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SOUTĚŽTE  
S HOSTOMICKÝMI 
LISTY!
Počínaje březnovým číslem zve- 
řejníme v každém vydání jednu 
fotografii zajímavého či méně 
známého místa hostomického 
katastru. 
Pokud místo poznáte, napište  
správnou odpověď buď na e-mail:  
kordulinka@email.cz (předmět: 
soutěž), nebo ji přineste paní 
Merunové v obálce s nápisem 
„soutěž“.
V březnovém čísle byla na fotografii 
socha Fabiána v parčíku Domova 
Zátor.
V dubnovém čísle jste mohli poznat 
kapličku ve Lštěni. 
Vylosovanými výherci jsou:
Tomáš Plecitý z Hostomic, 
Pavel Svoboda z Hostomic
a rodina Kűhle ze Lštěně. 
Gratulujeme! 
Knihy jsou k vyzvednutí u pana  
starosty.
Květnová soutěžní fotografie
(losovat budeme z odpovědí došlých 
do 17.5.2012 včetně)

Vítání občánků
V pátek 20. dubna se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu  
v Hostomicích vítání občánků. Tentokrát se sešlo na slavnostní události  
16 dětí se svými rodiči. K dobré atmosféře již tradičně přispělo  
vystoupení dětí z místní mateřské školy.
Další fotografie z vítání občánků na stranách 8 a 9.

Text a foto: Jiří Kadeřábek
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Přítomni: V. Šťáhlavský, V. Maršálek, J. Mikeš, J. Jirák,  
V. Zachoval, S. Kubišta (od bodu 1.c), M. Ulrich
Omluveni: J. Mičan, V. Mandík
zastupitelstvo města Hostomice:
1. Schvaluje:
a) Orgány schůze:
 Návrhová komise: V. Maršálek, J. Jirák
 Zapisovatel: M. Ulrich
 Ověřovatelé zápisu: V. Zachoval, J. Mikeš
 Hlasování: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se)
b) Program veřejného zasedání. Hlasování: 6-0-0
c) Náklady na urbanistickou soutěž na územní plán města  
 Hostomice ve výši 150.000,- Kč. Hlasování: 6-0-1
d) Rozdělení hospodářského výsledku 150.837,27 Kč  
 ZŠ Pavla Lisého v Hostomicích následovně:
 57.180,00 Kč se použije na pokrytí nákladů, které byly  
 uhrazeny v roce 2011.
 4.706,27 Kč se převede do fondu na pořízení investičního  
 majetku.
 O 88.951,00 Kč se pokrátí příspěvek města Hostomice  
 na provoz na rok 2012. 
 Hlasování: 7-0-0
e) Příspěvek organizaci Domov Hostomice - Zátor,  
 poskytovatel sociálních služeb ve výši 16.286,- Kč  
 na nákup 1 ks kolečkového křesla. Hlasování: 7-0-0
f) Příspěvek Českému svazu zahrádkářů Hostomice ve výši  
 3.000,- na činnost. Hlasování: 7-0-0
g) Příspěvek Klubu železničních cestovatelů s.r.o. ve výši  
 3.000,- Kč na provoz Podbrdského motoráčku.  
 Hlasování: 7-0-0
h) Příspěvek SK Hostomice ve výši do 60.000,- Kč na nákup  
 sekačky na údržbu areálu SK Hostomice. Hlasování: 7-0-0
i) Výsledek hospodaření města Hostomice za rok 2011  
 ve výši 4.844.082,29,- Kč. Hlasování: 7-0-0
j) Inventarizační zprávu majetku města za rok 2011.  
 Hlasování: 7-0-0
k) Příspěvek ve výši 4.000,- Kč MŠ Hostomice na hudební  
 produkci při pořádání čarodějnic.Hlasování: 7-0-0
l) Rozpočtové opatření č. 1/2012. Hlasování: 7-0-0
2. ukládá p. starostovi:
a) Přepracování směrnice o zadávání veřejných zakázek.
3. Bere na vědomí:
a) Všechny body diskuze.
Usnesení bylo schváleno. Hlasování: 7-0-0

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
INFORMUJE

■ Veřejné zasedání se uskuteční  
16. května od 18.00 hod. v Hostomicích.

■ Městský úřad v Hostomicích  
bude uzavřen 5. května a 7. května.

■ Očkování psů - 16. května 2012
Radouš 15.00-15.30, Bezdědice 15.35-15.50,  
Lštěň 16.00-16.20, Hostomice 16.25-17.00

Cena: vzteklina 80,- Kč, kombi 270,- Kč
Prosím majitele psů,  

kteří nemají zaplacen poplatek za psa za rok 2012,  
aby tak učinili do termínu očkování psů.  

Děkuji, Alena Merunová.

■ Svoz velkoobjemového odpadu  
proběhne 16.6.2012  

a svoz nebezpečného odpadu 23.6.2012.
(Tuto informaci uvádíme již v květnovém čísle  

na základě častých dotazů.)
Svozová místa a časy:

Hostomice na dvoře MěÚ v 9.00 hod.
Lštěň u dětského hřiště 10.00 hod.

Bezdědice na návsi u bývalého obchodu 11.00 hod.
Radouš na návsi před obchodem 12.00 hod.

Svoz objemného odpadu
Objemný odpad je odpad, který nelze  

vzhledem k jeho velikosti uložit do popelnice,  
např. matrace, nábytek, koberce, atd.

Do objemného odpadu rozhodně nesmí přijít  
a osádkou nebudou převzaty:

- nebezpečné odpady (oleje, barvy, ředidla...)
- materiály obsahující asbest (např. eternit)

- materiály na bázi sádry (např. sádrokarton)
- autobaterie

- elektroodpad  
(televize, pračky, ledničky, zářivky, apod.)

Sběrové vozidlo pojede dle svozového plánu.
Odpad bude předáván přímo osádce vozidla  

- svévolné odkládání odpadu  
a vytváření hromad odpadů je považováno  

za vytváření „černé“ skládky odpadů.

uSneSenÍ ze zaSedánÍ  
zaSTuPITeLSTVa MěSTa HOSTOMICe  
Č. 4/2012 KOnanÉHO 18. duBna 2012  
Od 18.00 HOd. V zaSedaCÍ MÍSTnOSTI  

Měú HOSTOMICe
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Hostomičtí  
„lovci pokladů“
Dne 13. dubna nám přišel pan Veselý 
z Hostomic na radnici oznámit, 
že na hostomickém hřbitově, kde 
mají rodinnou hrobku, je posunutá 
náhrobní deska. Šli jsme společně  
na hřbitov a tam jsme zjistili, že to 
není ojedinělý případ. Na vedlejší 
hrobce se také někdo pokoušel nad- 
zdvihnout kámen kryjící hrobku, ale 
protože má veliké rozměry, nepo- 
dařilo se dotyčnému s ním pohnout.  
Po tomto zjištění jsme přivolali po- 
licii a společně jsme prošli místní 
hřbitov. K našemu překvapení jsme 
objevili celkem pět hrobek, u kterých 
se někdo pokusil hýbat s deskami.

