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Prázdniny utekly jako voda a máme tu 
nový školní rok. 23 předškolních dětí 
ze školky Hostomice nastoupilo do 
nových prostor na Tyršově náměstí. 
Tato školka byla předělána z hasičské 
zbrojnice během letních prázdnin. 
Kdo všechno se podílel na rekonstruk-
ci školky bylo napsáno v zářijových 
Hostomických listech. Já bych chtěla 
poděkovat panu Petru Lachmanovi 
za projekt, který se mohl uskutečnit, 
za ochotu a snahu vymalovat třídu  
a schody pěknými motivy a tím oživit 
tuto budovu. Podotýkám, že vše dělal 
ve svém vlastním volnu a zdarma. 
Některé prostory, například šatna dětí, 
jsou malé, ale tato školka byla zřízena 
pouze dočasně, než se zrekonstruuje  
stávající školka v Bubenické ulici. 
Školka na Tyršově náměstí je zařízena 
zatím skromně, ale již je objednán  
další nábytek. 
Dne 5. září se pořádal Den otevřených 
dveří, kde se vybralo 7 688,- Kč. Peníze 
budou použity na hračky do této 
školky. 
V novém školním roce proběhlo již 
několik akcí pro děti.
Dne 10. září k nám zavítali Vanda  
a Standa s hudebním pořadem „Přijede 
k nám návštěva“. Jednalo se o vý- 
chovný pořad zaměřený na zdravou 
výživu a dodržování hygieny. Děti se 
aktivně zapojovaly do jednotlivých 
scének a hudebně pohybových her. 
Dne 18. září opět některé děti začaly 
jezdit do Solné jeskyně v Příbrami.
Dne 23. září nás ve školce navštívil 
kouzelník. Měl pro děti připraven pro-
gram, kterého se děti aktivně účastnily.

■ Zprávičky z nového oddělení mateřské školy
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V současné době se v Hostomicích 
dokončuje výstavba vodovodu v posled-
ních ulicích města. Znamená to, že pro 
obyvatele Hostomic se stane věta z nad-
pisu samozřejmostí. Ovšem pouze pro 
ty skutečně hostomické, protože ostatní 
oddělené části, jako Bezdědice nebo 
Radouš, zůstanou i nadále závislé jen na 
domovních studnách. Tuto skutečnost 
si uvědomuje současné vedení města  
a snaží se, aby byl zajištěn vodní zdroj  
takové vydatnosti a kvality, aby bylo 
možné stávající vodovod rozšířit do 
všech částí spravovaných hostomickou 
radnicí a připojit všechny domácnosti.
Hostomický vodovod má dosti dlouhou 
a spletitou historii, která se odvíjí již od 
70. let minulého století, kdy se podařil 
na břehu Chumavy první vydatný vrt, 
v němž byla konečně pitná voda. K vy-
budování vodojemu a prvních částí 
rozvodů byla ještě daleká cesta, ale i to 
nastalo. Jak čas běžel a vrt stárnul, bylo 
jasné, že nastává potřeba hledat nové 
vodní zdroje. Nelze čekat, až stávající 
zdroj přestane fungovat, město musí mít 
v tu chvíli k dispozici další – odzkoušený 
a připravený k okamžitému přepojení, 
aby občané nezůstali bez pitné vody.  
A s tímto úkolem – najít a ověřit takový 
zdroj vody – se představitelé hostomic-
ké radnice obrátili téměř před dvěma 
lety na naši firmu. Možná i proto, že na
Hostomicku v problematice pitné vody 
pracujeme od zprovoznění původního 
obecního zdroje pro vodovod.
Najít a následně ověřit dostatečný zdroj 
pitné, nebo snadno upravitelné vody 
není v geologických podmínkách celého 
berounského okresu nic jednoduchého. 
Hostomicko není výjimkou. Ostatně  
majitelé studní ve městě sami dobře  
vědí, jaká voda v nich je. 
V průběhu minulých dvou let jsme 
zkoušeli prověřit ve spolupráci s někte-
rými hostomickými zastupiteli více 
možností v místech, kde i podle histo-
rických pramenů měly být dobré vodní 
zdroje, ale vždy s negativním výsledkem. 
Jednou to bylo z důvodu malé vydat-
nosti, jindy naprosto neupravitelného 
chemismu vody.
Jako zatím poslední lokalita ke zkoumá-
ní přišla na řadu lesní stráň nad silnicí 
do Bukové blízko vývěru populárního 
pramene Křikaváku. K tomuto prame-
ni se sjíždělo vždy mnoho lidí z blízka  
i dáli, kteří si zde nabírali vodu a vozili 
si ji domů. Pramen někdy tekl až po sil-

