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ROZPOČET NA ROK 2011
Je začátek roku a hospodaření města v současnosti probíhá z finančního
hlediska dle tzv. rozpočtového provizoria. Znamená to, že měsíční výdaje 
nesmí být vyšší než o 5 % proti stejnému období roku 2010. Předpoklad je, 
že provizorium skončí v únoru, kdy by měl být rozpočet po patnáctidenním 
vyvěšení na úřední desce schválen zastupitelstvem. 

Proč vůbec k provizoriu došlo? Prvním impulzem bylo doporučení  
krajského auditora, který reagoval na to, že nebyla v předstihu známa částka 
na úhradu činností státní správy. Toho město využilo a vytvořilo dodatečný 
časový prostor na projednání rozpočtů oddělitelných částí městského 
rozpočtu (zejména příspěvkových organizací). Prošli jsme tedy řádnou dis-
kuzí nad rozpočty základní školy, mateřské školy, školní jídelny, jednotky 
dobrovolných hasičů a lesního hospodaření. Tyto rozpočty byly rovněž 
předmětem diskuze na lednovém zasedání zastupitelstva v Radouši, kde  
byly rovněž podrobně probrány priority v podpoře občanských aktivit.

Při návrhu rozpočtu jsme vycházeli ze skutečnosti roku 2010. Upravili jsme 
jak u příjmů, tak u výdajů všechny neopakované položky a do rozpočtu  
dále zahrnuli výsledky projednání potřeb na rok 2011. 

Je potřeba dodat, že rozpočet není plán, který je bezpodmínečně nutno 
dodržet. Je to finanční popis našich stávajících vědomostí o příjmech a tomu
odpovídajících výdajích. V rozpočtu nejsou zahrnuty položky, které sice  
velmi pravděpodobně rozpočet významně ovlivní, ale nemáme o jejich  
existenci dostatečnou jistotu. Nejsou tu proto rozpočtovány žádné dotace  
a na ně navazující akce. Neznamená to však, že bychom o ně nežádali  
a o jejich získání se maximálně nesnažili, právě naopak. Ale do rozpočtu  
budou zahrnuty, až to takzvaně „bude jisté“, a to formou rozpočtových 
opatření, která zastupitelstvo běžně přijímá v průběhu roku.

Obecně lze říci, že mnoho pozitivních zpráv o stavu financování města
rozpočet nepodává. Snad nejlepší zprávou je, že se konečně hnuly ceny 
dřeva a hospodaření v městských lesích se tak stane dlouho očekávaným 
přínosem a přidanou hodnotou hostomického hospodaření. Jinak 
nás především stále trápí nedostatek příjmů z daní, způsobený kromě 
doznívajících následků hospodářské krize i převedením sídla firmy Enersys 
do Prahy. Přes to všechno lze hospodaření města posuzovat jako víceméně 
vyrovnané a snad i skýtající naději na splnění většiny předvolebních slibů.

Mgr. Michal Ulrich, Ing.Vladimír Zachoval

Odpady
Na prosincovém jednání zastupitelstva 
zastupitelé neodsouhlasili zvýšení poplat-
ku za odvoz a likvidaci komunálního 
odpadu ze současných 450,- Kč za osobu 
/rok nebo rekreační objekt/rok na záko-
nem stanovené maximum 500,- Kč, a to 
i přesto, že skutečné výdaje města Hosto-
mice jsou průměrně 900,- Kč na osobu 
(rekreační objekt) ročně. Město tedy ročně 
za obyvatele doplácí cca 765.000,- Kč. 
Bohužel, významnou část komunál-
ního odpadu tvoří bioodpad (posekaná 
tráva, listí, atd.) a stavební odpad, což 
jsou odpady, které v popelnicích nemají  
co pohledávat. Tyto odpady jsou navíc 
často tou nejtěžší a nejobjemnější 
složkou odpadů, a tedy i tou nejdražší. 
Neukáznění spoluobčané, kteří do popel-
nic vyhazují bioodpad a stavební odpad, 
tak připravují ostatní občany Hostomic  
o peníze, které by jinak město Hostomice 
mohlo použít ve prospěch rozvoje našeho 
městečka.
Dalšími odpady jsou mj. využitelné 
složky odpadu - jako jsou papíry, plasty, 
sklo, aj. Za likvidaci těchto odpadů město 
Hostomice sice také doplácí (částka je 
již zahrnutá ve výše uvedených 900,- Kč 
za osobu/rok), ale jedna tuna tříděného  
odpadu je mnohem levnější než jedna  
tuna komunálního odpadu. Pokud tedy  
bude více našich spoluobčanů uvědo- 
mělých a budou třídit, tak to povede zase 
jen ke snížení doplatku města Hostomice 
za odpad a tedy uvolnění peněz města 
pro jiné účely.
Žádáme vás tedy, milí spoluobčané, 
abyste s odpady nakládali uvědoměle  
a dle vyhlášky města Hostomice – vězte, 
že to bude ku prospěchu vám i vašemu 
okolí!
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Přítomni: V. Šťáhlavský,  
V. Maršálek, Ing. V. Zachoval,  
Mgr. M. Ulrich, Ing. J. Jirák,  
S. Kubišta, J. Mikeš, J. Mičan
Omluveni: V. Mandík

