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Bystrému oku neuniklo 
V roce 2012 v říjnovém čísle Hostomic- 
kých listů byl otištěn článek „Bystrému 
oku neuniklo.“
Článek tehdy informoval o odcizení 
bronzové plastiky z jižní zdi budovy 
pošty. Za necelý rok se podařilo policii 
ČR usvědčit pachatele, který je bohužel 
občanem Hostomic. Soudní znalec 
v oboru umění odhadl škodu, která 
vznikla městu Hostomice na částku 
110.000,-Kč. 
Vedení města Hostomice se přihlásilo  
k náhradě škody v plné výši. Obviněný 
je povinen dle písemné dohody  
o zaplacení škodu splácet městu  
v měsíčních splátkách 3000.- Kč. 
Nebude-li splátka zaplacena v dohod- 
nutém termínu, bude město Hostomi- 
ce exekučně vymáhat celý nesplacený 
dluh. Obviněnému hrozí podmíněný 
trest odnětí svobody, nebo až 300  
hodin veřejně prospěšných prací. 

Vít Šťáhlavský – starosta

Jak v našich podmínkách 
na povodně
Zase jsme zažili povodeň. I když tentokrát voda tolik škod jako jindy 
nezpůsobila, rozhodně vzbuzovala respekt a obavy. Té čerstvé zkušenosti 
musí město využít pro taková opatření, která mohou nepříjemné  
následky povodní v co největší míře omezit. 
Z těch drobných opatření je to především odstranění všelijakých překážek 
v přirozeném odtoku koryty všech vodotečí i obyčejných příkopů podél 
cest. Namátkou zmíním nevyhovující vjezd k vodojemu, málo kapacitní 
propustek u vrtů v lese, nedostatečný propustek v Dubinské ulici, pařezy  
v dešťové kanalizaci v Radouši, zanesené propustky ve správě SÚS podél  
jimi spravovaných komunikací apod. Každá taková překážka může způ- 
sobit přesměrování toku vody a devastaci všeho, co jí pak stojí v cestě. 
Větším, nákladnějším, ale také nezbytným zásahem bude odstranění ne- 
používaného betonového odběrného objektu z toku Chumavy v Zátoře. 
Vážnou hrozbou jsou nezpevněné a nedostatečně kapacitní přelivy  
všech rybníků. Tady budou větší investice nezbytné. 
Vodu je nutné správně směrovat už v lesích nad námi. Nejsou-li průchozí 
příkopy podél cest, pak o tyto cesty nás voda připraví. Abychom mohli  
v lese hospodařit, budeme je muset velmi nákladně vybudovat znovu.  
Není však smyslem těchto opatření odtok vody z lesa urychlit – naopak. 
Odtok musí být co nejpomalejší a vody se musí v lese maximum zadržet. 
Jednoznačně nejohroženějším sídlem v našem správním obvodu je Ra- 
douš. Pro zmírnění následků povodní by bylo nejúčinnější vybudování  
tzv. suchého poldru na přítoku Chumavy do Radouše a dalších dešťových 
zdrží ve směru od Lhotky. Tato zařízení by měla fungovat tak, že v oka- 
mžiku nárůstu průtoku nad bezpečnou hranici by se měly tyto zdrže začít  
plnit s tím, že k jejich odpouštění dojde až s poklesem hladiny takto  
regulovaných toků. Není to jen opatření pro nás. Pokud by takto regulo- 
vány byly větší počty malých toků, zmenšuje se tak zátěž pro regulaci těch 
větších i největších. Průtoky se rozloží v čase a škody tak lze eliminovat  
i zcela. 
Neřeším zde, kdo je za která opatření zodpovědný a kdo je bude platit.  
V principu by to měl být vlastník pozemku nebo objektu a v případě  
státu určený správce. Tam, kde je vlastníkem nebo správcem město, bude- 
me hledat dotační možnosti u větších akcí a u menších není na co čekat. 
Doufáme, že jednání, která nyní probíhají se správci toků – Lesy ČR,  
povodí Vltavy se nerozplynou s nastupujícím létem. Tady je důležitá  
úloha obcí podél toků. Musíme se připomínat právě hlavně v období,  
kdy povodně nic jiného a nikdo jiný nepřipomíná. 

Ing. Vladimír Zachoval
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Přítomni: V. Šťáhlavský, V. Maršálek,  
J. Mikeš, V. Zachoval, S. Kubišta 
Omluveni: M. Ulrich, J. Mičan 
Neomluveni: V. Mandík, J. Jirák 

zastupitelstvo města Hostomice: 
1) Schvaluje: 
a) Orgány schůze:  
 Návrhová komise:  
 V. Maršálek, J. Mikeš  
 Zapisovatel: V. Zachoval  
 Ověřovatelé zápisu:  
 S. Kubišta, V. Šťáhlavský  
 Hlasování: 5-0-0  
 (pro-proti-zdržel se) 
b) Program veřejného zasedání.  
 Hlasování: 5-0-0
c) Uzavření rámcové smlouvy  
 s firmou Accon s.r.o. na služby  
 spojené s organizací výběrových  
 řízení. Hlasování: 5-0-0
d) Prodej částí pozemků  
 parc. č. 167/5, parc. č. 167/10  
 a pozemek parc. č. 167/12  
 (dle GP č. 180-757/2013) všechny  
 v k.ú. Radouš za částku 8.200,- Kč  
 p. Drgovi. Hlasování: 5-0-0
e) Přijetí daru od honebního  
 společenstva - Polní honitba  
 ve výši 110.000,- Kč na nákup  
 pece na vypalování keramiky  
 s příslušenstvím pro ZŠ Hostomice. 
 Hlasování: 5-0-0
f) Uzavření smlouvy o zřízení  
 věcného břemene na uložení  
 plynovodu v pozemku parc. č.  
 787/4, k.ú. Hostomice pod Brdy  
 s firmou RWE GasNet, s.r.o.  
 za jednorázovou úhradu 500,- Kč  
 v souladu se smlouvou o smlouvě  
 budoucí. Hlasování: 5-0-0
g) Prodloužení smlouvy se společ- 
 ností Digitus Mise, o.p.s. na pečo- 
 vatelskou službu pro občany města  
 Hostomice a dovoz jídel do MŠ  
 Hostomice. Hlasování: 5-0-0

h) Nákup pozemku parc.č. 1112/1  
 v k.ú. Hostomice pod Brdy  
 za částku 13.000,- Kč od Úřadu  
 pro zastupování státu ve věcech  
 majetkových. Hlasování: 5-0-0
i) Provedení hlavních prohlídek  
 mostů Ing. Václavem Polákem  
 za celkovou cenu 86.210,- Kč. 
 Hlasování: 5-0-0
j) Opravu kapličky v Zátoře  
 za částku 11.500,- Kč p. Zdeňkem  
 Kovalčikem. Hlasování: 5-0-0 
k) Nákup 3 ks čerpadel á 11.965,- Kč  
 pro SDH Hostomice. 
 Hlasování: 5-0-0
l) Nákup sloupů a lamp veřejného  
 osvětlení od firmy Kooperativa,  
 výrobně obchodní družstvo  
 za cenu do 179.944,07 Kč.  
 Hlasování: 5-0-0
m) Bezúplatné převedení částí  
 pozemků na Tyršově náměstí  
 v majetku KSUS Středočeského  
 kraje, které budou dotčeny stavba- 
 mi města Hostomice (chodníky,  
 zeleň, parkovací stání, apod.)  
 v rámci akce Revitalizace Tyršova  
 náměstí, do majetku města  
 Hostomice – seznam pozemků,  
 vč. grafických příloh je součástí  
 tohoto usnesení. Hlasování: 5-0-0

