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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
• Veřejné zasedání zastupitelstva se koná 14. listopadu od 18 hodin v hostomické hasičské zbrojnici.

• Usnesení ze zasedání dne 17. října bude vzhledem k uzávěrce uveřejněno v příštím čísle Hostomic-

kých listů.

ZASEDÁNÍ NA TÉMA MĚSTSKÉ LESY

1. O možnosti jednání za přítom-

nosti Ing.Škardy jednalo celé zastupi-

telstvo na jednání v Radouši a usne-

sením dalo panu starostovi úkol 

takové jednání svolat. Nebyla to tedy 

žádná svévole od kohokoliv.

2. U Ing. Škardy nebyl objednán 

žádný posudek, tím méně nezávis-

lý. Pouze s ohledem na to, že do této 

doby veškeré zprávy o hospodaření 

v lese začínaly odvoláním na půso-

bení Ing. Škardy, dostal k dispozici 

Dne 17. října 2007 proběhlo v hostomické hasičárně veřejné zase-

dání zastupitelstva s jedním převládajícím tématem, a to bylo hos-

podaření v městských lesích. Z jednání bude pořízen standardní 

zápis a konec konců všichni přítomní slyšeli, co slyšeli. Přesto by 

asi bylo dobře uvést některé domněnky a smyšlenky na pravou 

míru. Tedy:

standardní informace o současném 

hospodaření v lese a byla mu dána 

příležitost, aby své působení v lese 

obhájil. Tyto informace jsou na rad-

nici dostupné všem občanům Hosto-

mic.

3. O nezávislé posouzení hospo-

daření v lese se pokusili členové 

komise životního prostředí s využi-

tím odborníků, kteří jsou zcela bez 

vazby na zúčastněné strany, které 

v našem lese hospodaří, příp. hospo-

dařili. Bohužel tento odborník svoji 

přímou účast na jednání na poslední 

chvíli ze zdravotních důvodů odvo-

lal. Dotazy a námitky se na jednání 

snažil tlumočit místopředseda komi-

se Aleš Tenčík, ale atmosféra v sále 

mu to téměř neumožnila. Je to škoda 

a tak snad příště.

Závěrem považujeme za nezbytné 

omluvit se všem slušným občanům, 

kteří se jednání zúčastnili a byli mož-

ná tak jako my překvapeni mírou 

vulgarity, zbytečnými osobními úto-

ky a naprostou neschopností vést 

slušnou a argumenty podpořenou 

diskuzi. 

Vít Šťáhlavský - starosta

Vladimír Zachoval - zastupitel

18. 10. 2007

STRUČNÉ ZHODNOCENÍ PRVNÍHO ROKU PO VOLBÁCH

V předvolebních materiálech cosi 

podle svých představ a vědomostí 

popsali a slíbili. Konečný účet bude 

za tři roky, ale teď je jistě dobrá pří-

ležitost říci si, jestli jsme se vydali 

Je tomu rok, co po volbách došlo ke změně na hostomické radnici. 

Kandidáti z občanských kandidátek z Hostomic a Radouše, kteří 

byli přesvědčeni o nutnosti změn ve správě věcí veřejných, dostali 

příležitost tyto změny realizovat. 

správným směrem. V Hostomickém 

zpravodaji č.11 ze 7. 10. 2006 byl pub-

likován „Program pro Hostomice, 

Radouš, Bezdědice a Lštěň“, který 

zahrnoval představy a předvolební 

sliby hostomických občanských kan-

didátek v pěti základních okruzích. 

Jednalo se o:

1. Čistotu a vůbec kvalitu životní-

ho prostředí a veřejných prostor.

2. Přístup „radnice“ k občanům, 

její vlídnost, profesionalita a otevře-

nost.

3. Citlivý a moderní přístup k soci-

álně potřebným spoluobčanům.
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4. Podporu občanských aktivit 

naplňujících především volný čas 

dětí.

5. Zefektivnění hospodaření 

s městským majetkem.

Z tohoto programu bylo na před-

volebním materiálu s historickými 

fotografi emi zdůrazněno šest kon-

krétnějších bodů.