Co zloděj, nebo zloději v hrobkách 
hledali, je otázkou. Snad zlaté zuby, 
šperky nebo měděné urny, které se 
do hrobek ukládají. Ne vždy se ale 
jednalo o staré hrobky významných  
občanů z Hostomic, kde by zloději 
mohli případně nějaké cenné před- 
měty nalézt. 

Týden po této události nechala  
rodina Veselých svoji hrobku otevřít, 
aby se ujistila, že nikdo nemanipulo- 
val s ostatky jejich předků. Po na- 
hlédnutí do hrobky bylo s úlevou 
konstatováno, že je vše zůstalo tak, 
jak má být, a poté byla hrobka opět 
uzavřena.

Při dopadení a dokázání viny hrozí 
vykradačům hrobů dva roky vězení 
za hanobení lidských ostatků. Pokud 
však budou ve sběrných surovinách 
bez postihu vykupovány měděné 
urny, okapy a poklopy kanalizačních 
vpustí, budeme se těchto případů  
lidského hyenismu zbavovat jen  
velmi těžko.

VÁŽENÍ OBČANÉ, KDE JSOU 
NĚJAKÉ MORÁLNÍ ZÁBRANY?

Vít Šťáhlavský

JARNí JARMARK V HOSTOMICíCH
V neděli na apríla byl v Hostomicích na náměstí jarmark. Počasí nebylo 
nejlepší, ale nakonec přijelo dvanáct stánků převážně s velikonočním zbožím. 
Přijel také flašinetář a navíc město otevřelo stánek, kde byl za 30,-Kč k dostá- 
ní vynikající hovězí guláš s chlebem. Snědl se všechen a to ho bylo půl pařáku. 
Na závěr vystoupil pan učitel Kafka se smíšeným sborem dospělých i dětí. 
Všem, kteří se na přípravě jarmarku podíleli, děkujeme. Za všechny jmenujme  
paní Vráťu Dvořákovou, autorku plakátu. Velký dík patří Domovu Zátor  
a paní Evě Šťáhlavské za přípravu guláše.
Doufáme, že návštěvníky jarmark potěšil a přispěl k velikonoční náladě.

Ing.Vladimír Zachoval

Bez Karla Dvořáka by jarmark vůbec nebyl ...

Pan učitel Kafka a sbor k jarmarku prostě patří ...
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Začíná květen a osmého si všichni 
pamětníci připomenou konec druhé 
světové války. My mladší si válku ani 
její konec pamatovat nemůžeme. Často 
si však vzpomeneme na oslavy, které 
organizoval minulý režim. V Hostomi- 
cích tehdy bylo součástí květnových 
oslav konce války kladení věnců ke 
hrobu sovětských vojáků, kteří leží  
u zdi v nové části hostomického hřbi- 
tova. Nejednalo se o hrdinskou smrt 
v boji proti okupantům. Všichni to 
věděli, ale...
Kolem smrti na hřbitově ležících Rusů 
se postupem času narodilo více legend. 
Byli zastřeleni za nějaké delikty vlastní- 
mi důstojníky, otrávili se metylalko- 
holem na hostomickém nádraží, kde 
vykradli železniční cisternu, otrávili se 
po požití alkoholu z exponátů školních 
sbírek. Našly by se i další podoby le- 
gendy. Potřeba nějakého přijatelného 
vysvětlení celé věci vytvořila větu: „Jed- 
nalo se o nepřímé oběti války a více  
o tom mluvit nemá cenu.“
Není to ani týden, kdy našeho pana 
starostu oslovil pan Rudolf Kadeřábek 
z Berouna. Měl velký zájem o tuto epi- 
zodu z konce války a sdělil mu, že o celé 
věci leccos ví a je ochoten se o své  
vzpomínky podělit. Proto jsme se s ním  
sešli a společně jsme navštívili hosto- 
mický hřbitov. Dovezli jsme ho i na 

dvůr domu čp. 169. Zde – v bývalém 
Greifově statku - byly vzpomínky pana 
Kadeřábka očividně velmi živé. Pan 
Kadeřábek nám ukazoval, kde hořel 
oheň s velkým kotlem, kde poblíž byly 
pytle s cukrem, odkud ruští vojáci vy- 
kulovali železné sudy s lihem i odkud 
vyběhla lamentující starší žena, která  
se bála požáru. Vojáci se jí smáli s tím, 
že na frontě toho shořelo daleko víc.
Šli jsme si sednout na radnici a pan 
Kadeřábek vzpomínal: „Na konci války 
mně bylo 20 let a jako vyučený drogis- 
ta a absolvent odborné školy likérnické 
s odborností destilatérství jsem byl za- 
městnancem berounské likérky. Jednalo 
se o původně židovský majetek, který  
byl za protektorátu provozován pod  
vedením německého správce. Okamžitě 
po osvobození o celý provoz jevili silný 
zájem sovětští osvoboditelé. Kvetl čilý  
obchod typu „špek za líh“.
Bezprostředně po osvobození za mnou 
přišel disponent p. Rudolf Vokřál, že je 
zde požadavek Rusů ohodnotit jakési  
zásoby spiritu a poradit, jak vyrábět 
likéry. Na korbu malého náklaďáčku 
„gazíka“ jsme nastoupili s Rudlou Vo- 
křálem a s sebou jsme vezli „mensuru“, 
tj. měrný válec a lihoměr. Bylo krásné 
počasí – hezký den. Na korbě jsme seděli  
ještě s několika ruskými samopalníky. 
Cesta vedla přes Královák, Havlíčkův 

