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■ 19.10.2010 Státní volební ko- 
mise vyhlásila oficiální výsledky 
komunálních voleb,
■ 20.10.2010 začala běžet 10 den- 
ní lhůta pro podání návrhu na  
neplatnost,
■ 29.10.2010 po 16.00 hod. lze 
dotazem na krajském soudu zjistit, 
zda návrh na neplatnost byl úspěš- 
ně podán. Dejme tomu, že nebyl.
■ 29.10.2010 po 16.00 hod. může 
stávající starosta nejdříve svolat 
ustavující schůzi zastupitelstva,  
a to nejdříve na 6.11.2010,

■ 6.11.2010 první možný termín 
konání ustavující schůze.
■ 7.11.2010 poslední možný ter-
mín, kdy stávající starosta svolává 
ustavující schůzi.
■ 15.11.2010 poslední termín, na 
který je ustavující schůze svolána.
Na ustavující schůzi zastupitelstva 
všichni zvolení zastupitelé složí slib. 
Slíbí věrnost České republice a na 
svou čest a svědomí slíbí, že svoji 
funkci budou vykonávat svědomi- 
tě, v zájmu města a jeho občanů  
a budou se řídit Ústavou a zákony 

České republiky. Potom zastupitelé 
zvolí orgány obce. V případě Hos- 
tomic bude zastupiteli volen sta-
rosta, místostarosta a předsedové  
a členové finančního a kontrolního 
výboru zastupitelstva. Bude sesta- 
ven a ověřen zápis z ustavující 
schůze. Nové, nebo staronové orgá- 
ny města se ujmou svých funkcí,  
a pokud chceme, aby se předvoleb- 
ní sliby začaly plnit, musí se začít 
pracovat. Ing.Vladimír Zachoval

Kandidátní listina Hlasy
Počet 

kandidátů

Přepočtený 
základ 

dle počtu 
kandidátů

Přepočtené 
% platných 

hlasů

Počet 
mandátů

číslo název abs. v % 

1 Komunistická strana Čech a Moravy 831 12,49 9 6 654,00 12,48 1

2 Sdružení nezávislých kandidátů 2 795 11,95 9 6 654,00 11,94 1

3 Občanská demokratická strana 2 251 33,83 9 6 654,00 33,82 4

4 Hasiči 763 11,47 9 6 654,00 11,46 1

5 Sdružení nezávislých kandidátů 1 1 119 16,82 9 6 654,00 16,81 1

6 TOP 09 895 13,45 9 6 654,00 13,45 1

Počet 
volených členů 
zastupitelstva

Počet 
volebních 

obvodů

Okrsky
Voliči 

v seznamu
Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

celkem zpr. v %

9 1 2 2 100,00 1 316 795 60,41 795 6 654

Co bude po volbách úředně správně a kdy?

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOSTOMICE

15. a 16. října 2010 proběhly komunální volby v Hostomicích. 
Nejpravděpodobnější scénář dalšího úředního postupu při volbě nových 
orgánů města vyplývá z následujícího harmonogramu:

USTAVUJÍCÍ SCHŮZE 
ZASTUPITELSTVA SE USKUTEČNÍ 

10. LISTOPADU 2010 
V 18.00 HODIN  

V SÁLE RESTAURACE U FRAJERŮ
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POPLATKY ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
V souladu se schválenou vyhláškou města Hostomice o místních poplatcích upozorňujeme občany, že mají 
povinnost hlásit zábor veřejného prostranství a zaplatit místní poplatek za jeho užívání. Dosud město  
tento poplatek nevymáhalo, ale protože se množí případy, kdy si někteří naši spoluobčané dělají z veřejného 
prostranství soukromé skladiště, je město nuceno přistoupit k jeho vymáhání. Účelem poplatku za zábor 
veřejného prostranství není výdělečná činnost města ani šikana občanů za skládání uhlí, dřeva, písku, či za 
něco podobného. Účelem poplatku je snaha o zamezení dlouhodobého skladování na veřejných prostran- 
stvích – skládky písku, suti, stavebního materiálu, dřeva apod., které mají někteří naši spoluobčané již  
několik let před svými domy a dlouho by je tam asi ještě měli, kdyby město nezačalo poplatky vymáhat. 
Upozorňujeme tedy „dlouhodobé skladníky materiálů na veřejných prostranstvích“, aby neprodleně  
odstranili skladované materiály z veřejných prostranství. Pokud se tak nestane, může město vyměřit poplatek 
až tři roky zpětně a až trojnásobně jej navýšit. Ostatní spoluobčany žádáme, aby včas zaplatili za zábor 
veřejného prostranství a poté včas materiál odstranili.