Situace, do které jsme nastoupili, 

nebyla především fi nančně vůbec 

jednoduchá. Předchozí vedení rad-

nice nastartovalo dobudování vodo-

vodu a kanalizace s tím, že nepřed-

ložilo žádnou konkrétní představu 

o fi nancování akce. Zajištěna byla 

jen malá část dotačních zdrojů a akce 

byla prakticky nepřipravena organi-

začně. Nebyly vymezeny mantinely 

odpovědnosti občanů a města. Ale 

nejen kanalizace a vodovod. Nebyl 

vyřešen více než 4,5milionový dluh 

k dodavateli rekonstrukce školy, fi r-

mě Kaziko. Po konzultaci ve spořitel-

ně, jako bance fi nancující případné 

městské půjčky, jsme se dozvěděli, 

že jsme předlužení a další půjčky 

na potřeby města nejsou možné. 

Nezávislý auditor, soudní znalec 

a následně i provoz a vlastní náhled 

potvrdil, že oněch 5 milionů, které 

minulé vedení města vynaložilo na 

rekonstrukci Mateřské školky v Hos-

tomicích, opravu hasičské zbrojnice 

v Radouši, opravu „Karlštejnky“ a na 

další drobné akce, bylo vynaloženo 

značně nehospodárně a dokonce 

i v rozporu se smluvně uzavřeným 

účelem užití.

Přes uvedené skutečnosti a další 

jim podobné je třeba minulému vede-

ní přiznat dobrou snahu radnici pře-

dat funkční a práceschopnou. Konec 

konců problémy tu jsou, aby se řeši-

ly. Velkou komplikací a nepříjemnos-

tí, kterou jsme si sami způsobili, byla 

výměna na pozici starostky/starosty. 

Podrobné komentáře, které výměnu 

provázely byly jistě víc než dostačují-

cí, a proto se zde k tomu nevracíme. 

K jednotlivým oblastem, očíslova-

ným výše:

1. Peníze, peníze a zase peníze. 

Válčíme s budováním vodovodu 

a kanalizace i souvisejícími stavba-

mi, jako je nutná oprava Školní ulice. 

Sem jsme přesunuli dotaci z kraje. 

Tato kryje bohužel jen malou část 

této investice, ale musíme být vděční 

za každou korunu. Nechceme vyjme-

novávat, kde je stavba ukončena, to 

asi většina ví. Vedlejším a příjemným 

efektem té jinak velmi zatěžující akce 

bylo nedávné dotažení chodníku na 

přístupu ke hřišti a hlavně k paní 

doktorce. Dále máme nabídky na 

projekty vody a kanalizace v Radou-

ši a Bezdědicích. Proběhlo výběro-

vé řízení na novou fi rmu pro svoz 

komunálního odpadu, která nám od 

Nového roku umožní nový systém 

plateb a podstatně lepší síť kontejne-

rů na tříděný odpad. 

Komisi životního prostředí se 

podařilo získat třicetitisícovou dota-

ci pro naši základní školu od Fondu 

životního prostředí Středočeského 

kraje na projekt „ Ekologická výcho-

va a osvěta“.

Pořád nás čeká hlavně a přede-

vším náměstí a návsi i ostatní veřej-

né prostory. Zpracovává se studie 

hostomického náměstí, sondují se 

dotační peníze, jsme před podpisem 

smlouvy o poradenství ve věci čer-

pání evropských peněz s fi rmou ze 

Západočeské univerzity v Plzni. Tady 

je důležité si uvědomit nutné pořadí 

kroků – nejdřív uložit do země vše, 

co tam patří (to, co tam je uvést do 

funkčního stavu) a teprve potom 

udělat povrchy.

Pro fi nancování jsme rozběh-

li dvě sbírky – na úpravu náměstí 

a na dopravní značení kolem školy. 

O všech významech sbírkové činnos-

ti se už psalo, takže teď se uvidí…

2. Zlepšování činnosti radnice 

a prosazování klientského přístupu 

k občanům není rozhodně úkol jed-

norázový, ale trvalý proces. Špatně 

se proto hodnotí, ale něco přece jen. 

Radnici jsme otevřeli každou prv-

ní sobotu v měsíci fakticky a snad 

dopadá zatím dobře i snaha o větší 

informační otevřenost. Veškerá zase-

dání zastupitelstva probíhají veřejně. 

Odbourali jsme opozicí tolik prosa-

zovaná „pracovní zasedání“ – není 

co skrývat! Veškerá usnesení zastu-

pitelstva i další důležité informace 

jsou zveřejňovány v Hostomických 

listech a tyto jsou zdarma, pokud 

možno každému, doručeny. Přístup-

né jsou i na webové stránce města. 

