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Oslava 160. výročí založení knihovny
Oslava byla zahájena před budovou 
Základní školy Pavla Lisého. Starosta 
přivítal všechny přítomné, mezi kterými 
byl i pan senátor Jiří Oberfalzer. 
Poté jsme se přesunuli na místní hřbitov, 
kde jsme položením kytice u hrobu 
pátera Šmidingera uctili jeho památku. 
Páter Šmidinger, který v období tak 
zvaného temna šířil českou knihu, si za 
tuto službu vysloužil přídomek „Apoštol 
vlastenectví“. Z jeho odkazu byla  
29. dubna roku 1849 založena knihovna 
v Hostomicích. 
Oslava dále pokračovala v sále hasičské 
zbrojnice, kde byla připravena výstava 
prací dětí ze Základní školy v Hosto-
micích a z Osova na téma moje nejmilej-
ší kniha a knihovna 21. století. Nestorce 
Městské knihovny v Hostomicích, paní 
Slánské, popřáli hodně zdraví a předali 
kytičku a samozřejmě něco pěkného  
ke čtení pan senátor, starosta a paní  
knihovnice. 
Přítomní obdivovali vystavené exponáty 
z depozitáře místní knihovny, nejstarší 
knihu a další zajímavosti.
Dík patří všem, kdo se podíleli na 
přípravě této oslavy.

Vít Šťáhlavský
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■ POZOR NA NĚJ!
Zhruba před dvěma týdny nám zavolal pan starosta s tím, že se na radnici  
zastavil jakýsi pán a prodává z jakési pozůstalosti kresby Jiřího Šlitra  
a zdá se, že na jedné z nich je i náš dům. Projevili jsme zájem a po pár  
telefonátech jsme kresbu za 2.000 Kč koupili. Vlastní obchod proběhl  
ve spěchu v Bezdědicích na návsi, a tak jsme se k pořádnému prohléd-
nutí obrázku dostali až za několik hodin a přes počáteční podezření jsme 
postupně objevovali stále další nepřesnosti a nepravdy v tvrzení onoho 
pána. Tak jsme přes konzultaci v galerii v Praze v Lazarské ulici, kde má 
Jiří Šlitr v současné době výstavu, došli až k jistotě, že obrázek je neumělý 
falzifikát, a my že jsme se zachovali téměř čítankově naivně a hloupě.
Prodávající však udělal tu chybu, že jiný obrázek našeho domu ukázal  
na radnici a jiný nám prodal. Přistoupil proto na schůzku a druhý den přijel 
s tím, že nám obrázek vymění. Tam jsme se dohodli, že nám peníze vrátí, 
což nadvakrát udělal. Přesto chci všechny čtenáře varovat, aby se nedali 
nachytat, jako jsme to udělali my.
A ty lži:
■ Pán se představil jako Mgr. Pavel Beneš s tím, že učí historii umění 
na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze (VŠUP). Při druhé schůzce, 
kde jsme ho žádali o občanský průkaz nebo o řidičák, prohlásil, že s sebou  
doklady nemá (přijel autem) a ukázal podivný a propadlý pas s jeho ne příliš 
povedenou fotkou na jméno Juřica. Na VŠUP žádný Beneš neučí.
■ Podle galeristy, který Šlitra vystavuje, je velmi nepravděpodobné, že by 
se pan Šlitr v roce 1967 věnoval kresbě s takovouto tematikou.
■ Podpis na kresbě a podpisy na vystavovaných i knižně publikovaných 
kresbách se výrazně liší.
■ Fixy použité na falešnou kresbu jsou pravděpodobně nejobyčejnější 
nyní prodávané barvy, na konci 60. let nedostupné a v předané kvalitě  
na papíře téměř neudržitelné.
Jak jsme následně zjistili, tak tento pán velmi úspěšně prodával i v Locho-
vicích a v Hořovicích. Takže – POZOR NA NĚJ!