Výňatek z veřejné vyhlášky o místních 
poplatcích:

Hlava II
Poplatek za užívání veřejného 
prostranství1)

Čl. 10 - Předmět poplatku
1) Poplatek se vybírá za zvláštní užívání  
 veřejného prostranství, kterým se  
 rozumí provádění výkopových prací,  
 umístění dočasných staveb a zařízení  
 sloužících pro poskytování prodeje  
 a služeb, pro umístění stavebních nebo  
 reklamních zařízení, zařízení cirkusů,  
 lunaparků a jiných obdobných atrak- 
 cí, umístění skládek, vyhrazení trva- 
 lého parkovacího místa a užívání  
 tohoto prostranství pro kulturní, spor- 
 tovní a reklamní akce nebo potřeby  
 tvorby filmových a televizních děl.
2) Z akcí pořádaných na veřejném  
 prostranství, jejichž výtěžek je zcela  
 určen na charitativní a veřejně  
 prospěšné účely, se poplatek neplatí.
Čl. 11 - Poplatník
Poplatek platí fyzické i právnické osoby,  
které užívají veřejné prostranství způso- 
bem uvedeným v Čl.10.
Čl. 12 - Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen oznámit správci  
 poplatku písemně nebo ústně do  
 protokolu užívání veřejného prostran- 
 ství nejméně 5 dní před započetím  
 jeho užívání. V případě užívání veřej- 
 ného prostranství na dobu kratší než  
 1 den je nutno splnit tuto povin- 
 nost nejpozději před započetím uží- 
 vání veřejného prostranství některým  
 ze způsobů zvláštního užívání. Pokud  
 tento den připadne na sobotu, neděli  
 nebo státem uznaný svátek, je dnem,  

 ve kterém je poplatník povinen ozna- 
 movací povinnost splnit, nejblíže  
 předchozí pracovní den.
2) Po ukončení užívání veřejného pro- 
 stranství je poplatník povinen oznámit  
 tuto skutečnost správci poplatku stej- 
 ným způsobem jako v odstavci 1 do 5  
 dnů a nahlásit rozsah záboru v m2.
3) Při plnění oznamovací povinnosti  
 je poplatník povinen sdělit správci  
 poplatku příjmení, jméno nebo název  
 právnické osoby, bydliště nebo sídlo,  
 rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzic- 
 kou nebo právnickou osobu, která je  
 podnikatelským subjektem, uvede též  
 čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž  
 jsou soustředěny peněžní prostředky  
 z její podnikatelské činnosti.
Čl. 13 - Vznik a zánik poplatkové 
povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy 
došlo k užívání veřejného prostranství 
způsobem uvedeným v Čl. 10 až do dne, 
kdy toto užívání skončilo.
Čl. 14 - Sazba poplatku
1) Poplatek činí za každý i započatý m2  
 a každý i započatý den užívání veřej- 
 ného prostranství:
a) za provádění výkopových prací 5 Kč
b) za umístění zařízení sloužící  
 pro poskytování služeb 10 Kč
c) za umístění zařízení sloužícího  
 pro poskytování prodeje 25 Kč
e) za umístění reklamního  
 zařízení 10 Kč
g) za umístění a provoz lunaparků  
 a jiných obdobných atrakcí 10 Kč
h) za umístění a provoz cirkusů  
 a jiných obdobných atrakcí 10 Kč
ch) za umístění skládek 5 Kč

i) za vyhrazení trvalého  
 parkovacího místa 2 Kč
j) za užívání veřejného  
 prostranství pro kulturní,  
 sportovní a reklamní akce 5 Kč
k) za užívání veřejného  
 prostranství pro potřeby tvorby  
 filmových a televizních děl 10 Kč
2) Z akcí pořádaných na veřejném  
 prostranství, jejichž výtěžek je zcela  
 určen na charitativní a veřejně pros- 
 pěšné účely, se poplatek neplatí.
Čl. 15 - Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství  
 po dobu kratší 1 dne nejpozději v den,  
 kdy bylo s užíváním veřejného pro- 
 stranství započato a to předem,
b) při užívání veřejného prostranství  
 po dobu delší než 1 den nejpozději  
 v den, kdy užívání veřejného pro- 
 stranství skončilo,
c) poplatek stanovený týdenní nebo  
 měsíční paušální částkou je splatný  
 poslední den v příslušném týdnu  
 nebo měsíci,
d) poplatek stanovený roční paušální  
 částkou je splatný do 31.12. přísluš- 
 ného kalendářního roku.
2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobo- 
 tu, neděli nebo státem uznaný svátek,  
 je dnem, ve kterém je poplatník  
 povinen svoji povinnost splnit, nej- 
 blíže následující pracovní den.
Čl. 16 - Osvobození
1) Poplatku nepodléhá:
a) vyhrazení trvalého parkovacího místa  
 pro osobu zdravotně postiženou,
b) příspěvková organizace, jejímž zřizo- 
 vatelem je město.
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2) Vznik nároku na osvobození od pla- 
 cení poplatku je poplatník povinen  
 správci poplatku oznámit písemně  
 nebo ústně do protokolu:
a) ve lhůtě stanovené v Čl. 12 této  
 vyhlášky,
b) v případě vzniku osvobození po spl- 
 nění oznamovací povinnosti ve lhůtě  
 do 15 dnů ode dne, kdy nastala  
 skutečnost zakládající nárok na osvo- 
 bození.
3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě  
 je poplatník povinen oznámit zánik  
 nároku na osvobození.

