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DĚTI SE DOČKALY ZIMNÍCH RADOVÁNEK
Po dvou letech beze sněhu se na všechny jeho milovníky usmálo štěstí. Děti se konečně dočkaly bílé
nadílky a silný mráz jim dovolil nasadit na nohy brusle. Takhle mrazivé dny využily děti v Bezdědicích.

■ ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZŠ
Ředitelství Základní školy v Hostomicích vyhlašuje zápis dětí do prvního ročníku
pro školní rok 2009-2010. Zápisu se zúčastní všechny děti, které dovrší šestý rok
věku dnem 31. srpna 2009.
Jsou to děti narozené v době od 1. září 2002 do 31. srpna 2003.
K zápisu se dostaví i dítě, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky.
Žádá-li zákonný zástupce dítěte, aby do školy bylo přijato dítě, které dovrší šestý
rok věku až po 31. srpnu 2009, je povinen předložit vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a dětské lékařky.
ZÁPIS SE KONÁ VE ČTVRTEK 5. ÚNORA 2009 OD 14.00 DO 18.00 HODIN
V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY (učebna 1. třídy v přízemí budovy).
Děti se dostaví k zápisu v doprovodu rodičů nebo svých zákonných zástupců
a zákonný zástupce předloží tyto doklady: občanský průkaz, rodný list dítěte,
zdravotní průkazku pojištěnce.
V Hostomicích 2.1.2009, Mgr. Jiřina Walterová, ředitelka
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POUŤ V HOSTOMICÍCH
při svátku „Stolce sv. Petra“ 22. února

Petr, vlastním jménem Šimon, se narodil v Bezhseidě u jezera genezaretského.
Oženil se a přesunul do Kafarnaum,
kde se živil jako rybář spolu se svým
bratrem Ondřejem. Tam se oba setkávají s Kristem a ten je povolává
k sobě jako apoštoly, aby hlásali evangelium a konali zázraky. Až Ježíš dal
Šimonovi jméno Petr. „Ty jsi Petr,
skála, a na této skále zbuduji svou
církev a brány pekelné ji nepřemohou“.
Jeho atributem jsou dva zkřížené klíče,
neboť Ježíš pravil: „Dám ti klíče od
brány nebeské“.
Již v r. 1354 se v kronikách objevuje
1. zmínka o ﬁliální kapli v Hostomicích,
která byla zasvěcena „stolování sv. Petra v Antiochii“. Kaple byla součástí

bezdědické farnosti. Zasvěcení kaple
připomíná biskupský úřad, který Petr
jako první v Antiochii zastával, a to
v letech 35-42 n.l. V r. 42 odešel do
Říma a založil církev, kterou spravoval
dvacet pět let. On byl prvním papežem
v dějinách lidstva.
Nejznámější příběh ze života sv. Petra
je Ježíš kráčející po rozbouřené hladině. Když Petr procitl ze spánku
a uviděl ten zázrak, svého mistra
kráčejícího po vodě, přepadl jej strach.
„Pojď a následuj mě,“ řekl mu Ježíš.
Petr uposlechl výzvy svého učitele
a následoval ho. Zmocnily se ho pochybnosti, jeho víra zakolísala a začal
se topit. Tento výjev ze života sv. Petra
je vyobrazen na stropě chrámové lodi
v kostele v Hostomicích.
Petr zemřel mučednickou smrtí. Byl
ukřižován. Ne však jako Ježíš, ale hlavou dolů.
Kapli v Hostomicích později nahradil
kostel zasvěcený již Stolci sv. Petra,
což nám připomíná Petrův papežský
pontiﬁkát. Slavnost „Stolce sv. Petra“
připadá na 22. února. Poutní slavnost
se v liturgickém kalendáři ne vždy
překrývá s dobou postní. Příčinou jsou
Velikonoce, které jsou svátkem pohyblivým. A tak se pouť neslaví každý
rok, i když by měla přednost. O poutní
mši svaté se zpívala na konci papežská
hymna.
Vít Šťáhlavský