2. Bere na vědomí: 
Všechny body diskuse. 

3. ukládá p. starostovi: 
a) Zpracovat zásady pro uzavírání  
 smluv o zřízení věcného břemene. 
b) Zajištění nabídek na rekonstrukci  
 lštěňské kapličky, vč. rekonstrukce  
 oken a dveří. 
Usnesení bylo schváleno.  
Hlasování: 5-0-0

uSneSenÍ ze zaSedánÍ zaSTupITeLSTVa  
MěSTa HOSTOMICe Č. 5/2013 KOnanÉHO 19. duBna 2013  

Od 18.00 HOd. V HaSIČSKÉ zBrOjnICI V radOušI

městský úřad 
informuje

■ nevznikne-li úřední  
potřeba, veřejné zasedání  

se uskuteční až v září.
■ V sobotu 6. července  
nebude úřední sobota  

(státní svátek).

poSLEdní vÝhERci 
FoToSoUTěŽE:

V červnovém čísle vyšlo foto 
železniční zastávky v Radouši. 

Výherci jsou:  
K. Synková – Radouš, H. Marková  

– Radouš, P. Lenkvík – Žatec.

po povodni
Poté, co opadla voda, začaly se sčí- 
tat škody na obecním i soukromém  
majetku. 
Městu Hostomice vznikla škoda 
na lesních cestách, dětském hřišti 
v Radouši, rybníku v Bezdědicích, 
a na ČOV v Hostomicích ve výši 
730.000,- Kč. Přihlásili jsme se  
na Středočeském krajském úřadě  
k proplacení těchto škod. 
Na prvotní náklady na povodeň by- 
la vypsána finanční pomoc z kance- 
láře hejtmana. I zde jsme uplatnili 
náklady města. Jednalo se o čerpání 
zatopených septiků v obci Radouš  
a dále o zajištění cisterny s pitnou 
vodou atd. 
Rád bych touto cestou poděkoval 
našim dobrovolným hasičům za je- 
jich obětavou činnost při povodni. 
Práce bylo ještě víc při odklízení 
škod vzniklých povodní. Naši hasiči 
pomáhali v Berouně a Srbsku. 
Také děkuji dobrovolným hasičům 
z Radouše, všem sponzorům a do- 
brovolníkům, kteří se podíleli na 
uspořádání Dětského dne v Radouši. 
(Foto a článek otiskneme v dalším 
čísle.) Vít Šťáhlavský, starosta
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aRchiTEkTonická 
koncEpcE  
aneb aRchiTEkTi  
v hoSTomicích
Během letošního podzimu bude v rámci práce 
na návrhu nového územního plánu zpraco- 
vána architektonická koncepce města. 
Architektonická koncepce nenahlíží na město 
pouze v měřítku územního plánu vymezeným 
stavebním zákonem, ale celistvě, od jemných 
detailů k regionálním souvislostem. Může se 
zabývat například průjezdem městem, krajin- 
nými souvislostmi, ale i kvalitou jednotlivých 
míst - náměstíček či městského mobiliáře. 
Výsledkem je tedy ucelený názor na město, 
který komplexně popisuje jeho problémy  
a následně i jejich možná řešení. Nejlépe 
ji snad lze přirovnat k příručce k užívání  
města, která popisuje, co je třeba udělat, když 
chceme vyřešit ten či onen problém. 
Nedílnou součástí zpracování architektonické 
koncepce města je i týdenní pobyt nás - archi- 
tektů v Hostomicích. Termín pobytu je určen 
na 2. až 7. září. Během tohoto týdne budeme 
město procházet a „studovat“. Během našeho 
pobytu uspořádáme setkání s vámi, občany. 
Smyslem setkání bude vyslechnout co největší 
množství vašich připomínek, nápadů, podnětů 
a společně si o nich promluvit. vaše podněty se  
mohou týkat vašich vlastních zájmů a parcel, 
stejně tak jako vašich společných veřejných 
prostor Hostomic. My se posléze pokusíme vaše 
podněty zohlednit při zpracovávání návrhu. 
Závěry naší práce budou přibližně po měsíci 
prezentovány radním. Po zapracování jejich  
připomínek bude dopracována srozumitelná  
knížka, jako srozumitelná rukověť, či před- 
stupeň k samotnému územnímu plánu  
a připravena veřejná prezentace a diskuse. 
Bylo by skvělé, kdybychom tento čas společně 
využili k vyřešení co nejvíce problémů, které 
jsou pro vás důležité, a my o nich třeba  
zatím nevíme. 
Závěry této architektonické koncepce se  
později promítnou do samotného návrhu 
územního plánu. Michal Kuzemenský

přidělené dotační prostředky 
pomůžou v lese i při revitalizaci 
zeleně na Tyršově náměstí
V uplynulých dnech bylo město Hostomice oficiálně vyrozu- 
měno o přidělení dotačních prostředků na chystané významné 
investiční akce. Mezi nejvýznamnější investiční akce, které jsou  
v současné době připravovány, patří i revitalizace Tyršova ná- 
městí. Součástí této investiční akce bude i revitalizace veřejné 
zeleně, na kterou město obdrželo dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí, konkrétně z oblasti podpory 6.5 Podpora  
regenerace urbanizované krajiny. Operační program Životní 
prostředí představuje jeden z operačních programů (tedy 
dotačních titulů) v současném programovém období Evropské 
unie, které začalo v roce 2007 a končí letošním rokem. Přiznaná 
výše dotace ze zdrojů Společenství (konkrétně z Evropského  
fondu pro regionální rozvoj) činí téměř 1,2 mil. Kč, dalších 
téměř 100 tis. Kč bude tvořit dotace z prostředků Státního  
fondu životního prostředí (spolufinancování města bude 
představovat 15 % z celkových způsobilých výdajů). 
Další dotační prostředky získalo město z Programu rozvoje  
venkova, který je spravován Ministerstvem zemědělství. Tyto 
dotační prostředky napomůžou zlepšit efektivitu hospodaření 
v lese, který tvoří významnou část městem vlastněného a spra- 
vovaného majetku. Jedním z nejvýznamnějších problémů 
městských lesů je v současnosti stav lesních cest, které často 
neumožňují pohyb potřebné techniky. Z tohoto důvodu město 
zažádalo o poskytnutí dotace na rekonstrukci páteřních komu- 
nikací v lese a i v tomto případě uspělo. Celková výše dotace  
na tuto akci bude 3 mil. Kč, z toho příspěvek Společenství  
bude 2 250 000 Kč, zbytek bude zajištěn z národních prostředků 
prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu.  
Dále město obdrželo z Programu rozvoje venkova i dotaci  
na nákup lesní techniky (víceúčelového stroje, který pochopitel- 
ně bude moci být využit i na práce mimo les). U této investiční 
akce však bude potřeba pečlivě zvážit, jestli je v současné  
situaci (kdy město připravuje hned několik finančně náročných 
investičních projektů) pro město výhodná, neboť obě zmíněné 
dotace pokrývají způsobilé výdaje projektů pouze z 50 %  
(dalších 50 % tedy musí město „přihodit“ ze svého). Definitivní 
rozhodnutí, jestli město v případě lesní techniky „do toho půjde“ 
by mělo padnout v řádu měsíců. 
Tím, že byly dotace městu přislíbeny, však práce na financo- 
vání příslušných projektů zdaleka nekončí. Naopak, u všech 
projektů spolufinancovaných ze strany Evropské unie platí,  
že musí být velmi pečlivě monitorovány (sledovány), vyhodno- 
covány a rovněž musí mít v pořádku veřejné zakázky, účetnictví, 
atd. K tomu, aby peníze opravdu přitekly do „městské kasy“,  
bude tedy potřeba ještě vykonat pořádný kus práce. 

