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Dětské hřiště v Bezdědicích je plně využíváno

SENIOŘI U INTERAKTIVNÍ TABULE
NA ZŠ PAVLA LISÉHO
Příjemné odpoledne strávili členové místního STP 25.5. u interaktivní tabule v učebně chemie na ZŠ Pavla Lisého v Hostomicích.
Žáci 9. třídy (M. Paulová, M. Svoboda a T. Lagmajer) předvedli,
jak lze s tabulí pracovat při vyučování, jaké jsou další možnosti jejího využití. Prostřednictvím IT seznámili přítomné s památkami
jižních Čech, které senioři navštíví v červenci při svém celodenním
výletu. Dívky ze 6. ročníku (D. Brůžková a E. Veselá) připravily
občerstvení ve cvičné kuchyni. Děkujeme.
Výbor STP Hostomice

Z nového dětského hřiště na návsi v Bezdědicích
se neustále ozývá veselý křik a smích. Volné chvíle tu tráví především maminky s malými dětmi,
ale i školáci. Ve stínu lípy je příjemné posezení.
Ještě nedávno bylo hřiště neohraničené a písek
děti roznášely na travnatou plochu kolem.
Jednoho dne se zásluhou MěÚ u hřiště objevila
hromada kulatin. Stačil dobrý nápad, šikovné
ruce a chuť udělat něco pro děti. A tak se poslední květnovou sobotu dopoledne na návsi sešli
v hojném počtu tátové, mámy, dědové i babičky,
aby svou prací přispěli dobré věci. Někteří řezali
připravené kulatiny, jiní pro ně hloubili koryta,
sestavovali hrazení, kopali, hrabali, odváželi plevel
a urovnávali okolí. Při práci vydatně pomáhaly
i samy děti. Nakonec tatínkové pro své ratolesti
zhotovili sedátka, místní kluci stloukli ze zbytků
dřeva odpadkový koš.
Všichni máme z užitečné práce hezký pocit.
Mgr. Jiřina Kordulová

CO SE U NÁS DĚJE

■ Adaptace sálu hasičské zbrojnice
na oddělení MŠ pro 25 dětí
Na začátku měsíce července bylo vydáno stavební
povolení. Byly osloveny místní stavební ﬁrmy,
aby podle projektové dokumentace, která jim
byla předána, vypracovaly cenovou nabídku na
tuto akci. Samozřejmě, že jedním z kritérií, pomineme-li ﬁnanční stránku této akce, je termín.
Termín je důležitý, neboť toto oddělení musí být
bezpodmínečně otevřeno 1.9.2009. Nové oddělení
by navštěvovaly předškolní děti.
Na Středočeský kraj jsme podali žádost o navýšení
kapacity o 25 míst. Po kolaudaci nového oddělení
bude kapacita i s MŠ v ulici Kpt. Jaroše navýšena
na 63 dětí. Důsledkem navýšení počtu dětí je automaticky nárůst zaměstnanců MŠ. Jejich mzda bude
hrazena Středočeským krajem. Podmínky přijetí
na pedagogickou a nepedagogickou sílu do nového
oddělení MŠ jsou uveřejněny na úřední desce MěÚ
a zároveň i v tomto čísle Hostomických listů.

