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Školní 
rok

Milí prvňáčci, žáci, rodiče a učitelé!
Skončily prázdniny, dny volna a od- 
počinku. Začíná nový školní rok 
2012/2013, období zodpovědnosti, 
získávání nových vědomostí a zku- 
šeností.
Prvňáčci, přeji vám, aby váš první 
den ve škole byl příjemný a plný jen 
hezkých zážitků. Ať se vám na naší 
škole líbí i v dalších dnech, které  
zde prožijete.
Ostatním žákům přeji mnoho 
úspěchů. Važte si rad vašich rodičů, 
nikdo jiný to v životě s vámi nemyslí 
tak dobře jako oni. Ať se vám splní 
vaše sny a v životě se vám daří.
Rodiče, vám přeji, abyste svým 
dětem poskytovali zázemí klidného 
domova. Ať vám vaše děti dělají jen 
radost.
Učitelé, co přát vám? Hodně zdraví, 
pevné nervy, shovívavost nad po- 
klesky žáků. Rád bych vám touto  
cestou chtěl vyslovit velké uznání, 
obdiv a úctu před vaším posláním, 
kterým učitelská profese je. Právě vy 
vychováváte nové a nové generace, 
které povedou naši společnost.
Na závěr slova klasika: „Škola je 
základ života“.

Vít Šťáhlavský, starosta

Městský úřad  
INFORMUJE:

Veřejné zasedání zastupitelstva 
se uskuteční 19. září 2012 od 18.00 hodin 
v hasičské zbrojnici v Radouši.
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Úvodní slovo ke katalogu soutěžních návrhů
Úvodem velká slova uznání a obdivu pro 
město Hostomice: v poměrně krátké době 
se již podruhé rozhodlo řešit významný 
problém svého dalšího rozvoje, své bu- 
doucnosti tím relativně nejšťastnějším 
způsobem: architektonickou, respektive 
urbanistickou soutěží (s následným 
výběrovým řízením bez uveřejnění). 
Po soutěži, která se zabývala novou 
tváří hlavního hostomického náměstí, 
proběhla letos soutěž, jejímž cílem bylo 
nalézt zpracovatele budoucího nového  
územního plánu města. Katalog sou- 
těžních návrhů je nyní před vámi.
V době, kdy převládá přesvědčení, že je- 
diným kritériem pro výběr zpracovatele 
územního plánu je pouze nabídnutá 
nejnižší cena (což je kritérium proble- 
matické i při koupi sekačky na trávu), 
je hostomická soutěž na územní plán 
skutečně průkopnickým a osvětovým 
činem. Územní plán stanovuje pravidla 
pro budoucí rozvoj města na několik 
desetiletí a každé pochybení může  

znamenat nevyčíslitelné škody; s velkou  
mírou pravděpodobnosti je možné  
tvrdit, že na minimum stlačená cena 
se promítne zákonitě i do výsledné  
(ne)kvality díla.  
Jednoznačně lze říci – a průběh a vý- 
sledky hostomické soutěže na územní 
plán to potvrzují – že město nepotřebuje 
„jen“ tým solidních profesionálů, kteří 
zpracují potřebnou územně plánovací 
dokumentaci v souladu s platnou legi- 
slativou, ale i partnera, připraveného 
citlivě vnímat potřeby města, klást 
poučené otázky a společně diskutovat 
se všemi, kterých se nový územní plán 
nějakým způsobem týká – politickou 
reprezentací, obyvateli, podnikateli  
– o možných podobách dalšího vývoje.
Průběh i výsledky soutěže rovněž po- 
tvrdily, že už na samém počátku různý 
pohled, nebo naopak opakující se stej- 
né problémy, či skryté potenciální 
přednosti, jež soutěžní návrhy přinesly, 
jsou velmi inspirujícím impulsem pro 

začátek diskuse ve městě o společně  
sdílené budoucnosti. Inspirujícím svým 
pohledem zvenku, inspirujícím pro  
zastupitele i pro obyvatele města. Roz- 
hodně soutěž přinesla řadu témat  
k přemýšlení – a cenné je i to, že na- 
bídla jiný způsob přemýšlení o budoucí 
podobě města a celého jeho správního 
území.
Většina soutěžních návrhů byla na  
solidní úrovni, porota měla z čeho vy- 
bírat. A ať už bude v následujícím 
výběrovém řízení bez uveřejnění vy- 
brán jako zpracovatel územního plánu 
kterýkoliv z oceněných týmů, město 
Hostomice bude mít jistě kvalitního 
partnera pro přípravu tak zásadního 
dokumentu, jakým je územní plán.  
S naprostou jistotou lze tvrdit, že k tak 
kvalitnímu výsledku by nedospělo bez 
rozhodnutí uspořádat soutěž o územní  
plán. A tak slova uznání pro město  
Hostomice ještě jednou!