nici, jindy jen mírným čůrkem, to po-
dle ročního období a hlavně množství  
srážek. Jde o velmi mělký oběh v pod-
statě jen srážkové vody, která prosákne 
svrchním pokryvem na suťové stráni  
a hned vytéká v zářezu silnice. Jako ta-
kový je tento oběh vody velmi ohrožený 
jakýmkoli povrchovým znečištěním, 
zejména bakteriálním. O tom jsme se  
v průběhu let několikrát přesvědčili,  
když jsme nechali provést laboratorní 
rozbor vody z tohoto pramene, neboť  
i my jsme byli zpočátku jeho fandové  
a do Hostomic si pro vodu jezdili až  
z Berouna. Už dlouhou dobu nejezdíme...
Stráň nad Křikavákem se z několika 
důvodů jevila jako velmi příhodná pro 
pokus o zřízení vodního zdroje - vzdále-
nost od vodojemu a relativně dobrá 
možnost připojení k existující soustavě 
byly jen podpůrnými argumenty. Tím 
hlavním byly geologické poměry na této 
lokalitě, které jsou výrazně lepší než 
v celém městě. Proto je zde také větší 
naděje na chemicky lépe upravitelnou 
vodu. 
V současné době je ve stráni nad 
Křikavákem proveden průzkumný vrt,  
vykazující dostatečnou vydatnost, která  
by pokryla potřeby Hostomic včetně 
dalšího rozvoje. Dosud probíhají  
laboratorní analýzy, jejichž výsledky 
nasvědčují tomu, že voda bude po eko-
nomicky únosné úpravě použitelná jako 
pitná.

V souvislosti s průzkumnými pracemi 
na vrtu je veřejností nejvíce kritizován 
stav Křikaváku – neteče, nebo se voda  
z něho do rána zbarví do rezava a jsou 
v ní „pucky“. Až budou práce na ověření 
vrtu dokončeny, vrátí se Křikavák do 
původního stavu – z nedávno opravené 
kamenné zídky bude trubkou vytékat 
mělká podpovrchová voda, jako tomu 
bylo dřív. 
Kdo někdy budoval studnu pro svůj  
dům, ten jistě ví, že jistota dostatečně  
vydatné a kvalitní vody je až ve chvíli, 
kdy taková voda skutečně ve studni 
je. Všechny předchozí předpovědi,  
a je jedno, zda od studovaných geologů 
nebo zázračných proutkařů, jsou jen 
předpovědi. Kdo chce vybudovat stud-
nu, jde do rizika, že všechno vynaložené 
úsilí i peníze mohou přijít nazmar třeba 
až posledním rozborem v laboratoři, 
která definitivně vodu ve vlastně již 
hotové studni označí jako nepitnou  
a ekonomicky neupravitelnou. 
Zastupitelé města Hostomice toto riziko 
na sebe vzali. Jsou si vědomi toho,  
že další rozvoj města, ale ani jistota 
pro případ selhání stávajícího vodního  
zdroje pro vodovod jim jinou možnost 
nedává, chtějí-li pro všechny své 
spoluobčany zajistit ten normální stan-
dard jednadvacátého století. Jejich  
rozhodnutí potvrzuje, že chtějí.