Ing. Vladimír Zachoval

Hasičská soutěž v Radouši
Dne 9.5.2009 se konala okrsková soutěž v požárním sportu na koupališti v Radouši. 
Soutěže se zúčastnily dva okrsky – Hostomice a Osov. Za okrsek Hostomice se zúčastnila 
družstva Běštína a Radouše, za okrsek Osov soutěžila družstva z Osova, Podbrd  
a Skřiple, všichni soutěžili v kategorii mužů a žen. V kategorii juniorů soutěžily děti  
z Podbrd, Chlustiny a Drahlovic. 
Soutěžilo se podle pravidel požárního sportu. Za správnost průběhu soutěže byli 
zodpovědní: hlavní rozhodčí Josef Chvojka a Zdeněk Laube, další rozhodčí Jiří Kafka,
Josef Veselý a Bohumil Fajrajzl st. Soutěž probíhala ve dvou disciplínách, požární 
útok a štafeta s překážkami na 4 x 100 m. Celkem se zúčastnilo 7 družstev mužů, 5 
družstev žen a 4 družstva dětí. K zajištění průběhu soutěže vypomáhali hasiči z Hos-
tomic a Lhotky, kteří doplňovali vodu do kádě při požárním útoku. 
Po ukončení disciplín proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků za přítomnosti starosty 
města Hostomic p. Víta Štáhlavského. V dětské kategorii se umístily 1. Podbrdy, 2. 
Drahlovice, 3. Chustina. V ženské kategorii okrsek Hostomice: 1. Běštín, 2. Radouš; 
okrsek Osov: 1. Skřipel, 2. Osov, 3. Podbrdy. V mužské kategorii okrsek Hostomice: 1. 
Radouš ml., 2. Radouš st., 3. Běštín ml.; okrsek Osov: 1. Podbrdy, 2. Osov, 3. Skřipel. 
Absolutními vítězi jsou děti z Podbrd, z žen Skřipel a z mužů Radouš ml. Do okresního 
kola v Hořovicích, které se koná 30.5.2009, postupují všechny zúčastněné ženy a muži 
z Podbrd a Radouše. 
Dále bychom chtěli poděkovat sponzorům a podpoře města Hostomic, též všem, kteří 
se podíleli na organizaci, přípravě, hladkém a úspěšném průběhu soutěže.

M. Balašová
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
■ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA  

se koná 24.6.2009 od 18.00 hod. v hasičské zbrojnici v Hostomicích.

■ SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU PROBĚHNE 13. ČERVNA: 
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

■ VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU SE KONAJÍ 5.-6. ČERVNA 2009
Volební místnosti budou otevřeny v pátek 5. června od 14.00 do 22.00 hod.,  

v sobotu 6. června od 8.00 do 14.00 hod.

Přítomni: V. Šťáhlavský, Ing. V. Zachoval,  
V. Malecký, E. Fajrajzlová, V. Maršálek, 
Mgr. J. Walterová, J. Nádvorník,  
Ing. P. Brůžek, Ing. J. Jirák

Veškeré body jednání byly schváleny 
jednomyslně.

Zastupitelstvo města Hostomice:
1. Schvaluje:
1.1 Program tak, jak byl navržen.
1.2 Zapisovatele p. Jiráka, ověřovatele  
 zápisu pí Fajrajzlovou a p. Maleckého,  
 návrhovou komisi ve složení  
 p. Nádvorník a p. Zachoval.
1.3 Rozpočtová opatření č.1 a 2/2009.
1.4 Prodej pozemku č.1589/98 o výměře  
 215 m2 p. Klozíkové a p. Zítkové  
 ve výměrách přiléhajících k jejich  
 stávajícím pozemkům s tím,  
 že na pozemek p. Zítkové bude za- 
 psáno břemeno povinnosti povolit  
 v případě potřeby dovést k pozemku  
 p. Klozíkové vodovod. Pozemky  
 budou prodány za cenu 40,-Kč/m2.  
 Náklady spojené s rozdělením pozem- 
 ku a smlouvou budou hradit kupující.
1.5 Zadání práce na rozšíření kapacity  
 vodních zdrojů pro hostomický  
 vodovodní systém v oblasti „Křikavův  
 pramen“ s podmínkou neohrožení  
 stávajícího veřejností hojně používa- 
 ného pramene.
1.6 Poskytnutí příspěvku pro ČSČK  
 ve výši 2.000 Kč na odměny pro dárce  
 krve.