Ing. arch. Ivan Plicka
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Pokud poznáte místo na fotografii, 
napište správnou odpověď buď na e-mail:  
kordulinka@email.cz (předmět: soutěž), 
nebo ji přineste paní Merunové v obálce  
s nápisem „soutěž“.
Každý měsíc vylosujeme na redakční  
radě výherce, který (kteří) obdrží publi- 
kaci „Hořovicko na starých fotografiích“. 
V prázdninovém čísle jsme přinesli  
fotografii Kříkavova pramene. 
Vylosovanými výherci jsou: Denisa  
Plecitá z Hostomic, Markéta Tobišková 
z Hostomic a Káťa Šebková z Hostomic. 
Gratulujeme! Knihy jsou k vyzvednutí  
u pana starosty.
zářijová soutěžní fotografie
Losovat budeme z odpovědí došlých  
do 14.9.2012 včetně.

soutěžte s hostoMIckÝMI lIstY!

Ještě k výstavě ideových návrhů ze soutěže 
pro výběr zpracovatele územního plánu
V minulém čísle Hostomických listů byl otištěn článek, 
který zevrubně popisoval důvody uspořádání ideové  
architektonicko-urbanistické soutěže na zpracování územ- 
ního plánu. Přesto, že na závěr bylo zdůrazněno „Důležité 
upozornění“ o tom, čím vystavené návrhy nejsou, z růz- 
ných dotazů, debat a námitek je jasné, že to jasné není!
Nuže: Vystavené návrhy opravdu nejsou koncepty územ- 
ního plánu. Nedává tedy ani smysl hledat na soutěžních 
návrzích konkrétní parcely s jejich budoucím určením. 
Nejedná se ani o rozšíření soutěže na revitalizaci hostomic- 
kého náměstí na celé katastrální území, což v souvislosti  
s probíhající výstavou zaznělo rovněž.
Pak logicky následuje otázka, co to tedy vlastně je a proč  
za to město vydává (vyhazuje!) naše společné peníze. 
Vždyť by se za ně dalo udělat spousty užitečných věcí. Tak 
například ten (pořád jen slibovaný) chodník na náměstí...
K pochopení odpovědi si musíme uvědomit, na co nám 
vlastně územní plán je. Ta odpověď není zas tak jednodu- 
chá a její alternativy jsou znát i z vystavených soutěžních 
návrhů.
Na jiném místě otiskujeme úvodní slovo p. ing. arch. Ivana  
Plicky k výstavě a zde se kromě jiného praví: „Územní  
plán stanovuje pravidla pro budoucí rozvoj města na několik 
desetiletí a každé pochybení může znamenat nevyčíslitelné 
škody...“ 
Pravidla pro rozvoj – to jsou asi klíčová slova. Obsahují  
v sobě jak to negativní – zákazy a omezení, tak i to pozitivní 

– možnosti a směry výstavby, způsoby propojení krajiny  
s městem, řešení dopravy právě s ohledem na budoucnost 
a uvažovaný rozvoj města. Některé návrhy spíše zdůrazňují 
ty zákazy a jiné více naznačují směry rozvoje města i celého 
katastrálního území.
Ta pravidla – územní plán – mít musíme a také rozhodně 
chceme. A jak jinak vybírat podle kvality než soutěží? 
Vystavené „návrhy“ nejsou tedy návrhy, ale ukázky 
přístupu jednotlivých týmů.  Takhle to budeme dělat, těchto 
principů se budeme držet, tohle na řešeném území vidíme 
jako nejcennější a to budeme podporovat. Vlastní návrh 
pak bude vznikat ne „od stolu“, ale v těsné spolupráci se  
zadavatelem a hlavními uživateli – občany, podnikateli  
i městem. A to nás teprve čeká. 
Proč soutěž? Proto, abychom našli tu nejlepší kvalitu  
zpracování! Proto, aby ta kvalita byla i za rozumnou cenu,  
v rozumném čase a s profesionálním zvládnutím spoluprá- 
ce tvůrce se zadavatelem i uživateli – proto bude následovat 
ještě další výběrové řízení mezi prvními třemi. 
Pevně věřím, že náklady na zodpovědný výběr zpracovate- 
le územního plánu se prostě vyplatí. Kvalitně nastavené  
mantinely rozvoje celého katastrálního území spravova- 
ných obcí umožní postupné vytváření opravdu příjemného 
místa pro život všech. S takhle vybraným zpracovatelem 
územního plánu na ten dobrý a příjemný pocit určitě máme 
ještě šanci. A na ty chodníky dojde také!