RNDr. Soňa Chalupová, hydrogeolog

Zahrádkářské okýnko
Vážení zahrádkáři, skončilo léto a máme čas bilancování. Odměnila se zahrada za to 
naše plahočení a snažení krásnými květy či šťavnatými krásnými plody, nebo se na nás 
mračí skvrnitá jablíčka na jedné větvi maličká a na druhé lesklá a hlaďounká, že se na 
ně srdce směje? Já vím. Červnové vytrvalé deště, záplavy, podmáčené záhony, pak hned 
dusno a teplo – nejlepší podmínky pro plísně. V tu dobu se dařilo houbám i v lese. Pak  
už jen horka, sucho, vyprahlé parcely a kde vzít vodu? Poručíme větru, dešti se neosvědčilo.
Kdo v srpnu zakryl pórek netkanou textilií, může ho už odkrýt a odměnou bude zdravý 
pór, protože tam nezalétla „pochmurnatka“, která jinak dokáže rostliny zcela zničit. Pokud 
jsme tedy zvítězili, okopeme, přihrneme a zalijeme v dostatečné míře. V zimě až do jara 
máme vystaráno.
U cibulnatých květin skladujeme jen suché vytříděné cibule. Všechny plody uskladňujeme 
do vyčištěných a vydesinfikovaných sklepů. Denně je zapotřebí sbírat spadlé ovoce,
shnilé likvidovat a shrabovat listí, abychom se vyvarovali škůdců a včas je odstranili  
a nenechávali pod stromy. Podzim je krásný, ale je to dřina. Kdo sklízí, suší a jinak  
zpracovává úrodu, dobře ví, co to obnáší.
Přesto všechno si dovoluji vás pozvat na zahrádkářskou výstavu ovoce, zeleniny, burzu 
výpěstků, věnců na Dušičky… Jako vždy v areálu chovatelů spolu s výstavou drobného 
zvířectva. Sklízejte dýně pro radost dětí na blížící se svátek Halloweenu.

Za ČZS Libuše Kůtová

■ Pitná voda v každé domácnosti je standard 21. století
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
■ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ se uskuteční ve středu 21. října  

od 18.00 hod. v hasičské zbrojnici v Radouši

■ SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU proběhne 24. října 
Hostomice v 9.00 hod. na dvoře MěÚ 

Lštěň v 10.00 hod. na návsi 
Bezdědice v 11.00 hod. na návsi 
 Radouš ve 12.00 hod. na návsi

I. Zastupitelé schvalují:
1. uzavřít smlouvu s bezpečnostní  
 agenturou Sipadan, a.s. o zajištění  
 rizikových míst v Hostomicích  
 zkušebně na dobu určitou,  
 tj. 4 měsíce
2. rozpočtová opatření č. 4, 5 a 6
3. směnu pozemků města č. 136/1  
 o výměře 1.666 m2 a 134/3  
 o výměře 430 m2 s pozemky  
 p. Čabouna č. 37/10, 206/13  
 a 205/1 vše v k.ú. Bezdědice 
 z důvodu vedení vody a kanalizace
4. firmu PC Servis Berounsko pro  
 zajištění a správu pracoviště  
 Czechpoint Upgrade
5. zahájení a provedení právních  
 kroků ke zrušení Hostomické  
 vodárenské a kanalizační  
 společnosti, s.r.o.
6. prodej městského pozemku  
 č. 626/3 o výměře 22 m2  
 p. Nádvorníkovi za cenu obvyklou,  
 tj. 40,- Kč/m2

7. smlouvu s římskokatolickou  
 farností Hořovice o právu k pro- 
 vedení stavby a využití pozemku  
 k položení kanalizačního  
 a vodovodního potrubí v ceně  
 200,- Kč/bm
8. příspěvek římskokatolické farnosti  
 na opravu kostela Stolce sv. Petra  
 v Hostomicích ve výši 130.000,- Kč  
 s tím, že dojde-li k dohodě s far- 
 ností o sepsání smlouvy dle bodu  
 7 jako bezplatné, je možné přís- 
 pěvek navýšit až na 200.000,- Kč