Část třetí
Ustanovení společná
Čl. 30
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (od- 
 vedeny) včas nebo ve správné výši,  
 vyměří obec poplatek platebním  
 výměrem. Včas nezaplacené (neodve- 

 dené) poplatky nebo jejich nezapla- 
 cenou (neodvedenou) část může obec  
 zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené  
 poplatky se zaokrouhlují na celé  
 koruny nahoru.
2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené  
 lhůtě svoji oznamovací povinnost  
 vyplývající z této vyhlášky nebo  
 uloženou rozhodnutím podle zákona  
 č.337/1992 Sb., o správě daní a po- 
 platků, ve znění pozdějších předpisů,  
 může mu správce poplatku opakovaně  
 uložit pokutu za nepeněžité plnění  
 ve smyslu ustanovení 37 a 37a citova- 
 ného zákona.
Čl. 31
1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní  
 svoji poplatkovou povinnost stano- 
 venou touto obecně závaznou  
 vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit  
 nebo doměřit do 3 let od konce  
 kalendářního roku, ve kterém poplat- 
 ková povinnost vznikla.

2) Byl-li před uplynutím této lhůty  
 učiněn úkon směřující k vyměření  
 nebo doměření poplatku, běží tříletá  
 lhůta znovu od konce roku, v němž  
 byl poplatník nebo plátce o tomto  
 úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit  
 nebo doměřit poplatek však lze  
 nejpozději do 10 let od konce  
 kalendářního roku, ve kterém poplat- 
 ková povinnost vznikla.
Čl. 32
Zastupitelstvo města může na žádost 
poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti 
poplatek nebo jeho příslušenství zcela 
nebo částečně prominout.

1) Zákon č. 128/200 Sb., o obcích, § 34: 
„Veřejným prostranstvím jsou všechny 
náměstí, tržiště, ulice, chodníky, veřejná 
zeleň, parky a další prostory přístupné 
každému bez omezení, tedy sloužící  
obecnému užívání, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru.”