Ing. Vladimír Zachoval
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Informace o stavebních úpravách 
na hřbitově v hostomicích
V měsíci červenci byla provedena částečná demolice přístavby  
budovy márnice, která ohrožovala historickou přední část. V nej- 
bližších dnech budou na této budově osazeny okapy a oplechovány 
štíty, aby nedošlo k poškození obvodového zdiva deštěm.
V polovině srpna došlo k opravě pomníků všem zemřelým. 
Na přelomu měsíce září a října bude prodlouženo vodovodní  
potrubí i do staré části hřbitova.
Do budoucna se uvažuje o restaurování a přesunutí náhrobku  
prof. MUDr. Václava Treitze na místo, kde jsou uloženy jeho  
ostatky. Pomník byl velmi necitlivě přesunut v 80. letech minulého 
stol. mezi hroby významných rodáků města Hostomice. K přesunutí 
pomníku jsou dva důvody: osazení mohyly je provedeno velmi 
neodborně, protože  beton kryje část  nápisů. Druhým důvodem  
je pieta. Hrob, ve kterém jsou uloženy ostatky pana profesora,  
není nijak označen. Vít Šťáhlavský, starosta



CO Se u náS děje

5

dětské rybářské závody
(Došlo po uzávěrce prázdninového čísla)

V sobotu 2.6.2012 se konaly již po několikáté dětské rybářské závody na Hražbě 
v Bezdědicích, které byly pořádané rybářskou skupinou ČRS z Hostomic.  
Účast byla podobná jako v loňském roce, celkem bylo registrováno 31 dětských 
závodníků ve věku od 3 do 15 let. Počasí závodům přálo. Závodníkům bylo  
poskytováno občerstvení zdarma (párky, klobásy a limonády). Početný doprovod 
a řada přihlížejících výletníků se při povzbuzování závodníků také občerstvo- 
vala mimo jiné i výbornými masnými specialitami, které zajistil Jiří Kocman.  
Ze 31 závodníků 17 neulovilo žádnou rybu, ostatní byli úspěšní. Kdyby se  
všechny ulovené ryby prvních třech soutěžících položily za sebou do řady, 
překračovaly by vzdálenost 8 metrů. Největší ulovenou rybou byl úhoř 39 cm,  
ulovený Annou Walterovou, pro kterou však tato ryba bohužel nestačila  
na medailové umístění. Nejmladším účastníkem byl Jiřík Grunt, který patří  
do ročníku 2009. První místo vynesly Nikole Čisté úlovky, které dosáhly součtu 
359 cm. Druhé místo obsadil Tomáš Zikán s 270 cm ryb. Bronzovou příčku  
obsadil Patrik Plecitý s úlovkem v délce 213 cm. Všechny děti byly odměněny 
podle umístění. Upomínkové předměty byly zakoupeny díky sponzorským 
darům, které darovali: MěÚ Hostomice, Jiří Krubner – zednictví, Jaroslav  
Králík – zednictví, Bazar Iveta – Roman a Iveta Králíkovi, Martin Čistý  
– zednictví, František Bláha, f. BATPRO, f. Royal Diamond, f. EnerSys,  
Autolakovna a pneuservis Tomáš Kluiber, Pila Frýdl, f. Alteko, f. Mandík,  
Milan Mezek – pneuservis, STAS Hořovice, Pavel Nový – stavební firma,  
Petr Nový – stavební firma, Roman Černý – zednictví, Renata Kůtová – potřeby 
pro kutily, MO ČRS Hořovice, KSČM, František Němec – pokrývačství,  
Pekařství MAM Hostomice, Jiří Koten. 
Moc děkujeme sponzorům a už se těšíme na příští rok.
Petrův zdar! Vendula Brůžková
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svatÝ Jan pod skalou  
- někteří sI sáhlI až na dno svÝch sIl
Letošní celodenní výlet členů STP v Hostomicích směřoval do skan- 
zenu Solvayovy doly u Bubovic a do Svatého Jana pod Skalou.
Ve skanzenu jsme navštívili muzeum těžby a dopravy vápence  
v Českém krasu. Ujal se nás sympatický a znalý průvodce. Řada 
zdejších exponátů není původní a byla do skanzenu dovezena z cihelen,  
případně provozů, kde se používala obdobná technika jako ve zdejších 
vápencových lomech. Prohlédli jsme si starou šachtu, svezli jsme se 
malým důlním vláčkem po okolí bývalého dolu.
Poté jsme se vydali na Ivanovu vyhlídku, kde se nám naskytl  
úchvatný pohled na svatojánský klášter a celé údolí. Následovala  
cesta z kopce dolů, místy po hodně kluzkých kamenech. Byla pro  
mnohé velmi náročná, ale zvládli jsme ji všichni.  Dole na nás čekala 
prohlídka kostela, jeskyně poustevníka Ivana. Mohli jsme ochutnat 
léčivou vodu z Ivanova pramene. 
V cíli jsme se příjemně osvěžili a s dobrými pocity se vraceli domů.
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poutní slavnost  
nanebevzetí panny 
Marie v Bezdědicích
V neděli 19. srpna v Bezdědicích byla sloužena 
již tradiční poutní slavnost Nanebevzetí Panny 
Marie.
Mši svatou celebroval probošt staroboleslavské 
kapituly Libor Bulín. V úvodu mše svaté  
pozdravil všechny shromážděné poutníky  
a zavzpomínal na své působení v Hostomi- 
cích před dvaceti lety. Ve svém kázání pan 
probošt vyzdvihl pannu Marii jako pomocnici 
a ochránkyni všech, kteří jí přišli poděkovat za 
všechna dobrodiní. Po mši svaté byly zpívány 
loretánské litanie ke cti panny Marie. Na úplný  
závěr zaznělo Te Deum, při kterém byla  
vystavena ve starobylé monstranci nejsvětější 
svátost. Na závěr tohoto slavnostního odpo- 
ledne bylo uděleno všem poutníkům požehná- 
ní. Lidé odcházeli naplněni nejen duchovním, 
ale i kulturním zážitkem. Vít Šťáhlavský