■ Informace k postupu prací
na stavbě vodovodu a kanalizace
Po zimním období ﬁrma „Šindler“ dokončila stavbu
vodovodu a kanalizace v Dubinské ulici. V současné
době je dokončena i obnova povrchu asfaltových
vozovek v této ulici. Dokončena je dále stavba vodovodu a kanalizace v ulici Polní, včetně přípojek.
Probíhá stavba v horní části ulice Mlýnské při
uzavření silnice pro dopravu s tím, že je umožněn
průjezd do Domova důchodců Zátor a pro občany
bydlící v horní části ulice. Termín ukončení prací
v ulici Mlýnská s obnovením provozu po silnici
je stanoven nejdéle do 10.7.2009.
Z důvodu dovolené pracovníků stavební ﬁrmy od
20.7. do 3.8.2009 budou práce v tomto termínu
přerušeny.
V období do 20.7. budou zahájeny práce na stavbě
vodovodu a splaškové kanalizace v ulici Bezdědická, a to od napojení na vodovod a kanalizaci
v zástavbě rodinných domků V Zahradách. Ve
vlastní Bezdědické ulici budou práce prováděny
až od druhé poloviny srpna.
Jako poslední část stavební dodávky bude realizována stavba vodovodu a splaškové kanalizace v ulici
K Zátoru s termínem ukončení do konce října 2009,
včetně obnovy povrchu vozovek.
Vedení obce jedná ještě o provedení několika
přípojek, které v minulém období nebyly provedeny
pro řadu komplikací, především z hlediska uložení
podzemních sítí a dále provedení prací za účelem
snížení balastních vod vnikajících do splaškové
kanalizace. Tyto práce se však již výrazněji nedotknou občanů města.
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PŘEHLÍDKA BOJOVÝCH UMĚNÍ
V HOSTOMICÍCH
V sobotu 30. května uspořádal oddíl hostomických karatistů v čele
s Bc. Ivanem Bařinkou přehlídku bojových umění v tělocvičně místní
ZŠ. Účastníky této přehlídky byli, kromě Hostomických karatistů
kalicha, uskupení Tomoe no kai pod vedením Jakuba Zemana, Oddíl
karate Benešov, Oddíl karate Šotokan z Rudné u Prahy a v neposlední
řadě vzácný host Vladimír Hotovec, duchovní otec japonských bojových umění kendó a iaidó v naší republice a reprezentant a medailista
na mistrovství Evropy (3. místo na ME iaidó) i světa.
Účastníci předvedli vesměs souborná cvičení zvaná „kata“, souboj
„kumite“ nebo prvky sebeobrany. Bojovníci z uskupení Tomoe no
kai přivezli navíc i repliky některých japonských historických zbraní
a kostýmu, který nosili samurajové. Zájemci tak měli možnost
zhlédnout nejen různé druhy bojových umění, ale seznámit se
i s prvky vzdálené japonské kultury.
Další foto na http://www.karatisti-kalicha.estranky.cz/.
A. Kubátová
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA HOSTOMICE Č. 6/09 KONANÉHO DNE 24. ČERVNA 2009
I. Zastupitelé schvalují:
1. Prodej části pozemku parc.č. 82/3
(část, která sousedí s pozemkem
parc. č. 322/6) p. Jiřímu Mezkovi.
Zbylou část pozemku parc.č. 82/3
a pozemek parc. č. 322/12 (vše
v k.ú. Radouš) zastupitelé schvalují
prodat p. Jiřímu Chramostovi.
Pozemky budou prodány za cenu
obvyklou, tj. 40,- Kč/m2. Náklady
spojené s rozdělením pozemku
a smlouvou budou hradit kupující.
2. Smlouvu s daňovou poradkyní
pí Marešovou.
3. Mimořádnou dotaci ŠJ Hostomice
ve výši 10.000,- Kč na nákup
softwaru.
4. Druhou etapu zkušebního vrtu
v předpokládaných nákladech
112.455,- Kč s DPH.
5. Přihlášku do 2. Kola výzvy FROM
– modernizace MŠ Hostomice.
6. Dodatek k usnesení z minulého
zasedání týkající se věcného
břemene pozemku parc. č. 1589/98,
k.ú. Hostomice pod Brdy s tím,
že věcné břemeno bude vázáno
k navazujícím pozemkům.
7. Názvy ulic dle návrhu.
8. Odložení žádosti o poskytnutí
ﬁnančního příspěvku na opravu
kostela v Hostomicích a k projednání této žádosti ve ﬁnančním
výboru.
9. Podmínečně směnu pozemků
města Hostomice, parc. č. 136/1
a 134/3 s pozemky p. Čabouna,

parc. č. 37/10, 206/13 a 205/1,
vše v k.ú. Bezdědice u Hostomic,
a to z důvodu plánované výstavby
vodovodu a kanalizace. Schválení
je podmíněno tím, že se v zákonné
lhůtě nepřihlásí žádný další zájemce o směňované pozemky města.
II. Zastupitelé pověřují
pana starostu:
1. Projednat žádost s pí Markovou,
odbor památkové péče, Hořovice,
o přemístění pomníku sovětské
armádě ze střední části parku
na hřbitov z důvodu umístění
dětského hřiště.
2. Oslovit třetího zájemce o zajištění
dopravního značení „Zákaz stání“.
3. Jednat s p. Lisým o opravě chodníku tak, aby voda tekla stružkou.
4. Stanovit podmínky pro výběr
uchazečů o technický dozor při
výstavbě, opravě komunikací
a dešťové kanalizace.
5. Zveřejnit záměr směnit pozemky
města Hostomice, parc. č. 136/1
a 134/3 s pozemky p. Čabouna
(jak je uvedeno výše).
6. Zajistit vyčištění přilehlé strouhy
ke Křikavovu pramenu.
III. Zastupitelé berou na vědomí:
1. Zprávu p. starosty o úkolech
z minulého jednání.
2. Zprávu p. Maršálka o zkušebním
vrtu u Křikavova pramenu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
■ Nevznikne-li jiná úřední potřeba, uskuteční se
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ve středu 23. září od 18.00 hod.
v malé zasedací síni MěÚ Hostomice.
■ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU proběhne 4. července takto:
Hostomice: na dvoře MěÚ v 9.00 hod.; Lštěň: na návsi v 10.00 hod.;
Bezdědice: na návsi v 11.00 hod.; Radouš: na návsi ve 12.00 hod.

