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a pevné zdraví 
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Přítomni: V. Šťáhlavský, V. Maršálek,  
J. Mikeš, V. Zachoval, M. Ulrich  
(od bodu 1.h), J. Mičan

Omluven: S. Kubišta

Neomluveni: V. Mandík, J. Jirák 

zastupitelstvo města Hostomice 

1. Schvaluje: 

a) Orgány schůze:  
 Návrhová komise:  
 V. Maršálek, J. Mikeš 
 Zapisovatel: V. Zachoval  
 Ověřovatelé zápisu:  
 V. Šťáhlavský, J. Mičan  
 Hlasování: 5-0-0  
 (pro-proti-zdržel se) 

b) Program veřejného zasedání.  
 Hlasování: 5-0-0

c) Rozpočtové opatření č. 7/2012  
 s navýšením o 100.000,- Kč  
 v § lesní cesty. Hlasování: 5-0-0

d) Rozpočtové provizorium na rok  
 2013 za těchto podmínek:  
 „Do doby schválení rozpočtu  
 města na rok 2013 budou čerpány  
 měsíční výdaje ve výši maximálně  
 1/12 skutečnosti roku 2012,  
 zvýšené maximálně o 5%. Každé  
 překročení jednotlivých výdajů  
 bude samostatně odsouhlaseno  
 na jednání zastupitelstva.“  
 Hlasování: 5-0-0

e) Zastupitelstvo stanovuje, v sou- 
 ladu s ust. §102 odst. 2 písm a)  
 zákona č. 128/200 Sb. o obcích  
 ve znění pozdějších předpisů,  
 kompetenci starosty obce k pro- 
 vedení rozpočtového opatření  
 č. 8/2012 k 31.12.2012 v rozsahu  
 nejvýše do 100.000,- Kč, dle §16  
 zákona č. 250/2000 Sb., jímž  

 dochází ke změnám závazných  
 ukazatelů rozpočtu obce. 
 Hlasování: 5-0-0
f) Technické zhodnocení ČOV  
 za 324.000,- Kč vč. DPH. 
 Hlasování: 5-0-0
g) Realizaci provedení zařízení  
 na odtah plovoucích nečistot z OV  
 Hostomice od společnosti Envi-pur  
 s.r.o., za částku 85.000 Kč vč. DPH. 
 Hlasování: 5-0-0
h) Směrnici č. 3/2012 „odpisování  
 a odpisový plán“. Hlasování: 6-0-0
i) Výši poplatku za odvoz a likvidaci  
 komunálního odpadu ve výši  
 250,- Kč/poplatník/rok a poplatek  
 za sběr a likvidaci separovaného  
 odpadu ve výši 250,- Kč/poplatník/ 
 rok, dohromady tedy 450,- Kč/ 
 poplatník/rok. Hlasování: 5-0-1
j) Vyhlášku č. 2/2012 o místním  
 poplatku za provoz systému  
 shromažďování, sběru, přepravy,  
 třídění, využívání a odstranění  
 komunálních odpadů. 
 Hlasování: 6-0-0
k) Vyhlášku č. 3/2012 o místním  
 poplatku za užívání veřejného  
 prostranství. Hlasování: 6-0-0
l) Vyhlášku č. 4/2012 o místním  
 poplatku ze psů. Hlasování: 6-0-0
m) Nákup kabiny pro městský rider  
 Stiga za cenu 70.000,- Kč.  
 Hlasování: 6-0-0

2. ukládá: 
a) Starostovi projednat upřesnění  
 znění textu inflační doložky  
 ve smlouvě o likvidaci odpadu  
 s firmou Rumpold s.r.o.
Usnesení bylo schváleno.  
Hlasování: 6-0-0

uSneSenÍ ze zaSedánÍ zaSTupITeLSTVa  
MěSTa HOSTOMICe Č. 10/2012 KOnanÉHO 12. prOSInCe 2012  
Od 18.00 HOd. V MaLÉ zaSedaCÍ MÍSTnOSTI Měú HOSTOMICe