Zastupitelstvo města Hostomice:
1. Schvaluje:
a) Zpětný odkup pozemků parc.  
 č. 1227/7, parc.č. 1290/5, parc.  
 č. 1429/2 a parc. č. 1432/20  
 v k.ú. Hostomice pod Brdy od  
 společnosti Alzheimercentrum  
 pp s.r.o. za stejnou cenu jako  
 byla původní prodejní cena,  
 a to 30.000,- Kč. 
 Hlasování: 8-0-0  
 (pro-proti-zdržel se)
b) Vybudování přístupové cesty  
 k nově budované garáži  
 u čp. 69. Hlasování: 8-0-0

c) Členy přestupkové komise  
 JUDr. Janu Brodinovou  
 (předsedkyně), Mgr. Jiřinu  
 Kordulovou, Petra Císaře  
 a Jiřího Mičana. 
 Hlasování: 8-0-0
d) Žádost Klubu železničních  
 cestovatelů o příspěvek ve výši  
 3.000,- na provoz historického  
 motoráčku. 
 Hlasování: 5-2-1
e) Vyhotovení posouzení technic- 
 kého řešení vodovodu (hydro- 
 technické výpočty) lokality  
 Hostomice - Bezdědice - Ra- 
 douš od ČVUT - Ing. Marek  
 Slavíček, Ph.D. za cenu  
 37.000,- Kč. 
 Hlasování: 8-0-0
f) Vyhotovení finančního zdraví  
 a rozpočtového výhledu města  

 do roku 2014 firmou Region  
 servis, s.r.o. za 24.000,- vč. DPH. 
 Hlasování: 7-0-1

2. Bere na vědomí:
a) Návrh rozpočtu na rok 2011. 
b) Žádost p. Janečka o snížení  
 poplatku za zábor veřejného  
 prostranství na umístění  
 zábavných atrakcí při pouti  
 v roce 2011.
c) Informaci o aktuálních dotač- 
 ních titulech.
d) Informaci o pokračování  
 jednání s vítěznými architekty  
 na projekt  na rekonstrukci  
 náměstí.
e) Všechny body diskuse.
Usnesení: hlasování: 8-0-0

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOSTOMICE Č. 1/2011 
KONANÉHO DNE 19. LEDNA 2011 OD 18.00 HOD. V HASIČSKÉ ZBROJNICI V RADOUŠI

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
■ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA SE USKUTEČNÍ 16. ÚNORA 2011 OD 18.00 HODIN  

VE VOLEBNÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HOSTOMICE.

■ 5. ÚNORA 2011 JE ÚŘEDNÍ SOBOTA

■ PLATBA ZA SVOZ A LIKVIDACI ODPADŮ V ROCE 2011
Každá trvale přihlášená osoba 450,- Kč 

Rekreační objekt (tj. dům, nebo byt, kde není nikdo přihlášen - zaplatí majitel domu) 450,- Kč
Jako v loňském roce, jsou i letos 2 možnosti platby za odpady:

1. V pokladně Městského úřadu v Hostomicích  
(v úřední dny, tj. pondělí, středa, od 9.00 do 11.30 a od 12.15 do 17.00 hod.)