CzechPoint
Od 1.2.2008 je na MěÚ Hostomice
(matrika) zřízeno pracoviště CzechPoint. Zde si můžete zažádat o ověřený výpis: z Rejstříku trestů, Katastru
nemovitostí, Živnostenského rejstříku,
výpis z bodového hodnocení řidiče, výpis z Insolvenčního rejstříku.
V roce 2008 využilo této služby 184
občanů. Nejvíce bylo vydáno výpisů
z Rejstříku trestů. V roce 2009 tuto
službu do 15.6. využilo 106 občanů.

Občanské průkazy
O vydání občanského průkazu můžete
zažádat na MěÚ Hostomice (matrika).
Tato služba je od roku 2000 a za tuto
dobu si o občanský průkaz zažádalo
3064 občanů. Nejedná se pouze
o občany Hostomic, ale i přilehlých
obcí.
Od roku 2000 do 1.9.2006 se na
MěÚ Hostomice vyřizovaly i žádosti
o vydání cestovních pasů. Za tuto
dobu bylo vyřízeno 620 žádostí. V současné době se cestovní pasy vyřizují
pouze na MěÚ Hořovice.
Od roku 2003 se k vydání 1. CP
a 1. OP žádá (prostřednictvím MěÚ
Hostomice) Krajský úřad Středočeského kraje o vydání osvědčení o státním občanství. Za tuto dobu náš
úřad vyřídil 256 žádostí občanů, které
postoupil Krajskému úřadu.