Michal Ulrich
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hasiči a týden plný vody
Už bereme za samozřejmost, že hasiči „hasí“ těžkosti, které při- 
náší nejen „zlé“ plameny, ale i jiné živly. Čím dál častěji pomáhají 
„hasit“ problémy i se „zlou“ vodou. 
První červnový týden toho byl opět důkazem.
Hasiči z Radouše a Hostomic okamžitě reagovali na situaci 
zvyšujících se hladin vodních toků  a vyjeli se svou technikou 
pomáhat svým spoluobčanům.
Když jsem se později, v suchu radoušské hasičárny, zeptal Petra 
Císaře - velitele SDH Hostomice, kde všude při povodních po- 
máhali, nestačil jsem si zapisovat ...

Čtvrtek, 30.5. - Večer. Operační středisko požaduje výjezd  
do Zátora na monitorování vodního toku ... návrat na základnu  
o půlnoci.
pátek, 31.5. - podvečer. Čerpání zatopených sklepů ve Velkém 
Chlumci, Hostomicích a Zátoru ... návrat ve 21 hodin.
Sobota, 1.6. - Odpoledne. Na pomoc přicházejí dobrovolní  
hasiči ze Lhotky. Plnění pytlů pískem a jejich rozvoz na kritická 
místa ... monitoring rybníků Hražba a Nový rybník ... pomoc 
občanům s vynášením věcí ... monitorování stavu toků ... návrat 
druhý den ve 2 hodiny ráno. 
neděle, 2.6. - ráno 7 hodin. Odčerpávání sklepů a pomoc při  
úklidu v Neumětelích a Radouši ... návrat ve 12 hodin.
pondělí, 3.6. Monitoring vodních toků a rybníků přebírá HZS 
Beroun a Hořovice. Dobrovolní hasiči z Radouše a Hostomic  
nastupují do svých civilních zaměstnání. 
Úterý, 4.6. - ráno 7 hodin. Opadávání vodních toků. To umož- 
ňuje odčerpávání sklepů a studen (cca 30) v Radouši a Neuměte- 
lích ... návrat v 18 hodin.
Středa, 5.6. - dopoledne. Odčerpávání vodních lagun v Berouně 
(hotel Barbora, fy Stavby mostů Praha) ... návrat o půlnoci.
Čtvrtek, 6.6. - dopoledne. Odčerpávání vody ze sklepů v Berouně 
(Manažerská škola a internát ekonomické školy) ... odpoledne 
přesun do Srbska a pomoc při odčerpávání sklepů a lagun, pomoc 
při evakuaci občanů ... přenocování. 
pátek, 7.6. Pokračování v záchranných pracích ... návrat v 18 hodin.
Sobota, 8.6. Opravy a ošetřování techniky ... odpočinek(?)
neděle, 9.6. - Odpoledne. Výjezd do Velkého Chlumce, Neumětel 
a Hostomic. Odčerpávání sklepů a lagun. Pomoc při odstraňo- 
vání povodňových škod. ... návrat ve 22 hodin. 

Takový byl sled činností našich dobrovolných hasičů v povod- 
ňovém týdnu.
Dovolím si, jménem vodou zasažených občanů, firem a institucí,  
upřímně poděkovat dobrovolným a profesionálním hasičům  
z SDH Hostomic, Radouše, Lhotky, HZS Berouna a Hořovic  
za jejich profesionálně odvedenou práci.

dne 6. června 2013 se měla uskutečnit Krajská soutěž ve vy- 
prošťování, vzhledem k mimořádným povodňovým událostem 
se tato soutěž bude konat dne 25. září 2013 v Hořovicích.

(i+r)
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O farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bezdědicích 
nám první písemnou zprávu zanechal ve své listině pražský 
purkrabí Hynek Berka z Dubé. V této listině z 3. května 
1343 se uvádí, že král daruje ze všech obilných dávek, 
které jsou mu Hostomičtí povinni odvádět, desátek Bohu 
a kostelu v Bezdědicích. Obec samotná je zmiňována  
za dob prvních králů, a to již v 10. stol. Součástí farnosti 
byly obce Radouš, Lhotka, Běštín, ale i městečko Hosto- 
mice. Roku 1875 vznikla samostatná farnost Hostomice. 
Další zpráva o bezdědickém kostele je z roku 1354.  
V té době již stála v Hostomicích filiální (poboční) kaple 
zasvěcená „Stolování sv. Petra v Antiochii.“ 
30. září téhož roku umírá bezdědický farář Pavel.  
Karel IV. využil svého privilegia a jmenoval na jeho místo 

nového klerika Petra. Za jeho působení daroval zmíněný 
panovník našemu chrámu velkou stříbrnou monstranci. 
Monstrance se dochovala až dodnes a je uchována na arci- 
biskupství v Praze. V roce 1891 byla zapůjčena na jubi- 
lejní výstavu do Prahy, kde byla pravým klenotem gotiky. 
Po smrti císaře Karla IV. přešlo patronátní právo nad 
chrámem v Bezdědicích na jeho syna Václava IV.  
Ten se však tohoto práva vzdal a postoupil ho 6. června 
1398 na karlštejnskou kolegiátní kapitulu. Od té doby  
jsou patrony bezdědického kostela karlštejnští děkani. 
A co to bylo ono již v nadpise zmíněné beneficium, neboli 
obročí? Zisk z pronajímaných polí, z tohoto výnosu  
platil bezdědický farář dva kaplany, kteří sloužili mše  
svaté v Hostomicích a na Lhotce.