■ Co to jsou hromničky?
Hromnice je tradiční lidové označení katolického svátku uvedení Páně
do chrámu, dříve též očišťování Panny Marie, který se slaví 2. února.
Svátek připomíná událost z Lukášova evangelia, kdy Ježíšova matka Maria
přinesla podle židovského obyčeje svého syna čtyřicátý den po narození
do jeruzalémského chrámu, aby ho zasvětila jako prvorozeného Bohu.
Zde se setkává s prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Ježíše nazval
„světlem k osvícení národů“. Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši jako světlu,
pochází zvyk, který se začal šířit zřejmě od 11. století: v tento den se světily svíčky
„hromničky“, které se během bouřky zapálené dávaly do oken a měly spolu
s modlitbou chránit stavení před bouřkou. Jistě si mnozí z vás tento zvyk pamatují z dětství od svých babiček.
Hromničky se také dávaly nebožtíkům do ruky. Tímto svátkem dříve končila
vánoční doba.
Vít Šťáhlavský
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PRANOSTIKY
V MĚSÍCI ÚNORU:
Únor bílý pole sílí.
2. února: Na Hromnice musí skřivan
vrznout, i kdyby měl zmrznout.
Na Hromnice o hodinu více.
3. února: Na svatého Blažeje slunce ještě
nehřeje.
Na svatého Blažeje skřivan pije z koleje.
4. února: Svatá Veronika seká ledy
z rybníka.
O svaté Veronice bývá ještě sanice.
5. února: Svatá Agáta na ranní mlhy
bohatá.
Svatá Agáta na sníh bohatá.
6. února: O svaté Dorotě uschne košile
na plotě.
Když na Dorotu svítí slunce, ponesou
hodně slepice.
7. února: Svatý Radko - na poli hladko.
9. února: Svatá Apolena bývá v mlhu
zahalena.
10. února: O svaté Scholastice navleč si
rukavice.
12. února: Svatá Eulálie - se střech se lije.
13. února: O svatém Řehoři mrazy
přituhnou a vše moří.
14. února: Na svatého Valentina zamrzá
i kolo mlýna.
O svatém Valentinu sej přísadku do
záhonku.
16. února: O svaté Julijáně připrav vůz
a schovej sáně.
18. února: O svatém Šimoně schází sníh
ze stráně.
20. února: Svítí-li o masopustě, bude
pěkná pšenice.
Jaké jest masopustní úterý, taková bude
Veliká noc.
21. února: Jaké je počasí o popeleční
středě, takové se drží celý rok.
Suchý půst - úrodný rok.
22. února: Je-li mráz o svatém Petru
nastolení, po čtyřicet dní mu konec není.
24. února: Na svatého Matěje, každá myší
díra se zavěje.
27. února: Je-li mráz na svatého Gabriela, bývají žně veselé.
28. února: Je-li na svatého Romana jasno,
bude hojná úroda.
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA HOSTOMICE Č. 1/09 KONANÉHO DNE 21. LEDNA 2009
OD 18.00 HOD. V HASIČSKÉ ZBROJNICI V HOSTOMICÍCH
Přítomni: V. Šťáhlavský,
Ing. V. Zachoval, V. Malecký,
E. Fajrajzlová, V. Maršálek,
Mgr. J. Walterová, J. Nádvorník
Omluveni: Ing. P. Brůžek
Neomluveni: Ing. J. Jirák
Zastupitelstvo města Hostomice:
1. Schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 9/2008
a č. 10/2008.
Hlasování: 7-0-0
(pro-proti-zdržel se)
b) Objednání vyhotovení 6 ks závor
u ﬁrmy p. Nádvorníka, jehož
nabídka byla nejvýhodnější.
Hlasování: 6-0-1
c) Nákup telemetrie za 267.750,- Kč
.
Hlasování: 7-0-0
d) Objednání prořezávky a ošetření
2 ks jasanů mezi kostelem
a kapličkou v Bezdědicích u ﬁrmy
Treewalker s.r.o. za cenu 12.130,- Kč
bez DPH (nejvýhodnější nabídka).
Hlasování: 7-0-0
e) Nabídku p. Mladiče na výkon
technického dozoru investora při
výstavbě druhé etapy kanalizace
v Hostomicích za cenu 85.000,- Kč.
Hlasování: 7-0-0
2. Neschvaluje:
a) Objednání zakoupení prezentace
města v encyklopedii nového
správního členění Středočeského
kraje vydavatelství Proxima
Bohemia.
Hlasování: 0-7-0
3. Bere na vědomí a pověřuje
(ukládá):
a) Bere na vědomí žádost obce
Neumětely na pronájem pozemku
parc. č. 275/11 v k. ú. Radouš
za účelem uložení sedimentu
z odbahnění neumětelského
rybníka a ukládá starostovi,