Ověřování podpisů
a fotokopií
(legalizace a vidimace)
Pro zajímavost několik čísel:
v roce 2006 bylo provedeno 987 ověření
v roce 2007 1666 ověření
v roce 2008 1932 ověření
v roce 2009 (do 15.6.) 1002 ověření
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Výročí založení osady ZUBRIN
A oheň klidně plápolá, kolik ohňů plálo za 90 let,
kolik vody proteklo Chumavou kolem jejich srubu,
čas je neúprosný, minuta za minutou, hodina za hodinou, rok za rokem plyne dál, čas se nedá zastavit...
V sobotu 20. června 2009 od 14.00 hodin se sešli členové
a přátelé osady ZUBRIN, aby oslavili společně 90 let od
jejího založení (1919-2009). Celkem se zúčastnilo této
akce okolo 40 členů a kamarádů osady. Slavnostní
zahájení provedl Pavel Svoboda, který přivítal všechny
přítomné. Minutou ticha pak společně uctili památku
těch, kteří nemohou být mezi nimi.
Něco málo z historie:
Tradicí cechu obuvnického bývalo tak zvané modré
pondělí. V pondělí v poledne, když skončila práce, se
šlo do lesa. Mezi zakládající členy patřili: Karel Beneš,
Jaroslav Kosař, Jan Drvota, Antonín Mottl, František
Mottl a Karel Mottl. Po procházce ve zdejších lesích
byla žízeň, tak se šlo do Zátora k otci Nebeskému, který
byl na lesní samotě jako hostinský, mlynář a pekař.
Otec Nebeský to uměl. Samožitný chléb z jeho pekárny
byl opravdovou pochoutkou, bylo zde možno dostat
chléb s máslem, mléko, syrečky, limonádu, a co hlavně,
dobré pivo. Toto pivo bylo točeno do hliněných korbelíků a plechových tupláků z dřevěných, řádně vysmolených
sudů ruční pákovou pumpou. Jednalo se o chvalně známé a velmi žádané hostomické černé 14 stupňové pivo,
zvané ZUBRIN. A podle toho si parta nadšenců, která
se takto scházela, začala říkat „ Zubriňáci “.
Aby se měli kde scházet, postavili si srub pod skalkou
na pravém břehu potoka. Na louce před chatou si vybudovali hřiště, kde hrají kopanou a nohejbal. Při pondělních
setkáních se schází jen několik členů této party, a to
většinou ti, kteří bydlí v Hostomicích a blízkém okolí.
Všichni členové se setkávají hlavně při různých akcích,
jako jsou např. výročí založení osady, apod. Vedoucí
party je zvaný mistrem a v současné době zastává tuto
funkci Pavel Svoboda. Srub, ve kterém se každý týden
scházejí, prošel během let různými stavebními úpravami,
byly rozšířeny vnitřní prostory, došlo k celkové opravě,
byl postaven přístřešek, atd. U příležitosti výročí založení
si členové nechávají vyrobit trička a odznaky se symbolem Zubrina na kterých je zubr, který byl vyobrazen
na cedulích pivovaru.
Karel Grunt
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■ Dětský den
V sobotu 6. června se uskutečnila oslava tradičního svátku
Dne dětí na netradičním místě, u koupaliště v Radouši. Akci
pro děti připravili dobrovolní hasiči z Radouše a Hostomic ve
spolupráci s kulturní komisí. Děti plnily celkem třináct úkolů
a po jejich dokončení si mohly vybrat drobné odměny, občerstvit
se či se svézt na konících. Zhlédnout mohly ukázku práce hasičů
a na závěr také vystoupení šermířů. Odpoledne hudebně zajistil
pan J. Kosař. Přestože počasí se snažilo den dětem pokazit,
tak docela se mu to nepovedlo, protože nikdo z více než sedmdesáti účastníků neodešel s prázdnou a po šermířském představení
snad i bez úsměvu na tváři.
Za KK Jana Císařová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA OZNAMUJE
Ve dnech 20.7.–7.8. 2009 bude knihovna uzavřena z důvodu
dovolené. Posledním půjčovním dnem bude pátek 17.7., kdy
bude mimořádně otevřeno do 17.00 hodin.
V měsíci srpnu začne knihovna přecházet na nový výpůjční
systém (přes počítač). V souvislosti s tím dojde k určitým
změnám:
1. Všichni čtenáři dostanou nové čtenářské průkazy, opatřené
čárovým kódem. Průkaz musí čtenář vždy předložit při
půjčování i vracení knih.
2. Registrační poplatky se budou vybírat vždy na 1 běžný rok,
tzn. např. od února do února apod. (dosud na 1 kalendářní
rok).
3. Prosíme čtenáře, aby dodržovali výpůjční lhůtu 4 týdny, a to
u každé vypůjčené knihy i časopisu. Výpůjční lhůtu lze
podle Knihovního řádu dvakrát prodloužit, vždy o další
4 týdny, ale čtenář je povinen knihu nebo časopis předložit
za účelem načtení čárového kódu.
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ZPRÁVY ZE ZŠ

TO BYL
NEJLEPŠÍ VÝLET!
Tato věta se objevovala nejčastěji ve
slohových pracích žáků 3. a 4. třídy
hostomické školy. Ptáte se, kde jsme
byli? V Ostré u Lysé nad Labem, kde se
nachází muzeum Botanicus. V této
středověké vesničce si děti se zájmem
vyslechly výklad průvodkyně o starých
řemeslech a nejlepší bylo, že si mohly
hned na místě vše vyzkoušet. Kdo
by odolal! A tak si zájemci vyrobili
vlastnoručně přírodní mýdlo, svíčku,
ruční papír, provaz a odvážnější si
roztočili hrnčířský kruh. Největší úspěch
mělo rýžování zlata.
Kdo chtěl, mohl na vlastní kůži zakusit, jak se ve středověku natahovalo
na skřipec. Po procházce úžasnými
zahradami plnými záhonů snad všech
existujících léčivých bylinek jsme se
občerstvili ve středověké hodovní síni.
Keltské palačinky s jahodami chutnaly
znamenitě.
Za zbylé groše, kterými se v celém
areálu platí, děti nakoupily dárečky pro
své blízké, a tak na zpáteční cestě byl
autobus provoněn sušenou levandulí
a nejrůznějšími bylinkami. Počasí nám
přálo po celý den a výlet se nám opravdu
vydařil.
Věra Kalátová, ZŠ Hostomice