POZVÁNKA PRO TRHOVCE
Město Hostomice pořádá dne 4. prosince 2010  
od 8 hodin na Tyršově náměstí „adventní jarmark”  
spojený s večerním rozsvícením vánočního stro- 
mečku a mikulášskou nadílkou. 
Na tuto akci rádi přivítáme prodejce s tematickým 
adventním zbožím, zbožím pro staročeský jarmark 
a s vánočním osvětlením stánku. Cena za stánek 
je stanovena paušálem 200 Kč. Je možno využít  
i připojení na elektrický proud a městskou vodu 
(hydrant) za poplatek 100 Kč. 
Pro objednání místa a více informací prosím  
kontaktujte pana Dvořáka na tel.: 608 822 964. 
Tematické okruhy nabízeného zboží: 
■ jmelí, adventní věnce, vánoční aranže ■ svíčky, svícny 
■ hračky, dárky a dárkové zboží ■ vánoční ozdoby na 
stromeček, řetězy ■ vánoční papírenské zboží, vánoční 
papír, dárkové jmenovky, stuhy ■ knihy, vánoční pohle-
dy ■ ozdoby ze sušených květin ■ purpura, prskavky, 
františky ■ adventní kalendáře, betlémy ■ cukrovinky, 
perníky s vánoční tematikou, marcipán ■ produkty z medu, 
medovina ■ vánoční stromky ■ květiny řezané i umělé ■ 
vánoční svíčky elektrické, solné lampy ■ sušené ovoce, 
ořechy všech druhů, pečené kaštany ■ výrobky ze dřeva, 
z proutí, ze slámy, kůže, z kamene ■ plátěné ubrusy, pros-
tírání s vánočními motivy ■ prodej lahvových vín z českých 
a moravských vinařských oblastí ■ vánoční pečivo balené 
■ keramika užitková i okrasná ■ vyšívané, háčkované  
a paličkované výrobky ■ výrobky uměleckých řemesel ■ 
výtvarné práce ■ šperky, umělecké sklo, bižuterie ■ koření, 
čaj, káva, spojeno s ochutnávkou nových druhů ■ obrázky 
všech technik ■ ovčí a beraní kožešiny a drobné výrobky  
z nich ■ pletené rukavice, šály ■ občerstvení (klobásy,  
grill, káva, grog, svařené víno, punč atd.)
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■ VÝSADBA STROMŮ
Dne 9.10.2010 proběhla výsadba stromů v Malostranské ulici  
a v zahradě mateřské školy v Bubenické ulici. O zvolení stromů rozho-
dovala vzrůstnost, potřebná péče (u těchto stromů minimální), odolnost 
při solení komunikací v zimě a vzhled. Plánek výsadby ve školce navrhl 
Jaroslav Nedvěd, Dis., podrobnosti dále. Zvoleny byly okrasné jabloně, 
lípa a javor babyka. Listy jabloní jsou sytě zelené, květy jsou bílé, růžové 
a purpurové. Drobné plody jsou v barevné paletě od žlutých přes jasně 
červené až po tmavě červené. Plody na jabloních mnohdy přetrvávají  
až do ledna a jsou velmi dekorativní. 
Výsadba proběhla až tento podzim z důvodu zamítnutí žádosti o dota- 
ce. Veškeré stromy a materiál (kůly, juta, kvalitní zemina) hradilo město 
Hostomice a pomoc při výsadbě byla dobrovolná - bez nároku na  
jakoukoliv odměnu. Odměnou všem dobrovolným „sázečům” byla  
radost ze zvelebení Hostomic a školky. Je pochopitelné, že ne všichni 
sdíleli kladný názor. Bohužel svůj názor projevili až v den výsadby, čímž 
všem dobrovolníkům přidělali značné množství práce navíc a došlo  
i ke zbytečným neshodám. Sázení stromů v Malostranské ulici se  
projednávalo na veřejném zasedání a padla o něm zmínka i v HL.  
Na projev svého vlastního názoru, ať kladného, či záporného, bylo tedy 
času dost. Všem zúčastněným děkujeme. 
MALOSTRANSKÁ - Záměr výsadby je následující - doplnit a zpří- 
jemnit uliční prostor. Koruny stromů tvoří stín v horkých letních dnech, 
kořenový systém odčerpává přebytečnou podzemní vodu z budov,  
a výrazně tím zlepšuje mikroklima. Jedná se o okrasné jabloně - 25 ks, 
javor babyka a lípu malolistou. 
Z pohledu historického je známo, že v místě původně rostly jasany-
Fraxinus, po jejich dožití byly nahrazeny lípami, jejichž velké koruny 
podléhaly tzv. řezu, aby nezasahovaly do oken. Tímto neodborným 
zásahem byly stromy odsouzeny k zániku. To však nebyl jediný důvod, 
proč původní lípy musely ustoupit, komunikace je v zimních měsících 
zatěžována vodou smíchanou se solí, která stromům úplně nevyhovuje. 
Okrasné jabloně jsou spolu s javorem babyka proti soli odolné, jen lípa 
snáší sůl velmi špatně, proto pro ni bylo zvoleno místo naproti památ- 
ným stromům. Akce byla dobrovolná, a proto doufám, že podobné  
se budou setkávat s větším zájmem místních obyvatel.
ŠKOLKA - Záměr obnovy zeleně ve školce byl následující - v zahradě 
školky se nacházelo mnoho přestárlých jedinců, většinou jabloní, které 
svým habitem a provozní bezpečností neodpovídaly danému prostoru. 
Proto bylo přistoupeno ke kácení některých z nich. V návrhu je řešeno 
pohledové odčlenění od okolních ploch pomocí výsadby keřů. Hlavní 
osu zahrady zakládá úhlopříčka tvořená trojicí okrasných třešní a domi- 
nantním dubem. Tímto vznikl bezpečný a zastíněný prostor pro dětské 
hrátky a radovánky. Zvolené taxony neobsahují alkaloidy v plodech, 
listech, ani v květech. Sandra Svobodová, Jaroslav Nedvěd, Dis.

PREVENTIVNÍ RADY  
A INFORMACE PRO SENIORY
Jak se bránit trestným činům 

Situace o kterých stále slyšíme v různých mediích,  
ale neřídíme se jimi. Před čím se tedy chránit? 

Do bytu pouštějte jen známé - Nikdy neotvírejte dveře, 
nevíte-li, kdo je za nimi. Cizí lidi si nikdy nevpouštějte 
do bytu nebo do domu ani na pozemek, pouze ty, které 
dobře znáte, nebo se vám důvěryhodně prokáží a sdělí 
vám, proč přichází. Pokud vás někdo oslovuje jménem,  
ještě to neznamená, že vás zná.