2. Ukládá panu starostovi
pro předělání výpusti z ČOV zajistit:
- zpracování projektu

- získat souhlas dotčených majitelů  
 pozemků
- získat nabídkový rozpočet  
 od fy Šindler
- předložit výše uvedené na jednání  
 zastupitelstva ke schválení.
Projednat pro provozovny p. Mrázka  
a Filara a p. Nádvorníka možnost napojení 
do kanalizace.
Projednat opravu, kterou nabídl 
provést na vlastní náklad na chodníku 
přiléhajícím k jeho nemovitosti p. Lisý, 
s vlastníkem pozemku – Středočeským 
krajem.
Zorganizovat výběrové řízení na posky-
tování technické pomoci při zadávání  
a stavebním dozoru při opravě místních 
komunikací.
Projednat a pokud možno šetrně naplnit 
požadavek občanů Lštěně na rozšíření  
a doplnění dětského hřiště.
Zajistit odpadkové koše do prostoru 
dětských hřišť.

3. Bere na vědomí
Odložení prodeje pozemků č. 1589/77  
o výměře 54 m2, 1589/79 o výměře 932 m2  
a 1589/82 o výměře 1034 m2 a dává  
za úkol panu starostovi projednat návrhy 
zastupitelů s žadateli (možnost odprodeje 
v menší výměře po zarovnání, možnost 
dlouhodobého pronájmu – dostatečného 
pro ochranu uvažovaných investic  
do výsadby stromů).
Odložení žádosti o udělení výjimky pro 
jízdu na koni mimo lesní cesty a uložilo 
panu starostovi projednat věc s nájemcem  
honitby a v případě jeho souhlasu, nebo 
souhlasu s podmínkami, zastupitelstvo  
souhlasí, aby pan starosta takovou 
výjimku udělil.

Informaci pana starosty o plnění úkolů  
z minulých jednání zastupitelstva:
- jednání o obnově přejezdu přes trať  
 v Bezdědicích
- jednání o dárcích krve z Hostomicka
- projednání oprav ulic U Hřiště,  
 Mlýnské a Malostranské proběhlo  
 s firmou Šindler a bude asfaltováno  
 v červnu 2009
- projednání oplocení dětských hřišť  
 v Radouši, Bezdědicích a Lštěni  
 – je dodáno dřevo z městského lesa  
 na podsadu a dojednána práce  
 svépomocí
- p. Nádvorník domluvil práce na opravě  
 Křikavova pramene – předpoklad  
 realizace je červen 2009
- p. Maršálek zadal nabídku na osázení  
 Malostranské ul. a dosud ji neobdržel
- s firmou Rumpold bylo projednáno,  
 aby tříděný odpad nebyl odvážen  
 v nočních hodinách, bude projednán  
 častější odvoz některých kontejnerů,  
 je projednána možnost vyříznout  
 podélný otvor na tabulové sklo  
 do kontejnerů na sklo.
Informaci o jednání a předložení žádosti 
o dotaci na dokončení VaK v Hostomicích 
– v Polní ulici.
Informaci o zatím neúspěšném jednání  
o znovuotevření prodejny v Radouši.
Informaci o reklamacích Školní ulice  
(p. Holeček) a úpravě staveniště po budo- 
vání osvětlení v parku na náměstí  
v Hostomicích (p. Záhořík).
Informaci o postupu prací na názvech ulic 
v Hostomicích.
Informaci o postupu prací na budování 
VaK pro Bezdědice a Radouš.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOSTOMICE Č. 5/09 
KONANÉHO DNE 20. KVĚTNA 2009 OD 18.00 HOD. V HASIČSKÉ ZBROJNICI V RADOUŠI
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Boj o nejdelší úlovek
V sobotu 2. května 2009 se již potřetí v Bezdědicích uskutečnila rybářská soutěž  
pro děti „O nejdelší úlovek“. Členové místní organizace Marakana připravili pro 
účastníky soutěže příjemné dopoledne. U rybníka na návsi se sešlo více než sto lidí. 
Do rybářské soutěže se zapojilo asi 20 dětí, dalších 30 se zúčastnilo drobných klání 
poblíž rybníka. Děti skákaly v pytlích, házely míčkem na cíl, zdolávaly překážky, 
malovaly, lovily ryby na suchu, házely kostkou. Jejich činnosti, úspěšné i nepovedené, 
byly odměněny drobnými cenami. 
V poledne byli vyhlášeni vítězové rybářské soutěže. Každý úlovek pořadatelé pečlivě 
změřili, zapsali a nakonec míry sečetli. Nejlépe si vedli Petr Houdek z Běštína  
(592 cm), Lukáš Plecitý z Hvozdce (375 cm) a Martin Šebek z Hostomic (366 cm). 
Všem zúčastněným byly předány pěkné ceny – pruty, podběráky, vezírky, míče, 
krabičky a spousta jiných hodnotných věcí. 
SK Marakana děkuje všem sponzorům za hmotné i finanční dary.
Po ukončení rybářské soutěže vysadili členové Marakana několik stromků kolem 
hráze rybníka. Nahradí staré jasany, pokácené na začátku letošního roku.