9. dodatek ke smlouvě s firmou  
 AJM o uplatňování daně z přidané  
 hodnoty
10. žádost p. Jar. Nedvěda, ul. Široká  
 345, o rozšíření zámkové dlažby  
 na městský pozemek parc. č. 118/2  
 pro účely podélného stání vozidla
11. žádost manželů Rabiákových  
 o příspěvek max. 10.000,- Kč  
 na připojení nerezové vložky  
 do stávajícího komínového tělesa  
 v domě č.p. 169
12. přemístění pietní desky obětem  
 2. světové války na místní nový  
 hřbitov na hrob sovětských vojáků
13. projednat možnost prodloužení  
 smlouvy s ÚP Beroun o financo- 
 vání p. Kováče, jinak souhlas  
 zaměstnat p. Kováče na veřejné  
 práce v hlavním pracovním  
 poměru

II. Zastupitelé pověřují p. starostu:
1. projednat s. p. Bařinkou, zást.  
 Církve československé husitské  
 v Hostomicích, možnost příspěvku  
 na činnost s dětmi
2. uzavřít smlouvu o pojištění  
 odpovědnosti vyplývající z povin- 
 nosti péče o městské chodníky

Zastupitelé berou na vědomí všechny 
body diskuse.
Schválení usnesení:  
7 ano – 1 proti – 0 zdržel se hlasování

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
MĚSTA HOSTOMICE KONANÉHO DNE 23. ZÁŘÍ 2009 

Společnost SIPADAN a.s. 
vznikla v roce 2002 a provádí tyto 
činnosti:
ostrahy objektů, ostrahy staveb, 
pořadatelské služby, pořádkové služby, 
kompletní úklidový servis, generální 
úklidy, úklidy po stavebních pracích, 
recepční služby, zahradnické služby 
včetně likvidace bioodpadu, zimní 
údržba a úklid sněhu, instalujeme  
kamerové systémy a čipové vstupy.
Jsme vlastníky jednoho z nejmoderněj-
ších dohledových center v ČR, pultu 
centrální ochrany (PCO) s možností 
připojení objektů po celé ČR.
Zaměstnáváme nadpoloviční většinu lidí  
se změněnou pracovní schopností na 
hlavní pracovní poměr, s tím souvisí 
udělení statutu chráněné dílny.
Jsme poskytovateli náhradního plnění.
S myšlenkou provádět pořádkovou služ- 
bu jsme oslovili jako první v regionu  
město Hořovice. Noční ulice v Hořovicích 
střeží od června letošního roku dvoučlen-
ná pořádková služba se psem. Hořovice, 
ale i další města v okolí nemají městskou 
policii a od jejího zavedení odrazují 
zástupce měst vysoké finanční náklady.
Přistupují proto k různým alternativám, 
pořádková služba nabídnutá společností 
SIPADAN a.s., je jednou z nich. 
Hlídka bude střežit pochůzkovou činností 
určené ulice a části města v noci z pátku 
na sobotu a ze soboty na neděli od 20.00 
do 06.00 hod.
Zaměřujeme se na udržení pořádku  
v určených lokalitách města, na hlučnost, 
rušení nočního klidu, ničení majetku 
a znečišťování prostor, nevhodné par-
kování.
Svým působením chce hlídka zamezit 
krádežím. 
Pracovníci pořádkové služby využívají 
ke své činnosti neoznačený osobní auto-
mobil, kterým střídavě projíždějí určené 
městské části, fotografický aparát, kterým
dokumentují přestupky.
Uniformy pracovníků pořádkové služby 
jsou označeny logem společnosti SIPA-
DAN a.s., ale mohou být označeni také 
znakem města, pro lepší transparentnost.
Smlouva na provádění se uzavírá na 
zkušební dobu čtyř měsíců. Pokud bude 
město a veřejnost spokojena s výkonem 
pořádkové služby a budou patrné výsled-
ky, smlouva o výkonu pořádkové služby  
by se po zkušební době mohla prodloužit. 
Věříme, že i ve městě Hostomice budou 
patrné výsledky a společnost SIPADAN 
a.s. přispěje ke zvýšení bezpečnosti  
a pořádku.
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KNIHOVNA HOSTOMICE
Týden knihoven 5.-11. října 2009 
Motto 13. ročníku: Knihovna mého srdce

KNIHA MÉHO SRDCE
Anketa pokračuje. Hlasovat můžete na www.knihasrdce.cz do 30.9.2009.  
Výsledky budou vyhlášeny 17.10.2009 na ČT 1.