Množné číslo na jmenovce - Je vhodné uvádět na 
jmenovce na dveřích příjmení v množném čísle 
(Novákovi) nebo v mužském rodu, zvláště v případě, 
že v bytě žije sama žena. Buďte opatrní, neotvírejte 
každému, kdo vás za dveřmi požádá o pomoc. Třeba  
o možnost si zatelefonovat, či předání zásilky pro 
vašeho souseda. Situaci můžete řešit, i přes zavřené 
dveře. Pomoc zprostředkujete např. přivoláním souseda 
nebo sanitky apod. Mějte vždy důležitá telefonní čísla 
poblíž vašeho telefonu nebo na dobře viditelném místě. 
Zamykejte hlavní vchodové dveře a u rodinných dom- 
ků mějte zamčená vrátka i vstupní dveře do domu.

Kukátko na dveře - Pro své bezpečí si pořiďte dveřní  
panoramatické kukátko, které vám umožní vidět 
široký prostor za vašimi dveřmi a pojistný řetízek, díky 
kterému můžete vyřídit některé záležitosti v relativním 
bezpečí. 

Peníze do banky - Nemívejte doma více peněz v ho-
tovosti nebo velmi cenné věci, pokud nemáte doma 
zabudovaný trezor. Peníze si raději uložte na svůj účet 
a cennosti do bezpečnostní schránky v bance, na poště 
nebo v jiném peněžním ústavu. Své cennosti si raději 
vyfotografujte, pro jejich případném odcizení vám tyto  
fotografie usnadní jejich identifikaci. Noste u sebe jen
nezbytnou peněžní hotovost. 

Neprozrazovat stav cenností - Nikdy se před nikým 
nechlubte tím, kolik máte doma peněz, ani tím, jaké  
vlastníte cennosti. Stačí nepatrná chvilička, aby si vás 
podvodník vytipoval a dostal do vašeho bytu, kde vás 
může připravit o peníze a cennosti. Časté jsou i případy, 
kdy vás neznámá osoba žádá o pomoc a vzbuzuje tím  
soucit. Potřebuje nutně půjčit nebo rozměnit finanční
obnos a mezitím co jdete pro peníze, obhlédne, kde  
máte uloženou hotovost nebo položenou peněženku  
a využije situaci k jejímu odcizení.

Vynalézavost podvodníků - Mohou se například také 
vydávat za přítele vašeho příbuzného či známého,  
který je ve finanční tísni. Vždy je proto bezpečnější si 
informace pro jistotu ověřit. V případě zástupců firem
provádějících odečty energií požadujte služební prů- 
kaz, prokazující příslušnost k dané společnosti, sledujte 
vývěsky v domech, které na odečty upozorňují dopředu 
nebo si skutečnost ověřte telefonátem na daný úřad.

Dokončení v příštím čísle.
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Taneční a pěvecký soubor Měšťanské školy v Hostomicích pod Brdy v roce 1943

Je nám 80 let  
a našemu třídnímu učiteli 88 let. 
Provázel nás při každém setkání

Mgr. František Kuška zemřel 13. října 2010

Vše zmizí, jen stopy práce Tvé a lásky zůstanou ... je nám 80 let

Učitelé a žáci Měšťanské školy v Hostomicích v roce 1944
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Výstava ČSCH a ČZS
31. výstava králíků, holubů a drůbeže Českého 
svazu chovatelů spojená s výstavou květin,  
ovoce a zeleniny Českého zahrádkářského svazu 
se konala v sobotu 16. října 2010 v chovatelském 
areálu v Hostomicích. Tato výstava byla chovateli  
z našeho okresu i okresů okolních nejlépe  
obsazena za několik posledních let. Odborný-
mi posuzovateli ČSCH bylo celkem posouze-
no 446 zvířat z toho 190 králíků, 190 holubů  
a 66 kusů drůbeže. V letošním roce byla naše  
organizace pověřena pořádáním Okresní soutěže 
čtyřčlenných kolekcí králíků. V této soutěži bylo 
celkem posouzeno 20 kolekcí. 
Pohár „Vítězná kolekce okresní soutěže“ byl 
udělen na kolekci plemena Kastorex předsedy 
naší organizace Josefa Záhoříka s 382 body. Pohár  
„2 Nejlepší kolekce“ získal Jaroslav Srp z orga-
nizace Zaječov, také 382 bodů na plemeno Aljaška. 
Pohár „3 Nejlepší kolekce“ získal Josef Průcha 
z organizace Suchomasty na plemeno Český 
černopesíkatý, bylo mu uděleno 381 bodů. Pohár 
„Nejlepší králík výstavy“ byl udělen také v okresní 
soutěži Jaroslavu Srpovi na králíka plemene 
Aljaška, který obdržel 96 bodů. 
V této soutěži bylo dále uděleno 9 čestných cen. 
V nesoutěžní části expozice králíků bylo dále 
uděleno 5 čestných cen.
V expozici holubů byl pohár „Nejlepší holub 
výstavy“ udělen Josefu Hříbalovi st. na holuba 
plemene Moravský pštros modrý kapraď, 95 bodů. 
V této expozici bylo dále uděleno 5 čestných cen.
V expozici drůbeže byl pohár „Nejlepší kolekce 
drůbeže“ udělen Jaroslavu Petákovi z organizace 
Suchomasty na plemeno Australka, 283 bodů.
I návštěvnost výstavy byla proti loňské mírně 
lepší, a to i díky volbám, kdy někteří občané 
zašli i na výstavu. Proto bych chtěl touto cestou 
poděkovat všem, kteří se na uspořádání výstavy 
podíleli. Ať již to byli členové naší organizace,  
dále pak členové organizace zahrádkářů  
a v neposlední řadě sponzoři, kteří podpořili 
konání výstavy finančními i věcnými dary.