Poutě byly konány i do kapliček  
a k památným stromům stojícím  
v krajině. V Bezdědicích je kostel za- 
svěcen jednomu z nejvýznamnějších 
mysterií Mariina života - Nanebevzetí 
Panny Marie. Tato slavnost připadá  
na 15. srpna. V minulosti o tomto 
svátku chodila z okolních vesnic  
do Bezdědic velká procesí, ve kterých 
byly neseny korouhve s vyobraze- 
ním světců a patronů země České. 
V čele procesí šel vždy člověk, který 
předříkával litanie, nebo písně k Panně 
Marii. Poutníci tak nemuseli znát text 
a mohli se modlit a zpívat. Z Hostomic 
bylo vypravováno procesí, ve kterém 
nesla mariánská družina sochu Pan- 
ny Marie. Družinu tvořily svobodné 
dívky v bílých šatech, za již zmíně- 
ných zpěvů. Jeho královská milost 
Karel IV. r. 1354 daroval bezdědickému 
kostelu velkou stříbrnou monstranci. 
Tento skvost byl právě o pouti předán 
bezdědickému chrámu arcibiskupem 
Arnoštem z Pardubic. Pamětníci vy- 
práví, jak velkou společenskou událostí 

byla pouť v Bezdědicích. Dámy si při 
této příležitosti nechávaly každý rok 
šít nové šaty, ke kterým neodmysli- 
telně patřily rukavičky, klobouk, brože 
a jiné nezbytné doplňky. Bezdědická 
pouť nabyla největšího významu po 
roce 1905, kdy papež Pius X. povýšil 
hl. oltář titulem ALTARE -PRIVILE- 
GIATUM. Po vykonání předepsaných 
modliteb je možno u tohoto oltáře  
o mariánských svátcích získat plno- 
mocné odpustky, pro duše v očistci. 
Poutní mše byla sloužena v ranních 
hodinách. Za hlasitého vyzvánění zvo- 
nů vstupovali věřící do vyzdobeného 
kostela. Sedláci z Bezdědic a Radouše 
měli zvláštní rezervé v podobě  
uzamykatelných lavic. Tuto slavnostní 
mši sloužil vždy karlštejnský děkan 
oblečen v tom nejkrásnějším ornátu, 
bohatě vyšívaném zlatem. Poutní mše 
byla sloužena jako poděkování Bohu 
za vyslyšené modlitby a úrodu v uply- 
nulém roce. Chrámovou lodí se nesly 
mariánské písně, atmosféra v kostele 
byla umocněna vůní kadidla. Na závěr 

této slavnostní pobožnosti bylo všem 
poutníkům požehnáno. Po mši lidé vy-
cházeli z kostela, kde na ně čekala ná- 
ves plná pouťových stánků. Pamětníci 
mi jistě dají za pravdu, jak výborný  
byl lák z okurek, jejichž prodej byl  
na pouti tradicí. Sedláci zašli do hos- 
pody, která stávala naproti kostelu. 
Tam při sklenici dobrého moku uza- 
vírali mezi sebou obchody. Dámy 
mezitím korzovaly po vsi, nakupovaly 
nejrůznější dárečky z pouti a navzá- 
jem obdivovaly své nové šaty. 
Poutní mše svatá v Bezdědicích, již  
670., bude sloužena 18. srpna 2013  
v 17.00 hodin. 

Vít Šťáhlavský, Bezdědice

670 let od první písemné zmínky o farnosti v Bezdědicích 
a beneficia při ní založeného

670. poUTní mšE SvaTá  
v BEZdědicích
poutní mše svatá. název této pobožnosti je odvozen od slova putovat. procesí  
věřících směřovalo do kostelů v den narození, nebo o výročí mučednické  
smrti světce, kterému byl konkrétní chrám zasvěcen. zvláštností jsou  
mariánské svátky, které mají své dominantní místo v církvi. 
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knihy pro nejmenší 
Jelínková: Obrázkové říkanky 
Čtyřlístek ve filmu 
Pospíšilová: Veršovaná encyklopedie 
Pospíšilová: předškolák 
Čtvrtek: jak čert hledal díru do pekla 
Kánský: Veselý den. Pohádky, písničky, říkanky 
pohádky o zvířátkách 

knihy pro školáky 
Benton: Můj milý deníčku - dívčí čtení od 11 let 
Blobelová: na útěku - dívčí román od 11 let 
Brezina: pozor, ten pes čaruje. Velká záchranná akce  
- od 9 let (z cyklu Klub čarodějek) 
Brezina: Bezhlavý jezdec, Safari v ohrožení  
- dobrodružné od 9 let (z cyklu Klub Tygrů) 
Brezina: dračí pohár – dobrodružné od 7 let  
(z cyklu Kouzelný hrad) 
Brezina: Magický kompas, Tajemné podzemí  
- dobrodružné od 9 let (Pirátská parta) 
Cesta časem. Cesta vesmírem - knihy s lupou  
- dobrodružné od 7 let 
Margolin: záhadná zmizení - detektivka od 11 let 
Moon: Krvavá romance 1.-2. díl - dívčí román od 13 let 
Peroutková: anička a její kamarádky 1.-6. díl - od 7 let 
Pichonová: Úžasný deník - Tom Gates - od 9 let 
Riordan: zloděj blesku 1.-5. díl, Bohové Olympu 1.-3. díl, 
rudá pyramida, Hněv bohů, rozhodující bitva  
- fantasy od 11 let 

knihy pro dospělé 
naučné 
Cibulka v pyžamu - rozhovory se známými osobnostmi 
Dvořák: pustinami středních Brd 
Einzig: domácí lékař pro rodiče 
Hajšman: Tajemství brdských vrcholů 
Chmel: daniela Kolářová 
Košťálová: průšvihy zdeňky Baldové 
Matragi: jedu dál 
Mára: japonskem s otevřenou pusou, Ve stopách Vikingů, 
Tajuplná afrika, To snad není možný - cestopisy 
Strejčková: Logopedie, Žežicha se neříká 
Vacková: přes altiplano na svatbu, japonsko a Korea, 
Madagaskar - cestopisy 
Žák: návrat krále šumavy - jak to bylo doopravdy 

detektivky 
Adamson: Kočka ve skleněném domě 
Bigger: nůž jako vražedná zbraň 
Coyle: Mezi zrnky kávy 
Crais: pravidlo dvou minut 
Češka: Mnohomluvná smrt, případ podivného gombíku 

Indridason: propasti 
Petrusová: nepřítel mého nepřítele 
Stallwood: Mrtví nikdy nespí 
Whitton: Kdo chce zabít jane eyrovou? 