■ Výlet na raftech
Na jednodenní výlet na raftech po řece Vltavě se letos vydali žáci 8.B ZŠ Pavla
Lisého Hostomice. Jako místo pobytu si pro školní výlet vybrali žáci vodácký
kemp Zlatá Koruna u Českého Krumlova. Na raftech po Vltavě se vydali
z kempu Nové Spolí. Během poklidné plavby měli možnost si prohlédnout
kromě přírody v okolí řeky i krásy historického Českého Krumlova. Úspěšný
den byl hodnocen večer v domovském kempu u ohně s vůní dobrých špekáčků.
Ač dny byly teplé a slunečné, při spaní ve stanech teploměr dosahoval sotva
12 °C. Přesto se žáci vrátili ještě jednou na krátkou zastávku do Krumlova,
na exkurzi do pivovaru Eggengerg. Spokojeni a obohaceni o nové zážitky se pak
všichni společně a v pořádku vrátili do svých domovů.
Bc. Eva Bakulová

Finále pěvecké soutěže Solasido v Neumětelích
Dne 28. května, jako dárek ke Dni dětí, uspořádala ZŠ P. Lisého Hostomice
za vydatné spolupráce s ﬁrmou DETO pěveckou soutěž Solasido. Již
3. ročník této oblíbené soutěže proběhl skvěle a měl velký ohlas u rodičů
i žáků. Celkem soutěžilo 22 dětí ve 2 kategoriích 1. a 2. stupně. Ty se probojovaly do ﬁnále v konkurzu, do kterého se mohl přihlásit kdokoliv.
Produkční ﬁrmy Deto natočil s ﬁnalisty CD, závěrečný ﬁnálový galavečer
snímala kabelová televize a zájemcům nabídla i DVD. Celým večerem
provázel pan Justich, v odborné porotě zasedli hudebníci ze skupiny
Katapult, Turbo a hostomický starosta, pan Vít Šťáhlavský. 1. cenu, hiﬁ věž,
vybojovaly dívky Ester Kubátová - 2. tř. a Kristýna Soukupová - 9. tř.
Všichni soutěžící měli s sebou fankluby, které připravily pro své kamarády
transparenty a výbornou atmosféru. Děkujeme všem, kdo nám pomohli
tuto nevšední akci zrealizovat.
Helena Nesnídalová
Názory žáků 7. ročníku :
Solasido bylo super, vítězky si to zasloužily.
Ta tréma byla hrozná, ale všichni jeli na maximum.
Moc se mi to líbilo, příště se přihlásím a doufám, že mi kamarádi zafandí.
Měla jsem dobrý pocit a taneční náladu.
Na první místo bych dala někoho jiného, ale odborná porota to slyší jinak.
Pocity vynikající, vůbec nevím, kde se to v nich vzalo!
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OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Ředitelka Mateřské školy Hostomice, Kpt. Jaroše 105,
267 24 Hostomice vypisuje výběrové (konkursní) řízení
na obsazení míst U Č I T E L E / U Č I T E L K Y Mateřské
školy Hostomice, v rozsahu úvazků 1,50 (1,00 + 0,50)
Požadavky na uchazeče:
■ Způsobilost k právním úkonům (kopie občanského průkazu)
■ Odborná kvaliﬁkace pro přímou pedagogickou činnost
daná §6, odst. 1, zákona číslo 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících (ověřené kopie dokumentů dokladujících
požadovanou kvaliﬁkaci)
■ V případě, že uchazeč získal výše uvedenou kvaliﬁkaci
v jiném vyučovacím jazyce než v českém, je nutno prokázat
znalost českého jazyka některým ze způsobů uvedených v §4
zákona číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
■ Bezúhonnost (originál výpisu z evidence rejstříku trestů
ne starší 90 kalendářních dnů)
■ Zdravotní způsobilost k výkonu funkce učitel/ka mateřské
školy (originál posouzení zdravotní způsobilosti k práci
vydaného lékařem ve smyslu Věstníku Ministerstva zdravotnictví (reg. V částce 2/1968) ve znění pozdějších předpisů
ne starší 90 kalendářních dnů)
■ Minimálně 1 rok praxe ve výkonu přímé pedagogické činnosti