aby záměr vyvěsil na úřední desce
a pokud se někdo další nepřihlásí,
aby obci Neumětely pozemek
pronajal bezúplatně s tím, že část
sedimentu bude použita na rekultivaci pronajatého pozemku.
b) Bere na vědomí informaci
o poskytnutých ﬁnančních příspěvcích za rok 2008 neziskovým
organizacím a pověřuje starostu
k předání těchto informací
zastupitelům písemně.
c) Bere na vědomí informaci o plnění
usnesení z minulých zasedání, a to:
· Informaci o probíhajícím jednání
o možnosti zřízení městské policie
a pověřuje starostu k oslovení
policie ČR o možnosti zřízení
služebny v Hostomicích.
· Informaci o zaslané reklamaci
p. Holečkovi na opravu Školní
ulice s tím, že nedodělky a vady
budou odstraněny nejpozději
do konce května 2009.
· Informaci o tom, že koncesní
smlouva s VaK Beroun, a.s.
byla zveřejněna na úřední desce.
d) Bere na vědomí informaci
o připravované novele stavebního
zákona a o jejích možných
dopadech na město.
e) Bere na vědomí informaci
o nákupu akumulačních kamen
do obecního bytu.
f) Bere na vědomí informaci,
že městský rozpočet bude schválen
až v únoru.
g) Ukládá starostovi zajištění
sjízdnosti Karlštejnky.
h) Ukládá starostovi zajištění vymáhání nedoplatků za komunální
odpad a předložení zprávy
zastupitelům o průběhu vymáhání
na příštím zasedání.
i) Všechny body diskuse.
Usnesení: hlasování: 7-0-0
Za návrhovou komisi: Vít Maršálek,
Mgr. Jiřina Walterová
Starosta města: Vít Šťáhlavský

MĚSTSKÝ ÚŘAD
INFORMUJE
■ Veřejné zasedání zastupitelstva
města se koná 19.2.2009 v 18.00
hod. v hasičské zbrojnici v Radouši.
■ Faktury od VaK Beroun
je možno uhradit na MěÚ
u pí Brůžkové:
pondělí 8.00-10.00 hod.
středa 13.00-15.00 hod.
■ Městský úřad Hostomice
bude během měsíce března 2009
u právnických osob a fyzických
osob oprávněných k podnikání
provádět kontrolu:
1. likvidace odpadů
(nebo jejich dalších využití)
v souladu se zákonem
Zč.185/2001 Sb. o odpadech
2. revize malých stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší
dle zákona č.86/2002 Sb.
o ochraně ovzduší
ad 1) musí předložit písemnou
smlouvu o nakládání s komunálním
odpadem, kterou uzavřely buď
v rámci likvidace odpadu v obci,
nebo samostatně s ﬁrmou
nakládající s odpady.
ad 2) provozovatel malého
stacionárního zdroje do 200kW
musí předložit doklad o revizi
zdroje, kterou musí provádět
každé dva roky.
Jedná se o spalovací zařízení
u tuhých paliv od tepelného
výkonu 15 kW,
u zdrojů spalujících plynná
a tekutá paliva od 11 kW.
Kontrolu bude provádět
KŽP MěÚ Hostomice.
Výše uvedené subjekty jsou
ze zákona povinny umožnit
přístup osobám pověřeným obcí
ke kontrole.
Při zjištění nedostatků budou
odpovědné osoby pokutovány
dle § 40 odst. 4 a 5 zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a § 66 odst. 1 zákona
č. 185/2002 Sb., o odpadech.
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Naši obyvatelé ke dni 31.12.2008
Část obce