Mgr. Jiřina Kordulová

Hostomice nemají doposud oficiálně (úředně) vedené
ulice - přestože téměř každá ulice svůj zažitý název má, 
na úředních dokladech, jako jsou občanský průkaz, 
živnostenský list, či řidičský průkaz, se uvádí pouze  
Hostomice č.p. XY. 
Městský úřad dlouho váhal, zda má oficielně ulice 
v Hostomicích zavést, protože vedle mnoha nesporně 
výhodných důvodů pro zavedení názvů ulic (např. lepší 
orientace) zde existovala i obava, že by si občané zave-
dením názvů ulic museli hromadně vyměnit všechny 
doklady a úřední listiny. Tuto obavu nám po několika 
různících se výkladech nadřízených orgánů vyvrátilo  
až Ministerstvo vnitra, podle kterého není výměna  
dokladů a úředních listin nutná.

Po obdržení tohoto stanoviska MěÚ vypracoval mapu 
ulic, ve které barevně zařadil jednotlivé domy podle čísel 
popisných k jednotlivým ulicím. Ulicím, které neměly  
historické nebo zažité názvy, byly MěÚ přiděleny nové 
názvy, vyjma nové lokality V Zahradách - pro názvy ulic  
v této lokalitě vyzýváme její obyvatele k navržení názvů 
ulic a doručení návrhů na MěÚ (např. Jabloňová, Kopreti-
nová, Kaštanová ...).
Tato mapa je v současné době vyvěšena v chodbě MěÚ  
k nahlédnutí a k případnému připomínkování. Na 
veřejném zasedání v měsíci červnu budou případné 
připomínky občanů zastupitelstvem prodiskutovány  
a budou schváleny definitivní názvy ulic.

Vít Maršálek

■ NÁZVY ULIC V HOSTOMICÍCH
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ŽÁCI ZŠ NA LETIŠTI
V pátek 15. května uspořádala ZŠ Hostomice pro žáky  
8. ročníků školní exkurzi do Leteckého muzea Praha – Kbely  
a na letiště Praha – Ruzyně. 
Žáci si tak mohli prohlédnout sbírku historických letounů 
vojenského a dopravního českého a československého letectví 
postupně od začátku minulého století až do současnosti. 
Na jednom z největších letišť střední Evropy, které odbaví 
denně až několik tisíc cestujících, v Praze – Ruzyni, se zase 
měli možnost podívat do prostor, které nejsou pro pasažéry 
letů přístupné, a zároveň se dověděli spoustu zajímaných  
informací ohledně přípravy letů a údržby letounů.
Exkurzi přálo i počasí a už se těšíme na další plánované školní 
akce. Bc. Eva Bakulová