2. Na účet města č. 362037329/0800 u České spořitelny 
Variabilní symbol: Hostomice - 133701 + číslo domu + případně číslo bytu 

Bezdědice - 133702 + číslo domu, Radouš - 133703 + číslo domu 
Lštěň - 133704 + číslo domu, Chaty - 133705 + číslo chaty

■ POPLATEK ZE PSŮ je splatný nejpozději do 28.2. příslušného kalendářního roku. 
V Hostomicích je poplatek za psa 100,- Kč, v Radouši, Bezdědicích a Lštěni je poplatek 50,- Kč.

Poplatek je možné uhradit v pokladně Městského úřadu v Hostomicích  
(v úřední dny, tj. pondělí, středa, od 9.00 do 11.30 a od 12.15 do 17.00 hod.)

■ Redakce Hostomických listů se omlouvá za to, že v minulém čísle nebyly kvůli technickým  
problémům otištěny některé texty k fotografiím a také usnesení z prosincového zasedání.
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Ředitelství Základní školy  
v Hostomicích vyhlašuje 

ZÁPIS  
DĚTÍ DO PRVNÍHO 

ROČNÍKU  
PRO ŠKOLNÍ ROK 

2011-2012

Zápisu se zúčastní všechny děti, 
které dovrší šestý rok věku  

dnem 31. srpna 2011.

Jsou to děti narozené v době  
od 1. září 2004 do 31. srpna 2005.

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 2010,  

je povinen předložit vyjádření  
pedagogicko-psychologické  

poradny a dětské lékařky.

Zápis se bude konat v budově 
základní školy v učebně 2. třídy  

v přízemí školy 

ve čtvrtek 3. února 2010  
od 14.00 do 18.00 hodin.

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 4.1.2011 
Mgr. Jiřina Walterová 

ředitelka školy

Jarmark v ZŠ Pavla Lisého Hostomice
V prosinci 2010 upořádali žáci naší školy vánoční jarmark. 
Poděkování patří i rodičům, kteří přispěli velmi pěknými předměty  
a dárky. Výtěžek, téměř 13.000,- Kč, bude využit k zakoupení pomů- 
cek a školních potřeb pro děti. H. Nesnídalová



CO SE U NÁS DĚJE

4 HOSTOMICKÉ LISTY

■ Sv. Blažej
3. února je svátek svatého Blažeje, ochránce 
proti krčním nemocím.

Žil ve 3. století. Byl biskupem v maloasijském 
městě Sebastě. Měl velké lékařské znalosti, 
kterých používal, aby co nejvíce pomohl  
lidem jemu svěřeným, i jejich zvířatům. 

V roce 313 vydali císařové Konstantin a Li-
cinius v Miláně prohlášení, že křesťané mají 
úplnou svobodu. Licinius to však nedodržel 
a v Sebastě jeho místodržící Agricola dál 
pronásledoval křesťany. Blažej uprchl z města 
na horu Aegeus, kde žil v modlitbách a jeho 
společností byla lesní zvěř. Jednou honili lov-
ci divokou zvěř a během lovu si našli úkryt 
v Blažejově jeskyni. Blažej byl zajat, odvlečen 
do žaláře a zde byl strašlivě mučen. Jedné 
ženě vlk odnesl vepře. Řekla to Blažejovi,  
on se pomodlil a ženě se podařilo dostat vepře zpátky. Za to mu pak nosila  
do vězení svíčky.

Když Blažej odmítl obětovat bohům, rozdrásali jeho tělo železnými hřebeny  
a pak vedli na popravu. Provázelo ho prý pět zbožných žen, které byly spolu  
s ním později sťaty jako křesťanky. Cestou na popravu přistoupila k Blažejovi 
vdova s polomrtvým chlapcem, kterému uvízla v krku rybí kost. Světec na něj 
vložil ruce, pomodlil se a dítě se hned probralo a uzdravilo se. Proto se v den  
svatého Blažeje uděluje požehnání dvěma zkříženými svícemi slovy: „Na přímlu- 
vu svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, uchovej tě Bůh ode vší choroby hrdla  
a od kteréhokoli jiného zla”. Blažej byl sťat roku 316.