dopIs Boha člověku
Mé dítě!
Možná mě neznáš, ale vím o tobě všechno. Vím, kdy sedíš  
a kdy vstáváš. Důvěrně znám všechny tvé cesty. Dokonce 
mám spočteny i všechny vlasy na tvé hlavě, byl jsi učiněn  
k mému obrazu. Ve mně žiješ, pohybuješ se a máš svůj pravý 
život, jsi mým dítětem. Znal jsem tě ještě před početím.  
Vyvolil jsem tě, když jsem plánoval stvoření. Nejsi omyl, 
všechny tvé dny jsou zapsány v mé knize. Určil jsem přesný  
čas tvého narození, a místo, kde budeš žít. Jsi obdivuhodně 
stvořen způsobem, který vyvolává úžas a úctu. Utkal jsem  
tě v životě tvé matky, doprovázel jsem tě až ke dni, kdy ses  
narodil. Ti, kdo mě neznají, o mě vydávají špatné svědectví, 
nejsem vzdálený ani rozhněvaný, ale jsem dokonalým 
vyjádřením lásky. Toužím tě zahrnout láskou, protože jsi mé  
dítě a já jsem tvůj Otec. Nabízím ti mnohem víc, než co ti  
kdy mohl dát tvůj pozemský otec, protože jsem dokonalý  
Otec. Každý dobrý dar, který přijímáš, pochází z mé ruky, 
protože jsem tvůj živitel a naplňuji všechny tvé potřeby.  
Můj plán pro tvoji budoucnost vždy obsahuje naději, protože  
tě miluji nekonečnou láskou. Mé myšlenky o tobě nelze  
spočítat, je jich jako písku v poušti, raduji se nad tebou  
s plesáním. Nikdy ti nepřestanu prokazovat dobro, jsi mé  
drahé vlastnictví, můj poklad. Celým svým srdcem a celou  
svou duší toužím tě zaopatřit. Chci ti ukázat veliké a úžasné 
věci. Budeš-li mě hledat celým svým srdcem, nalezneš mě. 
Raduj se ve mně a já naplním touhu tvého srdce, protože 
jsem to já, kdo ji do tebe vložil. Mohu učinit mnohem víc, než  
si vůbec dokážeš představit, jsem tvým nejvyšším utěšitelem. 
Jsem také Otec, který tě potěšuje ve všech tvých těžkostech,  
budu tě utěšovat tak, jako matka utěšuje své dítě. Když jsi  
zlomený, jsem ti blízko, tak jako pastýř nosí jehňátko na svém 
srdci, tak tě ponesu. Jednoho dne ti setřu každou slzu z očí  
a odstraním také každou bolest, kterou jsi trpěl na Zemi.  
Jsem tvůj Otec a miluji tě stejnou láskou, jakou miluji svého  
Syna Ježíše. Protože v Ježíši se zjevila moje láska k tobě.  
On je mým dokonalým obrazem, přišel ti ukázat, že jsem  
s tebou a pro tebe, ne proti tobě, přišel ti říci, že nepočítám  
tvé hříchy. Ježíš zemřel, abychom ty a já mohli být smířeni.  
Jeho smrt byla vyjádřením mé bezmezné lásky k tobě. Vzdal 
jsem se všeho, co jsem miloval, abych mohl získat tvoji lásku. 
Jestliže přijmeš dar mého Syna Ježíše, přijímáš mne, nic tě 
nemůže znovu oddělit od mé lásky. Přijď domů, a uspořádám 
tu největší nebeskou slavnost, jakou ještě nikdo nezažil, jsem  
a vždy budu Otcem. Ptám se tě: CHCEŠ BÝT MÝM DÍTĚTEM?
Čekám na tebe! Tvůj milující Otec. Bc. Ivan Bařinka
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MaTeřSKá šKOLa