Povedlo se nám zvýšit zájem občanů 

o dění ve městě, na veřejná zasedání 

chodí ve srovnání s minulostí pod-

statně více občanů.

V době personální nouze se poda-

řilo díky pánům Lachmanovi, Mar-

šálkovi a Janu Chuchlerovi udržet do 

nástupu nové paní vedoucí chod sta-

vebního úřadu. Ostatně paní Teršová 

již měsíc před ofi ciálním nástupem 

pomáhala, seč jí síly a čas stačily.

Zatím jsme se nedokázali dostateč-

ně účinně zbavit mnoha viditelných 

nešvarů. Stále se v parku bohužel 

i parkuje, stále bývá město zakouře-

né od hnědouhelného (či ještě mno-

hem škodlivějšího) zatápění. Veřejná 

prostranství někdy fungují jako kami-

onové parkoviště, a to včetně náměs-

tí. Úvahy o městské policii jsou stá-

le zatím vzdálené, ale rozhodně ne 

odložené defi nitivně.

3. Sociální problémy v obcích 

jsou řešeny průběžně a podle toho, 

že žádný případ nevyčnívá, snad 

i úspěšně. Pro zlepšení služeb ve 

městě sice trochu za dlouho, ale teď 

snad už v krátké době bude v hosto-

mické hasičárně nainstalován a spuš-
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těn do provozu bankomat.

4. V podpoře občanských aktivit  

pokračujeme zatím v praxi našich 

předchůdců (místní organizace či 

spolky podporujeme občasnými 

drobnými fi nančními příspěvky). 

Přes  fi nanční nouzi se uskutečni-

lo několik kulturních akcí - vánoční 

setkání pod stromečkem, velikonoč-

ní hrátky, výstava děl P. Lisého,  výlet 

na rozhlednu, prázdninová diskotéka 

pro děti...  Příslib podpory – a nemu-

sí být zrovna fi nanční – platí.

5. Efektivnější hospodaření s měst-

ským majetkem je rovněž proces 

dlouhodobý. Po pečlivém zvažování 

všech variant se podařilo za spraved-

livou cenu prodat bezdědickou školu. 

Peníze nutně potřebujeme na zapla-

cení výstavby vodovodu a kanaliza-

ce. Pracujeme na koncesním řízení 

na pronájem celého systému vodo-

vodu a kanalizace. Zahajujeme deba-

tu o lepším hospodaření s městskými 

lesy. Peníze nutně potřebujeme…

Je tomu rok, co po volbách došlo 

ke změně na hostomické radnici. 

Kandidáti z občanských kandidátek 

z Hostomic a Radouše, kteří byli pře-

svědčeni o nutnosti změn ve správě 

věcí veřejných, dostali příležitost 

tyto změny realizovat. Pomozme si 

všichni, pojďme do toho společně. 

Ať se daří a ať je to v našich obcích 

vidět.

Zastupitelé občanských kandidátek

ZAJÍMAVÉ DOPOLEDNE V BEROUNĚ

Paní ing. Hrubá, vedoucí IPS, si pro 

nás připravila plno zajímavých infor-

mací z oblasti trhu práce. Pomáhala 

nám při vyhledávání potřebných 

údajů o učebních a studijních obo-

rech. Poskytla nám informace o nej-

různějších profesích. Místnost, ve 

které jsme pobývali, je velice dobře 

vybavena nejrůznějšími zdroji infor-

mací. Prostřednictvím počítačů jsme 

odpovídali na otázky testu zájmů, 

abychom zjistili, které profese jsou 

pro nás nejvhodnější. Někteří z nás 

totiž dosud nejsou rozhodnuti, na 

jakou střední školu si podají při-

hlášku. Tuto příležitost rádi využili 

nejen oni, ale i ti, kteří už mají ve 

volbě povolání jasno. Utvrzovali se 

v tom, zda si vybrali střední školu 

správně a co musí ještě udělat, aby 

dobře obstáli v přijímacím řízení.

Poté jsme se vydali na beroun-

ské náměstí mezi občany, kde jsme 

zadávali anketní otázky o povolá-

ních. Pracovali jsme ve skupinách. 