Válečné romány 
Kessler: Operace Hess, pochod na Varšavu,  
pochoduj nebo zemři 

Historické romány a detektivky 
Bauer: arcibiskupův noční host, poslední slovo má ďábel 
Březinová: Císařské spiknutí, prokletí harému 
Callen: Falešný vévoda 
Cordonnier: Souboj vášní 
Dvořák: Ďábel na řetězu 
Fojtová: prokletí lipovského dvora 
Howell: nájezdník z normandie, Barbar z Vysočiny 
Laurens: nebojácná nevěsta, Svéhlavá nevěsta 
Quick: jako rtuť 
Plaidy: Královna diamantů 
Šuléř: zločinci a kavalíři 
Vondruška: Krev na lopuchu, Krev na kapradí 
Vondruška: přemyslovská epopej 1.-3. díl 

pro ženy 
Cartland: Hon na manžela 
Coulter: nutkání 
Formánek: jak se (ne)loví popelky 
Gabaldon: Cizinka, Vážka v jantaru, Mořeplavec,  
Bubny podzimu 
Hofmanová: Vrať se mi, Michale 
Jakoubková: Můžeš-li se vdát dnes, neodkládej to na zítřek 
Javořická: dvě růže, Čápi, povídky pod polštář,  
Střechy domova 
Kubátová: Samota pro dva, rebel 
Martišková: nikdy neříkej nikdy 
Nesvadbová: Brusinky 
Pittnerová: jejich láska, pro svatý pokoj, Ve svatební noci,  
u božích muk 
Smith: upíří deníky 1.-13., Stefanovy deníky 1.-4. 
Viewegh: Biomanželka 

Knihovna má ve svém fondu 14 226 knih.  
Jejich seznam naleznete na internetových stránkách  
na adrese:www.knihovnahostomice.cz  
(Pozor! Nepleťte si nás s Hostomicemi u Teplic) 

Půjčit si může tyto časopisy: Květy, Vlasta, 100+1 zajímavostí, 
Epocha, History Revue, 21. Století, Praktická moderní žena, 
Praktická Slovenka, Domov, Dům a zahrada, Čtyřlístek, ABC, 
Napsáno životem, Večery pod lampou, Harlequin. 

z důvodu čerpání dovolené  
bude knihovna uzavřena v pátek 12. a 19. července.

městská knihovna hostomice – nabídka knih na prázdniny
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STav nEJvěTších 
měSTSkÝch  
invESTic
Vodovod Radouš, Bezdědice. K akci ještě 
bude patřit nová čistírna odpadních 
vod umístěná pod Radouší a likvidující  
odpadní vody z celého systému od Lštěně  
a Hostomic až po Bezdědice a Radouš 
V této chvíli by mělo být v právní moci 
„Územní rozhodnutí“. Neprodleně navazují 
práce na dokumentaci pro stavební povolení 
a v průběhu léta snad zahájíme povolovací 
proces. Na základě dokumentace pro stavební 
povolení vzniknou podklady pro výběrové 
řízení na dodavatele. Toho bychom měli 
„vysoutěžit“ v průběhu podzimních měsíců  
a budeme konečně připraveni k žádosti  
o dotaci. Tady bude asi zásadní problém. 
Z vlastního rozpočtu tu stavbu zvládnout 
nemůžeme a příslušné dotační tituly mo- 
mentálně vypsány nejsou. Bohužel nejsou  
ani moc příznivé zprávy do budoucna. 
Příslušné státní i krajské instituce nás odka- 
zují nejčastěji na nové plánovací období  
evropského financování. A to je reálné až od 
roku 2015. O zahájení stavby v roce 2014  
bojovat budeme, ale výsledek je zatím nejistý. 
Jedním z negativních důsledků problematické 
financovatelnosti tohoto projektu je stoupající 
tlak Inspekce životního prostředí na zvýšení 
efektivnosti stávající čistírny v Hostomicích, 
na jejíž provoz nám bude na jaře příštího 
roku končit výjimka. Zde se bohužel něja- 
kým překlenovacím investicím nevyhneme,  
i když jsme s nimi původně nepočítali. 
Revitalizace Tyršova náměstí 
Zde je stav stavebního řízení obdobný.  
Pozitivní rozdíl je v možnosti dílčího spolu- 
financování z dotačních zdrojů na parkové 
úpravy ze Státního fondu životního prostředí  
a na část bezprostředního okolí krajských 
silnic ze Státního fondu dopravní infrastruk- 
tury. Stále je otázka, zda se při vlekoucím 
se stavebním řízení zmůžeme letos alespoň 
na zahájení nedotovatelných částí oprav 
chodníků kolem krajských silnic, které by- 
chom platili z městské kasy. I zde samozřej- 
mě budeme muset po dokončení „projektu 
pro realizaci“ absolvovat kolečko výběrového 
řízení na dodavatele a až potom zahájit... 
Na obou akcích se město trvale angažuje, ale 
jde to prostě pomaleji, než jsme předpokládali 
a než bychom si přáli. 

Ing. Vladimír Zachoval

1. Hudební nástroj, se kterým se vydal Švanda do světa
2. Kdo napsal pohádku „Rozum a štěstí“?
3. Motýl, který patří k Makové panence
4. Jméno dívenky ze 2. třídy, která kamarádí s Jeníkem a příjmení má Kyselá
5. Ptáci, ve které se proměnilo 7 bratří
6. Jméno žabky z jedné pohádky V. Čtvrtka
7. Jméno víly, o které psal V. Čtvrtek
8. Jméno princezny se zlatou hvězdou na čele
9. Samohláska
10. Jaký pták pomáhá malé čarodějnici?
11. Malý tlustý kluk vyřezaný z pařezu
12. Kamarád Hupa (opičáci)
13. Ruční pohon loďky
14. Skákal pes přes ...
15. Název známé básnické sbírky od K. J. Erbena
16. Čaroděj z pohádky Princ a Večernice přezdívaný „pán všeho nečasu“
17. Jméno příliš slušného lupiče, který se oženil se Zubejdou
18. Co zažene kniha?
19. Zlý král, před kterým utekla princezna Lada
20. Hlavní postava z pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda
21. Název vesnice, kam odjely děti s „babčou, Evčou“ v knize Trosečníci  
 (také pokrývka hlavy pro pány a dámy)

dopLŇovaČka
- letošní nejžádanější dětská kniha v naší knihovně
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ExkURZE  
do STRahovSké  
knihovny
28. května vyrazily třídy 9.A a 9.B na exkurzi do našeho 
hlavního města. Navštívily knihovnu v areálu Strahov- 
ského kláštera. 
Žáci si prohlédli Filosofický a Teologický sál, ve kterých 
jsou uloženy vzácné rukopisy, inkunábule a další muzejní 
sbírky ze 17. a 18. století. Přesvědčili se, že staré knihovny 
nejsou tak nezajímavé, jak se zdá. Obdivovali nádherně 
zrenovované prostory a množství knih. 
Poté jsme sešli ze Strahova na Hradčanské náměstí  
k Pražskému hradu, kde přes davy zahraničních turistů 
zhlédli výměnu Hradní stráže. 
Další zastávkou byly „Pražské Benátky“ neboli Kampa. 
Tady si žáci vyslechli některé zajímavosti ze života maleb- 
ného koutu Prahy. 
Na přání dětí jsme se zastavili na občerstvení v oblíbe- 
ném KFC. Počasí nám přálo a přispělo k dobré náladě.