akce MŠ hostoMIce
(Došlo po uzávěrce prázdninového čísla)

■ 22.6. jsme na zahradě MŠ uspořádali opékání vuřtů. Akce se 
zúčastnili rodiče s dětmi. Odvážné děti starší 5 let měly možnost 
ověřit si svojí samostatnost při nočním bivakování. Po setmění  
jsme se vydaly na dobrodružnou cestu Hostomicemi. Trasu nám 
určovaly fáborky, plnily jsme drobné úkoly. Na konci cesty nás  
čekala sladká odměna a medaile za statečnost.
V sobotu ráno si pro děti přišli rodiče. Kdo mohl, zdržel se na brigádě, 
při níž se bouraly staré nebezpečné domky, upravovalo pískoviště  
a prolézačky.

■ 28.6. poslední výlet v tomto školním roce byl do Berouna.  
Větší děti se zúčastnily posledního plaveckého výcviku v berounském 
aquaparku. 
Děti neplavci se vydaly na berounskou Městskou horu, kde mají 
království tři medvědí kluci. Medvědí bratři se proslavili díky  
známému večerníčku Méďové. Zůstala jim jejich hravost, a tak jsme 
mohli pozorovat jejich veselé kousky a tahanice. Zbytek dopoledne  
se děti vyřádily na skluzavkách a prolézačkách.
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krIMInalIsté provedlI zákrok 
v oBcI hostoMIce
Berounští kriminalisté z toxitýmu obdrželi důležité poznatky  
z oblasti drogové scény týkající se obce Hostomice. Na základě  
těchto poznatků provedli dne 1.8.2012 v jednom z domů v obci  
Hostomice domovní prohlídku jednoho z bytů a poznatky, které 
obdrželi se tímto potvrdily. Jednalo se o skupinku lidí, kteří se  
v tomto bytě měli dopouštět trestné činnosti související s distribucí 
drogy pervitin a marihuana. V celém případě figuruje několik osob. 
Kolik osob bude následně obviněno z trestného činu „nedovolená 
výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami  
a s jedy“ ukáže až další vyšetřování celého případu. Kriminalisté  
nyní provádějí výslechy podezřelých osob a další neodkladné úkony 
spojené s tímto případem.
Za trestný čin „nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými  
a psychotropními látkami a s jedy“ hrozí až pětiletý trest odnětí  
svobody.

nprap. Marcela Pučelíková, tisková mluvčí Policie ČR Beroun

rekonstrukce  
mariánského sloupu  
na tyršově náměstí  
v hostomicích
V prázdninovém dvojčíslí hostomických listů jsme otiskli 
článek, který vás informoval o tom, že rekonstrukce moro- 
vého sloupu je téměř u konce. Bohužel z technických důvodů  
se instalace sochy posune na druhou polovinu měsíce září. 