DVANÁCT NEJOBLÍBENĚJŠÍCH KNIH:
Coelho: Alchymista ■ Saint-Exupéry: Malý princ ■ Lindgren:  
Děti z Bullerbynu ■ Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka  
■ Rowling: Harry Potter ■ Němcová: Babička ■ Meyer: Stmívání  
■ MacDonald: Co život dal a vzal ■ Waltari: Egypťan Sinuhet  
■ Tolkien: Pán prstenů ■ Foglar: Rychlé šípy ■ Jirotka: Saturnin

NOVÉ KNIHY V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
PRO ZAČÍNAJÍCÍ ČTENÁŘE:
Motlová: Česká říkadla, písničky a pohádky 
Plicková: Nejkrásnější české pohádky 
Pechová: Nejkrásnější české písničky a říkadla 
Pechová: Nejkrásnější české hádanky 
Pospíšilová: Popletená abeceda

PRO ČTENÁŘE OD 7 LET:
Bachnerová: Poník a dvojčata, Poník tropí hlouposti, Poník hrdina 
(příběhy Kláry a jejího kamaráda poníka)
Schefflerová: Tajemství žlutého kufru, Muž s oranžovou maskou,
Záhada červené ponožky (detektiv Klubko řeší záhadné případy  
a čtenáři mu mohou pomoci díky tajemné červené fólii, která je  
součástí každé knihy)

PRO ČTENÁŘE OD 9 LET:
Brezina: Chrám hromů, Záhada divokých duchů  
(detektivní příběhy s lupou)
Muellerová: Vysněný poník, Záchrana poníka (dívčí příběhy)

PRO ČTENÁŘE OD 11 LET:
Brezina: Dům příšer, Muž s ledovýma očima, Neviditelná bestie  
(napínavé příběhy se superlupou)
Hlaváčková: Diamantová cesta, Magická cesta
Neff: Tajemství gobelínu
Roddaová: Deltora 
FANTASY ROMÁNY:
Halley: Přebyteční (příběh z roku 2140 pro čtenáře od 15 let)

NĚCO DO ŠKOLY:
Dětský ilustrovaný atlas – Česká republika 
Panovníci Ruska 
Piráti 
Mládek: Zpěvník 
Uhlíř-Svěrák: Zpěvník 
Slovní úlohy řešené rovnicemi 
Výpočty v geometrii

ČESKO-ANGLICKÉ POHÁDKY:
Malá mořská víla 
Sněhová královna

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTOMICE 
Tyršovo náměstí 165, 267 24 Hostomice

vyhlašuje  
ve smyslu §6 zákona číslo 312/2002 Sb. 

VEŘEJNOU VÝZVU  
k přihlášení zájemců na obsazení  

jednoho pracovního místa na pozici

SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ
Místo výkonu práce: Hostomice
Platová třída: 8.-9.
Požadavky kladené na uchazeče:  
- fyzická osoba 
- státní občanství ČR 
- minimálně 18 let věku 
- způsobilost k právním úkonům 
- bezúhonnost 
- ovládá český jazyk 
- řidičský průkaz skupiny „B“ 
- uživatelská znalost práce s PC (MS OFFICE) 
- ÚSO ukončené maturitní zkouškou
Jako výhoda uchazeče bude posuzováno:  
- vzdělání ekonomického směru 
- znalost účetnictví a finančního práva 
- praxe ve státní správě
Doklady předložené uchazečem:  
- přihláška uchazeče obsahující:
 - příjmení, jméno, titul zájemce 
 - datum a místo narození zájemce 
 - státní příslušnost zájemce 
 - místo trvalého pobytu zájemce 
 - číslo OP zájemce 
 - datum a podpis zájemce
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 90 dnů) 
- maturitní vysvědčení (ověřená kopie) 
- strukturovaný životopis 
- souhlas se shromažďováním osobních údajů
Lhůta pro podání přihlášky:  
do 31.10.2009 do 12.00 hodin
Adresa pro podání přihlášky:  
MěÚ Hostomice, Tyršovo náměstí 165,  
267 24 Hostomice
Způsob podání přihlášky:  
Poštou v zalepené obálce označené v levém 
horním rohu příjmením, jménem a adresou 
odesilatele a se zřetelným označením v levé 
dolní čtvrtině obálky nápisem:  
„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ VÝZVA  
- PŘIHLÁŠKA – ÚČETNÍ“