v oblasti předškolního vzdělávání (strukturovaný profesní
životopis obsahující čestné prohlášení o pravdivosti uvedených
údajů s úředně ověřeným podpisem uchazeče)
Písemně učiněné čestné prohlášení uchazeče o tom, že ve smyslu
platných ustanovení zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů souhlasí se shromažďováním jím poskytnutých
osobních údajů v souvislosti s výběrovým (konkursním) řízením
na obsazení místa pedagogického pracovníka Mateřské školy
Hostomice (s úředně ověřeným podpisem uchazeče)
Nabízíme:
■ Odměňování v souladu se zákonem číslo 262/2006 Sb.,
zákoník práce, s nařízením vlády ČR číslo 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
a s nařízením vlády ČR číslo 137/2009 Sb., kterým se stanoví
katalog prací a kvaliﬁkační předpoklady
■ Za výborně odvedenou práci získání motivujícího osobního
příplatku i mimořádných odměn
■ Zajímavé a perspektivní zaměstnání
Předpokládaný nástup: září 2009
Lhůta pro poštovní podání přihlášek:
■ Konečným termínem pro přijetí přihlášky uchazečem
je 31.7.2009 ve 24.00 hodin
■ Přihláška bude do uvedeného termínu poštou doručena
na adresu: Mateřská škola Hostomice, Kpt. Jaroše 105, 267 24
Hostomice
■ Přihláška s požadovanými doklady bude uchazečem podána
v zalepené obálce označené „NEOTVÍRAT – Výběrové řízení na
obsazení místa učitele/ky Mateřské školy Hostomice“ s uvedením
jména a adresy uchazeče v levém horním rohu.
Termín pro otevírání obálek: 3.8.2009 od 12.00 hodin
v kanceláři ředitelky Mateřské školy Hostomice, Kpt. Jaroše 105,
267 24 Hostomice
Termín pro ústní pohovory s vybranými a písemně pozvanými uchazeči: 17.8.2009 od 12.00 hodin v kanceláři ředitelky
Mateřské školy Hostomice, Kpt. Jaroše 105, 267 24 Hostomice
Termín pro vyhlášení výsledků výběrového řízení: 17.8.2009
v 16.00 hodin
V Hostomicích dne 24.6.2009
Lenka Kocourová, ředitelka MŠ
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Ředitelka Mateřské školy Hostomice, Kpt. Jaroše 105,
267 24 Hostomice vypisuje výběrové (konkursní) řízení
na obsazení místa NEPEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK
Mateřské školy Hostomice, v rozsahu úvazku 1,00
Požadavky na uchazeče:
■ Způsobilost k právním úkonům (kopie občanského
průkazu)
■ Na uchazeče nejsou kladeny speciální kvaliﬁkační požadavky. Vybraný uchazeč bude vykonávat práce spojené s běžným
chodem mateřské školy (výdej stravy, činnosti spojené s běžnou
údržbou objektu a úklidem venkovních prostor, pomoc při
oblékání a svlékání dětí, …). Praxe v mateřské škole vítána.
(Vhodnost uchazeče pro výkon uvedené funkce bude posouzena
na základě předloženého strukturovaného životopisu).
■ Bezúhonnost (originál výpisu z evidence rejstříku trestů
ne starší 90 kalendářních dnů)
■ Zdravotní způsobilost k výkonu funkce nepedagogický
pracovník mateřské školy (originál posouzení zdravotní
způsobilosti k práci vydaného lékařem ve smyslu Věstníku
Ministerstva zdravotnictví (reg. V částce 2/1968) ve znění
pozdějších předpisů ne starší 90 kalendářních dnů)
Písemně učiněné čestné prohlášení uchazeče o tom, že ve smyslu
platných ustanovení zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů souhlasí se shromažďováním jím poskytnutých
osobních údajů v souvislosti s výběrovým (konkursním) řízením
na obsazení místa nepedagogického pracovníka Mateřské školy
Hostomice (s úředně ověřeným podpisem uchazeče)
Nabízíme:
■ Odměňování v souladu se zákonem číslo 262/2006 Sb.,
zákoník práce, s nařízením vlády ČR číslo 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
a s nařízením vlády ČR číslo 137/2009 Sb., kterým se stanoví
katalog prací a kvaliﬁkační předpoklady
■ Za výborně odvedenou práci možnost získání motivujícího
osobního příplatku i mimořádných odměn
Předpokládaný nástup: září 2009
Lhůta pro poštovní podání přihlášek:
■ Konečným termínem pro přijetí přihlášky uchazečem
je 31.7.2009 v 24.00 hodin
■ Přihláška bude do uvedeného termínu poštou doručena
na adresu: Mateřská škola Hostomice, Kpt. Jaroše 105, 267 24
Hostomice
■ Přihláška s požadovanými doklady bude uchazečem podána
v zalepené obálce označené „NEOTVÍRAT – Výběrové řízení
na obsazení místa nepedagogického pracovníka Mateřské
školy Hostomice“ s uvedením jména a adresy uchazeče v levém
horním rohu.
Termín pro otevírání obálek: 3.8.2009 od 12.00 hodin
v kanceláři ředitelky Mateřské školy Hostomice, Kpt. Jaroše 105,
267 24 Hostomice
Termín pro ústní pohovory s vybranými a písemně pozvanými uchazeči: 17.8.2009 od 12.00 hodin v kanceláři ředitelky
Mateřské školy Hostomice, Kpt. Jaroše 105, 267 24 Hostomice
Termín pro vyhlášení výsledků výběrového řízení: 17.8.2009 v
16.00 hodin
V Hostomicích dne 24.6.2009
Lenka Kocourová, ředitelka MŠ
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
■ V týdnu od 1.6. do 5.6. u příležitosti
Dne dětí paní učitelky připravily pro
děti akce:
V pondělí jsme navštívili cukrárnu
U Frajerů, kde si děti pochutnaly na
vanilkové nebo třešňové zmrzlině. Tímto
bych chtěla poděkovat paní Frajerové
za sponzorský dar, kterým udělala radost
všem dětem.
V úterý 2.6. děti se svými rodiči podnikly výlet do Westernového městečka
do Mirotic. Přes počáteční potíže
s autobusem, který nám nedorazil, se
výlet vydařil. Děti napjatě poslouchaly
vyprávění o indiánech, mohly si zastřílet
z luku, hodit tomahavkem, projet se na
poníku nebo si koupit různé upomínkové
předměty. Chtěla bych poděkovat panu
Jiřímu Černému, který se nabídl a na
výlet nás sám odvezl.
Ve středu proběhly soutěže pro děti na
školní zahradě. Děti závodily v běhu,
hodu míčkem, skoku v pytli, překonávání
překážek a přetahování lanem. Na závěr
nechyběla sladká odměna.
■ Dne 24.6. se uskutečnilo slavnostní
vyřazování předškolních dětí z místní
mateřské školy na MěÚ Hostomice. Vše
zahájil pan starosta slavnostním proslovem. Děti si připravily pro své rodiče
a prarodiče pásmo básniček a písniček.
Na závěr nechyběla ani přísaha, že budou nosit samé jedničky. Děti obdržely
drobné upomínkové dárky, šerpu a čepici
jako u promoce.
■ Na ukončení školního roku připravily
paní učitelky pro starší děti noc ve
školce. V pátek 26.6. rodiče přivedli děti
do školky se spacím pytlem, hygienickými potřebami a náhradním oblečením.
Odpoledne jsme společně odjeli na Vižinu, kde si děti pohrály na hřišti. Navečer
nás navštívili mladší kamarádi a kamarádky. Společně jsme si opekli vuřty.
Po dešťové přeháňce nás opustili a zůstali
zde jen ti odvážní. Nyní nás čekalo
připravit spací pytle, bobříka odvahy
a večerní hygienu. Pro všechny děti to
byl zážitek. Ráno posnídaly vánočku
a rozcházely se domů plné nových zážitků.
Chtěla bych poděkovat sponzorům:
Řeznictví u Krkovičky za vuřty a Pekařství
Meškan za pečivo na snídani.
Lenka Koucourová, ředitelka MŠ
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA / INZERCE