Vít Šťáhlavský, starosta

Policie České republiky  
Krajské ředitelství policie 

Středočeského kraje  
Územní odbor  

BEROUN
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Milí přátelé. 
Co to je podle vás víra? A jaký 
má význam toto slovo ve spojení  
s křesťanstvím? 
Na první pohled banální otázky.  
Jak ale bývá zvykem, nad těmi nej- 
základnějšími pojmy se často vůbec 
nezamýšlíme. Víra pro nás křesťany 
znamená v prvé řadě osobní vztah 
s Bohem. Vztah, který je navzájem 
otevřený, ve kterém je minimum  
obranných postojů, odmítání a nedů- 
věry. Víra tedy úzce souvisí s láskou  
- snadno věřím tomu, kdo miluje mne  
a koho miluji já. Můžeme též víru  
vnímat jako životní postoj, uspořádání 
života, které vede ke konkrétním  
činům. Tedy nejedná se o nějaké plané 
filozofování, ale každodenní žitou 
realitu. Pro přehled, ale i pro určité 
odlehčení tématu, bych uvedl „V co 
vlastně věříme, letmo v pár bodech“ 
od pátera Jiřího Kordy: Věříme, že je 
Bůh, který je někdo, ne něco. Bůh je  
dobrý a má k nám vztah. Nazýváme  
ho naším Otcem: možná mu někdy  
nerozumíme jako našim pozemským 
otcům, ale záleží mu na nás. Věříme, 
že poslal na svět svého Syna. Ten se 
stal pro nás člověkem Ježíšem - bez- 
branným dítětem v Betlémě, mladým 
mužem, který se živil jako truhlář, 
hlasatelem radostné Boží zvěsti, 
příkladem bezpodmínečné lásky, a to  
i k nepřátelům. Byl pro lidskou malost 
a zlobu ukřižován, ale třetího dne  
vstal z mrtvých. Věříme, že s tímto 
Ježíšem můžeme hovořit při modlitbě. 
Věříme, že Ježíš založil církev, tedy 
společenství pokřtěných věřících. 
Věříme, že i přes hříšnost jejích členů 
(neexistuje na světě bezhříšný člověk), 
je církev provázena Božím Duchem. 
Ježíš jasně varoval své následovníky, 
že budou pronásledováni, a tak nás 
očerňování víry a církve může mrzet, 
ale rozhodně se z něho nehroutíme.

Stefan Wojdyla, kněz

pozvánka  
na poutní MŠI svatou
Srdečně zveme na pouť při příležitosti svátku svatého Jiljí, patrona  
farního kostela v Hořovicích. Poutní mše svatá bude v kostele  
na Víseckém náměstí v neděli 2. září od 10 hodin.



SpOLeČenSKá rubrIKa / InzerCe

 11

sport
Mistrovská utkání v kopané
„a“ mužstvo
■ 1.9. od 10.30 hod. 
 SK Březnice 1918 - SK Hostomice
■ 8.9. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - Sokol Sedlec-Prčice  
■ 15.9. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - MFK Dobříš
■ 23.9. od 16.30 hod. 
 TJ Tochovice - SK Hostomice
■ 29.9. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - FK Lety
„b“ mužstvo
■ 1.9. od 17.00 hod. 
 Slovan Lochovice - SK Hostomice B
■ 8.9. od 14.00 hod. 
 SK Hostomice B - Slavoj Osek B
■ 15.9. od 14.00 hod. 
 SK Hostomice B - Horymír Neumětely B
■ 22.9. od 16.30 hod. 
 Durisol Všeradice - SK Hostomice B
■ 29.9. od 14.00 hod. 
 SK Hostomice B - SK Rpety
dorost
■ 9.9. od 10.15 hod. 
 SK Hostomice - Drozdov
■ 16.9. od 10.15 hod. 
 SK Hostomice - Horymír Neumětely
■ 22.9. od 13.30 hod. 
 Durisol Všeradice - SK Hostomice
■ 30.9. od 10.15 hod. 
 SK Hostomice - FK Komárov

oznáMení
■	 za historií neumětel
Výbor STP v Hostomicích připravil na 
středu 12.9.2012 vycházku Za historií 
Neumětel s výkladem paní Malinské. Sraz 
ve 13.45 u autobusové zastávky na návsi  
v Neumětelích. Linkový autobus odjíždí 
z Hostomic ve 13.30, zpět z Neumětel  
v 15.18, 15.30, 15.54, 16.12 hodin. 
Srdečně zveme všechny zájemce!
■	 pozvánka do podbrd
Chcete poznat vesničku Podbrdy? Pojeďte 
tam s námi ve středu 10. října 2012 ve  
13.15 linkovým autobusem. Prohlédneme 
si obec za doprovodu místních obyvatel,  
posedíme v hospodě, poslechneme si pís- 
ničky v podání podbrdských muzikantů. 
Zpět odjezd autobusem v 17.07, nebo  
v 18.12. Srdečně zveme. 