Dospělí

Děti

Cizinci

Hostomice

1065

166

58

Lštěň

38

8

0

Bezdědice

76

22

1

Radouš

141

14

0

CELKEM

1320

210

59

■ STROMY POTŘEBUJÍ OCHRANU
„V naší vesnici začali kácet stromy
na návsi. Dá se tomu nějak zabránit?“
Dotaz, případně stížnost podobného
typu jsou stále častější a je to dobře. Lidé
se probouzejí z lhostejnosti a začínají
si uvědomovat, že něco zmohou.
Dřevina přestává být jen „nějakým
stromem“, případně pouhým estetickým doplňkem, ale je vnímána jako
součást životního prostředí, které
chráníme, a tedy musíme chránit i onu
dřevinu. Už méně je v obecném povědomí zakotveno, jak to účinně dělat.
Zákon chrání dřevinu nejen před
pokácením, ale i před poškozením.
Takovým poškozením je přitom každý
nedovolený zásah, který způsobí
podstatné a trvalé snížení jejích ekologických a estetických funkcí nebo
bezprostředně či následně způsobí její
odumření. Za takový přestupek může
fyzická osoba dostat pokutu do 20 tisíc Kč, poškodí-li skupinu dřevin, pak
do 100 tisíc Kč. Právnické osobě nebo
fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti přitom hrozí pokuta až
1 000 000,- Kč.
Rozhodne-li se občan zbavit se dřeviny
rostoucí na jeho vlastním pozemku,
měl by vědět, za jakých podmínek je
to možné. Bez povolení může pokácet
strom, který ve výšce 130 cm má
obvod kmene do 80 cm, nebo vykácet
křoviny v souvislém porostu do plochy
40 m2. Neplatí to ovšem pro právnické osoby – právnická osoba musí
žádat o povolení k pokácení dřeviny
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jakékoliv velikosti, stejně jako ke
smýcení keřových porostů bez ohledu
na velikost plochy, kterou zaujímají.
Bez povolení může občan kácet
i v případě krajní nouze, např. hrozí-li
bez jakýchkoli pochybností bezprostředně škoda na životě či na zdraví
nebo majetková škoda značného rozsahu. V takovém případě ovšem musí
zásah do 15 dnů oznámit písemně
orgánu ochrany přírody, tedy obecnímu úřadu.
Povolení není třeba ani ke kácení dřevin
z důvodů pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů nebo při jejich výchovné
probírce, z důvodů zdravotních nebo
při výkonu oprávnění podle zvláštních
předpisů. Záměr kácet z těchto důvodů
musí být oznámen obecnímu úřadu
nejméně 15 dnů předem s tím, že toto
oznámení musí mít stejné náležitosti
jako žádost o povolení ke kácení.
Obecní úřad může takové kácení pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud by
odporovalo požadavkům na ochranu
dřevin. Ve všech ostatních případech
je nutno mít rozhodnutí obecního
úřadu a v žádném případě nestačí
ústní a dokonce ani písemný souhlas
pana starosty. Je rovněž třeba vědět,
že obecní úřad může vydat rozhodnutí o povolení kácení jen na žádost
vlastníka pozemku nebo nájemce se
souhlasem vlastníka, nikoli z vlastní
iniciativy.