mlýn údolím Suchomastského potoka. 
Zde mně utkvěla v paměti zvýšená po- 
zornost vojáků. Samopaly mířili kolem 
cesty a střežili nás opravdu velmi pozor- 
ně. Válka skončila teprve před několika 
dny.
Když jsme dorazili do cílového městečka, 
nevěděl jsem tenkrát, že to jsou Hosto- 
mice. To jsem se dozvěděl až mnohem 
později. 
Vjeli jsme do dvora s hospodářskou bu- 
dovou vlevo. Stavbu vzadu jsem tehdy 
považoval skoro jistě za zemědělský  
lihovar. Uvnitř jsem nebyl, ale vojáci 
odtud přikulovali železné sudy se „spiri- 
tem“. Na nádvoří hořel oheň s velkým 
kotlem a poblíž byly přichystány pytle  
s cukrem.
Rusové vysvětlovali, že by rádi z lihu 
vyrobili nějaké likéry. Mysleli, že nějaké 
trestě vezeme s sebou. V berounské li- 
kérce válku přežily nějaké zásoby trestí 
na Curacao, Brendy a Griotku.
Vojáci otevřeli první sud a brzo bylo 
jasné, že se jedná o surový líh. Bylo to 
jasně zjistitelné i jen čichem, ale někdo 
sehnal hadičku, a tak jsme vzorek dos- 
tali do „mensury“ a změřili obsah  
alkoholu, který byl do 75%. Rektifikát 
by musel mít alespoň 97,5%. Na první 
posouzení to nebylo k užívání. Jen 
ta skutečnost, že to bylo vykuleno ze 
zemědělského lihovaru, mluvila jasně. 
Tyto výrobny neměly zařízení vhodná  
na výrobu poživatelného lihu.
Neměli jsme na místě chemické pod- 
mínky pro určení přesného obsahu jed- 
notlivých příměsí, ale odhad byl jasný. 
Rusové neskrývali zklamání. Probíhaly 
mezi nimi dost vzrušené debaty. Postupně 
byly otevřeny a prověřeny veškeré záso- 
by. Bylo to asi 7-8 sudů. Rusové doufali,  
že alespoň jeden bude „čistý“. Nebyl!
Opakovaně jsem zdůraznil, že je to ne- 
bezpečné. Že první by byl ohrožen zrak  
a následuje rychlá smrt! Ruda Vokřál 
tlumočil, a tak nemohlo dojít k nedo- 
rozumění. 
Pak nás vojáci odvezli zpátky do Be- 
rouna. 
Další fakta vím jen z druhé ruky.  
Hned po našem návratu se s Rusy spojil 
jiný zaměstnanec likérky, nějaký Alois 

K LEgENDĚ O pADLÝCH...

Pan Rudolf Kadeřábek (ročník narození 1925) na hostomickém hřbitově.
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Fiala. Údajně byl v Hostomicích znovu. 
Také si pamatuji, že se v té době nějaká 
tresť ztratila. Vím, že prokurista firmy  
z té krádeže „šílel“.
Z toho všeho usuzuji, že onen Fiala  
Rusům v Hostomicích tresť dodal. Ruso- 
vé si zřejmě spontánně cosi vyrobili. 
Ono stačí líh zředit a ochutit. Příčinou 
celého neštěstí byla pravděpodobně vel- 
ká lačnost po alkoholu krátce po válce.“
Konfrontovali jsme vyprávění pana 
Kadeřábka s deníkovým zápisem konce 
války tak, jak jej vedl pan Cafourek  

z čp. 71 a jak jsme jej publikovali v čís- 
le 5/2008 Hostomických listů. Zde se  
v zápise z neděle 13. května píše,  
že „ruští vojáci po požití snad metyl- 
alkoholu zemřeli v počtu 7.“ 
Je tedy velmi pravděpodobné (a pan 
Kadeřábek to potvrzuje), že jeho 
návštěva a důrazné varování proběhlo  
v pátek 11. května. Přes víkend se 
Rusům přece jen podařilo tresť získat  
a v neděli 13. května jich kvůli touze 
po alkoholu 7 zemřelo na otravu me- 
tylalkoholem.

Naštěstí je pryč doba, kdy bylo ve stát- 
ním zájmu nařízeno lhát a zjednodu- 
šovat. 

Takže: Plzeň neosvobodila Rudá ar- 
máda a ruští vojáci pohřbení u zdi  
hostomického hřbitova nepadli hrdin- 
nou smrtí. No – pravda je, že to první 
celou tu dobu tak nějak věděl celý  
národ a to druhé celou tu dobu tak 
nějak věděli všichni hostomáci také.

Ing.Vladimír Zachoval

Unikátní výstava obřího ilustrovaného leporela na moti- 
vy knihy Lucie Seifertové s názvem „Dějiny udat-
ného národa českého a pár bezvýznamných světových  
událostí“ bude od 1.5.2012 k vidění v galerii M. D.  
Rettigové ve Všeradicích. Komiks o rozměrech 2 x 70 
metrů vznikl převedením knihy „Dějiny českého náro-
da“ do výstavních panelů.
Ve výstavním leporelu se před návštěvníkem plynule 
odehrávají příběhy z české historie od pravěku až po 
současnost, lze jím „procházet“ a sledovat jednotlivé 
dějinné události. 
Výstava zahájila svou pouť v Národním muzeu (září 
2004 – únor 2005) a od té doby se zastavila na mnoha 
místech naší vlasti, ve francouzské a anglické mutaci pak 
i v zahraničí. Výstava byla jedním z propagačních prvků 
předsednictví České republiky Evropské unii (oficiálně 

byla jako propagace ČR v tomto postavení využita  
v New Yorku, Česká televize z ní vysílá v současné 
době animovaný seriál). Bez nadsázky lze říci, že kniha  
i leporela si při svém putování po českých zemích i po 
světě získává srdce návštěvníků všech věkových kategorií.
Dílo autorky Lucie Seifertové bylo oceněno cenou Mag- 
nesia Litera za nejlepší dětskou knihu roku 2003, Zlatou 
stuhou za nejlepší populárně naučnou knihu pro mládež  
a Zlatou pečetí za nejlepší polygrafický počin roku 2003).
Kromě obřího leporela, základu výstavy, budou v galerii 
v prodeji i další knihy Lucie Seifertové.
Výstava potrvá do 30. května 2012. 
Otevírací doba výstavy: 
úterý - pátek 9.00 - 16.00 hod. 
sobota - neděle 10.00 - 17.00 hod. 