Vladimír Přívora, jednatel ZO ČSCH Hostomice

Drakiáda
Jak už bývá v říjnu tradicí, sešly se i letos děti k oblíbené podzimní 
zábavě – pouštění draků. V sobotu 2. října bylo sice počasí k této 
aktivitě ne moc vhodné – od rána svítilo sluníčko a sotva se pohnul 
lístek na stromě – ale odpoledne si vítr přece jen nechal říct a tu a tam 
zafoukal. 
Na louku za Hostomicemi dorazilo asi 25 dětí v doprovodu rodičů  
či prarodičů a pokusily se dostat své draky do výšky. Občas se to  
zdařilo a nad loukou se vznášely barevné draky různých tvarů  
i velikostí. Asi po hodině vše pokazil déšť, a tak děti chtě nechtě  
odcházely domů s drobnými odměnami a snad spokojené. Na všechny 
se budeme těšit i příští rok! Jana Císařová

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U SENIORŮ
V dnešním článku bychom se s vámi chtěli podělit o poznatky, které jsme 
získali během naší letité praxe se seniory. Jak jistě všichni víte, ve stáří 
dochází ke změnám tělesných, psychických a smyslových funkcí. Při péči o 
seniora na tyto změny nesmíme zapomínat.
POHYB - Je pomalý, často omezený, proto se seniorem pracujeme poma- 
lu a nespěcháme. Nabízíme mu pomoc ale jen do té míry, aby úkony, 
které zvládá, prováděl sám, a tím si udržel nebo zlepšil svou soběstačnost.  
Za každou snahu a zlepšení seniora chválíme a podporujeme v aktivitě. 
S přibývajícím věkem také narůstá riziko pádů. Opakované pády mohou 
být příznakem onemocnění, proto je dobré v těchto případech informo-
vat lékaře. Senioři s tímto problémem mají možnost získat kompenzační 
pomůcky (např. chodítko) k zajištění bezpečného pohybu, nebo alespoň 
zajistíme při pohybu doprovod. Některým pádům však bohužel zamezit 
nelze.
ZHORŠENÍ SLUCHU - Je dalším projevem stáří. Se seniorem komuni-
kujeme tak, aby nám viděl do obličeje, v klidném prostředí, bez rušivých 
elementů. Není nutné zvyšovat hlas, ale vyslovovat zřetelně, přesně a poma-
lu, dobře artikulovat. Udržujeme oční kontakt, používáme krátké jednodu-
ché věty, můžeme použít též gestikulaci nebo názornou pomůcku. Během 
rozhovoru si ověřujeme otázkami, zda nám senior dobře porozuměl.
ZHORŠENÍ A PORUCHY ZRAKU - Při vstupu do místnosti se po poz-
dravu představíme a informujeme seniora, z jakého důvodu jsme přišli. 
Prostředí, které člověk s poruchou zraku obývá, upravíme tak, aby bylo co 
nejvíce bezpečné. V blízkosti uživatele nenecháváme žádné předměty nebo 
tekutiny, kterými by si mohl ublížit. Vše co v místnosti děláme, popisujeme 
a informujeme o svém pohybu po místnosti. Neustále s ním hovoříme, 
vysvětlujeme a dopředu ho informujeme, pokud se ho budeme dotýkat. 
Pro potřeby seniorů uvádíme několik kontaktů na organizace zabývající 
se problematikou seniorů.
Dona linka - pomoc obětem domácího násilí, provozuje Bílý kruh bezpečí, 
tel.: 251 511 313, nonstop.
Český Helsinský výbor - sociálně právní poradenství pro seniory,  
tel.: 220 515 188, bezplatná linka.
Zlatá linka seniorů (i pro pečující osoby) - informace z lékařské,  
psychologické, právní a sociální oblasti, tel: 800 200 007, bezplatná,  
Po-Pá 8.00-20.00 hod., internetová poradna linkaseniorů@elpida.cz,  
informace pro seniory www.elpida.cz.
PROSAZ o.s. - telefonická krizová linka pro zdravotně postižené,  
tel.: 800 246 642, nonstop, bezplatně.
Česká Asociace pro psychické zdraví - linka psychopomoci, Po-Pá  
9.00-21.00 hod., tel.: 224 214 214.
Ošetřovatelský tým Domov Hostomice- Zátor, poskytovatel sociálních služeb
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HALLOWEEN V MŠ
I když je Halloween jeden z nej- 
oblíbenějších amerických svátků, tato  
tradice se již docela ujala i u nás. 
Také děti v MŠ měly možnost se na 
přípravách tohoto svátku podílet. 
Společně s paní učitelkou vyráběly 
různá strašidélka, duchy, masky 
apod. Nejvíce ovšem děti zaujalo vy- 
dlabávání obrovské oranžové dýně, 
která zdobí vchod naší školky. 