Mgr. K. Mičanová

šperky z pryskyřice
V pátek 31.5. proběhlo v letošním školním roce naše poslední setkání výtvarných  
dílen „Jen pro dospělé“. Lektorka Jana pro nás připravila překvapení. Věděly jsme 
jen, že budeme vyrábět šperky z pryskyřice, ale že nám bude přecházet zrak z krás- 
ných mandal, které pro nás pořídila a že nebudeme vědět, kterou si vybrat, jsme 
opravdu netušily. Nakonec si přece jen každá vybrala podle svého vkusu. Zdánlivě 
jednoduchá práce se nám tak protáhla až do 19.30 hodin. Všechny jsme byly opět 
moc nadšené. Naučily jsme se novou techniku. Janičce děkujeme za její tvůrčí  
nápady, všem přejeme krásné prázdniny a těšíme se opět na dalším vyrábění v září. 

Vychovatelky ŠD, Radka Šťastná a Pavlína Obořilová.
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vÝLET do Zoo
Na konci června se vydali žáci 6. tříd  
se svými učiteli na jednodenní výlet  
do plzeňské zoologické zahrady. 
Mezi zvířaty strávili celé dopoledne. 
Přestože bylo neskutečné horko, většina 
zvířat byla k vidění. Některá odpočívala  
ve stínu stromů, jiná se pohybovala ve vodě. 
I děti se musely stále osvěžovat. To bylo 
nápojů, zmrzliny a ledových tříští! 
Výlet se dětem líbil. Mgr. Dana Fatková 

a Mgr. Jiřina Kordulová

devátá třída  
na exkurzi v alteku
Ve středu 12.6.2013 navštívili žáci devá- 
tého ročníku firmu Alteko. Žáci byli  
seznámeni s chodem firmy, zhlédli 
pracoviště od technické přípravy, přes 
výrobu, ke skladu výrobků a expedici. 
Rádi bychom poděkovali Ing. Radislavu 
Krupovi za čas, který nám věnoval. 

Mgr. D. Fatková, Mgr. K. Mičanová
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SLavnoSTní RoZLoUČEní  
S dEváťáky
Ve čtvrtek 27. 6. proběhlo slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd za účasti  
p. starosty V. Šťáhlavského a ředitele školy Ing. E. Polácha. 
Třídní učitelé Ing. M. Adámek a Mgr. K. Mičanová předali svým žákům 
šerpy a pamětní listy na školní léta 2004-2013. Žáci poděkovali za péči  
a starostlivost, jaké se jim dostávalo během celé povinné školní docházky. 
A co jim popřát? Šťastné vykročení do nové životní etapy, pevné zdraví, 
hodně štěstí a výborné studijní výsledky. ZŠ Hostomice
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Tereza Biskupová, 
žákyně 6.B třídy, vyhrála 
okresní kolo matematické  
Pythagoriády, které se konalo 
20.5.2013 v Berouně. 
Terka si musela během hodiny 
poradit s patnácti logickými 
úlohami a porazit dalších 61 
konkurentů ze základních škol 
i víceletých gymnázií okresu 
Beroun. 
Gratulujeme!
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akcE maTEřSké škoLy
❚	 22.5. děti zhlédly interaktivní program s kocourkem Tomem. Program 
byl směrován na život včel. Zajímavou formou se děti dozvěděly podrobnosti  
ze života tohoto užitečného hmyzu. Čas si zpříjemnily u tvoření z medové  
hmoty, výroby včelky a stočily si svíčku, která plní přání. Získané informace  
jsme s dětmi průběžně opakovali. 
❚	 22.5. proběhla poslední návštěva v zš v rámci Klubu malého předško- 
láka. Tentokrát se spolupráce rozšířila o žákyně 9. tříd, které od září nastupují  
na ped. školy. Děti ve skupinách vyráběly papírové vázy s květinami. Budoucí  
paní učitelky jim s chutí pomáhaly. 
Tímto bychom rádi poděkovali řediteli ZŠ ing. Poláchovi za umožnění tohoto 
projektu a hlavně paní učitelce Kárové za vstřícnost a zajímavé úkoly. Ve spolu- 
práci bychom rádi pokračovali i v následujícím školním roce. 
❚	 24.5. se uskutečnila celodenní výprava do Krkavčího údolí. Hlavní 
myšlenka byla seznámit děti s tradicí otevírání studánek. Naučit je vážit si živé 
i neživé přírody, vnímat krásy kolem nás, umět se zastavit a vychutnat všechny 
příjemné pocity, které nám může les a příroda nabídnout. 
Cestu jsme si zpříjemnili soutěžemi, zopakovali jsme získané vědomosti  
z jarních měsíců. 
Zastavili jsme se u studánky U Ryby a pokračovali kolem přehrady do tábořiště 
v Krkavčím údolí. Zde si děti opekly vuřty, zazpívaly u táboráku a plnily další 
drobné úkoly. 
Všechny úkoly byly odměňovány razítky. Vyhodnocení a rozdávání medových 
medailí proběhlo v pondělí ve školce. 
❚	 30.5. paní Frajerová nám umožnila den dětí oslavit v sále hotelu. Pan  
Karel Moravec si pro děti připravil krátký program se soutěžemi a písničkami.  
O některé hitovky si požádaly i samy děti a tanečními kreacemi překvapily i nás,  
paní učitelky. Ve školce pak každý dostal balíček s drobnostmi. Děkujeme.
❚	 7.6. jsme pro pětileté a starší děti uspořádali bivakování ve školce. Akce  
se zúčastnilo 20 dětí. 
Připravili jsme pro ně dobrodružnou cestu s úkoly, kterou absolvovaly rozdě- 
leny do dvou vzájemně soupeřících družstev. Cílem cesty bylo dětské hřiště 
ve Lštěni, kde si děti krátce pohrály. Tímto bych ráda poděkovala místním 
nezvedencům, kteří nám cestu udělali ještě dobrodružnější. Vytýčenou trasu  
a hlavně úkoly nám roztrhali. Pouze poukázali na svoji hloupost. Nám tím po- 
mohli, mohli jsme děti upozornit, jak se nechovat. Po setmění si děti na zahradě 
splnily bobříka odvahy. Našly také truhlu plnou sladkostí. O to, aby byla opravdu  
plná, se přičinila p. Javůrková - děkujeme. Děti uléhaly unavené, spokojené. 
❚	 8.6. následující den byla vyhlášena brigáda na úpravu zahrady. Poděko- 
vání patří všem zúčastněným rodičům za projevenou ochotu, obětavost, praco- 
vitost. Vyzdvihnout musíme Nečasovy, Sůrovy, Nodlovy, Kalibánovy, Gruntovy  
z Hostomic, pí Marcelu Gruntovou, pí Budilovou, pí Schillerovou, Osman- 
číkovy, pí Slavíkovou, pí Šmejkalovou, pí Vrbovou, pí Táborskou, p. Dvořáka  
a pí Hegerovou, Šárku a Martina Černých, Maršálkovy, pí Pazderníkovou, Šeb- 
kovy, Záhoříkovy, Mikitincovy, Bc. Housku, pí Marii Motlovou, p. Hrubého. 
Strávili jsme spolu, myslím, příjemné dopoledne. Akce byla spojena s opé- 
káním vuřtů. 
❚	 19.6. navštívili předškoláci neumětely. Výlet zorganizovala pí Jitka 
Budilová. Domluvila nám schůzku s kronikářkou Neumětel pí Malinskou, která 
nám úžasně převyprávěla pověst o Šemíkovi. Moc děkujeme. Podívali jsme se  
také do zvonice. Poté jsme se přesunuli na farmu k Moravcovům, kde jsme  
si prohlédli chod farmy. 
Paní Budilová pro děti připravila kvíz, kde děti rozpoznávaly různé rostliny. 
Děti si pohrály na děts. hřišti. Kvůli parnému počasí jsme se vraceli autobusem 
místo plánované cesty pěšky. 
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příspěvková organizace
vyhlašuje výběrové řízení 