Největší leporelo světa ve Všeradicích  
aneb výstava Dějiny udatného českého národa  
a pár bezvýznamných světových událostí
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přetisk dopisu starostům  
od HZSS Středočeského kraje
Vážení starostové obcí a měst,
rádi bychom Vaším prostřednictvím předali informaci občanům 
Vašich obcí a měst, že již od dubna roku 2009 poskytuje Hasičský 
záchranný sbor Středočeského kraje službu pro veřejnost – evidenci 
pálení prostřednictvím internetu www.hzssck.cz. 
Tato služba je určena především fyzickým osobám, které provádí 
jednorázové spalování suchého nekontaminovaného rostlinného 
materiálu – příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných 
stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava.
Předmětná úprava se nedotýká obecně platného zákonného zákazu, 
který dle dikce § 17 odst. 3 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, v platném znění, zakazuje vypalování porostů fyzickým  
osobám; obdobný zákaz dle § 5 odst. 2 věta první zákona o PO  
dopadá na osoby právnické, jakož i na podnikající fyzické osoby.
Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám není aplikace určena. 
Tento okruh osob se řídí ve smyslu zákona o PO viz § 5 odst. 2, který 
stanoví speciální pravidla pro spalování hořlavých látek na volném 
prostranství. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny, 
se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku 
a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostran- 
ství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit 
územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který 
může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může 
takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů 
nejsou tímto dotčena1.
Po aktivaci internetové stránky HZS Středočeského kraje naleznou  
fyzické osoby – občané Vašich obcí a měst v pravé části stránky 
odkaz „Evidence pálení“, po jeho načtení se zobrazí formulář pro 
ohlašování pálení, který po vyplnění odešlou. Úspěšným odesláním 
formuláře bude jejich pálení zaregistrováno do programu evidence 
pálení. 
Uvedený program evidence pálení je velmi vhodné využívat  
nejen při sezónním spalování rostlinného materiálu, ale například  
i u společenských akcí typu „pálení čarodějnic“.
Evidování pálení pomocí této aplikace, pokud jej využije právnická 
či podnikající fyzická osoba, však nesupluje výše uvedenou zákon- 
nou povinnost - tj. nezbavuje právnickou či podnikající fyzickou 
osobu povinnosti stanovit a předem oznámit příslušnému HzS 
opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS může tato opatření 
doplnit, popřípadě pálení zakázat.
Věříme, že Vám tato služba pomůže zvýšit požární bezpečnost  
ve Vašich městech a obcích.
S pozdravem a přáním pěkného dne
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 
272 01 Kladno
1 Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších  
předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb.,  
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v znění pozdějších  
předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých  
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

VELIKONOCE  
V ČECHOVĚ STODOLE
V Čechově stodole v Bukové u Příbramě se 
nachází zajímavá celoroční naučná expozice 
obměňovaná podle ročních období. Můžete  
tu vidět výstavu Staré pověsti české, Tradice 
roku nebo Vánoční stodolu.
Koncem března jsme ji navštívili i my, čle- 
nové STP Hostomice. Za výkladu příjemné 
průvodkyně jsme zhlédli výstavu Velikonoce  
a jarní tradice. Moc se nám líbila. Doporuču- 
jeme všem! Výbor STP
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Ohlédnutí  
za skončenou  
sezónou
Poslední březnovou neděli skončila 
Regionální soutěž šachových druž- 
stev. Šachový klub při MěÚ Hosto- 
mice obsadil v silné konkurenci 
družstev ze čtyř okresů velmi pěkné  
4. místo.
Na fotografii je družstvo v tomto 
složení: sedící zleva: Klán František, 
Placheta Rostislav Vaněček Ivo,  
Meduna Pavel, a stojící zleva: Kade- 
řábek Jiří, Jung Štěpán, Klán Ladislav, 
Budil Stanislav, Kraisl Vlastimil. 
Nejstabilnější hráč týmu Dušan  
Fairaisl bohužel na fotografii chybí.
O Velikonoční neděli se členové 
Šachového klubu sešli k již tradič- 
nímu klání o „Velikonočního zajíce“.  
Tento místní turnaj má již něko- 
likaletou tradici a je tečkou za 
skončenou soutěžní sezónou. 
Vítězem se stal Rostislav Placheta, 
druhé místo obsadil Jiří Kadeřábek  
a třetí příčku získal Vlastimil Kraisl.

Text a foto: Jiří Kadeřábek

Konečné pořadí Regionální soutěže

Poř. Družstvo Part. + = - Body Skore Vict.

1 ŠK Kovohutě Příbram 11 11 0 0 33 39,5 30

2 TJ Jince A 11 8 1 2 25 35,5 28

3 TJ Sokol Hostivice B 11 6 3 2 21 33,5 27

4 ŠK při MěÚ Hostomice pod Brdy 11 6 0 5 18 32,5 25

5 ŠK Řevnice B 11 6 0 5 18 29,5 24

6 Mníšek pod Brdy 11 4 3 4 15 27,5 20

7 ŠK Rakovník C 11 4 2 5 14 27,0 20

8 ŠK Příbram - Baník B 11 4 2 5 14 26,5 18

9 TJ Lokomotiva Beroun B 11 4 1 6 13 25,0 20

10 ŠK Zdice B 11 4 0 7 12 28,5 22

11 SK Pyrit Příbram C 11 3 0 8 9 19,0 15

12 TJ Jince B 11 0 0 11 0 6,0 4
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Drazí rodičové, sousedé a přátelé, moc ráda bych na vás všechny přenesla 
radost a štěstí, jež zažily naše děti při letošní pěvecké soutěži s názvem Jarní 
petrklíč, která se konala v Praze - Jesenici a na níž jsem měla tu jedinečnou 
možnost vyrazit i já, neb jsem na mateřské dovolené.
Děti jely na tuto soutěž již potřetí a už na smluveném stanovišti před  
Základní školou v Hostomicích čekaly všechny ve výborné náladě, plny 
očekávání a soutěživosti.
Nasedáme a vyrážíme! Ptám se dětí, zda-li se těší...? Všechny! se těšily,  
což je velmi obdivuhodné, protože mají spoustu školní práce, a přesto chodí  
na sbor a rády zpívají i ve svém tolik vzácném volném čase.
Cesta byla dobrá, bez potíží. Děti si (a také mně) celou dobu prozpěvovaly. 
A už je tu Praha - Jesenice, parkoviště a my vystupujeme. Hned vidíme první 
soupeře a konkurenty. Je tady hodně dětí... Ale ty naše jsou stále ve výborné 
náladě, také velmi hodné, respektují všechna naše přání týkající se ohledu- 
plnosti k sobě a nám (hlavně ať se jeden druhému neztratíme, jsme tým).
Teď malé rozezpívání s panem učitelem Petrem Kafkou, šatna (trochu frmol) 
a už jdeme do sálu, kde právě začíná kategorie Velké sbory - soubory. Je tu 19 
přihlášených sborů, a tak nějak neomezeno věkem. Děti jsou na své soupeře 
zvědavé, a proto všichni sedíme v sále a posloucháme.
Máme se skvěle, dobře se bavíme a užíváme si to. Tak a teď je řada na nás,  
nastupují Kopretiny (tak si děti říkají - to je název pro soubor).
Vážení přátelé, děti byly úžasné. První jde pan Petr Kafka - sbormistr  
a za ním všechny naše ratolesti jako jeden tým, bez bázně, bez trémy...  
zkrátka se postavily, pan Kafka usedl ke klavíru a začaly. Věřte mi, byly úžasné!!! 
Krásné, hlasité a soudržné zpívání mě ohromilo (byla tam totiž horší akustika  
a poněkud ruch).