Povolení ke kácení lze vydat jen ze
závažných důvodů po vyhodnocení
funkčního a estetického významu
dřevin a uložení náhradní výsadby.
Česká inspekce životního prostředí by
mohla sepsat celou sérii „bakalářských
příběhů“, jak občan nevěděl a neznal
a ten strom mu stínil okna či listí
padalo do okapu. A mohla by přispět
i do seriálu o mužích a ženách na
radnici, kteří najali ﬁrmu, aby vykácela hájek, aby mohlo být vystavěno
víceúčelové
obchodní
centrum,
přičemž ona ﬁrma tvrdí, že si žádných
zákonem stanovených podmínek pro
ochranu přírody vůbec nebyla vědoma,
nikdo ji neinformoval atd. Nebývá
to nic platné, pokuty jsou v takových
případech stejné.
Argument skalních zastánců vlastnických práv, že strom stál na „mém“
pozemku, je tedy „můj“ a mohu si
s ním dělat, co chci, v tomto případě
neobstojí. Železných a betonových
staveb je kolem nás stále víc a zeleně
naopak stále méně. A naštěstí stále více
občanů si to uvědomuje a nechce o ni
dále přicházet. Proto si stěžují, dávají
podněty, protestují. Je to zapotřebí,
protože obcí je hodně a žádný kontrolní orgán nemůže sám dohlédnout
do všech. Je odkázán na pomoc
a spolupráci občanů, kterým na jejich
životním prostředí záleží.
I strom je živá bytost - nezapomněli
jsme na to?
Eva Rolečková, tisková mluvčí ČIŽP
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Bilancování OS Symbióza za rok 2008
V našem příspěvku bychom se s vámi chtěli podělit o shrnutí činnosti
našeho OS v minulém roce.
Podařilo se nám dokončit osázení obnovené staré cesty Karlštejnka.
Dosadili jsme cca 150 stromů a keřů podél cesty. Děti ZŠ v Hostomicích
označily stromy jmenovkami a převzaly nad nimi patronát.
Dále jsme započali s obnovením zaniklé cesty mezi Radouší
a Bezdědicemi. Vysadili jsme tam několik desítek stromů (včetně starých
odrůd ovocných stromů) a přes 100 keřů, z nichž byla bohužel při sečení
louky velká část zničena. Jelikož by se situace mohla opakovat, rozhodli
jsme se výsadbu keřů neobnovovat. Zbývající část cesty od železniční
trati do Bezdědic máme v plánu dokončit letos. Je ovšem nutné získat
od ČD povolení na přechod přes trať.
Nechali jsme vyhlásit 6 památných stromů v okolí Hostomic. Jsou to:
dub na židovském hřbitově, dvě lípy na konci Malostranské ulice, lípa
ve Lštěni, jabloň na mezi u Lštěně a buk u Čápovky. Během letošního
roku umístíme u stromů označení památný strom a zažádáme o dotaci
na jejich péči.
Co se nám úplně nepodařilo zajistit, je čistota polních cest a likvidace
černých skládek v okolí Hostomic. I když jsme nahromaděný nepořádek
několikrát odváželi, objevoval se opakovaně. V lese za hájovnou byly
podél cesty na Lhotku odloženy dokonce vraky čtyř aut.
Závěrem chceme poděkovat všem (RNDr. Mgr. R. Chvojkovi, CsC.,
Mgr. A. Kubátové a J. Nedvědovi), kteří nám pomáhali při výsadbě
dřevin a při úklidu cest a skládek.
Dále velice děkujeme: pí Evě Klozíkové za vedení účetnictví OS bez
nároku na odměnu, Mgr.Walterové za aktivní spolupráci se žáky ZŠ
Pavla Lisého a manželům Hrdouškovým za ﬁnanční dar.
I když nám v roce 2008 přibyli dva noví členové, je nás stále málo.
Rádi přivítáme další pomocné ruce a dobré nápady pro naši činnost.
V případě zájmu kontaktujte p. Maršálka v Hostomicích, nebo p. Tenčíka
v Radouši.
Za členy OS Symbióza E. Tenčíková