V Hostomicích dne 22.9.2009
Vít Šťáhlavský, starosta
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Vyjádření redakce
V příspěvku Ing. Jiráka – zastupitele 
města – jsou kromě několika obec-
ných pravd i vyjádření nepravdivá, 
která považujeme za nezbytné uvést 
na pravou míru. Dále připojujeme 
několik dalších „pravd“, které s věcí také  
souvisí.
1) Není pravda, že takzvaný „Pomník  
osvobození“ byl „odstraněn z parku na 
náměstí z rozhodnutí starosty“. Je prav-
da, že po projednání v zastupitelstvu 
města a s jeho většinovým souhlasem 
bude pamětní deska přenesena na nový 
hřbitov k hrobu sovětských vojáků, 
kteří nešťastně a vlastní vinou zahynuli  
v Hostomicích krátce po konci 2. světo-
vé války.
2) Nejedná se o pomník osvobození,  
ale o památník sovětské armádě s uve-
dením letopočtu 1945-1950 (viz foto  
v minulém čísle Hostomických listů).  
Toto nešťastné období našich dějin bylo  
charakteristické nástupem komunis- 
tické totality, kterou v tehdejším Česko-
slovensku umožnila právě přítomnost 
sovětské armády. 
3) Žádný památník v Hostomicích obě-
ti této totality nemají, přestože mnozí 
čestní občané Hostomic byli nespra-
vedlivě vězněni, zbavováni majetku, 
vyháněni a jinak perzekuováni.
4) Žádným památníkem není připo-
menuta skutečnost, že jedinou vojenskou 
silou, která se dostala na území Hosto-
mic do kontaktu s německou okupační 
armádou, byla armáda generála  
Vlasova.
5) Žádným památníkem nejsou při-
pomenuty nejvyšší oběti židovských  
občanů Hostomic z období německé  
okupace a holocaustu.
Připravuje se komplexní revitalizace 
hostomického náměstí. Všichni občané 
budou mít možnost vyjádřit se ke 
všem účelům, pro které by mělo hosto-
mické náměstí sloužit. To bude nejlepší 
příležitost pro otevřenou a věcnou dis-
kuzi o všech obětech, které je správné 
připomenout na hostomickém náměstí.

Hostomice 24. září 2009

POMNÍK OSVOBOZENÍ
Článek nebyl redakčně upraven.
Nevím, komu je třeba vzdávat úctu víc než lidem, kteří poznali přímo  
a z vlastní zkušenosti hrůzy 1. světové války a jistě i 2. světové války, ve které 
osvobozovali okupované země od nacistů. Oni trpěli a umírali (na všech fron-
tách) proto, abychom si mohli právě my a právě dnes užívat života a stavět třeba 
dětská hřiště. Na základě výše uvedeného nesouhlasím s rozhodnutím starosty 
Hostomic o odstranění Pomníku osvobození z parku na náměstí.
Situaci s umístěním pomníku bylo možno samozřejmě velmi jednoduše řešit 
jinak než jeho likvidací. Náměstí je dostatečně prostorné. Bohužel, zastupite-
lům v podstatě nebyla dána možnost se v tomto smyslu před rozhodnutím  
o likvidaci k věci vyjádřit, natož o věci rozhodnout na veřejném zasedání.
Pomník není válečný hrob. Bývá postaven proto, aby upomínal. A byl zřejmě 
postaven na náměstí právě proto, aby byl viditelný pro co nejvíce lidí. Tenhle 
princip smyslu a umístění platí pro všechny podobné pomníky – tedy například 
i pro pomník obětem 1. světové války před poštou a vlastně pro všechny ostatní 
pomníky ve městech a obcích po celé Evropě.
Jen pro tento pomník to nemá platit svévolným rozhodnutím starosty  
Hostomic. Ing. Jaroslav Jirák, Hostomice 8.9.2009