KDYŽ SE KOpRETINY RADUJí, 
ANEB JAK DĚTI VYHRÁLY...
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Odzpívaly, usedly a měly to za sebou. Ve spokojeno- 
sti... A sbormistr taky, jen ne tak docela, protože měl 
ještě dobříšské děti. Kopretiny už jen nasávaly atmo- 
sféru a zkušenými oušky poslouchaly výkony dalších.
Konec, dozpíváno, krátká přestávka a HODNOCENÍ! 
No tak si říkám, že konkurence je vskutku velká  
a rozmanitá, nejen zpívající, ale také tančící a na růz- 
né krásné nástroje hrající soubory... Jakpak se toto 
porovnává?
Takže takto: hodnotilo se v tzv. pásmech, což zname- 
ná, že mohou ocenit několik sborů na jednu příčku. 
Pokud si dobře pamatuji, bronzovou stuhu dostaly 
4 sbory, podotýkám, že vynikající. Stříbrnou měly  
3 sbory a my stále nic. No tak co? Hledíme na sebe  
s paní Šebkovou, pan učitel Kafka snad ani nedýchá...
Jde se na první místo, na zlaté stuhy. Tak teď!!? 
Pořadatel vyhlašuje:
„1. Zlatou stuhu získává...“
„2. Zlatou stuhu získává...“
Potom se zeptá: „Tak, kdo ještě, co?“ Musím se 
přiznat, že ve mně byla malá dušička. Děti už mezi 
sebou hlásí, že se asi budou muset do příště naučit 
tancovat a smějeme se tomu... 
Pořadatel pokračuje: 
„A poslední zlatá stuha bude patřit KOPRETINÁM!!!“ 
HURÁ!!! Všechny děti vyletěly ze židlí a jásají  
s rukama nad hlavou. Jeden po druhém, s úsměvem 
na tváři a štěstím v očích, všechny jdou na pódium 
pro cenu. Ale v té chvíli už ji mají. Tu obrovskou  
radost bych vám všem přála zažít. Ta radost, co ne- 
brala konce. Doprovázela nás až domů a vy věřte,  
že se děti měly proč radovat. Jsou skvělé a opravdu  
si to vybojovaly ve velké konkurenci.
Závěrem ještě upřímné díky panu učiteli Petru  
Kafkovi, sbormistrovi Kopretin, za to, že děti mají  
z čeho vybírat, a za to, jak je skvěle vede.

Kristina Chomátová
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Vzpomínka na akademického malíře 
pavla Lisého
V dubnu jsme vzpomněli 100. výročí narození akademického malíře Pavla Lisého.
Pavel Lisý se narodil v Hostomicích 7.4.1912 v rodině zahradníka jako dvanácté 
dítě. Již jako chlapec projevoval velkou náklonnost k malování, zvláště k námětům  
z přírody, k čemuž ho inspiroval častý pobyt v otcově zahradě. Do obecné měšťan- 
ské školy chodil v Hostomicích. Jako vzorný žák vynikal v kreslení a malování. Kromě 
toho rád hrál na housle a četl.
Po ukončení základní školní docházky se musel Pavel kvůli špatné sociální situaci 
rodiny vyučit u místního holiče. Později ale odešel do Prahy, kde začal při zaměstná- 
ní studovat na škole dekorativních umění. Jako její absolvent získal roku 1950 titul  
akademický malíř. Ve svém životě pak proslul jako ilustrátor více než osmi desítek 
knih, týdeník Rozhlas uveřejnil na přelomu padesátých a šedesátých let minulého 
století na 900 jeho portrétů významných osobností vědy a kultury. V roce 1972  
a 1988 se v Praze uskutečnily výstavy jeho maleb pražských domovních znamení.
Nejvýznamnější a nejvíce náročnou prací Pavla Lisého byla ilustrace deseti dílů 
Naučného slovníku zemědělského. Vytvořil pro ně 175 kreseb a na dva a půl tisíce 
akvarelových ilustrací zachycujících zemědělské plodiny, okrasné rostliny, ovocné 
dřeviny, plevele, motýly, ptáky a další živočichy. Pavlu Lisému bylo k 75. narozeni- 
nám uděleno „Čestné občanství města Hostomice“.
Pavel Lisý zemřel v Praze 11.4.1990. Na jeho památku a pro inspiraci dalším byla 
v rodných Hostomicích jeho jménem 12.4.1992 pokřtěna místní základní škola. 
23.4.2004 byla z podnětu STP odhalena pamětní deska na jeho rodném domku  
v Zahradní ulici č.11.
Ředitelství ZŠ Pavla Lisého a MěÚ v Hostomicích připravily při této příležitosti 
výstavu uměleckých děl P. Lisého. Památku umělce uctili přátelé v pátek 13.4.2012 
položením kytice na jeho hrob. Poté následovala v budově ZŠ vernisáž, kterou zahájil 
ředitel školy ing. Eduard Polách. Starosta města Vít Šťáhlavský zdůraznil, jak si váží 
umělcova dědictví. Program zpestřily zpěvem děti ze souboru Kopretiny, vedeného 
panem Kafkou, žáci 8. a 9. třídy recitací a četbou. Ředitel školy promluvil o důležitosti  
vést žáky k estetickému cítění a kulturnímu vnímání světa. O životě svého tatínka 
promluvila i paní ing. Milena Lisá, malířova dcera. Do pamětní knihy napsala:
„Děkujeme městu Hostomicím a ZŠ v Hostomicích za tak pěkné uspořádání výstavy 
včetně vzpomínky na našeho otce a vystoupení dětského sboru i krásného čtení. Máme 
radost, že se vernisáže zúčastnilo tolik přátel. Vážíme si uctění památky našeho otce. 
Děkujeme. Milena Lisá.“ Mgr. J. Kordulová
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ŽÁCI ZŠ HOSTOMICE  
A VELIKONOČNí JARMARK
Spolupráce, vzájemná pomoc, úsilí, vůle, chuť pracovat  
i ve volném čase, originální nápady a překonávání překážek... 
To vše letos zvládli žáci naší školy za výrazné podpory rodičů  
i prarodičů. Děkujeme všem příznivcům této organizačně nároč- 
né aktivity, na kterou se žáci všech ročníků připravují s učiteli  
již od ledna. Díky jarmarku můžeme vyzkoušet mnoho teore- 
tických informací v praxi, naplnit smysluplně volný čas, trénovat  
zručnost a pracovní návyky, ohleduplnost, kreativitu a další  
kompetence nutné pro uplatnění v dnešní náročné době. O vyu- 
žití výtěžku z prodeje rozhodne vedení školy ve spolupráci  
s žákovskou radou. Děti se tak mohly v minulosti radovat 
například z videokamery, pěkných stavebnic, tělocvičného nářadí 
a dalších věcí, které si zasloužily vlastní pílí. H. Nesnídalová
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Štěstí je poznat v mládí přednosti stáří  
a stejné štěstí je udržet si ve stáří přednosti mládí.
(anonym)