Je patronem: proti krčním bolestem, proti kašli, proti nemocem měchýře,  
krvácení, vředům, kolikám, bolestem zubů, proti moru, kameníků, česáčů vlny, 
stavebních dělníků, zedníků, lékařů, obchodníků s vlnou, obuvníků, krejčích, 
sádrařů, tkalců, koželuhů, pekařů, kloboučníků, hudebníků, za dobrou zpověď, 
ochránce domácích zvířat a koní, za dobré počasí.

Atributy: hořící nebo zkřížené svíce, lesní zvířata, ptáci, hřeben, kniha, vlk, vepř. 
Je znázorňován s vlnitými vlasy a vousy, jak je sťat, jako biskup, výjevy ze života.

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 pama-
tují z dětství od svých babiček. 
Hromničky se také dávaly nebožtíkům do ruky. Tímto svátkem dříve končila 
vánoční doba.

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 Gabri-
ela, bývají žně veselé.
28. února: Je-li na svatého Romana jasno, 
bude hojná úroda.
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POSEZENÍ SENIORŮ VE ŠKOLE
V pondělí 17.1.2011 se sešlo 45 členů místní organizace STP v učebně  
zeměpisu na ZŠ Pavla Lisého, aby společně načerpali zajímavé informace 
o hradech a zříceninách v našem okolí. Účastníci měli možnost zhlédnout 
poučný film na interaktivní tabuli a popovídat si s přáteli.
Žákyně A. Andělová a M. Pospíšilová z 8. třídy se ujaly přípravy občerstvení 
– uvařily kávu a čaj, roznesly seniorům drobné pohoštění.Děkujeme oběma 
žákyním za ochotu pomoci starším a vedení školy za umožnění této akce.

Výbor STP

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
HOSTOMICE
zve rodiče a děti na

 

ZÁPIS  
DĚTÍ DO  

MŠ HOSTOMICE 
A DEN  

OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

Přijďte se podívat mezi nás 
23. března 2011  

od 9.00 do 16.00 hodin

K ZÁPISU DONESTE:

■ občanský průkaz zákonného 
zástupce dítěte

■ rodný list dítěte

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ  
DÍTĚTE DO MŠ:

1. Děti, jejichž rodiče mají  
trvalé bydliště v Hostomicích

2. Děti jeden rok před začátkem  
povinné školní docházky  

(v souladu se zákonem  
561/2004 Sb., § 34, odst. 4)

3. Děti, které dovršily věk 4 let

4. Děti, které byly umístěné  
v jeslích a dovršily věk 3 let  

(popřípadě i mladší za před- 
pokladu volné kapacity MŠ)

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
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OZNÁMENÍ
■ Odpoledne s písničkou
Restaurace U Frajerů vás srdečně zve na 
odpolední tancovačku, nejen pro seniory. 
Dne 11.2.2011 od 14 do 17 hodin. Hraje 
a zpívá p. Ladislav Zrzavý. Pro každého 
je připraven zákusek zdarma. Vstupné  
40,- Kč.
■ SRPŠ při ZŠ Pavla Lisého v Ho-
stomicích pořádá v sobotu 12. února 
2011 od 20 hodin Reprezentační ples 
na sále restaurace U Frajerů. K tanci  
a poslechu hraje Rhytmic. Předtančení 
juniorů Tanečního klubu Romany Chvá- 
talové. Společenský oděv. Bohatá tombola. 
Vstupné 50,- Kč.
■ Sbor dobrovolných hasičů Běštín 
pořádá dne 26. února 2011 ve 20.00 v 
sále Hospody Tequila Hasičský bál. Hraje 
skupina GOLF. Bohatá tombola. Zveme 
všechny občany.
■ Od 1.2.2011 bude nově otevřena 
prodejna zdravotnických potřeb (bývalá 
Květinka): zdravotní obuv, rehabilitační 
pomůcky, bandáže, ortézy, zdravotní 
punčochy, berle, hole.
■ Zveme vás do divadla
STP v Hostomicích zve všechny zájemce 
ve středu 23.3.2011 do divadla Kalich 
(Jungmannova ulice v Praze) na detektivní 
komedii Splašené nůžky. Hrají Ladislav 
Potměšil, Dalibor Gondík, Ivana Jirešová, 
Jaroslava Brousková, Ladislav Županič 
a další. Představení začíná v 19 hodin, 
odjezd autobusu od ZŠ v Hostomicích je  
v 17 hodin. STP všem účastníkům 
poskytne vstupenku za 200,- Kč (normálně 
stojí 400,- Kč). Doprava je pro člena STP 
zdarma, nečlen zaplatí 50,- Kč. Vstupenky 
si můžete zajistit v papírnictví u ZŠ.
■ 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
■ Zumba s Denisou
Každé úterý od 19.00 do 20.00 a každou 
středu od 16.00 do 17.00 hod. pro děti  
a začátečníky. Vede Denisa Chlustinová.
■ Patříte mezi milovnice vody a tance? 
Pak právě pro vás je tu Aqua Zumba, tanec 
a cvičení v jednom.
Každou neděli od 19.00 hod., plavecký  
bazén Hořovice, cena 100,- Kč.
Aqua Zumba patří mezi nejšetrnější a nej- 
zábavnější formy cvičení. U Aqua Zumby 
se sice nezapotíte, ale do těla si dáte  
o mnoho víc, než je tomu u cvičení na  
suchu. Cvičení ve vodě je méně zátěžové,  