na obsazení pracovního místa

UČiTEL(ka)  
maTEřSké škoLy
Požadavky:
❚	 Odborná	 a	 pedagogická	 způsobilost		
	 učitele	 pro	 mateřské	 školy	 podle	 zákona		
	 č.	 563/2004	 Sb.	 O	 pedagogických	 pra-	
	 covnících	ve	znění	pozdějších	novel
❚	 Nejméně	 2	 roky	 praxe	 jako	 učitelka		
	 mateřské	školy
❚	 Ochota	 podílet	 se	 na	 koncepci	 rozvoje		
	 mateřské	školy	včetně	organizace	školních		
	 a	mimoškolních	akcí
Platové zařazení:
V	 souladu	 s	 NV	 č.564/2006	 Sb.	 	 o	 platových	
poměrech	zaměstnanců	ve	veřejných	službách	
a	správě
Datum nástupu: 26.8.2013
Náležitosti přihlášky jsou: 
Jméno,	 příjmení,	 datum	 narození,	 místo	 trva-	
lého	 pobytu	 (popř.	 kontaktní	 adresa,	 pokud		
je	 odlišná	 od	 místa	 trvalého	 bydliště),	 dále		
telefonické	spojení	a	e-mail
K přihlášce uchazeč připojí:
❚	 Strukturovaný	 profesní	 životopis,	 ve	 kte-	
	 rém	 budou	 uvedeny	 údaje	 o	 dosavadních		
	 zaměstnáních	a	odborných	znalostech	a	do-	
	 vednostech
❚	 Výpis	 z	 evidence	 Rejstříku	 trestů	 ne	 starší		
	 3	 měsíců,	 případně	 ověřenou	 kopii	 (v	 pří-	
	 padě	 zaslání	 přihlášky	 e-mailem,	 postačí		
	 přinést	k	osobnímu	pohovoru)
❚	 Ověřenou	 kopii	 dokladu	 o	 nejvyšším	 do-	
	 saženém	 vzdělání,	 příp.	 kopie	 osvědčení		
	 o	 absolvovaných	 kurzech	 a	 školeních		
	 (v	 případě	 zaslání	 přihlášky	 e-mailem,		
	 postačí	přinést	k	osobnímu	pohovoru)
Lhůta pro podání přihlášek:	12.7.2013
Adresa pro zasílání přihlášek: 
MŠ	Hostomice
Bubenická	č.	105,	267	24	Hostomice
e-mail:	ms.hostomice@seznam.cz
Součástí výběrového řízení bude osobní 
pohovor s uchazečem. K pohovoru budou 
přizváni jen ti uchazeči, kteří splňují výše 
uvedené požadavky č.1 a 2.

Hana Beránková, ředitelka MŠ

kniha 
cvokaři  
je o našich 
předcích
Hostivické vydavatelství Ba- 
ron, které se zaměřuje na  
regionální literaturu, vydalo 
zajímavou knihu Cvokaři, 
jež vůbec poprvé komplexně 
popisuje zaniklé brdské 
řemeslo cvokařské či - jak se 
někde nazývalo - cvočkařské. 
Cvokařina nebo-li ruční  
výroba kovaných hřebíků  
a cvočků do bot bývala kdysi častým zaměstnáním i našich  
předků na Hostomicku. 
V knize, kterou napsal PhDr. Jindřich Jirásek, jenž mimo jiné  
provozuje Cvokařské muzeum ve Starém Rožmitále, se lze  
dozvědět nejen dějiny tohoto těžkého řemesla na Rožmitálsku, 
ale široký záběr publikace přináší i zajímavé historické údaje 
od nás. Autor si dal navíc práci, aby v kresbách zdokumentoval 
pokud možno všechny tradiční cvokařské výrobky a zaznamenal  
i s cvokařinou související lidovou poezii. 
Hodnotu knihy zvyšuje i fakt, že autor popisuje vzestupy a pády 
řemesla od začátku 18. století, kdy se u nás objevilo, až do jeho 
konce v šedesátých letech 20. století na pozadí celospolečenských 
hospodářských a politických událostí. Čtenář se tak může snáze  
ve faktech souvisejících s cvokařinou orientovat. 
Vázanou knihu Cvokaři o 184 stranách a s desítkami ilustrací  
lze za 240 Kč koupit na www.staryrozmital.cz nebo v drogerii  
na náměstí v Rožmitále pod Třemšínem.

Akce platná od 13. června do 31. července 2013

Motorové oleje Castrol, Elf, Total, Shell  
za internetové ceny!!!

Slevy Až 60% z doporučených cen!!!

Např. Castrol Edge 5w30 5L 949 Kč
 Castrol Edge 5w40 TD 4L 740 Kč
 Castrol Magnatec 10w40 5L 730 Kč
 Castril Magnatec Diesel 10w40 5L 745 Kč
 Elf 10w40 4L 449 Kč
 Elf SXR 5w30 5L 764 Kč
 Elf SXR 5w40 5L 840 Kč
 Shell Ultra Extra 5w30 4L 770 Kč
 Shell HX7 10w40 4L 520 Kč
 Shell Helix Ultra 5w40 4L 675 Kč
 Total Energy 9000 5w40 5L 735 Kč
 Total Quartz INEO Long Life 5W-30 5L 920 Kč
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Bezplatná 
právní poradna 

v hořovicích
Vzhledem	k	nárůstu	počtu	
občanů,	kteří	jsou	v	tíživé	

životní	situaci	a	mají	zájem		
o	právní	poradenství,		

se	v	Hořovicích	od	dubna	
2013	uskutečňuje	pravidelná	

právní	poradna.		
Navštěvuje	nás	právnička	
Poradny	pro	občanství,	
občanská	a	lidská	práva		
z	Berouna,	Mgr.	Michaela	

Baranová.
Kdy?

Každé	druhé	pondělí	v	měsíci
V kolik?

Od	9.30	do	15.00	hodin
Kde?