Výbor STP Hostomice

■	 prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 
opět prodává slepičky snáškových plemen 
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant 
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý  
a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 14-17 týdnů, cena 159-170 
Kč/ks. Prodej se uskuteční: v pondělí  
3. září 2012 od 15.30 hod. u vlakového 
nádraží v Hostomicích pod Brdy.
Případné bližší informace: tel. 728 605 840, 
728 165 166, 415 740 719.

vzpoMínka
■	 Ten, kdo byl milován, není zapomenut. 
Dne 19.3. uplynulo již 8 let od úmrtí naší 
maminky, paní Karoliny Skopové, která 
by se 9. července dožila 100 let. 
Dne 21.9. uplyne 22 let od úmrtí našeho 
tatínka, pana Františka Skopového. 

S láskou vzpomínají  
dcery Jarka a Anča s rodinami

■	 5. srpna tomu 
bude 30 let, co nás 
navždy opustil můj  
manžel, náš tatínek,  
dědeček a praděde- 
ček, pan Václav  
albertýn. Kdo jste 
ho znali, věnujte mu 
prosím milou vzpo- 
mínku. 

Ze srdce vám děkuje manželka s rodinou
■	 Dne 9.7. uplynuly tři roky, kdy nás 
navždy opustila naše milovaná maminka  
a babička, paní růžena eiseltová. 

Stále vzpomínají  
rodiny Eiseltova a Korytova

■	 Dne 18.7. by se dožil 91 let pan 
František eiselt. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 

Rodiny Eiseltova a Korytova
■	 Dne 21.7. 2012 uplynul 1 rok, kdy 
nás opustil náš tatínek, děda, praděda  
a manžel, pan František němec. Dne 13.7. 
by se dožil 82 let.

Vzpomínají rodiny Němcova a Hrkalova.

poděkování
■	 SDH Běštín děkuje firmám i soukro- 
mým osobám, které finančně nebo mate- 
riálně pomohly při pořádání Hasičského 
odpoledne v Běštíně. Speciální poděkování 
patří SDH Radouš, SDH Hostomice  
a HZS Hořovice. Dále děkujeme těmto 
sponzorům: Obec Běštín, René Benák, 
Biskupovi-velkoobchod, ing. Emil Palivec,  
Enersys s.r.o., Sorex s.r.o., Mandík a.s.,  
Truhlářství Zima, Royal Diamond s.r.o.,  
Alteko s.r.o., Dřevopodnik Šebek Alois,  
Elbetal s.r.o., Ivan Křenek - tiskárny, Petr 
Machálek, Autoservis Kulička, Autodíly 
Odlasovi, Vinš Milan-ovoce-zelenina, 
Brůnová Jaroslava, Anavi, Pneuservis 
Mezek, Řeznictví U Krkovičky, Cukrárna 
U Frajerů, Vrba František, Autolakýr- 
nictví Šebek Luboš, Second hand Hos- 
tomice, Zdravotnické potřeby, Lékárna 
Hostomice, Chovatelské potřeby, Menyová 
- průmyslové zboží, Květiny Kobylková.  
Za SDH Běštín Roman Králík.
■	 Děkuji radoušským hasičům za ochot- 
nou pomoc při opravě vrat. 

Růžena Palasová

Dne 16. srpna 2012  
odešel navždy náš táta, 

pan Jan Vorel 
nar. 1924 ve lštěni,  
profesor středních škol.

S láskou  
budeme vzpomínat,  
synové Vladimír a Ivan  
s rodinami
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kluB BetléM  
lochovIce
Rodinné centrum BETLÉM je sociální  
služba určená dětem, rodičům a praro- 
dičům poskytující tyto aktivizační služby: 
1. Základní sociální poradenství
2. Pomoc při uplatňování práv
3. Pomoc při obstarávání osobních  
 záležitostí
4. Zprostředkování kontaktu  
 se společenským prostředím
5. Volnočasové aktivity
6. Právní poradenství
PROVOZ RODINNÉHO CENTRA: 
Pondělí + středa 9.00-18.00 hod.
program na září 2012:
■	 3.9. pondělí, 9.00-18.00 hod. 
 Výtvarná dílna 
 Vyrábíme originální rozvrh hodin,  
 obaly na knížky a sešity.
■	 5.9. středa, 9.00-18.00 hod. 
 Od klásku po chleba 
 Klásky vymlátíme, vyfoukáme plevy,  
 zrno semeleme, upečeme vlastní chléb  
 a nakonec ho sníme.
■	 8.-9. 9. sobota, neděle 
 benefiční točení na Hrnčířských  
 trzích, ve stánku za farou v berouně