Romana Paulová, MŠ Hostomice

Zážitkový kurz  

GO! 2010  
ZŠ Hostomice
31 dětí 6. ročníku se vydalo do tábo-
rové základny ve Žloukovicích prožít 
3 dny zábavy s cílem lépe poznat nové 
kamarády, spolupracovat, neubližovat si, 
naučit se pomáhat slabším.
Bez vzájemné pomoci se neobešlo 
úspěšné překonání lanové dráhy v ná- 
ročném terénu, bez spolupráce by 
nevznikl videoklip pro pobavení ostat- 
ních, bez odvahy by dvojice kamarádů 
neprošla noční stezkou odvahy a bez 
úsilí a tolerance bychom neodjížděli  
spokojeni ve vlastnoručně pomalova- 
ných tričkách.
Někteří 12letí účastníci překvapili dos- 
pělé jako rovnocenní partneři v ping - 
pongu nebo šachových partiích. Doká- 
zali také, že umí využít čas smysluplně 
bez neustálé organizace učiteli.
K bezproblémovému průběhu celé akce 
přispěl pan Neugebauer přepravou ob-
jemných zavazadel a patří mu naše 
poděkování.
Kolektiv učitelů přeje všem stejně 
úspěšný školní rok, jako byly poslední 
zářijové dny 2010.

Helena Nesnídalová, ZŠ Hostomice



OZNÁMENÍ
■ ZP METAL-ALIANCE si vás v rámci 
preventivních programů dovoluje pozvat 
na Den zdraví s Metalkou 23.11.2010  
od 13.00 do 16.00 hod. na Městském úřadě 
Hostomice, Tyršovo nám. 165.
Projekt je realizován ve spolupráci se 
Zdravotním ústavem Praha se sídlem  
v Příbrami. Je zaměřen na prevenci 
civilizačních chorob (kardiovaskulární 
choroby, obezita a cukrovka).
Každý příchozí, bez ohledu na příslušnost 
k jiné zdravotní pojišťovně, si může  
nechat zdarma přeměřit hodnoty choles-
terolu, cukru a tuků, dále podíl tělesného 
tuku z celkové tělesné hmoty a stanovit 
index BMI. Celé vyšetření netrvá déle 
než 15 minut. Přítomná lékařka zhodnotí 
váš zdravotní stav, určí stupeň rizika a dá  
vám doporučení k vaší životosprávě.
■ Tradiční výlov rybníka v Rokli s pro- 
dejem ryb se koná 6.11.2010 od 8.00 hod.
■ Jako každý rok vás chci pozvat na 
LAMPIONOVÝ PRŮVOD, který se koná 
13.11.2010. Sraz bude na obvyklém místě  
(v Hádce) v 17.00 hod. Projdeme si taju-
plnou cestu plnou pohádkových bytostí.  
Na konci cesty nás bude čekat sv. Martin 
na bílém koni, který nám určitě přichystá 
nějaké dobroty. Průvod zakončíme ohňo- 
strojem a dobrým pohoštěním. Vezměte  
s sebou dobrou náladu a lampionek.  
Těšíme se. Dagmar Kűhle
■ Galerie a muzeum M. D. Rettigové 
Všeradice si vás dovoluje pozvat na ver- 
nisáž výstavy: Jiří a Zuzana Kubelkovi 
„Poločas Rozpadu“ – kresba, grafika,
malba, objekty ze skla. Vernisáž výstavy se 
uskuteční 31.10.2010 ve 14.00 hod. Výstava 
potrvá do 31.10.2010.
■ Cvičení
Opět pokračujeme v aerobiku a bodysty- 
lingu! Těšíme se na vás každou středu  
od 18.00 hodin v tělocvičně ZŠ. Zacvičit  
si můžete za poplatek 30 Kč. 