ROZLOUČENÍ
ŽÁKŮ 9. TŘÍD
■ Ve čtvrtek 25. června 2009 proběhlo
na Městském úřadu v Hostomicích
slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd.
Za účasti rodičů, zástupců školské
a kulturní komise obdrželi žáci z rukou
paní ředitelky Walterové a třídních
učitelů slavnostní šerpy, pamětní listy
a květiny. Pan starosta V. Šťáhlavský
popřál žákům hodně úspěchů v dalším
studiu. Paní ředitelka poděkovala rodičům
za spolupráci se školou a připojila se též
s přáním nejen studijních, ale i osobních
úspěchů v životě. Věříme, že se vystupující
žáci dobře uplatní v naší společnosti.
Květa Mičanová

OZNÁMENÍ
■ BBkurzy v Hostomicích 2009
září 2009 – únor 2010
· výuka angličtiny ve skupinkách
· vždy v pátky nebo soboty dvakrát
měsíčně (blok 4 x 45 minut)
· pro úplné začátečníky, falešné začátečníky a mírně pokročilé
Bližší informace na www.bb-kurzy.cz
nebo volejte 603/868 460.
■ Nabídka STP
STP v ČR, o. s. Okresní organizace Beroun
nabízí svým členům rekondiční pobyt
v Penzionu ESPERO Skokovy ve dnech
4.-11.10.2009. Cena 3.000,- Kč. Doprava
autobusem, plná penze, masáže. Lze se
přihlásit u pí Kohoutové, tel. 736 282 467.
■ STP v Hostomicích připravuje výlet
do barokního areálu Skalka u Mníšku
pod Brdy (kostelík sv. Máří Magdalény,
klášter, křížová cesta). Středa 16.9.2009,
odjezd autobusem ve 13.00 hodin od ZŠ,
návrat do 18 hodin. Počítejte s chůzí
k areálu po lesní cestě (asi 1 km). Možnost
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posezení v hospůdce. Přihlášky v papírnictví u ZŠ. Člen 50,- Kč, nečlen 100,- Kč.
Tentokrát neupřednostníme členy STP,
proto s přihlášením neotálejte.

PODĚKOVÁNÍ
■ Děkuji všem členům okrskových
volebních komisí za jejich práci při
volbách do Parlamentu EU.
Vít Šťáhlavský
■ Členové Místního sdružení OSD
Hostomice děkují touto formou všem
spoluobčanům za hlasy, které dali kandidátům Občanské demokratické strany
ve volbách do Evropského parlamentu
2009 konaných ve dnech 5. a 6. června
2009, a přispěli tak k jasnému vítězství
ODS v těchto volbách.
Velice si důvěry všech, kteří ODS volili,
vážíme a věříme, že v příštích volbách
bude podpora ODS v našem městě ještě
větší. Ještě jednou: „MNOHOKRÁT VÁM
DĚKUJEME!!!“
■ Děkuji MěÚ Hostomice, místní organizaci ČSZ, místní organizaci ČSŽ, paní
Menyové a svým přítelkyním za blahopřání a dárky k mému životnímu jubileu.
Udělali jste mi všichni velkou radost!
A. Lukavská

KLUB BETLÉM
LOCHOVICE
Tímto oznamuji, že provoz klubu Betlém
bude po dobu letních prázdnin, to jest
od 29.6. do 31.8., omezen. Otevřeno bude
pouze v pondělí od 9.00 do 18.00 hod.
V nezměněném rozsahu (po+st od 9.00
do 18.00 hod.) začne klub fungovat
od středy 2.9.
S přáním krásných letních dnů
Eva Rosenbaumová.

ZUBNÍ POHOTOVOST
Červenec 2009:
■ 3. a 4.7. MUDr. Krabcová Vladimíra
Beroun, tel. 311 621 973
■ 5. a 6.7. MUDr. Holický Jaroslav
Beroun, tel. 311 625 510
■ 11. a 12.7. MUDr. Hentsch František
Zdice, tel. 311 685 672
■ 18. a 19.7. MUDr. Burková Blanka
Beroun, tel. 311 610 225
■ 25. a 26.7. MUDr. Hentsch František
Zdice, tel. 311 685 672
Srpen 2009:
■ 1. a 2.8. MUDr. Burka Jiří
Chyňava, tel. 311 691 131
■ 8. a 9.8. MUDr. Hentsch František
Zdice, tel. 311 685 672
■ 15. a 16.8. MUDr. Holmanová Jarmila
Hořovice, tel. 311 516 660
■ 22. a 23.8. MUDr. Kaiser Zdeněk
Hořovice, tel. 311 542 346
■ 29. a 30.8. MUDr. Kovaříková Anna
Beroun, tel. 311 746 418
Pohotovost je od 8.00 do 11.00 hodin.
Vydává: MěÚ Hostomice
Odpovědná osoba: Vít Šťáhlavský
Redakce: Ing. Vladimír Zachoval, Vít Maršálek,
Petr Lachman, Karel Grunt, Jana Císařová
Graﬁcké zpracování a tisk: Ivan Křenek, Hořovice
Adresa redakce: MěÚ Hostomice, Tyršovo nám. 165,
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e-mail: starosta@hostomice.cz, www.hostomice.cz
Evidováno MKČR pod č.: E11276
Právo omylu a tiskových chyb vyhrazeno.
Text je chráněn dle autorského zákona.
Za obsah a formu článku odpovídá jeho autor.
Uzávěrka HL je vždy 22. den v měsíci.
Do té doby můžete své příspěvky předávat písemně
pí Merunové na MěÚ, telefonicky nebo faxem
na číslo 311 584 116, nejlépe však v elektronické
podobě na e-mail: starosta@hostomice.cz
nebo kordulinka@email.cz
Děkujeme za příspěvky.
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