■	 10.9. pondělí, 9.00-12.00 hod. 
 Hrajeme deskové hry
■	 10.9. pondělí, 14.00-18.00 hod. 
 Turnaj v ping pongu
■	 12.9. středa, 9.30-12.00 hod. 
 programová porada
■	 12.9. středa, 10.00-12.00 hod. 
 právní poradna 
 Náš právník vám zdarma poradí  
 v právních otázkách.
■	 17.9 pondělí, 9.00-18.00 hod. 
 Výtvarná dílna 
 Vyrobíme si kelímky na tužky a pera,  
 obaly na knihy a sešity a další  
 praktické pomůcky do školy.
■	 19.9. středa, 9.30-12.00 hod. 
 jdeme na oblázky k Litavce
■	 19.9. středa, 13.00-18.00 hod. 
 Výtvarná dílna 
 Malujeme na kameny a oblázky,  
 originální dárky.
■	 24.9. pondělí, 9.00-18.00 hod. 
 Výtvarná dílna 
 Výroba ozdobných podložek, obrázků,  
 věšáčků z vyřazených CD.
■	 26.9. středa, 9.00-18.00 hod. 
 Výtvarná dílna 
 Vyrábíme větrníky malé, velké  
 i obrovské.

■	 28.9. pátek, 14.00 hod. 
 rytířské hry 
 Rytířský turnaj a soutěžní disciplíny  
 pro děti + občerstvení + tombola.

■	 29.9. sobota, 14.00 hod. 
 dětský koutek  
 na Kočvarském vinobraní

aktivity pro děti a rodiče:
Kroužky začínají od 20. září  
- přijďte si pro přihlášky!!!
Nabídka kroužků: Lovecké střelectví, 
Keramika, Náboženství

zuBní pohotovost
září 2012

■	 1. a 2. Dr. Irena Kozlerová 
 Beroun, tel. 737 171 408

■	 8. a 9. Dr. Anna Kovaříková 
 Beroun, tel. 311 746 418

■	 15. a 16. Dr. Václav Krůt 
 Beroun, tel. 311 625 901

■	 22. a 23. Dr. Petra Davidová 
 Beroun, tel. 775 595 704

■	 27. a 28. Dr. Václava Laštovičková 
 Komárov, tel. 311 572 765

■	 29. a 30. Dr. Miloslav Neužil 
 Cerhovice, tel. 311 577 559

Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin

cvIčení na traMpolínkách
Ráda bych všechny zájemce o sport pozvala na dynamické cvičení  
v jasně daném rytmu hudby, které vás nabije energií a posílí svaly  
celého těla. Výsledkem pravidelného skákání na trampolínkách je zlep- 
šení držení těla, posílení pánevního dna, zpevnění postavy a zdravé 
postupné hubnutí. Tento druh pohybu vám také uleví od bolestí zad  
a díky dopadům „do měkkého“ není zátěží pro klouby.
kdy: od 1. října každé pondělí (19-20 hod.), každé úterý  
 (17.30-18.30 hod.) a každý sudý pátek (17.30-18.30 hod.  
 – data pátečních hodin ještě upřesním)
kde: v tělocvičně ZŠ P. Lisého v Hostomicích
kdo: vítám všechny ženy i muže, které baví pohyb (jediné  
 omezení: hmotnost do 90 kg z důvodu omezené nosnosti  
 trampolínek)
Co s sebou: vhodné sportovní neplandavé oblečení, kvalitní pevné  
 sportovní boty s čistou podrážkou, ručník, karimatku,  
 dostatek tekutin (1,5 l), dámám doporučuji sportovní  
 podprsenku
Jak: rezervace první hodiny prosím telefonicky na 773 198 884  
 (mezi 17. a 19. hodinou), další hodiny se rezervují přímo  
 v tělocvičně
Za kolik: jedna lekce stojí 60 Kč
Těším se na vás! Andrea Šebková, certifikovaná instruktorka