Na	Městském	úřadě		
(býv.	zemědělská	škola)		
v	přízemí,	č.	dveří	112
S jakými problémy  

se na nás můžete obrátit?
Cizinecké	právo		

(např.	povolení	k	dlouho-	
dobému	a	trvalému	pobytu,	
získání	pracovního	povolení,	

nabývání	českého		
státního	občanství)

Pracovně-právní	vztahy		
a	zaměstnanost		

(např.	práva	a	povinnosti	
zaměstnanců	a	zaměst-	

navatelů,	pracovní	smlouvy	
nebo	dohody,	ukončení		

pracovního	poměru)
Dluhy	(např.	exekuce,	splát-	
kový	kalendář,	oddlužení)

Bydlení	(např.	práva	a	povin-	
nosti	spojené	s	nájmem	bytu)
Lidská	práva	a	diskriminace
Sociální	dávky	(dávky	nemo-	

cenského	pojištění,	dávky	
státní	sociální	podpory,	dávky	

hmotné	nouze)
Majetko-právní	vztahy	

(nabývání	vlastnictví,	dědění,	
darování)

Veškeré sociální služby jsou 
poskytovány zdarma!
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oZnámEní
■ Výlet do skanzenu v Kouřimi 
Zveme vás na celodenní výlet se členy STP 
v Hostomicích do skanzenu v Kouřimi 
u Čáslavi a na prohlídku Kostelce nad 
Černými lesy. Výlet se uskuteční ve čtvr- 
tek 11. července 2013. Odjezd autobusu  
v 8.30 od ZŠ, návrat kolem 17. hodiny.
Skanzen lidové architektury v Kouřimi 
navštívíme společně, oběd a prohlídku  
Kostelce nad Černými lesy každý přizpů- 
sobí svým zájmům. Ve městě lze vidět 
knížecí zámek, zámeckou kapli sv. Vojtě- 
cha, pěkné kostely, můžete navštívit Bu- 
dilovu vilu, pivovar, muzeum hrnčířství, 
projít se chráněným lesoparkem. 
Přihlášky v papírnictví u školy, člen a dítě 
150,- Kč, nečlen 200,- Kč. V ceně vstupné 
do skanzenu. Průkazky ZTP s sebou. 
■ prázdninové setkání v Bezdědicích 
V úterý 20. srpna 2013 od 13.45 hod. se 
uskuteční setkání v bezdědickém kostele. 
Vyprávění o historii objektu a informace  
o Noci kostelů poskytne pan starosta. 
Poté posedíme u kávy na bezdědickém 
hřišti. Všechny občany srdečně zve 

výbor STP Hostomice.
■ prohlídka zámku v Mníšku pod Brdy 
Zveme vás k prohlídce zámku v Mníšku 
pod Brdy, která se uskuteční ve čtvrtek  
19. září 2013. Odjezd smluvním autobusem 
ve 13 hodin od základní školy, prohlídka  
1. okruhu je objednána na 14. hodinu. 
Vstupné si každý uhradí sám. Jízdné: člen 
a dítě 20,- Kč, nečlen 50,- Kč. Přihlášky  
v papírnictví u školy. 
■ Taneční Hostomice 2013
Svaz žen Hostomice pořádá od září 2013 
taneční kurzy v restauraci U Frajerů. 
Přihlášky přijímá p. Menyová – Nákupní 
středisko – průmyslové zboží. 
Kurzy povede p. Romana Chvátalová  
– taneční klub Beroun. 
Kurzovné bude činit 1300 Kč. 
Těšíme se na vaši účast.
■ Sdružení dobrovolných hasičů  
v Běštíně pořádá v sobotu 10. srpna  
od 11 hodin již třetí ročník Hasičského 
odpoledne. V programu je soutěž 
hasičských družstev žen, mužů a dětí  
v požárním sportu, ukázka zásahu pro- 
fesionálních hasičů při vyprošťování  
z havarovaného auta, slaňování z plošiny. 
Pro děti budou k dispozici dva nafukovací 
skákací hrady a malování na obličej a pro 
všechny také dort s hasičskou tematikou. 
Samozřejmě bude připraveno občerstvení 
– pivo, limo, grilované maso, klobásy  

z udírny, párek v rohlíku a jiné. Večer  
od 18 hodin zahrají dva muzikanti s ky- 
tarami – skupina ROZJEZD. Hasičské 
odpoledne se koná jako vždy na louce  
pod lesem u hasičské chaty. Hasiči zvou 
tímto všechny příznivce hasičského sportu 
a dobré zábavy. SDH Běštín

ZUBní pohoTovoST
Červenec 2013
■ 5. Dr. Irena Pillmannová 
 Beroun, tel. 311 600 220
■ 6. a 7. Dr. Antonín Spal 
 Hořovice, tel. 311 542 396
■ 13. a 14. Dr. Monika Růžičková 
 Zdice, tel. 311 685 674
■ 20. a 21. Dr. Marcela Srpová 
 Hořovice, tel. 311 512 119
■ 27. a 28. Dr. Eliška Svobodová 
 Komárov, tel. 311 572 389
Srpen 2013
■ 3. a 4. Dr. Markéta Šedivá 
 Beroun, tel. 311 611 241
■ 10. a 11. Dr. Štěpánka Šedivá 
 Beroun, tel. 311 611 241

■ 17. a 18. Dr. Zdeňka Šmejkalová 
 Lochovice, tel. 311 537 796
■ 24. a 25. Dr. Ladislava Švábová 
 Hořovice, tel. 311 513 375
■ 31. a 1.9. Dr. Magdalena Třesohlavá 
 Beroun, tel. 311 631 497
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin

Vydává: MěÚ Hostomice
Odpovědná osoba: Vít Šťáhlavský
Redakce: Ing. Vladimír Zachoval, Karel Grunt, 
Jana Císařová, Sandra Svobodová
Grafické zpracování a tisk: Ivan Křenek, Hořovice
Adresa redakce: MěÚ Hostomice, Tyršovo nám. 165,  
267 24 Hostomice, tel.: 311 584 101 - ústředna, 
fax: 311 584 116, 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 20. den v měsíci.
Do té doby můžete své příspěvky předávat písemně 
pí Merunové na MěÚ, faxem na číslo 311 584 116 
nebo telefonicky na číslo 311 584 101 - ústředna, 
nejlépe však v elektronické podobě na e-mail:  
starosta@hostomice.cz nebo kordulinka@email.cz
Děkujeme za příspěvky.

poděkování
■ Vážení, dovolte mi, abych jménem mojí maminky a celé rodiny poděkovala 
všem, kteří se zúčastnili oslavy 99. narozenin naší maminky paní zdenky Slánské  
ze Školní ulice. Děkuji za krásná slova, květiny a hodnotné dary panu starosto-
vi Vítu Šťáhlavskému, Svazu těl. postižených, komisi pro obč. záležitosti i všem  
ostatním. Udělali jste všichni naší mamince nesmírnou radost. Moc si to užívala. 
Při rozhovorech, vzpomínání a vyznání lásky k rodnému městu a kraji jsme  
se přesvědčili, že vedení města a spolků je ve velmi dobrých rukou. Za to též  
vám patří velký dík. Prosíme Pána Boha, aby všem dal zdraví a zase jsme se spolu  
sešli za rok při oslavě 100. narozenin naší maminky. 

S projevenou úctou a díky Věra Hnětkovská, dcera
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Kupte si dovolenou u nás a my Vám na cestu
přibalíme digitální fotoaoarát OLYMPUS ZDARMA!!!

Parkování na letišti ZDARMA!!! Pojištění včetně
storna ZDARMA!!! Tato akce je do odvolání, bližší

informace rádi sdělíme na požádání*


