraKtivní 
tabULi
18. února 2013 se sešli členové STP v Hos- 
tomicích v učebně německého jazyka na ZŠ  
P. Lisého, aby zhlédli zajímavý dokument o krá- 
sách našeho okolí. Film Český kras je zavedl  
do oblasti Karlštejnska, Kody a  Zlatého koně. 
Uvědomili jsme si, jak krásná místa, o kterých 
často ani nevíme, máme na dosah. 
O občerstvení 26 účastníků se postarala děvčata 
ze školní družiny. Děkujeme jim. 

Mgr. Jiřina Kordulová, výbor STP
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MaTeřSKá šKOLa  
HOSTOMICe

zve rodiče a děti na

 zápIS děTÍ 
dO Mš HOSTOMICe 

a den OTeVřenýCH 
dVeřÍ

přijďte se podívat mezi nás  
17. dubna 2013 od 9.00 do 16.00 hodin

K zápISu dOneSTe:

❚ občanský průkaz  
zákonného zástupce dítěte

❚ rodný list dítěte

KrITÉrIa prO přIjÍMánÍ děTÍ  
dO MaTeřSKÉ šKOLY HOSTOMICe:

K předškolnímu vzdělávání  
jsou přednostně přijímány děti  

v posledním roce před zahájením  
povinné školní docházky s místem  

trvalého bydliště v Hostomicích  
(§ 34, odst. 4, § 179, odst. 2 zákona  

č. 561/2004 Sb., školský zákon),  
ale také i děti, kterým byl povolen  

odklad školní docházky.

děti s místem trvalého pobytu  
v Hostomicích jsou přijímány do Mš  

s ohledem na následující kritéria,  
která vyjadřují stupeň priority:

1. Děti dle věku (5, 4, 3)

2. Děti, které nesplňují podmínku  
trvalého bydliště v Hostomicích,  

ale pouze v případě, že již byli uspokojeni  
všichni ostatní žadatelé s trvalým  

bydlištěm v Hostomicích.
O přijetí dítěte nerozhoduje datum  
podání ani pořadí podané žádosti. 

Mateřská škola je pro děti  
od 3 do 6 (7) let, děti mladší 3 let  

budou přijímány pouze výjimečně!
Hana Beránková, ředitelka MŠ

■ 22. ledna 2013 navštívila naši školku opět divadelní společnost 
Zvoneček. Pro děti byla připravena oblíbená pohádka O Smolíčkovi. 
Pohádka děti zaujala. Celý děj sledovaly se zaujetím. Největší zážitek 
byla možnost si loutky půjčit, pohrát si s nimi. 
■ Následující den jsme s předškoláky navštívili ZŠ. Přivítali nás 
prvňáčkové s paní učitelkou Károvou. Pro uvolnění jsme si společně 
zazpívali známé dětské písničky. Prvňáčkové nám předvedli, co se již  
ve škole naučili. Žáci druhého stupně pro nás připravili u nás oblíbenou 
opičí dráhu. Na závěr byly zábavnou formou prověřeny i naše zna- 
losti. Drobné hry a úkoly na nás čekaly ve školní družině. Většina dětí  
si s úkoly poradila a už se na školu začala těšit, nejvíce -na tělocvičnu.
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oznámEní
■ Základní organizace ČČK v Hostomi- 
cích zve všechny děti i dospělé na dětský 
karneval, který se koná 2.3.2013 v res- 
tauraci U Frajerů od 14 hodin. Balíčky  
pro děti budou připravené. Dospělí vstup 
30 Kč.
■ pozvánka na výroční členskou  
schůzi STp v Hostomicích, která se 
uskuteční v pátek 15.3.2013 od 13.30  
hodin na sále v restauraci U Frajerů  
v Hostomicích. 
■ Kuželky 
Výbor STP Hostomice vás zve ve čtvrtek 
21.3.2013 ke hraní kuželek na Lhotce.  
Autobus odjíždí v 15.20 hod. z Hostomic, 
návrat možný v 18.49 hod. ze Lhotky.  
Po příjezdu na Lhotku si prohlédneme 
zdejší kostelík. Hra začne v 16 hodin 
v hostinci U Prejzků, cena dle počtu 
účastníků (max. 50,- Kč na osobu). 
Přezůvky s sebou!
■ Masáže – pavlína duníková, Tyršovo 
nám. 25, Hostomice, tel.: 731 455 094.
Přijďte si dopřát masáž, zarelaxovat si  
a odpočinout od každodenních starostí.  
Nabízím vám: klasickou masáž, detoxikační 

medovou, baňkování, lymfatické masáže, 
indickou masáž hlavy + antistresovou, 
čokoládovou, horké lávové kameny,  
reflexní masáž chodidel. Na všechny  
druhy masáží je možné zakoupit dárkové 
poukazy. Těším se na vaši návštěvu!
www.masaze-pavlina.webnode.cz

poDěKování
■ Sbor dobrovolných hasičů Hostomice 
děkuje sponzorům a občanům za věcné 
dary k pořádání letošního plesu a všem 
členům SDH, kteří se na této akci podíleli. 
Za SDH Hostomice Petr Šinágl – starosta.
■ FC Veteráni Hostomice děkuje všem 
svým příznivcům za podporu při pořádání 
18. hostomické fotbalové tancovačky.

zUbní poHotovost
Březen 2013
■ 2. a 3. Dr. Jiří Burka 
 Chyňava, tel. 311 691 131
■ 9. a 10. Dr. Blanka Burková 
 Beroun, tel. 311 610 225
■ 16. a 17. Dr. Jiří Cajthaml 
 Drozdov, tel. 605 420 898

■ 23. a 24. Dr. Petra Davidová 
 Beroun, tel. 775 595 704
■ 29. a 30. Dr. Vladimíra Krabcová 
 Beroun, tel. 311 621 973
■ 31.3 a 1.4. Dr. František Hentsch 
 Zdice, tel. 311 685 672
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.
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