Městský úřad 
informuje

V papÍrnICTVÍ u panÍ 
BrůnOVÉ jSOu V prOdejI 

dárKOVÉ KaLendáře  
HOSTOMICe  

Ve fOTOgrafII

CO Se u náS děje

SOUTĚŽTE  
S HOSTOMICKÝMI  
LISTY! 
Pokud poznáte místo na foto-
grafii, napište správnou odpo- 
věď buď na e-mail: 
kordulinka@email.cz (předmět: 
soutěž), nebo ji přineste paní 
Merunové v obálce s nápisem 
„soutěž“.
Každý měsíc vylosujeme na  
redakční radě výherce, který 
(kteří) obdrží publikaci „Hořo- 
vicko na starých fotografiích“. 
V prosincovém čísle jsme 
otiskli foto rybníka Hražba  
v Bezdědicích. 
Vylosovanými výherci jsou:  
J. Neugebauerová - Hostomice, 
V. Pecák - Hostomice. 
Gratulujeme! Knihy jsou  
k vyzvednutí u pana starosty.
Lednová soutěžní fotografie:
Losovat budeme z odpovědí 
došlých do 18.1.2013 včetně.
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Když se končil rok 2011, nazval jsem ho v „bilančním“ článku „rokem 
projektů“ s přáním, aby rok 2012 byl „rokem realizací“. Nikdy nic není  
úplně tak, jak bychom si představovali nebo si přáli. 

ROK 2012 v HOSTOMICíCH Možná ne tak viditelná, ale o to 
důležitější skutečnost je, že se 
podařilo vybrat budoucího zpraco- 
vatele územního plánu. Z deseti  
potencionálních zpracovatelů byl 
formou urbanisticko-architektonické 
soutěže vybrán tým architektů  
ve složení Michal Kuzemenský, Ida 
Čapounová, David Pavlišta, Ondřej 
Synek, Jan Vlach a Jiří Žid. Způsobem 
výběru jsme si dopřáli tu nejlepší 
kvalitu za rozumnou cenu. Vlastní 
zpracování nového územního plánu 
bude probíhat v roce 2013 a bude- 
me se ho mít možnost zúčastnit 
všichni. O postupu prací budeme 
v Hostomických listech průběžně 
informovat. Požadavky a návrhy 
na úpravy územního plánu je sa- 
mozřejmě možné podávat na měst- 
ský úřad již nyní.
Hostomice jsou městečko s ob- 
rovským potenciálem, jehož využití 
není samozřejmé. Spojení krásné  
a vyhledávané přírody Brd s rela- 
tivní blízkostí hlavního města je 
jedinečné. Tak jako se toho pro  
spokojený život obyvatel Hostomic  
a spravovaných obcí dá udělat mno- 
ho dobrého, tak se toho dá i hodně 
pokazit. Stávající vedení města 
dostane definitivní vysvědčení ve 
volbách v roce 2014. Ještě nám půl 
času zbývá, abychom spravedlivá 
očekávání naplnili. O to se snažíme.

Ing. Vladimír Zachoval

Z investičních akcí skutečně pro- 
běhly úpravy a opravy místních  
komunikací – ulic K Zátoru, Na ko- 
pečku a Polní. Dobudovával se  
a opravoval systém dešťové kanali- 
zace v Hostomicích a pokračovaly 
projekční a stavebně-povolovací 
činnosti na klíčových městských 
stavbách. Velmi se posunuly přípra- 
vy výstavby vodovodu a kanalizace 
Bezdědice, Radouš i revitalizace 
Tyršova náměstí. Hotový je projekt  
cyklostezky od neumětelské křižo- 
vatky po odbočku na Lštěň. V koneč- 
né fázi jsou projekty na stabilizaci 
budovy radnice i rozšíření kapacity  
mateřské školy v Bubenické. Dotač- 
ní zdroje zatím zajištěny nejsou.
Faktem je, že období bohatá na 
dotační možnosti všeho druhu 
jsou již zřejmě definitivně za námi. 
Náhradou je však nově přijatý 
zákon o rozpočtovém určení daní. 
Jestli se naplní očekávání různých 
„kalkulaček“, pak by se v rozpočtu 
Hostomic mělo ročně objevit 4  
až 5 milionů korun navíc. To by  
znamenalo trochu snížit tempo in- 
vestic, které se dosud realizovaly 
až s 90% dotačních prostředků.  
Na druhou stranu bychom stavěli  
„za své“ a nemuseli čekat na ne- 
průhledná rozhodnutí někoho „tam 
nahoře“. 
Prioritou č. 1 je a zůstává dobudo- 
vání vodovodu a kanalizace a vý- 
stavba nové čističky pod Radouší. 
Informace, které se k nám dostávají,  
nás stále udržují v naději, že na  
dotace pro stavby tohoto typu přece 
jen ještě máme šanci dosáhnout,  
i když s výrazně vyšším podílem 
vlastních zdrojů, než tomu bylo 
dosud.
Velkým zklamáním je současné 
nevypisování dotačních titulů vyu- 
žitelných na financování revitalizace 