■ Stoletá obyvatelka DD Zátor
Dne 9. září 2009 se ve zdraví a dobré pohodě dožila nádherných 100 let paní 
Karolina Berková z Domova Hostomice – Zátor, kde žije od března roku 2006.
Popřát pevné zdraví, hodně pohody a spokojenosti přišla rodina, zaměstnanci 
domova, zastupitelé obce Skřipel a zástupci Okresní správy sociálního 
zabezpečení v Berouně s dopisem od ministra sociálních věcí.
Oslavenkyně nám prozradila tajemství dlouhověkosti: celý život tvrdě pracovala 
a žila střídmě, alkohol a cigarety jí byly cizí, nevyhýbala se žádné práci, ráda 
pomáhala ostatním a vždy žila jen pro rodinu. Alena Káchová, ředitelka
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OZNÁMENÍ
■ Přijměte pozvání na „Lampionový 
průvod”. Koná se 14.11.2009 - začátek  
v 16.00 hod. v Hádce. Jako minulý rok  
zapálíme svíčky v lampionech a vyrazíme  
světélkující trasou. Budeme mít několik 
stanovišť a na konci nás čeká velké 
překvapení v podobě Svatého Martina na 
bílém koni, který dětem donese dobroty. 
Poté bude následovat malý ohňostroj a na 
úplný závěr bude pro zájemce uspořádáno 
vypouštění „Lampionků štěstí“. Samozřej-
mě na zahřátí připravíme svařené víno 
dospělým a dětem nabídneme nealko  
punč. Kdo by měl zájem o objednání 
„Lampionků štěstí“ volejte tel. 606 953 647  
nejpozději do 25.10. Objednám je hro-
madně, cena je cca 70,- Kč. Pro upřesnění, 
„Lampionky štěstí“ jsou vyrobeny z pří-
rodního papíru a bambusového rámu,  
mají hořáček, který po zažehnutí na-
foukne, osvětlí lampion a začne ho vznášet 
k nebi. Při vypouštění se vyslovují přání.

Dagmar Kűhle
■ Všechny děti a rodiče jsou srdečně 
zváni na DRAKIÁDU, která se uskuteční  
v neděli 4. října od 15 hodin. Sledujte 
plakátky, bude na nich upřesněno místo 
konání. Kulturní komise
■ Rekondiční a rehabilitační cvičení
Od 15.10.2009 každý čtvrtek od 16 do 17 
hodin v tělocvičně ZŠ Pavla Lisého. Pro 
posílení, pro zdraví, pro radost. Přihlaste 
se na tel. 737 406 679.

Za STP Libuše Kůtová

■ Pozvání na podzimní procházku  
lesem. Pojeďte s námi ve středu 7. října 
autobusem ve 13.17 hod. z Hostomic na 
Klínek, odtud pěšky po pěkné lesní cestě 
kolem viklanu a Smaragdového jezírka  
na Lhotku (max. 4 km chůze). Na Lhotce 
lze posedět v hospůdce. Linkový autobus 
ze Lhotky do Hostomic odjíždí krátce  
po 15. hodině, další v 18.30 hod.