■ SpaceCup
V září školního roku 2008/2009 se kolektiv naší třídy zapojil do vědomostní soutěže 
„SpaceCup“ vyhlášené portálem i-space.cz o červnový zájezd do Londýna nebo 
bezpočet dalších zajímavých cen (interaktivní tabule, dataprojektor, PC sestava, MP3, 
MP4 přehrávače aj.) - pro školu, třídu i pro každého účastníka soutěže. Podmínkou 
bylo minimálně 10 zaregistrovaných žáků ze třídy. 
Soutěž probíhala v sedmi kolech (na PC). Každý měsíc bylo vyhlášeno jedno 
soutěžní kolo, které se týkalo znalostí z různých předmětů, např. zeměpis, literatura, 
sport aj. Všechny otázky byly vždy zajímavé a donutily nás přemýšlet, pracovat se 
slovníky a vyhledávat správné odpovědi nejen na internetu, ale i v encyklopediích. 
Každý soutěžící musel vždy odpovědět na všechny stanovené otázky, jinak celá třída  
v hodnocení ztratila nějaký ten bodík. Od druhého kola dostali soutěžící navíc 
možnost zvláštního úkolu, tipovací otázku, jejíž správná odpověď byla velmi dobře 
ohodnocena. 
Celá soutěž trvala do 14. května. V pondělí 18. května byla vyhlášena „Druhá šance“. 
Ta spočívala ve vylosování jednoho ze soutěžních kolektivů (a tedy opět šance na 
nějakou odměnu), které se v žádném soutěžním kole neumístilo.
Z naší třídy se zúčastnilo 12 žáků a žákyň, jedna z nich byla zvolena jako „správce 
třídy“. I když jsme nevyhráli žádnou věcnou cenu, výkon našeho kolektivu hodnotím 
jako velice úspěšný, neboť z celkového počtu 831 přihlášených škol jsme skončili  
na krásném 131. místě. Soutěž to byla velice zajímavá a nám umožnila nejen rozšířit si 
vědomosti, ale i zdokonalit se v práci s počítačem. Děkuji svým spolužákům, kteří se 
soutěže zúčastnili, a paní učitelce Bakulové, která nás do soutěže přihlásila.
Vítěznému kolektivu gratulujeme a přejeme v Londýně mnoho nevšedních zážitků.

Michaela Mastná, žákyně 9.A ZŠ Pavla Lisého, Hostomice
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Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou
V úterý 19. května se sportovní družstvo naší školy složené ze žáků a žákyň  
6. a 7. ročníku zúčastnilo okresního kola atletické soutěže Poháru rozhlasu  
s Českou spořitelnou, a.s., konaného ve sportovním areálu MěÚ Hořovice u 1. ZŠ 
Hořovice (kategorie mladší žáci, mladší žákyně). 
Přestože jsme neměli zastoupení ve všech sportovních disciplínách, nebo  
zastoupení bylo jen částečné, hoši a dívky naší školy bojovali s plným nasazením 
a za to jim patří náš dík.
Vítěznému družstvu, které postupuje do krajského kola Poháru rozhlasu s ČS, 
gratulujeme.

Bc. Eva Bakulová, učitelka TV, ZŠ Hostomice

VÝSLEDKY 
SOUTĚŽE
V dubnovém čísle Hostomic-
kých listů vyhlásila Městská kni-
hovna vědomostní soutěž pro 
žáky základních škol formou 
doplňovaček. 
Do soutěže se zapojili žáci ZŠ 
P. Lisého v Hostomicích a ZŠ 
v Osově. Losování výherců se 
uskutečnilo na závěr vernisáže 
výstavy ke 160. výročí knihovny 
dne 29.4.2009. 
Z každé věkové kategorie vylo-
sovala nejstarší čtenářka kni-
hovny 6 výherců. 
První tři vylosovaní z každé  
kategorie byli odměněni knihou, 
kterou si mohli vybrat přímo na 
místě z nabídky nových knih,  
které přivezlo nakladatelství  
Fragment. 
Dalších 6 vylosovaných dostalo 
knížku křížovek a doplňovaček.