náměstí. Pokud se něco neukáže do 
jara 2013, jsme odhodláni opravy 
chodníků, jako součást této revita- 
lizace náměstí a jeho první etapu,  
financovat z městského rozpočtu. 
Snad nám to novým zákonem posí- 
lený rozpočet umožní. To nezna- 
mená, že na různé možnosti 
dotačních titulů rezignujeme. Jen  
se budeme muset přizpůsobit realitě.
Opět tak jako vloni lze konstato- 
vat, že všechny základní součásti 
městských činností fungují. Škola, 
školka i školní jídelna mají za se- 
bou úspěšný rok a při projednání 
rozpočtu na rok 13 nevznikl žádný 
problém. 
Stejně příjemný pocit je i z činnosti 
městské jednotky dobrovolných ha- 
sičů. O jejich činnosti je jiný článek 
na jiném místě tohoto čísla HL. 
Další dobrou zprávou je výsledek 
hospodaření v městských lesích.  
Na rok 2013 by nám měl tento  
historický majetek přispět do roz- 
počtu částkou 1,5 milionu. Přitom 
netěžíme na „plný plyn“. Dřevo,  
které stále zůstává proti plánu 
nevytěžené, je naše velmi dobrá 
rezerva právě na realizaci investic, 
které připravujeme a které přijdou.
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Adventní jarmark
V neděli 2. prosince proběhl na náměstí již skoro tradiční adventní jarmark. 
Všechno bylo jako obvykle. Stánky s převážně mikulášsko-vánočním zbožím, 
občerstvení všeho druhu, městský stánek (tentokrát s výbornou držkovou  
polévkou a odpoledne také skvělou bramboračkou), pro děti čertovsky  
povedené svezení na poníkovi a večer i Mikuláš, čert a anděl se svojí nadílkou  
pro nejmenší. Od odpoledne jarmark perfektní produkcí vylepšila skupina 
Třehusk, která na závěr doprovodila i zpěváčky z hostomické mateřské školy  
a po setmění se rozsvítil vánoční strom. Ještě je hodně co vylepšovat, ale to  
hlavní se naplnilo. Setkání lidí dobré vůle.
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Členská schůze STP
Na konci listopadu se sešlo asi 75 lidí na členské schůzi STP Hostomice  
v restauraci U Frajerů. Schůzi zahájily zpěvem děti ze souboru Kopretiny  
pod vedením pana Kafky. Příjemně všechny přítomné překvapila paní  
Zdeňka Vršecká svým veršovaným vánočním přáním, které sama složila. 
Zajímavá byla i výstavka fotografií z činnosti organizace za posledních pár 
let. Paní Frajerová přispěla pěknou výzdobou i milým přáním k příjemné 
předvánoční atmosféře, proto jí za všechno děkujeme. Výbor SP Hostomice
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Na začátku roku 2012 proběhly valné hromady. A to jak  
v Hostomicích, tak v Radouši. V rámci této schůze jsme  
projednali mimo jiné plán akcí pro rok 2012.
Také se v lednu uskutečnil ples hasičů v hotelu U Frajerů  
v Hostomicích. 
V průběhu března 2012 byla našimi hasiči repasována 
stará technika z roku 1938 zn. Mára, která byla později 
předvedena na Memoriálu hasičů Radouš. 
Během celého roku 2012 měli naši hasiči celkem 21 výjezdů.  
16x zasahovali u požárů, 3x vyjeli k planému poplachu  
a 2x poskytli technickou pomoc. 
Největší požár, u kterého zasahovali během letošního roku, 
byl 28.3. v městském lese. 
Druhý největší požár, kde hasiči pomáhali, byl požár pole 
pod Hostomicemi. 
Co se týká technické pomoci, pomáhali např. manželům 
Maršálkovým s vytažením koně. 
Dne 23.4. absolvovali radoušští hasiči prověřovací cvičení na 
požár přečerpávací stanice – Hořovice, Cintlovka, dále pak 
výcvik v polygonu na dýchací techniku v Králově Dvoře. 
Co se týká soutěží, zúčastnili se hasiči Radouš 19.5. okrskové 
soutěže v Podbrdech, 26.5. okresní soutěže v Hořovicích 
a 16.6. pořádali již 4. ročník Memoriálu hasičů Radouš. 
(Zúčastnilo se 14 družstev mužů a 9 družstev žen). 
Velmi vydařenou akcí letošního roku byl dětský den, který  
se konal 2.6. a kterého se zúčastnil rekordní počet dětí. 
Pro děti byly připraveny soutěže a následně odměny  
v podobě sladkostí a drobných dárků. Probíhaly zde ukáz- 
ky vyprošťování od mistrů ČR v kategorii vyprošťování 
(hasiči Hořovice), slaňování a hašení hořícího vozidla. 
Jako překvapení dne byl pro všechny zúčastněné připraven  
seskok parašutistů. 
Zde bychom chtěli především poděkovat všem sponzorům, 
díky kterým byl dětský den především pro děti úžasným 
zážitkem. 
28.-29.6. probíhal výcvik na raftech, který se jako každo- 
ročně zakončil na Karlštejně.