a tudíž zdravější pro lidské tělo. Aqua  
Zumba se cvičí ve vodě v hloubce k hrud-
níku. Cvičení je tedy vhodné i pro neplav- 
ce, protože vždy dosáhnete na dno. 
Pro koho je Aqua Zumba stvořená?
Nejlepší na Aqua Zumbě je to, že jí mohou 
provozovat všichni, kteří milují zábavu, 
vodu a sport. Ať už jsou to ženy nebo muži, 
děti nebo starší lidé. Vhodná je i pro ty, 
kteří se zotavují z kloubních onemocnění 
či mají chronické potíže (kloubní zranění, 
zlomeniny, chronické bolesti zad).
zumbasdenisou@seznam.cz, 606 343 824
■ 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!
■ Potřebujete se vrátit do práce  
a nemáte školku? Nabízím hlídání dětí  
od narození do 6 let, na plný úvazek.  
Nejlépe Hostomice, ale není podmínkou. 
Také v noci, nebo o víkendu. Kontaktní  
e-mail: hlidanidetihostomice@seznam.cz
■ Pronajmeme pozemek o rozloze  
516 m2 v centru obce Hostomice od  
1. března 2011 pod obchodním domem 
Jednoty. Oplocený pozemek má zpevněnou 
plochu s betonovými panely s přímým 
vjezdem z ulice Nádražní. Nabídky na  
e-mail: jiri.budil@seznam.cz

PODĚKOVÁNÍ
■ Touto cestou bych chtěl poděkovat  
paní Heleně Biskupové za její dlouho-
letou péči o knihovnu v obci Radouš.  
Paní Helena Biskupová nás náhle opustila 
na počátku měsíce ledna.

Vít Šťáhlavský, starosta
■ Sbor dobrovolných hasičů Hostomice 
děkuje všem občanům a firmám za dary
poskytnuté do tomboly a dále všem 
občanům a členům SDH Hostomice, kteří 
pomáhali při organizaci hasičského plesu.
■ FC Vetráni Hostomice děkuje všem 
svým příznivcům za podporu při pořádání 
16. hostomické fotbalové tancovačky.

VZPOMÍNKA
■ Smutným dnem pro nás navždy zůs- 
tává 18. únor, kdy nás před 20 lety opustil 
náš 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.

ZPRÁVIČKY Z PODBRD
■ Místní spolky důchodců a žen slavily 
ve středu 29.12.2010 konec roku. Organi- 
zátorka akce paní Mecová přivítala dů- 
chodce i ostatní občany, zároveň i starostu 
obce, pana Pavla Ševčíka, a starostu hasičů, 
pana Pepu Ševčíka, a poděkovala jim za 
občerstvení, které hasiči a obecní úřad 
připravili. Důchodcům přišli zahrát míst- 
ní muzikanti Petr Kačírek a Jiří Kačírek. 
My jsme si při hudbě zazpívali. Popřáli  
jsme paní Radce Šťastné k padesátinám  
a ostatním do nového roku hodně štěstí, 
zdraví a spokojenosti. V pozdních hodi- 
nách jsme šli všichni ke svým domovům.