Výherci doplňovaček
I. Kategorie: 1.-5. ročník
1. Pavel Průcha, ZŠ Osov
2. Tereza Ječná, ZŠ Osov
3. Filip Kalkuš, ZŠ Osov
4. Ondřej Kubiš,  
 ZŠ P. Lisého Hostomice
5. Petr Korynta, ZŠ Osov
6. Michaela Jínová,  
 ZŠ P. Lisého Hostomice  

II. Kategorie: 6.-9. ročník
1. Jakub Kareš, ZŠ Osov
2. Matěj Rejsek, ZŠ Osov
3. Veronika Černá,  
 ZŠ P. Lisého Hostomice
4. Markéta Horová, ZŠ Osov
5. Diana Mandová, ZŠ Osov
6. Jiří Šarmír, ZŠ Osov
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13. května se děti z MŠ Hostomice společně s MŠ Všeradi-
ce zúčastnily 3. ročníku „Hrad zvířat“ na hradě Točník. 
Při prohlídce hradu byly děti seznámeny s domácími 
zvířaty – jak se jmenují, čím se živí. Všechna zvířátka si 
děti mohly pohladit a některá i pochovat. 
Největším zážitkem byly pro děti ukázka dravců  
a štafetová dráha pro psy.

Každou druhou květnovou neděli se slaví Den matek. Při této příležitosti 
si děti z MŠ Hostomice připravily pro maminky pásmo písniček, básniček 
a tanečků. Besídka se uskutečnila 12. května v budově mateřské školy.  
11. května byly vybrané děti s tímto vystoupením potěšit babičky a dědečky  
v Domově důchodců v Zátoře.



SPOLEČENSKÁ RUBRIKA / INZERCE

8 HOSTOMICKÉ LISTY

KULTURNÍ AKCE
■ MěÚ Hostomice a dobrovolní hasiči  
z Radouše a Hostomic pořádají dne  
6. června 2009 DĚTSKÉ ODPOLEDNE. 
Začátek ve 13.00 hodin u koupaliště  
v Radouši. Soutěže s odměnami, občer-
stvení pro děti zdarma, ukázka požární  
techniky, vystoupení šermířů, poníci,  
hudba. Všichni jsou srdečně zváni!
■ Ve čtvrtek 25. června 2009 se usku-
teční v obřadní síni MěÚ v Hostomicích 
SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ žáků 9. tříd 
ZŠ Pavla Lisého. Začátek: 9.A v 10.00 hod., 
9.B v 10.30 hod. Rodiče žáků jsou srdečně 
zváni.
■ Dne 27.6.2009 se koná MEMORIÁL  
ZASLOUŽILÝCH HASIČŮ na radouš-
ském koupališti od 13.00 hod. Po skončení 
soutěže vás srdečně zveme na posezení  
s hudbou též na koupališti.
■ SETKÁNÍ U OHNĚ NA ZUBRÍNĚ. 
STP v Hostomicích zve všechny své 
příznivce na tradiční posezení členů 
STP s klienty Domova důchodců Zátor. 
Uskuteční se ve středu 10.6.2009 od 13.30 
hodin na Zubríně, bude-li příznivé počasí. 
Chcete-li, můžete využít dopravy autem,  
za niž zaplatíte řidiči 10,- Kč za osobu.  
Musíte se však dostavit nejdéle do 13.15  
hodin před papírnictví u ZŠ. Živá hudba, 
možnost zakoupení nápojů. Uzeniny  
k opékání s sebou!
■ V sobotu 20. června slaví „Zubriňáci“ 
90 let. Oslava začíná ve 14.00 hod. Srdečně 
zveme všechny členy a přátele. Občerstvení 
zajištěno.

OZNÁMENÍ
■ BBkurzy v Hostomicích 2009
září 2009 – únor 2010
· výuka angličtiny ve skupinkách 
· vždy v pátky nebo soboty dvakrát  
 měsíčně (blok 4 x 45 minut)
· pro úplné začátečníky, falešné začá- 
 tečníky a mírně pokročilé
Bližší informace na www.bb-kurzy.cz  
nebo volejte 603/868 460.