INFORMACE O PROVOZOVÁNÍ
VODOVODU A KANALIZACE
Od 1.8.2008 zahájila společnost Vodovody a kanalizace Beroun provozování vodovodní a kanalizační
sítě v Hostomicích. Dovolte nám, abychom vás
informovali o podrobnostech účtování za vodné
a stočné a uzavírání smluv na poskytování služeb.
Odečty vodoměrů a následná fakturace budou
prováděny vždy k 1.4. a 1.10. každého roku, podle
spotřeby vody bude účtováno stočné. V případě,
že používáte jiný zdroj vody a platíte stočné
paušálně, bude vám stočné fakturováno k 30.6.
a 31.12. každého roku.
Pokud někteří z našich zákazníků užívají vlastní
zdroj třeba i v kombinaci s vodou z vodovodu
a nechtějí platit paušální platbu podle vyhlášky,
mohou si na vlastní náklady instalovat vodoměr
na měření použité vody z vlastního zdroje, podle
kterého jim pak bude stanovováno stočné. V takovém případě kontaktujte středisko Hořovice na tel.
čísle 311 512 318, kde se na podmínkách a instalaci vodoměru domluvíte s našimi zaměstnanci,
nebo kontaktujte zákaznické centrum na tel. čísle
800 100 663, kde vám naše operátorky poradí
a zprostředkují kontakt s provozem Hořovice.
Předpokládáme, že většina našich zákazníků, stejně
jako v jiných lokalitách, využije možnosti sjednat
si zálohy nebo využít úhradu přes SIPO, popřípadě
upřednostní bezhotovostní platební styk. Pro
zjednodušení a překlenutí přechodného období
budeme ve spolupráci s městem Hostomice a Hostomickou vodárenskou v dubnu letošního roku
zajišťovat výběr plateb v hotovosti. Zároveň bude
možno na místě sjednat zálohové platby nebo
se informovat na další způsoby plateb.
V současné době jsou všem odběratelům, kteří
nám zaslali vyplněnou Přihlášku odběratele,
rozeslány smlouvy o dodávce vody a odvádění
odpadních vod.
Zároveň dořešujeme některé případy, kdy bylo
potřeba změnit nestandardní způsob účtování
používaný v minulosti u bytových domů. Pokud
nemovitost vlastní více spoluvlastníků, kteří
nejsou sdruženi do společenství nebo družstva
a nevykonává pro ně správu nemovitosti jiný
subjekt, je uzavírána smlouva s naší společností
jedním ze spoluvlastníků na základě hlavního
vodoměru. Rozúčtování platby si pak spolumajitelé řeší mezi sebou. V současné době jsou
všechny přípojky pro bytové domy osazené hlavními vodoměry, takže by nic nemělo bránit úpravě
vztahů tak, jak bylo výše popsáno.
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ZPRÁVY ZE ZŠ

Interaktivní tabule
v ZŠ Hostomice
Je potřeba držet krok v modernizaci škol.
A ani naše hostomická škola nezůstává
pozadu. Jednou z novinek je nová, vysoce
moderní interaktivní tabule.
Pod tímto názvem si všichni nezasvěcení
nedokážou nic kloudného představit.
Tabule? To ano, všichni prošli školními
lavicemi, všichni na ni psali křídou, která se
drolila a rozprašovala do vzduchu. A rozprašuje se dále.
Nikoliv však v učebně chemie a fyziky naší
školy. Zde už žáci pracují opravdu s high-tech
pomůckou. Promítací projektor napojený
na počítač ovládaný vyučujícím promítá
obraz na plazmové „plátno“. Na tomto jakoby „plátně“ se píše klidně i prstem. Barevně,
vícebarevně, duhově, prostě jakkoliv. A že
žák (či třeba učitel) neumí nakreslit některý
z geometrických obrazců perfektně? Nevadí,
interaktivní tabule, tedy vlastně software,
to napraví za vás. Dotykem se zvýrazní text.
Tabule má i spoustu dalších speciálních
„vychytávek“. Promítnutí učebního videa
na televizi? Kdepak, to bývalo, to už je zastaralé. Teď mohou mít žáci představení jako
v kině, samozřejmě i s kvalitním ozvučením.
Dnešní děti jsou nebojácné, technicky znalé,
proto několik z nich již předvedlo své
referáty právě s pomocí interaktivní tabule.
Zaujmou, nezdržují zbytečným vypisováním
textů na klasickou tabuli. Promítnou obrázek,
zvýrazní (opět třeba prstem) nejdůležitější
pasáže referátu. A ostatní se zaujetím sledují.
Spousta z diváků si již představuje, jak budou
oni svůj referát prostřednictvím interaktivní
tabule prezentovat, který ze zajímavých
ovládacích prvků při svém projektu použijí.
Takováto investice je jistě zárukou kvalitní
výuky. Investicí do budoucnosti. I přes vysokou pořizovací cenu této tabule hostomická
škola s koupí neváhala. Cena sice převýšila
stotisícovou hranici (samozřejmě v Kč), ale
přesto je více než vstřícná. Téměř třetinu
tohoto projektu ﬁnancovala radnice města
Hostomice v čele se starostou panem Vítem
Šťáhlavským, který těmto projektům dává
zelenou.
Technice zdar, naší škole obzvlášť!
Ing. Eduard Polách
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ZPRÁVY Z MŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