Úspěšný vstup do nového roku 2013,

všechno dobré, pevné zdraví, mnoho osobních a pracovních 
úspěchů

přejí

zaměstnanci a klienti

Domova Hostomice – Zátor

Během léta se hasiči objevili na dětském táboře Záskalák  
- Mrtník u Komárova, kde učili děti zdravovědě a předvedli 
ukázku záchrany tonoucího. 
11.8. proběhla soutěž v Běštíně, 25.8. v sousední Lhotce,  
8.9. v Tmani a jako jedna z posledních soutěží letošní  
sezony požárního sportu byla soutěž 22.9. v Drahlovicích. 
Během celého roku se využívá plošina (AP20) pro městské  
i soukromé účely. Tato plošina slouží i pro okolní obce. 
Hasiči odstranili i nebezpečné stromy v Hostomicích. 
Již potřetí žádali hasiči o dotaci na novější techniku, žádost 
ale byla zamítnuta. 
Na závěr bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří 
přispěli na memoriál, ples a provoz výjezdové jednotky.

OHLédnUTí zA ROKEM 2012 
HASIČI HOSTOMICE - RAdOUš
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vánOČní vÝTvARné díLnY  
nA zš PAvLA LISéHO
Ve čtvrtek 13.12.2012 se konaly v nově vybavené cvičné ku- 
chyni ZŠ Vánoční výtvarné dílničky pro děti a jejich babičky.
Akci připravili učitelé a členové výboru STP v Hostomicích. 
Přišlo 22 zájemců, kteří si mohli domů odnést svícínky, závěsy 
do oken, perníčky, zvonečky i ozdobené láhve. Děti i dospělí 
spolu strávili příjemné chvíle při práci i u šálku kávy. 

Mgr. Jiřina Kordulová
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návšTĚvA PřEdvánOČní PRAHY
Ve středu 5.12.2012 se žáci 6. tříd vydali do předvánoční Prahy.  
V divadle Metro zhlédli Ulici plnou kouzel - zajímavé představení 
černého divadla, prohlédli si památky Staroměstského náměstí  
a mohli si vychutnat atmosféru vánočních trhů. Výlet se vydařil. 