Zjišťovali jsme názory lidí různých 

věkových kategorií na určité profe-

se. Ptali jsme se, zda lidé vykonávají 

svá povolání kvalifi kovaně, kterých 

10. října 2007 jsme s ostatními žáky 9. tříd ZŠ Pavla Lisého Hosto-

mice navštívili IPS při Úřadu práce v Berouně. 

povolání si nejvíce váží, kterou pro-

fesi by nikdy nechtěli vykonávat. 

Vždy jsme byli zvědavi na důvody 

jejich odpovědí.

Ve škole jsme svá zjištění prezen-

tovali před třídou v hodinách občan-

ské výchovy, sdělili jsme ostatním 

své postřehy, vyvodili jsme závěry. 

Mnozí lidé vykonávají jinou práci, 

než pro kterou je školy připravi-

ly. Museli si často doplňovat sami 

potřebné vzdělání. Dozvěděli jsme 

se, že si lidé nejvíce váží záchraná-

řů, lékařů, právníků a učitelů, ale ne 

všichni by jejich práci chtěli vykoná-

vat. Velice rozdílné odpovědi jsme 

dostávali na druhou otázku - někdo 

by nechtěl pracovat jako zedník, 

popelář, uklízeč atd. Všímali jsme 

se též způsobu vyjadřování lidí. 

Někteří formulovali své odpovědi 

velmi obtížně. Většina občanů byla 

ochotna odpovídat na naše otázky, 

ale našli se i takoví, kteří nás odmít-

li, protože spěchali, neměli náladu, 

setkali jsme se i s vulgárním člově-

kem. Shodli jsme se, že nejpříjem-

nější byli mladí lidé. Ti odpovídali 

většinou s úsměvem a humorem.

V Berouně jsme prožili docela 

zajímavé dopoledne.

Jan Nádvorník a Ondřej Frýdl, 9.A 

ZŠ P. Lisého Hostomice

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA ŽÁKŮ
U příležitosti zahájení nového školního roku předalo město Hostomice 

ředitelce ZŠ, paní Mgr. J. Walterové, výukové pomůcky ke zkvalitnění eko-

logické výchovy žáků. 

Škola tím získala tři druhy tematických krabic, videokazetu a 131 ks 

knih, leporel a ekologických slovníků, které budou využívány nejen 

k výuce žáků na obou stupních ZŠ, ale i ve školní družině a v zájmových 

kroužcích.

Město Hostomice zakoupilo všechny pomůcky z dotace poskytnu-

té Fondem životního prostředí Středočeského kraje na projekt Eko-

logická výchova a osvěta.

Eliška Tenčíková
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HOSTOMICKÁ CHOVATELSKÁ A ZAHRÁDKÁŘSKÁ 
VÝSTAVA

Pokud jde o chovatelskou část výsta-

vy, na této již 28. výstavě bylo vysta-

veno 486 zvířat od 61 chovatelů ze 

Středočeského, Plzeňského a Jihočes-

kého kraje a z Prahy. Nejvíce chovate-

lů bylo samozřejmě z Berounska. 

V odbornosti králíků vystavilo 40 

chovatelů celkem 205 kusů zvířat. 

Z hostomické organizace vystavilo 

6 chovatelů 41 králíků čtyř plemen. 

Nejvíce králíků vystavil Josef Záho-

řík. Z celkového počtu 18 kusů to 

byly 4 čtyřčlenné kolekce a 2 jed-

notlivci plemene kastorex. Obdržel 

také nejlepší ocenění z celé výstavy, 

a to pohár „Vítězná kolekce králí-

ků“, pohár „Nejlepší králík výstavy“ 

a jednu čestnou cenu. Celkem v této 

odbornosti bylo přítomnými posuzo-

vateli uděleno 12 čestných cen.

V odbornosti holubů vystavilo 21 

chovatelů 176 holubů. Z hostomické 

organizace 3 holubáři vystavili 35 

holubů. Pohár „Nejlepší holub výsta-

vy“ získal Josef Hříbal z organizace 

Zdice za moravského pštrosa mod-

rého kapratého. Z organizace Hosto-

Dne 13. října se v Hostomicích konala chovatelská a zahrádkářská 

výstava. Tato výstava je každoročním vyvrcholením celoroční prá-

ce našich chovatelů a zahrádkářů, kde chovatelé představí výsled-

ky svých chovů a zahrádkáři své výpěstky.

mice získal čestnou cenu Josef Budil 

za českého staváka černého lysého. 