Dne 18. března od 13.00 do 16.00 hodin se bude konat v budově
Mateřské školy v Hostomicích Den otevřených dveří spojený
se zápisem do mateřské školy.
K zápisu se dostaví děti v doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců
a zákonný zástupce předloží tyto doklady: občanský průkaz, rodný
list dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte.

DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ
Dne 5. února 2009 v 10.00 hodin
přijede do školky v Hostomicích divadlo
Zvoneček s pohádkou Malá mořská víla.
Představení stojí 25,- Kč. Zvu i děti, které
nechodí do školky, i s jejich rodiči.
Lenka Kocourová, ředitelka MŠ

■ Karneval v MŠ

V týdnu od 16. ledna se děti v Mateřské škole Hostomice připravovaly
na karneval. Vyráběly různé masky, zdobily si třídy a učily se říkanky a
písničky o karnevalu. Ten vyvrcholil 23. ledna 2009.
Po dopolední svačině se děti i paní učitelky převlékly do kostýmů,
které si přinesly z domova. Poté jsme si všichni užívali „karnevalový rej”.
Tancovali jsme a soutěžili až do oběda.
Na závěr nechyběla ani tombola v podobě omalovánek a pexesa.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA / INZERCE
OZNÁMENÍ

VZPOMÍNKA

■ Máte zájem o rekondiční pobyt?
OV STP nabízí pro členy STP Hostomice
v letošním roce tyto rekondiční pobyty:
Jilemnice (28.3.-4.4.2009)
Jablonec nad Nisou (12.6.-19.6.2009)
Cena za pobyt 3 000,- Kč.
Bližší informace a možnost přihlásit se
na tel. čísle 736 282 467 - pí Kohoutová.
Výbor STP Hostomice

■ Odešel jsi, jak si osud přál,
ale v našich srdcích
a vzpomínkách žiješ dál.
Kdo tě znal v dobrém vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 25. ledna 2009 uplynul 1 rok, co nás
navždy opustil náš milovaný tatínek
a dědeček pan Karel GRUNT z Hostomic
pod Brdy.
Za vzpomínku děkují syn Karel
s manželkou a vnoučci Kájík a Honzík.
■ Smutným dnem
pro nás zůstává
18. únor, kdy nás
navždy opustil můj
drahý manžel, tatínek a dědeček pan
Karel KOCOUREK
z Bezdědic. Kdo jste
ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkují manželka, dcera
a synové s rodinami.
■ Dne 2.2.2009 uplyne jeden rok od
úmrtí pana Františka EISELTA.
S láskou vzpomíná manželka
a synové s rodinami.

■ BBkurzy v Hostomicích 2009
· výuka angličtiny ve skupinkách
· vždy v pátky a soboty dvakrát měsíčně
(blok 4x45 minut)
· vhodné pro věčné začátečníky i pro více
pokročilé
Bližší informace na BBkurzy@seznam.cz
nebo telefonu 603 868 460.