I MY JEDNOU BUDEME STAŘí
Na ZŠ Pavla Lisého v Hostomicích se konal 19.4.2012 Den otevřených dveří 
zaměřený na úctu ke stáří.
Během dopoledne se do školní budovy dostavili senioři ze STP v Hostomicích,  
z Domova v Zátoře i jiní občané – důchodci. Někteří si připravili pro děti  
zábavu, pro většinu z nich přichystaly program samy děti. 
U vchodu přivítali seniory žáci 9. tříd. Daniela Brůžková z 9.A využila inter- 
aktivní tabuli a připravila si prezentaci po názvem Krásy naší vlasti. Třeťáci  
a čtvrťáci nabídli, aby si spolu s nimi hosté vytvořili zápichy do květináčů.  
Mnozí senioři si je hrdě odnesli domů. Osmáci byli připraveni seznámit seniory  
s prací na počítačích, vyhledat zajímavosti dle jejich přání, zahrát si s nimi hry,  
ale toho se asi důchodci zalekli, raději přijali pozvání do kavárničky, zřízené  
ve cvičné kuchyni, kde jim nabídly občerstvení žákyně 9. tříd. Poté jim žáci  
školy, členové taneční skupiny RAK, předvedli v tělocvičně své vystoupení. 
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Noc kostelů v Bezdědicích
Milí přátelé,
1. června 2012 se bude – poprvé v Hořovicích, Praskolesích, 
Bezdědicích a v Mrtníku – konat Noc kostelů. Jedná se o roz- 
sáhlou ekumenickou událost, do níž se jen v naší zemi letos 
přihlásilo více než 200 kostelů a modliteben. Smyslem celé akce 
je otevřít tyto prostory veřejnosti a nabídnout lidem možnost 
prožít večer trochu jinak. Byli bychom rádi, aby Noc kostelů 
byla především setkáním. Nejenom s historií, architekturou, 
krásnou hudbou, ale i lidí mezi sebou. A v neposlední řadě set-
káním s Bohem, který nám tuto noc přichází vstříc v mnoha 
rozmanitých formách. Je na nás tohoto pozvání využít. Na Noc 
kostelů Vás jménem naší farnosti všechny srdečně zvu. 
Stefan Wojdyla, kněz farnosti Hořovice

Program Noci kostelů 
Bezdědice kostel Nanebevzetí Panny Marie
19.00 hod. Shromáždění před kostelem za vyzvánění zvonu
19.05 hod. Přivítání v kostele (pro děti soutěž omalovánky  
 s výjevy křížové cesty)
19.10 hod. Historie kostela
20.00 hod. Křížová cesta se svíčkami v parku okolo kostela
21.00 hod. Liturgické barvy, odívání a předměty
21.30 hod. Koncert duchovní hudby
22.00 hod. Mše svatá, nebo bohoslužba slova
23.00 hod. Adorace modlitba za město
Bližší informace na: www.nockostelu.cz

V bezdědickém kostele Nanebevzetí Panny Marie bude 5. 
května v 10.00 hod. sloužena mariánská bohoslužba. Také bude 
májová pobožnost k panně Marii.

Senioři připravili pro děti bohatý program – pan Ryska provázel žáky výstavou 
uměleckých děl P. Lisého, paní Brůžková a Součková zaujaly děti různými 
soutěžemi, přírodovědnými i vlastivědnými kvízy, paní Špiclová z Domova  
v Zátoře besedovala se staršími žáky o životě seniorů, zapojila děti do mode- 
lových situací, vyhodnotila úvahy o stáří, které žáci vytvořili v hodině slohu.  
Žáci některých tříd besedovali v knihovně s paní Lisou. 
Odpoledne byla škola otevřena pro veřejnost. Návštěvníci mohli nahlédnout  
do všech tříd – prohlédnout si výstavky výtvarných i slohových prací, přírodo- 
vědných zajímavostí, materiálů pro výuku cizích jazyků i jiných předmětů, mohli 
navštívit výstavku ručních prací Háček jako kouzelná hůlka pí uč. Mařincové  
a zkusit si některé techniky, pozorovat pokusy v učebně chemie, seznámit se  
s citáty o stáří, zhlédnout přírodopisné i zeměpisné filmy, záznamy ze školních  
akcí, prohlédnout si nádherně vyzdobenou školní družinu, nahlédnout do tě- 
locvičny, nově vybavených počítačových tříd, občerstvit se v kavárně, využít 
poslední den, kdy je otevřena výstava. Den se vydařil. Do školy zavítalo asi  
120 návštěvníků. 
Snažíme se vést žáky k úctě ke starým nebo handicapovaným lidem, vážit si  
jejich zkušenosti a moudrosti, umět promíjet jejich nedostatky, které často  
vyplývají z jejich zdravotních problémů, vcítit se do jejich situace, učíme je  
se seniory vhodně komunikovat.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na programu DOD, i těm,  
kteří po celý týden výstavy dohlíželi na její klidný průběh.

Mgr. J. Kordulová, ZŠ P. Lisého
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Co tomu ale předcházelo? Před časem mi na stole za- 
zvonil telefon a ozvala se paní učitelka, Mgr. Kordulová,  
ze Základní školy Pavla Lisého v Hostomicích s informa- 
cí o pořádání Dne otevřených dveří spojeného se dnem 
úcty k seniorům. Zároveň mne požádala, zda by bylo 
možné uspořádat pro žáky osmých a devátých tříd  
besedu na téma stáří a senioři. Dohodly jsme se, že žáci 
deváté třídy zpracují úvahu na toto téma, abych měla 
před besedou představu, jak mládež na tuto problema- 
tiku nahlíží.