V této expozici bylo uděleno 9 čest-

ných cen. 

V odbornosti drůbeže hrabavé 

a vodní vystavilo 17 chovatelů 87 

kusů. Z hostomické organizace se 

účastnil pouze Václav Kačírek se 

zakrslou vlašskou koroptví. Hlav-

ní cenu pohár „Nejlepší kolekce 

drůbeže“ získal Jaroslav Tesař z orga-

nizace Jince za zakrslou wyandotku 

černou. V této odbornosti bylo dále 

uděleno pět čestných cen.

Dle vyjádření odborných posuzo-

vatelů i chovatelů z dalších organiza-

cí měla naše výstava velmi dobrou 

úroveň jak z hlediska kvality vysta-

vených zvířat, tak i dobré organiza-

ce celé výstavy. Naši členové v tom-

to roce vystavovali na výstavách 

v Suchomastech, Zaječově, Jincích, 

v Mníšku pod Brdy, Čimelicích, Stra-

šicích, Dobříši, na okresní výstavě 

v Komárově a na výstavě ve Zdi-

cích. Chovatelé z těchto organizací 

nám to oplatili účastí na naší výsta-

vě. Vzhledem k malému počtu členů 

naší organizace se neobejdeme při 

pořádání výstavy bez pomoci nečle-

nů. Proto bych zde chtěl poděkovat 

panu Řeřichovi a Fatkovi, kteří nám 

zapisovali při posuzování holubů. 

Paní Kůtové za pomoc při posuzo-

vání králíků. Žačkám ZŠ Hostomice 

Brůžkové a Kačírkové za zapisování 

u posuzovatelů králíků. Janě Pokor-

né, D. Fatkové a D. Budilové ml. za 

pomoc při přípravě tomboly, Ven-

dulce Brůžkové ml. za prodávání 

tomboly a V. Brůžkové st. za pomoc 

u občerstvení. Dr. Brožkové za vete-

rinární dozor při výstavě a velmi 

dobrou celoroční spolupráci s naší 

organizací. Děkujeme MěÚ a všem 

sponzorům, bez jejichž příspěvku 

bychom tuto výstavu nemohli uspo-

řádat.

Poděkovat chceme také hostomic-

kým zahrádkářům za dobrou spo-

lupráci při pořádání naší společné 

výstavy. Bez jejich účasti si výsta-

vu již nedokážeme ani představit. 

Děkujeme také všem občanům, kte-

ří nás přišli svojí účastí na výstavě 

podpořit.

Za Český svaz chovatelů Hostomice

Vladimír Přívora, Jednatel ZO 

Foto J. Záhořík

Oceněný králík

Jeden z vystavených holubů

Tombola lákala především děti
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CO SE U NÁS DĚJE

VÝZVA
ZÚČASTNĚTE SE OBNOVENÍ KARLŠTEJNKY

Obracíme se na spoluobčany, kteří chtějí nejen 

slovem, ale i činy vyjádřit svůj kladný vztah 

k našemu městu.

Přijďte v sobotu 10. listopadu od 9 hodin vysa-

zovat keře a stromky podél cesty Karlštejnky 

vedoucí z Hostomic na Zátor. Zeleň je již zakou-

pena  z dotace, kterou na tento projekt získalo 

OS Symbióza od Nadace Partnerství.

Ruční nářadí potřebné pro výsadbu (rýč, lopa-

tu, srp na ožínání) si podle možností vezměte 

s sebou.

V případě nepřízně počasí bude akce uskuteč-

něna v neděli 11. listopadu.

Těšíme se na Vás!

Eliška  Tenčíková, za OS Symbióza

Paní Podskalská se naší skupiny 

ochotně ujala, provedla nás celým 

areálem, seznámila nás s klientelou 

zařízení, s posláním vychovatelů, 

s prací ostatního personálu. Mohli 

jsme si prohlédnout pokoje, obdivo-

vali jsme vybavení, výzdobu, čistotu 

všech prostor. Zaujaly nás obrázky, 

aranžmá a nejrůznější vkusné doplň-

ky, které si samy paní vychovatelky 

navrhly a za pomoci svěřenců je 

i zhotovily v chráněných dílnách. 