Srdečně zve výbor STP Hostomice
■ Český svaz chovatelů Hostomice  
si dovoluje pozvat občany Hostomicka na 
svoji jubilejní 30. výstavu králíků, holubů 
a drůbeže, která se bude konat v sobotu  
17. října 2009 od 8.00 do 17.00 hodin  
v chovatelském areálu v Pivovarské ulici  
v Hostomicích. Na výstavě bude k zhléd-
nutí 200 ks králíků, 150 ks holubů a 100 ks 
drůbeže. Zvířata zúčastněných chovatelů  
budou soutěžit o poháry „Nejlepší čtyř-
členná kolekce králíků“, „Nejlepší králík 
výstavy“, „Nejlepší holub výstavy“ a „Nej-
lepší kolekce drůbeže“. Dále pak o 30 
Čestných cen. Výstavy se zúčastní nejen 
chovatelé z okresu Beroun, ale i z okresů 
Rokycany, Příbram, Praha západ a z Pra-
hy 5. Na výstavě bude bohatá nabídka 
prodejních zvířat, které si návštěvníci mo-
hou zakoupit. Jako obvykle je připravena 
bohatá tombola a občerstvení.
Zkrášlením tohoto dne bude výstava  
květin, ovoce a zeleniny Českého zahrád-
kářského svazu Hostomice, jehož členové 
představí své výpěstky a výrobky, které 
budou rovněž prodejné.
Vladimír Přívora, jednatel ČSCH Hostomice
■ Masáže Pavlína Duníková, Tyršovo 
nám. 25, Hostomice (u squashového  
centra) telefon: 731 455 09.
· klasické sportovní a rekondiční masáže 
· detoxikační masáž medem
· baňkování - vakuová masáž
· moxování
· lymfodrenáž
· kosmetická lymfodrenáž
· indická masáž hlavy + antistresová  
 masáž

VZPOMÍNKA
■ Dne 20. října uplynou dva roky, kdy  
nás opustil pan František Brůžek. Kdo jste 
ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Manželka a děti s rodinami
■ Dne 8. října vzpomeneme sedmý rok 
výročí úmrtí pana Miloslava Kubrychta. 
Děkujeme všem, kteří s námi vzpomenou 
tohoto smutného výročí. 

Manželka a děti s rodinami

PODĚKOVÁNÍ
■ Výbor Sdružení tělesně postižených 
Hostomice děkuje za významnou finanční
podporu od Nadačního fondu Letorosty 
pana senátora Oberfalzera. Organizace 
dar obdržela na festivalu Berounské Leto-
rosty 5. září 2009. Částka pomůže zpestřit 
činnost organizace a zpříjemnit život 
postižených občanů. 
Festival Berounské Letorosty se již po 
páté odehrál v malebném prostředí areálu 
u řeky Berounky. V hlavním programu 
postupně vystoupili umělci, jež netřeba 
dlouze představovat - Black Hill, Bengas,  
Santy y su Marabú, Orikoule, Michal Hrůza 
s Kapelou Hrůzy, Chinaski a slovenští 
Polemic.
Poděkování patří též paní Miladě 
Kohoutové, berounské předsedkyni OV 
STP za zprostředkování akce.

Výbor STP Hostomice

ZUBNÍ POHOTOVOST
Říjen 2009:
■ 3. MUDr. Jarmila Neužilová 
 Komárov, tel. 311 572 135
■ 4. MUDr. Václava Laštovičková 
 Komárov, tel. 311 572 765
■ 10. a 11. MUDr. František Hentsch 
 Zdice, tel. 311 685 672
■ 17. a 18. MUDr. Irena Pillmannová 
 Beroun, tel. 311 600 220
■ 24. a 25. MUDr. Naděžda Pišvejcová 
 Karlštejn, tel. 311 681 533
■ 28. MUDr. Monika Růžičková 
 Zdice, tel. 311 685 674
■ 31. MUDr. Marcela Srpová 
 Hořovice, tel. 311 512 119
Pohotovost je od 8.00 do 11.00 hodin.
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PROSBA REDAKCE
Prosíme všechny,  

kteří chtějí přispět svým  
článkem či oznámením  
do Hostomických listů,  

aby se pokusili učinit tak  
v elektronické podobě. 

Je časově náročné a leckdy  
i zbytečné vše přepisovat  

a někdy bývá i obtížné  
rukopis správně interpretovat.  
Proto, máte-li tuto možnost, 

ulehčete nám naši práci,  
uděláte nám radost. 

Děkujeme.