VZPOMÍNKA
■ Jen kytičku květů na hrob vám dáme 
a s bolestí v srdci na vás vzpomínáme.  
Dne 26. května to byl rok, kdy nás navždy 
opustila naše maminka, paní Jarmila 
Vinšová z Hostomic. Dne 29. června 2008 
uplynulo šest let od úmrtí našeho tatínka, 
pana Josefa Vinše z Hostomic. 

Stále vzpomínají děti a vnoučata

PODĚKOVÁNÍ
■ Rád bych poděkoval radoušským 
hasičům za přípravu hasičské soutěže, 
která se konala 9. května v Radouši, a za 
vzornou reprezentaci našeho města.

Vít Šťáhlavský, starosta 
■ Děkuji MěÚ, STP, kamarádům a všem 
ostatním, kteří mi udělali radost přáním  
k mým 70. narozeninám. Jan Kobylka
■ Děkuji MěÚ v Hostomicích a všem, 
kteří mě potěšili svým přáním k mým 
narozeninám. Marie Vinšová, Radouš
■ Děkuji MěÚ Hostomice za blahopřání 
k mému životnímu jubileu. 

Miroslav Rosol

KLUB BETLÉM  
LOCHOVICE
Program na červen 2009 
Aktuality:
Bazárek s dětským oblečením pokračuje  
i v červnu.
■ 1.6. pondělí, 13.00-17.00 hod.
Oslavujeme den dětí. Odpoledne plné 
soutěží a her na zahradě.
■ 3.6. středa
Příprava na festival. V průběhu celého 
dne budeme malovat cedule na festival.
■ 5.6. pátek, 17.00 hod.
Slavnostní zahájení výstavy keramic-
kých prací z betlémské dílny na zámku  
v Hořovicích.
■ 8.6. pondělí, 12.00-16.00 hod.
Logopedická poradna
■ 10.6. středa
Příprava na festival. V průběhu celého 
dne budeme malovat cedule na festival.
■ 10.6. středa, 10.30-12.00 hod.
Právní poradna. Bezplatné právní po-
radenství
■ 13.6. sobota, od 10.00 do večerních 
hodin
Festival Lochovické kejkle. Bližší infor-
mace www.kejkle.eu
■ 15.6. pondělí, 12.00-16.00 hod.
Logopedická poradna
■ 21.6. středa
Výtopna Zdice. Bližší informace podají 
pracovnice klubu.
■ 26.6. středa, 18.00-22.00 hod.
Hurá na prázdniny. Táborák, soutěže, hry, 
opečeme trdelníky, při kytaře zazpíváme 
písničky.

Placené pravidelné aktivity pro děti:
■ středa, 13.00-14.00 hod.
Keramická dílna starší děti
■ středa, 14.00-15.00 hod.
Keramická dílna starší děti
■ středa, 15.30-16.30 hod.
Keramická dílna pro rodinu
■ středa, 16.00-16.45 hod.
Nápravy specifických poruch učení
■ středa, 17.00-18.00 hod.
Břišní tance
■ čtvrtek, 17.00-18.15 hod.
Historické tance
■ čtvrtek, 18.30-19.15 hod.
Cvičení jako prevence bolestí zad – pro 
celou rodinu.
Pravidelné klubové činnosti zdarma:
■ pondělí, 9.30-11.00 hod.
Zpívánky a tanečky pro nejmenší dětičky
■ pondělí, 16.00-17.00 hod.
Moderní tanec
■ středa, 14.30-15.30 hod.
Jízda na koních
■ středa, 14.30-15.30 hod.
Klub deskových her

ZUBNÍ POHOTOVOST
■ 6. a 7.6. MUDr. Závorová Iva 
 Žebrák, tel. 311 533 447
■ 13. a 14.6. MUDr. Zímová Marie 
 Hostomice, tel. 311 583 140
■ 20. a 21.6. MUDr. Holman Josef 
 Hořovice, tel. 311 516 660
■ 27. a 28.6. MUDr. Besserová Jana 
 Beroun, tel. 311 625 7655
Pohotovost je od 8.00 do 11.00 hodin.
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