Mgr. Dana Fatková a Mgr. Jiřina Kordulová

Jarmark zš Hostomice
Ve středu 19. prosince 2012 se žáci hostomické základky proměnili v trhovce.
Ještě před začátkem vyučování nosili silní deváťáci lavice před místní ná- 
kupní středisko a deváťandy na ně dávaly ubrusy, aby zástupci jednotlivých 
tříd mohli začít vykládat své zboží. Už po osmé hodině ranní bylo k mání 
rozličné zboží s adventním a vánočním nádechem. Perníčky rozličných tvarů  
i velikostí, svícny, ozdoby na stromeček z nevšedních materiálů, ručně  
vyráběná mýdla, věnce, brože, látkové hračky a další dětské výtvory byly  
k dostání od 5 do 50 korun. Největší zájem měli zákazníci o perníkovou 
vesničku, ozdoby z korálků, sádrové odlitky s magnetky či na zavěšení,  
medvídky z ořechových plodů nebo vánoční stromečky ze zrníček kávy.
Děti se velmi snažily a probudily v sobě obchodního ducha, takže s výdělkem 
byly spokojeny. Zejména kolem desáté hodiny bylo improvizované tržiště 
plné dychtivých zákazníků. Nákup se obzvláště vyplatil těm, kteří zavítali  
na vánoční jarmark až po 12. hodině, kdy bylo všechno zboží k dostání  
s obrovskými slevami. Žáci jako zkušení podnikatelé lákali na dárky  
k nákupu zdarma i na slevy až 90%. 9.A dokonce při likvidaci svého stánku 
vyprodávali vše za pouhou jednu korunu. Excelentnímu obchodnímu  
jednání žáků často podléhali také členové učitelského sboru, takže mnoho 
z nich odcházelo ve středu odpoledne domů vybaveno plnými igelitkami 
vánočních dárků vyrobených s radostí a od srdce. 
Počasí se vydařilo, zákazníci odcházeli spokojení, žáčci přičichli k princi- 
pům fungování trhu, ve kterých se velmi dobře zorientovali, tudíž lze akci 
považovat za úspěšnou a určitě ji příští rok zopakujeme.  
Závěrem nám dovolte poděkovat všem, kteří zakoupením žákovských prací 
přispěli do školního fondu (za utržené peníze budou pořízeny pomůcky  
pro žáky), a slibujeme, že na obdobnou akci se můžete těšit i o Velikonocích. 

Za kolektiv pedagogů ZŠ P. Lisého Hostomice Mgr. Ivana Ševčíková
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MŠ HOSTOMICe

AKCE MATEřSKé šKOLY
■	 26.11. jsme se vypravili do Hořovic do klubu Labe na další předsta- 
vení Honzy Krejčíka. Představení „Kouzelná slovíčka“ bylo plné veselých 
písniček, které děti pobavily. Vtahování dětí do děje je udržovalo v po- 
zornosti. Těšíme se, co pro nás Honza připraví příště. 

■	 V úterý 27.11. byl pro děti připraven program s živými zvířaty.  
Dozvěděli jsme se zajímavosti ze života ptactva. Děti se mohly vyfotit  
s papouškem, odvážní i s orlem skalním. Prohlédli jsme si sovu pálenou, 
pohladili jsme si králíčka. Také jsme byli překvapeni povedenými kou- 
zelnickými triky. 

■	 5.12. navštívili školku čerti s Mikulášem a andělem. Odvážné děti 
pověděly básničky či písničky. Všichni byli odměněni sladkostmi. 
Děkujeme žákům ZŠ. 

■	 6.12. proběhla besídka u ohniváčku v hasičárně. Čertovské písně  
a básničky se dětem povedly.