Návštěva seniorů z Domova Hostomice – Zátor  
v Základní škole pavla Lisého
Dne 19. dubna navštívili senioři z Domova Hostomice 
– Zátor Základní školu Pavla Lisého v Hostomicích při 
příležitosti Dne otevřených dveří spojeného se dnem  
úcty k seniorům. 
Hned u vchodu se nás ujali žáci, kteří nám dělali dopro- 
vod v průběhu celého dopoledne. Senioři navštívili 
učebnu, kde zhlédli na interaktivní tabuli prezentaci  
o českých památkách se zajímavým výkladem Daniely 
Brůžkové. Dále jsme navštívili výtvarnou dílnu, kde nám 
za pomoci dětí bylo umožněno vyzkoušet si malování 
na sádrové odlitky. Poté následovala prohlídka výstavy 
obrazů Pavla Lisého, jehož jméno základní škola nese. 
Značně znaveni jsme dopoledne zakončili v kavárně 
konzumací výborného občerstvení připraveného pro 
tuto příležitost žáky a učiteli. Obohaceni o nové zážitky 
a zkušenosti jsme v poledne školu opustili s příjemnými 
pocity z krásného dopoledne ve společnosti mladých  
a milých lidí.

Je to asi tak měsíc, co jsem obdržela zpracované slohové 
práce a mohu říci, že jsem byla velmi mile překvapena.  
Žáci svoji úlohu pojali velmi zodpovědně a na svůj 
mladičký věk (14-15 let) by se svými názory mohli  
směle konkurovat leckterému dospělému. S kolegy jsme 
se nakonec dohodli, že snahu žáků oceníme, a pustili 
se do nelehkého úkolu vybrat nejlepší práci. Se svole- 
ním autorky jsem tuto práci prezentovala při besedě 
a předkládám ji i vám čtenářům, protože si myslím,  
že opravdu stojí za přečtení. Sladkou odměnu ale nako- 
nec dostali všichni autoři, protože dobrých prací bylo 
více, a i ti, kteří zrovna neměli svůj den, se snažili.
Zde tedy práce Hanky Vackové: 

STářÍ
Stáří – jen málokdo z mladých lidí si tohle období dovede 
představit. Lidé, kteří mají život ještě před sebou, se ani 
nezamýšlejí nad tím, co všechno s sebou stáří přináší a jak  
se každodenně tito lidé cítí. Každý, kdo toto slovo slyší,  
si představí důchodce s holí, šedivými vlasy a pomalou 
chůzí. V dnešní době je těžké být starým člověkem. Málo- 
kdo z dnešní mládeže se dokáže ke starým chovat dobře,  
ale i takové výjimky jsou. Z představy, že by se ke mně 
za pár desítek let měl někdo chovat také takhle, mi není 
nejlépe. I my jednou zestárneme a zemřeme, nikde není 
psáno, jak dlouho na světě budeme a kdy přijde náš  
konec.
Myslím si, že my všichni bychom si měli starších lidí vážit 
a dávat na jejich rady. Přece za sebou mají větší kus živo- 
ta a mnohem víc si toho prožili. Když nám starší člověk 
poradí, tak k tomu má nějaký důvod, něco, co si už prožil 
a nechce, aby se chyba u někoho opakovala znovu. Staří 
lidé si například prožili válku a vědí, co je to bída a chu- 
doba. Dnes všichni koukají jen na to, kde sehnat peníze 
a jakou nejnovější vymoženost si mohou pořídit. Nepo- 
zorují, co se děje kolem nich, že svět strádá a lidé s ním.  
I oni ztratili mnoho, ztratili své mládí, ale to jim už nikdo  
nikdy nevrátí. Přesto to jsou ti stejní muži a ženy jako 
byli dříve. Mají stejný charakter a stále chtějí být šťastní.  
I když od života už tolik neočekávají, chtějí odejít s tím,  
aby si řekli, že kdyby mohli, tak by tento život prožili  
znovu. Staří lidé mají po svých zkušenostech jiný pohled 
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na svět kolem sebe a někdy je složité poslouchat, že jsme se nena- 
rodili o 50 let dříve a nemuseli jsme si prožít to samé, co oni.  
V myšlenkách se vracejí do jiné doby a vzpomínají na to, jak oni 
byli mladí, a proto vše srovnávají s dneškem a dnešními mladými 
lidmi. Nejhorší je, když tito lidé nemají nikoho, kdo jim důvěřuje  
a kdo je má rád. Poté nadávají na tento bezcitný a bezohledný  
svět a připadají si od všech odloučení a osamocení. Otázkou je, 
kdy vlastně stáří přichází? A jak se vůbec pozná? První šedivý  
vlas? Častější návštěvy u lékaře? U každého to může být jinak.  
Říká se, že optimisté se dožívají vyššího věku na rozdíl od pesimistů, 
kteří vidí život černě. 
I ve stáří by lidé měli žít šťastně a spokojeně se svými rodinami, 
které mají rádi. Také jim kdysi bylo dvacet. Kdysi. My mladí, 
kteří máme životy před sebou, jednou poznáme, co je to být starý.  
Dřív nebo později to přijde. A proto si svého života budeme vážit  
a užívat si ho. 

Pokud máte zájem přečíst si i práce dalších žáků, budou v příš- 
tích dnech vystaveny v prostorách Domova Hostomice – Zátor, 
takže si můžete udělat příjemnou procházku, navštívit domov  
a s pracemi se seznámit. Monika Špiclová
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Soutěž  
v Městské knihovně  
Hostomice
V Městské knihovně v Hostomicích proběhla v měsíci úno-
ru a březnu výtvarná soutěž na téma Rozkvetlé jaro. Soutěže 
se zúčastnili žáci ZŠ P. Lisého Hostomice, ZŠ Osov, ZŠ Lo-
chovice a z MŠ Hostomice. Celkem nakreslili 98 krásných 
obrázků, které si můžete prohlédnout na chodbě městského 
úřadu (přízemí a 1. patro).

VýHerCI SOuTěže
zŠ P. Lisého Hostomice
I. kategorie 1. - 3. ročník: Kateřina Táborská, 
Kristýna Červenková, Adéla Císařová, Barbora 
Vocásková, Miroslav Štěrba, Anna Polišenská
II. kategorie 4.-5. ročník: Kateřina Synková,  
Jana Korytová, Denisa Plecitá

zŠ Osov
I. kategorie: Barbora Krákorová, Tereza 
Houbová, Anežka Vondráková
II. kategorie: Nikola Zadinová, Tereza Slán-
ská, Tereza Kadlecová, Adéla Veselá, Aneta 
Záhoříková

zŠ Lochovice
Lucie Sládková I. kategorie

MŠ Hostomice
Odměnu dostanou všichni účastníci
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AKCE  
MATEŘSKé ŠKOLY
28.3. proběhl v MŠ den otevřených dveří, spo- 
jený se zápisem dětí na rok 2012/2013. Výsledky 
výběrového řízení budou ke zhlédnutí na vývěsce 
MěÚ a na webových stránkách školky.