KULTURNÍ AKCE
■ Restaurace U Frajerů vás srdečně zve
na VEPŘOVÉ HODY 27. února 2009
od 17 hodin.
Masopust už letos končí, v hotelu to začíná,
zveme vás k posezení, prasečí hodinka
začíná. Ovar, jitrnice, jelítka z válu voní,
pečínka. Nenechte si to ujít, Franta Čepelák
vám hraje k posezení. Vstupné 100,- Kč,
cena zahrnuje švédské stoly. Vstupenky
pro velký zájem v předprodeji.
■ SRPŠ při ZŠ Pavla Lisého Hostomice
vás srdečně zve na svůj REPREZENTAČNÍ PLES, který se koná 14.2.2009 od 20.00
hod. v sále restaurace „U Frajerů“. K tanci
a poslechu hraje Rhytmic. Bohatá tombola.
■ ČČK v Hostomicích pořádá 14.3.2009
od 14.00 hod. v restauraci „U Frajerů“
DĚTSKÝ KARNEVAL. Srdečně zveme
všechny děti.

PODĚKOVÁNÍ
■ ZŠ Pavla Lisého Hostomice děkuje
sponzorům za ﬁnanční pomoc. Peníze byly
použity na nákup nové interaktivní tabule.
Do nového roku přejeme všem žákům,
rodičům i občanům hodně zdraví a šťastný
rok 2009.
Omlouváme se za pozdní vytištění.
■ Mé poděkování patří MěÚ v Hostomicích a panu starostovi za gratulaci
k mým 70. narozeninám.
Jiří Šmejkal, Radouš
■ Sbor dobrovolných hasičů v Hostomicích děkuje občanům a sponzorům
za dary do tomboly při hasičském plese.
Václav Šnajdr
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KLUB BETLÉM
LOCHOVICE
Program na únor 2008
■ V průběhu celého února zimní sporty
- sáňkujeme, bruslíme.
■ Bazárek s dětským
pokračuje i v únoru.

oblečením

■ V období jarních prázdnin je klub
uzavřen.
■ 2.2. pondělí, 12.00-16.00 hod.
Logopedická poradna
Finišujeme s přípravou na Masopust
■ 4.2. středa, 13.00-17.00 hod.
Finišujeme s přípravou na Masopust
■ 7.2. sobota, 13.45-17.00 hod.
Masopustní veselice
■ 9.2. pondělí, 14.00-16.00 hod.
Pleteme košíky - v rámci tvořivého
odpoledne.
■ 11.2. středa, 10.00-12.00 hod.
Přednáška: Argentina očima
turistky
■ 11.2. středa, 10.30-12.00 hod.
Právní poradna
■ 23.2. pondělí, 12.00-16.00 hod.
Logopedická poradna

české

■ 27.2. pátek, 18.00 hod.
Děti zatančí historické tance na plese
ZŠ Zdice
■ Aktuálně: Břišní tance pro maminky
a děti každou středu od 17.00 hod.
Začínáme 4. února.
Pravidelné klubové činnosti:
Klubové činnosti jsou zdarma, příspěvek je
dobrovolný. Zapojit se můžou děti od 6 let,
mladší pouze v doprovodu rodičů.
■ Pondělí 9.30-11.00 hod.
Zpívánky a tanečky pro nejmenší dětičky
■ Pondělí 14.00-15.00 hod.
Řádíme s Bárou: pohybové, míčové a jiné
hry a soutěže, venku nebo v minitělocvičně.
■ Pondělí 16.00-17.00 hod.
Výrazový tanec
■ Středa 14.30-15.30 hod.
Jízda na koních
■ Středa 15.00-16.00 hod.
Klub deskových her
■ Středa 16.00-17.00 hod.
Písničky a ﬂétničky

ZUBNÍ POHOTOVOST
■ 1.2. MUDr. Krabcová Vladimíra,
Beroun, tel. 311 621 973
■ 7. a 8.2. MUDr. Krůta Václav,
Beroun, tel. 311 625 901
■ 14. a 15.2. MUDr. Laštovičková
Václava, Komárov, tel. 311 572 765
■ 21. a 22.2. MUDr. Neužil Miroslav,
Cerhovice, tel. 311 577 559
■ 28.2. a 1.3. MUDr. Neužilová Jarmila,
Komárov, tel. 311 572 135
Pohotovost je od 8.00 do 11.00 hodin.
Vydává: MěÚ Hostomice
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