NÁVŠTĚVA LOCHOVICKÉHO STACIONÁŘE – 
PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom poděkovali paní Jiřině Podskalské, vedoucí sociálního 

úseku Domova pro děti se zdravotním postižením v Lochovicích, 

za příjemné chvíle, které jsme mohli strávit 15.10.2007 v prostorách 

Domova.

Všem se líbily nově vybavené spo-

lečenské místnosti, herny, prostory 

určené k rehabilitaci, tělocvična, 

školička s počítači, moderně vybave-

ná jídelna. Prošli jsme se zámeckým 

parkem s altány, nejrůznějšími rostli-

nami, pávy, zahlédli jsme koně urče-

né k hipoterapii. Mohli jsme pozoro-

vat některé klienty, kteří pracovali 

na zahradě, hrabali listí, čistili park 

a chodníky. Chovali se k nám přá-

telsky. Zajímavé byly informace, že 

v místě byly v 18. století založeny láz-

ně, které prosperovaly až do 1. svě-

tové války. Od roku 1938 zde zahájil 

provoz pražský Jedličkův ústav pro 

tělesně postižené děti. Dnes objekt 

poskytuje služby osobám se zdravot-

ním postižením a týdenní stacionář.

 Shodli jsme se, že si práce 

zaměstnanců v tomto zařízení velice 

vážíme a přejeme jim hodně zdaru 

v další práci.

Výbor SZP Hostomice
Pohled do zahrady

Karlštejnka
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA / INZERCE

UPOZORNĚNÍ
Pokud si přejete, aby v HL vyšla zpráva 

o úmrtí či narození ve Vaší rodině, musí-

te o to požádat. Tyto informace nelze 

zveřejňovat bez Vašeho souhlasu.

VZPOMÍNKA
• Vzpomínáme na pana Jaroslava Kind-

la, který nás opustil 1. listopadu před 

31 lety. 5. listopadu by oslavil 56. naro-

zeniny.

Sestry Zdena a Katka s rodinami

ZPRÁVA
• Dne 17.10. 2007 se konalo na MěÚ Hos-

tomice vítání nových občánků měs-

ta. Bylo uvítáno celkem 7 dětí: Jakub 

Černý, Martin Sůra, Filip Nodl, Vojtěch 

Šebek, Antonín Kovář, Matěj Šmejkal 

a Matěj Horník.

POZVÁNKA
NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
Výbor SZP v Hostomicích Vás zve v úte-

rý 6. listopadu ve 13.30 hodin do místní 

knihovny. Knihovnice paní Irena Lisá nás 

seznámí s aktuální nabídkou knih urče-

ných k zapůjčení, připravila k nahlédnutí 

knihy týkající se našeho regionu, uslyšíme 

vyprávění o některých spisovatelích, kteří 

tu žili. Po skončení se odebereme na místní 

hřbitov, abychom uctili památku význam-

ných osobností našeho městečka.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
MěÚ Hostomice pořádá v neděli 2. pro-

since od 15 hodin v sále hasičské zbroj-

nice Mikulášskou pro děti. 

Co vás čeká? Hry, soutěže, loutková 

pohádka divadelního souboru Naholou, 

opravdový Mikuláš, čerti a anděl. Nadílka 

podle zásluhy.

(Rodiče si mohou přinést pro děti 

i vlastní balíčky označené jménem.)

OZNÁMENÍ
TERMÍNY K VÝMĚNĚ 
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
• OP vydané do 31. 12. 1998 - platnost do 

31. 12. 2007

• OP vydané do 31. 12. 2003 - platnost do 

31. 12. 2008

TIRÁŽ
Vydává: MěÚ Hostomice;

Odpovědný redaktor: Mgr. Alexandra 
Kubátová ; Redakce: Ing. Vladimír 

Zachoval, Vít Šťáhlavský, Vít Maršálek, Petr 
Lachman, Karel Grunt; 

Grafi cké zpracování: Ing. Ivo Kubát
Adresa redakce: MěÚ Hostomice, Tyršovo 

nám. 165, 267 24 Hostomice; 
Tel./Fax: 311 584 116; 

http://www.hostomice.cz;
Evidováno MKČR pod č.: E11276;

Právo omylu a tiskových chyb vyhrazeno.
Text je chráněn dle autorského zákona.