30.3. do Hostomic zavítal Stoma kamion, od po- 
jišťovny Metal - Aliance. MŠ dostala nabídku 
na preventivní program zaměřený na techniku 
čištění zubů. První část proběhla ve školce, kde 
formou přednášky a po té názornou ukázkou  
byla vysvětlena důležitost péče o chrup. Správnou  
techniku čištění zubů si děti vyzkoušely na ply- 
šovém krokodýlu Tondovi. Jako dárek každý dostal 
vhodný kartáček na zuby. Poté jsme se přesunuli 
do Stoma kamionu. 
Děti si prohlédly obvyklé vybavení zubní ordinace. 

3.4. jsme v MŠ Bubenické ulici přivítali jaro  
setkáním s rodiči při jarním tvoření. Děti si  
spolu s rodiči mohly nazdobit věnečky z proutí, 
vytvořit velikonočního zajíčka či slepičku. Důležitý 
byl společně strávený čas při kreativní činnosti. 

Za MŠ Jiřina Kačírková
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SpORT
Mistrovská utkání v kopané
„a“ mužstvo
■	 5.5. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - Sokol Dublovice
■	 12.5. od 17.00 hod. 
 Spartak Rožmitál - SK Hostomice  
■	 19.5. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - Sokol Vonoklasy
■	 27.5. od 17.00 hod. 
 Sokol Podlesí - SK Hostomice
■	 2.6. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - FK Hořovicko B
„B“ mužstvo
■	 5.5. od 14.00 hod. 
 SK Hostomice B - Sparta Podluhy
■	 12.5. od 17.00 hod. 
 Union Cerhovice B - SK Hostomice B
■	 19.5. od 14.00 hod. 
 SK Hostomice B - Slovan Lochovice
■	 27.5. od 14.00 hod. 
 Hor. Neumětely B - SK Hostomice B
■	 2.6. od 14.00 hod. 
 SK Hostomice B - Felbabka
Starší žáci
■	 1.5. od 12.00 hod. 
 Spart. TOS Žebrák - SK Hostomice
■	 6.5. od 10.15 hod. 
 SK Hostomice - TJ Zaječov
■	 8.5. od 10.15 hod. 
 SK Hostomice - Horymír Neumětely
■	 13.5. od 10.15 hod. 
 SK Hostomice - Slovan Lochovice
■	 19.5. od 14.30 hod. 
 SK Doubr. Újezd - SK Hostomice
■	 23.5. od 14.30 hod. 
 TJ Zaječov - SK Hostomice
■	 27.5. od 10.15 hod. 
 SK Hostomice - FK Komárov
■	 3.6. od 10.15 hod. 
 SK Hostomice - Durisol Všeradice

OZNÁMENí
■	 Zveme vás na dětské rybářské závo- 
dy, které se konají na návsi v Bezdědicích 
v sobotu 19.5.2012. Prezence soutěžících 
v rybaření od 8.30 do 9.00 hodin. Závody 
proběhnou od 9.00 do 12.00 hodin. Ostatní 
děti se mohou zúčastnit různých soutěží. 
Připravili jsme hezké ceny, občerstvení je 
zajištěno. Těší se na vás členové Maracana 
Bezdědice.

■	 Kuželky na Lhotce
STP Hostomice vás zve do hospody  
U Prejzků na Lhotce k hraní kuželek. 
Odjezd linkovým autobusem z Hostomic 
dne 17.5.2012 v 15.40 hod., zpět odjíždí 
ze Lhotky autobus v 18.49 hod. Začátek  
v 16.00 hod., cena hry dle počtu účastníků.  
V hospodě se lze občerstvit.

■	 Celodenní výlet STP
Zveme vás v úterý 10.7.2012 na celodenní 
výlet se STP v Hostomicích do Svatého 
Jana pod Skalou. Odjezd autobusem od 
ZŠ do Bubovic, 30 minut pěšky po rovině 
do Solvayových lomů – prohlídka muzea 
těžby a dopravy vápence, jízda vláčkem, 
poté někteří zpět autobusem do Svatého 
Jana, zdatnější 4 km pěšky po rovině na 
vyhlídku sv. Ivana, z kopce do Sv. Jana pod 
Skalou, tam oběd, prohlídka jeskyně, okolí 
kláštera. Návrat do 16 hodin. Cena včetně 
vstupu do dolu pro člena STP 150,- Kč, 
pro nečlena 200,- Kč. Přihlášky v papír- 
nictví u školy. V případě nepříznivého 
počasí náhradní program.

■	 Hledám paní na hlídání 3-letých 
dvojčátek 1 x týdně. Nabídky vč. ceny  
zasílejte na mail irena.sichova@seznam.cz.

■	 www.PrOdejpalivovehodreVa.cz
■ kvalitní štípané palivové dřevo do krbu 
(buk, dub, bříza) ■ tvrdé palivové dřevo  
■ neštípaná polena ■ dřevěné brikety  
a pelety.
267 23 Libomyšl, Tel. 608 344 251
info@prodejpalivovehodreva.cz

pODĚKOVÁNí
■	 Děkuji hasičům, panu Davidu 
Kořínkovi a všem svým přátelům za milá 
blahopřání a dárky k mým narozeninám. 

Josef Čaboun, Bezdědice

VZpOMíNKA
■	 Dne 20.4.2012 tomu bylo již 25 let,  
kdy nás navždy opustil pan Václav Grunt 
z Hostomic. S láskou vzpomínají 

syn Jiří a dcera Božena s rodinami. 

■	 Dne 24.5. by se dožil 70. narozenin 
pan josef Beneš. 

Vzpomínají manželka a dcery s rodinami

■	 Hvězdy ti nesvítí, 
 slunce ti nehřeje,
 už se k nám nevrátíš, 
 už není naděje.
 Tichý je domov, 
 smutno je v něm,
 chybíš nám, maminko, 
 chybíš nám všem.
Dne 19. dubna 2012 uplynulo 6 let,  
kdy nás navždy opustila naše milovaná 
maminka a babička paní Marie Gruntová 
z Hostomic.

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

ZUBNí pOHOTOVOST
Květen 2012

■	 1. Dr. Jitka Očenášková 
 Beroun, tel. 311 624 375

■	 5. a 6. Dr. Richard Valta

 Žebrák, tel. 311 533 384

■	 7. a 8. Dr. Magdalena Třesohlavá 
 Beroun, tel. 311 621 497

■	 12. a 13. Dr. Vladimíra Veselá 
 Beroun, tel. 601 371 200

■	 19. a 20. Dr. Dagmar Vrbová 
 Beroun, tel. 311 624 375

■	 26. a 27. Dr. Iva Závorová 
 Žebrák, tel. 311 533 447

Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin
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