■	 12.12. měly připraveny písničky a básničky také děti v Bubenické  
ulici. Rodičům se předvedly v čertovské dramatizaci. Zazpívali jsme si  
také oblíbené koledy, přidali krátké básničky. Za odměnu nadělil  
Ježíšek do školky nové hračky. Krátce jsme všichni poseděli a vychutnali 
předvánoční atmosféru.
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OznáMEní
■	 FC Veteráni Hostomice pořádá  
v sobotu 12. ledna 2013 od 20.00 hodin  
v restauraci „U Frajerů“ 18. hostomickou 
fotbalovou tancovačku. Vstupné 50 Kč. 
K tanci a poslechu hraje hudební skupina 
DUO MELODY. 
■	 Sbor dobrovolných hasičů v Hosto- 
micích vás srdečně zve na Hasičský ples  
v sobotu 26. ledna 2013 ve 20 hodin  
v sále U Frajerů. K tanci a poslechu hraje 
Gama. Bohatá tombola, vstupné 50 Kč.
■	 SDH v Hostomicích zve všechny  
členy na Valnou hromadu, která se koná 
v sobotu 12. ledna 2013 v restauraci  
U Frajerů od 16 hodin. Účast nutná.
■	 Výstava starých pohlednic 
Výbor STP v Hostomicích zve všechny 
občany na výstavu starých pohlednic  
s motivy dětí, zimy a Vánoc. 
Výstava se bude konat ve cvičné kuchyni 
ZŠ Pavla Lisého v Hostomicích od pát-
ku 11.1.2013 do neděle 13.1.2013 vždy  
od 9.00 do 12.00 a od 13.30 do 17.00 hod. 
Pohlednice shromáždil pan Josef Linhart, 
který vám v případě zájmu sdělí spoustu 
zajímavostí. 
Členy STP zveme v pátek 11.1.2013 od 
13.30 hodin. Prohlédneme si výstavu, 
posedíme u kávy, popovídáme si. 
■	 Dovoluji si nabídnout k pronájmu  
můj byt v Hostomicích po panu Kellerovi. 
Byt 3+1, po rekonstrukci ve zvýšeném 
přízemí, plocha bytu 70 m2, plus sklep  
7 m2 a dílna 23 m2. Nájem 7 tisíc Kč 
měsíčně, plus služby placené p. Kozlovi 
v domě. Nová plastová okna dohodou.  
K nastěhování ihned. Prosím slušného, 
finančně solidního nájemníka. 
Děkuji a jsem s pozdravem, JUDr. Ivan 
Zuckerstein, tel. 777 732 731.
■	 Kadeřnictví Marie Mottlová
Od 1. ledna 2013 je následující změna  
pracovní doby:
Po zavřeno
Út 8.00 – 17.00 hod.
St 13.00 – 17.00 hod.
Čt 8.00 – 17.00 hod.
Pá zavřeno
So na objednání
Tel.: 728 927 509
■	 Masáže – pavlína duníková, Tyršovo 
nám. 25, Hostomice, tel.: 731 455 094.
Přijďte si dopřát masáž, zarelaxovat si  
a odpočinout od každodenních starostí.  
Nabízím vám: klasickou masáž, detoxikační 
medovou, baňkování, lymfatické masáže, 
indickou masáž hlavy + antistresovou, 

čokoládovou, horké lávové kameny,  
reflexní masáž chodidel. Na všechny  
druhy masáží je možné zakoupit dárkové 
poukazy. Těším se na vaši návštěvu!
www.masaze-pavlina.webnode.cz

vzPOMínKA
■	 Dne 31. ledna 2013 uplyne rok, co nás  
navždy opustil můj milovaný syn, táta  
a dobrý kamarád pavel Hrubý. 

Za vzpomínku děkují máma a Láďa
■	 Dne 5.1.2012 by oslavil 100 let  
zakladatel školního šachového kroužku  
v Hostomicích pan Bohumil Charvát.
■	 Dne 12.1.2013 by oslavila 94. naro- 
zeniny paní jarmila Charvátová, roz. 
Růžičková.
■	 Dne 16.1.2013 by oslavila 71. naro- 
zeniny naše sestra jana Charvátová.

Na všechny s láskou a úctou vzpomínají 
MUDr. Marta Martínková a Jiřina Heg- 
rová, dcery s rodinami. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
■	 Dne 22. ledna 2013 uplyne rok, kdy 

nás navždy opustil pan Ladislav Vitásek. 
Za tichou vzpomínku děkují  

manželka a syn s rodinou
■	 Tak rád jsi byl 
 mezi námi všemi, 
 tolik se Ti chtělo žít, 
 ale osud Ti nedopřál 
 s námi tady déle být. 
Dne 25. ledna 2013  
uplyne 5 let, co nás 
navždy opustil náš mi- 
lovaný tatínek, dědeček 
pan Karel grunt z Hostomic pod Brdy. 

Za vzpomínku děkují syn Karel  
s manželkou a vnoučci Kájík a Honzík. 

POdĚKOvání
■ Rádi bychom touto cestou poděkovali 
sponzorům, kteří nám přispěli na 
Mikulášskou besídku, která se konala 
dne 1.12.2012 v prostorách baru Záložna  
v Hostomicích: 
p. Kačena – Restaurace-bar Záložna,  
p. Kubišta – K-TERM – sklenářství, Royal 

Diamond s.r.o., p. Marie Menyová – do- 
mácí potřeby, p. Grubner - autoopravna, 
p. Mezek - pneuservis, p. Brůnová - pa- 
pírnictví, p. Meškan – pekárna, p. Odlas  
– autodílny, p. Kulička – autoservis,  
SunnyMont – fotovoltaické elektrárny. 
Všem velmi děkujeme, Výbor SK  
Hostomice.