Uzávěrka HL je vždy 22. den v měsíci. 
Do té doby můžete své příspěvky předávat 
písemně pí Merunové na MěÚ, telefonicky 

nebo faxem na číslo 311 584 116, nejlépe však 
v elekronické podobě na mail: starosta@

hostomice.cz nebo alex.kubatova@volny.cz. 
Děkujeme za příspěvky.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov se 

uskuteční ve dnech 5., 12., a 19. listopadu 

vždy od 14 do 16 hodin na radnici.

ZUBNÍ POHOTOVOST

• 3. a 4. 11 Dr. Burková, Beroun, 

Pod Kapl. 508, 311 610 225

• 10. a 11. 11 Dr. Auštěda, Broumy, 

311 585 165

• 17. a 18. 11. Dr. Holický, Beroun, 

Švermova 1591, 311 625 510

• 24. a 25. 11 Dr. Holman, 

Hořovice, Komens. 6, 311 514 998

Pohotovost je od 8 do 12 hodin. 

KLUB BETLÉM LOCHOVICE
PROGRAM NA LISTOPAD
• 5. 11. pondělí v 16.00 Přednáška na téma: 

Počátky českého státu, aneb sv. Václav 

a jeho státotvorná myšlenka. 

• 7. 11. Vernisáž výstavy Charity v Berou-

ně. Děti z dramatického kroužku vystou-

pí na vernisáži, kde budeme také vysta-

vovat výrobky našeho keramického 

kroužku.

• 12. 11. pondělí v 9.00 Plstění. Vyzkoušejte 

tuto tradiční textilní techniku. Vyrobíme 

si betlém z ovčího rouna. Příspěvek na 

materiál si hradí účastníci.

• 19. 11. pondělí Pojedeme do divadla Alfa 

v Plzni na slavné představení Tři muške-

týři, určené pro celou rodinu ( od 9 do 99 

let). Představení začíná v 19:00. Přihlaste 

se do 5.11., abychom mohli objednat líst-

ky a také se rozdělili o místa v autech.

• 24. 11.sobota: Výroba adventních věnců 

pro celé rodiny.

• 26. 11.pondělí: Vystoupení dětí v domo-

vě důchodců v Žebráku.

• 26. 11.pondělí: Děti si vyrobí vánoční sví-

cínky.

PRAVIDELNÉ KLUBOVÉ ČINNOSTI
Klubové činnosti jsou zdarma, příspěvek je 

dobrovolný.

• Každé pondělí :14:30 ježdění na koních

• Každá středa: 16:00 zkoušíme divadlo

• Každá středa: 15:00 klub deskových her

KROUŽKY PRO DĚTI 
• Základy sebeobrany: úterý 18:00 –19:00

• Keramická dílna*: středa 14.00 –15.00 

starší děti a 15:30 –16:30 mladší děti (pro 

děti mladší 5 let doporučujeme účast 

rodiče nebo staršího sourozence)

• Historické tance čtvrtek: 17:00 –18:15

• Kroužek nápravy specifi ckých poruch 

učení: pondělí od 16:30 –17:15

* Na kroužky označené hvězdičkou můžete 

přijít jednorázově. Za jednotlivou lekci 

zaplatíte 30 Kč. 

DĚTSKÝ KOUTEK A POSEZENÍ PRO 
MAMINKY
Přijďte posedět a pohovořit si s ostatními 

maminkami u kávy a čaje v příjemném pro-

středí klubu.

• Klub je otevřený v pondělí a ve středu 

od 9:00 do 17:00.

• Ve středu od 9:00 do 12:00 možnost bez-

platného hlídání dětí.

• 7. 11 a 28. 11.od 10.00 do 12:00 Kerami-

ka pro maminky s lektorkou a hlídáním 

dětí.

• 14. 11. a 21. 11. od 10:00 do 12:00 kerami-

ka pro maminky bez lektorky s hlídáním 

dětí.

BEZPLATNÁ POMOC V JEDNÁNÍ 
S ÚŘADY
Pomůžeme Vám s vyplňováním formulářů 

a sestavením úředních dokumentů, poskyt-

neme rady a doporučení. Pomůžeme vyhle-

dat jednoduché věcné informace, adresy 

poskytovatelů služeb, zprostředkujeme 

konzultace se specialisty.

 

Klub Betlém, projekt Farní charity 

v Berouně

Lochovice 42, objekt bývalé fary

e-mail: Klubbetlem@seznam.cz

telefon:724 219 892
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