Jana Císařová a Jana Součková
■ ZUMBA v hostomické základní škole 
každý čtvrtek od 18.30 hod., cena: 50,-Kč.  
Informace a dotazy - Jana Škachová,  
e-mail: jana.zumba@seznam.cz
■ Divadelní představení
Pozor! - Divadlo Žebrák z technických 
důvodů nehraje 20.11.2010, proto mu-
síme zrušit zájezd na divadelní představení 
Paměti Amorovy, určený pro členy STP 
Hostomice. Omlouváme se.
Na měsíc únor připravujeme zájezd  
do některého z pražských divadel. Peníze 
za představení vrací pí Malecká v papír- 
nictví u ZŠ. Výbor STP

■ Royal Diamond, s.r.o. nabízí obča- 
nům v „Prodejně stavebnin“, U Hřiště  
577, Hostomice k odprodeji z nadbyteč- 
ných stavebních zásob za zvýhodněné 
ceny: jednopáková bidetová baterie s od- 
padovou soustavou KLUDI - 1250 Kč 
■ jednopáková sprchová baterie bez  
příslušenství KLUDI - 920 Kč ■ nástěnná 
výlevka - 790 Kč ■ sklápěcí rošt k nástěnné 
výlevce - 180 Kč ■ umyvadlo polozápust-
né FENIX 65 cm - 1150 Kč ■ kryt sifonu  
FENIX 1979.3 - 660 Kč ■ umyvadlo zá- 
pustné IBON 52 cm - 660 Kč ■ bidet stojící 
FENIX - 1500 Kč ■ sprchová vana FON-
TANA MODELL 80 x 80 cm - 1550 Kč  
■ vana plechová ALMA 170 x 75cm  
- 2000 Kč ■ vana plechová RIGA 130 x 70 
cm - 1100 Kč ■ a další široký sortiment 
stavebního materiálu a nářadí.
Ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH.
Provozní doba: 
Pondělí až pátek – od 7.00 do 17.00 hod.
Sobota – od 7.00 do 13.00 hod.
Kontakt: 774 462 148, 606 639 172.
Přijďte si vybrat!
■ Kominictví WIMÍK
Na základě nového zákona o kontrole stavu 
komínů, který bude platný od ledna 2011, 
nabízíme pravidelné čištění a kontrolu.
První čištění proběhne o víkendu  
5.-7.11.2010. Zájemci se mohou přihlásit 
na MěÚ u paní Merunové. Cena cca  
180 Kč za jeden komínový průduch. 
Martina Wimmerová, tel.: 774 908 621.
■ 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 
masáž ■ baňkování ■ lymfatická masáž 
■ kosmetická lymfatická masáž ■ masáž 
horkými lávovými kameny ■ indická masáž 
hlavy + antistresová masáž ■ čokoládová 
masáž ■ reflexní masáž chodidel
Prodej dárkových poukazů na masáže.
Těším se na vaši návštěvu!

PODĚKOVÁNÍ
■ Děkuji Českému svazu žen za přání  
k mým narozeninám. 

Jarmila Kubrychtová
■ Děkujeme všem, kteří 27.8.2010 
doprovodili na poslední cestě paní Janu 
Vavřičkovou. Děkujeme za květinové dary. 

Rodiny Slánských a Kryllova
■ Děkuji členům volebních komisí 
okrsku č. 1 Hostomice a okrsku č. 2 Radouš 
za bezchybný průběh voleb do zastupitel-
stva města a obou kol senátních voleb. 

Vít Šťáhlavský, starosta
■ Vážení spoluobčané, děkujeme vám 
všem za podporu, které se dostalo kan-

didátce Sbor dobrovolných hasičů Hosto-
mice - Radouš v komunálních volbách.

VZPOMÍNKA
■ Dne 20.10. uplynulo 8 let, co nás 
opustil náš milovaný bratr, švagr a strýc, 
pan Zdenek Eiselt. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

ZUBNÍ POHOTOVOST
■ 6. a 7.11. MUDr. Irena Kozlerová 
 Beroun, tel. 737 171 408
■ 13. a 14.11. MUDr. Vladimíra  
 Krabcová, Beroun 3, tel. 311 621 973
■ 17.11. MUDr. Marie Veselá 
 Hudlice 64, tel. 311 697 659
■ 20. a 21.11. MUDr. Václav Krůta 
 Beroun, tel. 311 625 901
■ 27. a 28.11. MUDr. V. Laštovičková 
 Komárov, tel. 311 572 765
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.

SPORT
Mistrovská utkání v kopané
„A“ mužstvo
■ 6.11., od 14.00 hodin 
SK Hostomice - FK Olympie Zdice
■ 14.11., od 14.00 hodin 
SK Všenory - SK Hostomice
„B“ mužstvo
■ 6.11., od 11.00 hodin 
SK Hostomice B - Sparta Podluhy
■ 13.11., od 14.00 hodin 
SK Rpety - SK Hostomice B
Dorost
■ 7.11., od 10.30 hodin 
SK Hostomice - Sokol Mirošovice
■ 13.11., od 10.15 hodin 
FC Jílové - SK Hostomice
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