Přání
■ Výbor STP v Hostomicích přeje všem 
svým členům i ostatním občanům hodně 
zdraví a štěstí do nového roku 2013. 
■ Hodně štěstí, zdraví, osobních  
a pracovních úspěchů v novém roce přeje 
všem cukrárna Frajerka a restaurace  
U Frajerů. Jaroslava Frajerová s kolektivem
■ FC Veteráni Hostomice přeje všem 
svým členům, příznivcům a ostatním 
občanům hodně zdraví, spokojenosti  
a úspěchů v roce 2013 a děkuje za pod- 
poru při své činnosti v uplynulém období.

KLUb bETLéM  
LOCHOvICE
Rodinné centrum BETLÉM je sociální  
služba určená dětem, rodičům a praro- 
dičům poskytující tyto aktivizační služby: 
1. Základní sociální poradenství
2. Pomoc při uplatňování práv
3. Pomoc při obstarávání osobních  
 záležitostí
4. Zprostředkování kontaktu  
 se společenským prostředím
5. Volnočasové aktivity
6. Právní poradenství
PROVOZ RODINNÉHO CENTRA: 
Pondělí + středa 9.00-18.00 hod.
program na leden 2013:
■	 2.1. středa 10.00-17.00 hod.
 příprava na tříkrálovou sbírku
 Výroba kostýmu, volba trasy, písničky.
■	 5.1. sobota 14.00 hod.
 Tříkrálová sbírka
 Vyjdeme společně do ulic vybrat pár  
 penízků na podporu projektů Farní  
 Charity Beroun.
■	 7.1. pondělí 9.00-18.00 hod.
 Bude zima bude mráz, kam se  
 ptáčku, kam schováš...
 Výroba lojových koulí pro drobné  
 ptactvo.
■	 9.1. středa 10.00-12.00 hod.
 programová porada 
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■	 14.1. pondělí 15.00-18.00 hod.
 zimní radovánky
 Soutěž o nejlepší sněhovou sochu  
 (modelujeme ze sněhu nebo z papíru).
■	 16.1. středa 10.30-12.00 hod.
 právní poradna 
■	 21.1. pondělí 15.00-17.00 hod.
 poznáváme stopy zvířat se zkušeným  
 myslivcem 
■	 23.1. středa 9.00-18.00 hod.
 Koláže z novin, textilií na zimní  
 motivy 
■	 28.1. pondělí 15.00-18.00 hod.
 deskové hry - soutěž 
■	 30.1. středa 10.00-12.00 hod.
 péče o pleť v zimě
 Přednáška kosmetičky.
aktivity pro děti a rodiče:
■	 Pondělí, 15.00-16.30 hod. 
 Lovecké střelectví 
 30,- Kč/lekce, 300,- Kč/pololetí,  
 500,- Kč/školní rok
■	 Pondělí, 15.15-16.00 hod. 
 angličtina pro děti - 1. stupeň zŠ 
 Max. 5 dětí, kurz je zdarma

■	 Úterý, 14.00-15.30, 16.00-17.30 hod. 
 Keramika 
 50- Kč/lekce, 800,- Kč/pololetí,  
 1500,- Kč/školní rok
■	 Středa, 10.00-10.45 hod. 
 Tanečky pro nejmenší  
 Zdarma
■	 Čtvrtek, 15.30-17.00 hod. 
 Historické tance 
 30,- Kč/lekce, 300,- Kč/pololetí,  
 500,- Kč/školní rok
■	 Svezení na poníkovi  
 Za drobný příspěvek 30,- Kč  
 nebo suchý chléb a pečivo  
 (po tel. domluvě 724 219 892)
Benefiční obchod BeO: 
Obecní úřad v přísálí. 
Otvírací doba: pondělí a středa 15-17 hod.

zUbní POHOTOvOST
Leden 2013
■	 1. Dr. Richard Valta st. 
 Žebrák, tel. 311 533 384
■	 5. a 6. Dr. Marie Veselá 
 Hudlice, tel. 311 697 659

■	 12. a 13. Dr. Jana Besserová 
 Beroun, tel. 311 625 765
■	 19. a 20. Dr. Vladimíra Veselá 
 Beroun, tel. 601 371 200
■	 26. a 27. Dr. Iva Závorová 
 Žebrák, tel. 311 533 447
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.