ZUBNÍ POHOTOVOST
Únor 2011
■ 5. a 6. MUDr. Magdalena Třesohlavá 
 Beroun, tel. 311 621 497
■ 12. a 13. MUDr. Richard Valta 
 Žebrák, tel. 311 533 384
■ 19. a 20. MUDr. Marie Veselá 
 Hudlice, tel. 311 697 659
■ 26. a 27. MUDr. Vladimíra Veselá 
 Beroun, tel. 311 612 291
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.
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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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KLUB BETLÉM
Téma měsíce února: masopustní veselice
Rodinné centrum - Dětský koutek a po-
sezení pro maminky, tatínky a prarodiče.
Klub je otevřený v pondělí a ve středu  
od 9.00 do 18.00 hodin. Přijďte posedět  
a pohovořit si s ostatními maminkami 
u kávy a čaje v příjemném prostředí klu-
bu. Na děti čeká mnoho kamarádů, her  
a hraček.
Poradenství a sociální služby - Bezplatná 
pomoc v jednání s úřady.
Pomůžeme vám vyhledat jednoduché  
a věcné informace nebo adresy posky- 
tovatelů služeb, vyplnit formuláře, sesta-
vit úřední dokumenty. Poskytneme rady  
a doporučení, zprostředkujeme konzultace 
se specialisty. Doprovodíme vás na úřady  
a pomůžeme vám s nimi jednat.
Nízkoprahový klub a rodinné centrum  
- Aktivity pro děti a rodiče:
■ pondělí, dopoledne
Zpívánky a tanečky pro nejmenší
■ pondělí, 14.00-15.00, 15.30-16.30 hod.
Keramika pro děti i rodiče
40 Kč/lekce + 10 Kč výpal.
■ pondělí, 15.00-16.20 hod.
Lovecké střelectví
30 Kč/lekce.

■ pondělí, 15.30-16.30, 16.30-17.30 hod.
Břišní tance
30 Kč/lekce.
■ středa, 9.30-11.30 hod.
Výtvarná dílna pro rodiče i děti
■ středa, 16.30-17.30 hod.
Ekofarma a ježdění na poníkovi
■ středa, 18.00-19.00 hod.
Břišní tance pro dospělé
30 Kč/lekce.
■ pátek, 14.30-15.30 hod.
Latinskoamerické tance + Historické 
tance v tělocvičně ZŠ Lochovice
30 Kč/lekce.
Program:
■ 2. středa, 9.30-12.00 hod.
Výtvarná dílna
Vyrábíme obaly na knížky a záložky.
■ 7. pondělí, 9.30-18.00 hod.
Valentýnská výtvarná dílna
Vyrobíme přáníčka pro naše nejmilejší.
■ 9. středa, 10.00-12.00 hod.
Programová porada
Podílejte se i vy na plánování programu.
Právní poradna
Náš právník vám zdarma poradí v práv-
ních otázkách.
■ 14. pondělí, 9.30-12.00 hod.
Valentýnská výtvarná dílna
Vyrobíme přáníčka pro naše nejmilejší.

■ 16. středa, 9.30-12.00 hod.
Miniškolka
Hlídání dětí za úplatu 100,- Kč.

■ 16. středa, 10.00-11.30 hod.
Přednáška fyzioterapeutky
Přechod do školky.

■ 21. pondělí, 9.30-18.00 hod.
Výtvarná dílna
Vyrábíme masky, kostýmy a masopustní 
výbavu.

■ 23. středa, 9.30-18.00 hod.
Výtvarná dílna
Vyrábíme masky, kostýmy a masopustní 
výbavu.

■ 26. sobota, od 14.00 hod.
Masopust
Pojďte i vy s námi do průvodu maškar 
obcí. Pořádá Jízda svobodných rytířů 
Lochovice.

■ 28. pondělí, 9.00-18.00 hod.
Uklízíme po masopustu

Benefiční obchod BEO: koupí předmětů 
a výrobků klientů pomáháte realizovat 
projekty Farní Charity Beroun.
Nová adresa! Obecní úřad v přísálí.
Otvírací doba: 
Pondělí a středa od 14.00 do 17.00 hod.


