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MĚSTSKÝ ÚŘad INFOrMUJe
■ Starosta vstoupil v jednání s Městskou policií Dobříš o poskytování  
 jejích služeb na území města Hostomic, ale pro nedostatek městských  
 strážníků není zatím možné tyto služby využívat.

■ Starosta děkuje sponzorům za finanční dary: firmě Enersys Specialty  
 products a.s. za 50.000,- Kč, firmě Mandík a.s. za 20.000,- Kč a firmě  
 Albion group a.s. za 5.000,- Kč
■ Dále bych chtěl velice poděkovat: 
 Panu Budilovi za obětavou práci při odstraňování poruch na elektrickém  
 vedení, které způsobila nedávná vichřice.
 Radoušským hasičům za úpravu autobusové zastávky v Radouši, čištění  
 požární nádrže tamtéž a kácení stromů v Bezdědicích.
 V neposlední řadě dětem v Bezdědicích za vymalování autobusové  
 zastávky a to Tomášovi a Lukášovi Langmajerovým a Václavovi  
 a Davidovi Lauberovým. Vidíte občané - naše mládež nemusí být vždy tak  
 „špatná“ jak se vám leckdy jeví.
■ Veřejné zasedání se koná 16.4. v hostomické hasičárně.

ZASTuPiTELé ScHVALují 
náSLEDující BoDy:
1) Členové návrhové komise: ing. Pavel  
 Brůžek, Mgr. jiřina Walterová. 
 Zapisovatel: ing. jaroslav jirák. 
 ověřovatelé zápisu: ing. Vladimír  
 Zachoval, pí Eva Fajrajzlová.
2) Schvalují měsíční odměny pro  
 zastupitele dle zák. č. 614/2006 Sb.  
 Schváleno jednohlasně.
3) Schvalují finanční dar ve výši 2.000,- Kč  
 pro Domov v Zahradách ve Zdicích.  
 Schváleno jednohlasně.
4) neschvalují finanční dar pro Český  
 svaz ochránců přírody v Rokycanech.  
 Schváleno jednohlasně.
5) Schvalují příspěvek ve výši 2.000,- Kč  
 na klubovou činnost pro mentálně  
 postižené občany, konkrétně na obča- 
 na Hostomic, Tomáše Moslera.  
 Schváleno jednohlasně.

ZASTuPiTELé uKLáDAjí:
6) Pověřují p. starostu k jednání s firmou  
 Enersys ohledně možného převodu  
 komunikace č. iii/11552 s podmín- 
 kou, že komunikace zůstane veřejná,  
 tzn. při převodu zřízení věcného  
 břemene. 

ZASTuPiTELé BERou nA VěDoMí:
7) návrh p. nádvorníka na zřeknutí  
 se finanční odměny ve prospěch obce.
8) informaci o finančním auditu na MěÚ  
 Hostomice.
9) informaci o počtech výběrů z banko- 
 matu.

Zastupitelé berou na vědomí všechny 
body diskuse.

Zapsal: Ing. Pavel Brůžek,  
v Hostomicích 4.3.2008.

USNeSeNí z VeŘeJNÉHO zaSedáNí 
zaSTUpITeLSTVa MĚSTa HOSTOMICe ze dNe 27.2.2008

Klub vojenských  
výsadkových veteránů

V minulém roce uplynulo 60 let  
od založení Československého výsad-
kového vojska. K tomuto výročí orga- 
nizovala Armáda České i Slovenské  
republiky ve spolupráci s kluby  
Vojenských výsadkových veteránů 
řadu vzpomínkových setkání, spor-
tovních a kulturních akcí. 

Klub vojenských výsadkových 
veteránů Praha ve spolupráci  
s Vojenským historickým ústavem 
připravil k tomuto výročí mimo jiné  
i putovní výstavu. Ta na dvanácti  
panelech ve zkratce dokumentuje 
celkový vývoj této významné části 
naší armády. Výstava byla vystavena 
kromě Prahy i v Chrudimi, Brně, Zlíně 
a v bratislavském Domě armády.

Na základě dohody mezi staros-
tou města Hostomice panem Vítem 
Šťáhlavským s vedením Klubu vojen-
ských výsadkových veteránů Praha 
bude tato výstava k vidění i v našem 
městě. Bude instalována v hasičské 
zbrojnici a přístupná naší veřejnosti 
ve dnech 14.-17. května 2008 od 8.00 
do 12.00 a od 14.00 do 16.00 hod.

V sobotu dne 17. května přijede do 
Hostomic skupina vojenských výsad-
kových veteránů, s cílem navštívit 
památná místa v brdských lesích,  
kde v závěru Druhé světové války 
působili vojenští výsadkáři.

Při této příležitosti se uskuteční  
v 9.30 hod. v prostoru výstavy krát-
ká beseda. V jejím úvodu vystoupí 
výsadkář, spisovatel a historik PhDr. 
Jiří Šolc a pamětník bojů pan Jaroslav 
Veselý.

Zájemci z řad občanů se mohou  
této besedy zúčastnit a vznést dotazy 
jak k historickým událostem z konce 
války, tak k historii a současnosti 
našich vojenských výsadkářů.

Za klub VVV Praha  
plk.v.v. Jozef Hanák, předseda
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na jednání bylo přítomno 8 zastupitelů. 
P. Pavel Brůžek byl omluven.
Zastupitelé většinu bodů přijali 
jednohlasně. Tam, kde tomu tak nebylo 
je poměr hlasování uveden.

ZASTuPiTELSTVo ScHVáLiLo:
- návrhovou komisi ve složení  
 p. nádvorník, p. Zachoval
- zapisovatelku pí Fajrajzlovou
- ověřovatele zápisu  
 pí Walterovou a p. jiráka
- předložený program
- částku pro podporu hostomických  
 včelařů ve výši 2.000,- Kč (7 pro,  
 1 se zdržel)
- podání žádosti o dotaci na přechody  
 pro chodce s předpokládanou spolu- 
 účastí města ve výši 20%
- změnu ve složení finančního výboru,  
 když za odstoupivšího p. Vojtěcha  
 Matějčka je navržena a schválena  
 pí Václava chuchlerová (7 pro, 1 proti).

ZASTuPiTELSTVo  
BERE nA VěDoMí:
- informaci o tom, že firma Enersys  
 nemá v současné době zájem na  
 převedení dříve projednávané komu- 
 nikace u nádraží do svého majetku

- informaci o požadavku místní orga- 
 nizace Českého červeného kříže na  
 dotaci akce s tím, že výše požadavku  
 bude projednána podle skutečně  
 vynaložených nákladů
- informaci o postupu ve věci investice  
 do přechodů pro chodce v Hosto- 
 micích, Bezdědicích a Radouši
- informaci o požadavku některých  
 občanů na vytvoření příznivějších  
 podmínek pro stánkaře tak, aby jezdi- 
 li do Hostomic ve větším rozsahu.  
 Zároveň byla podána informace  
 o přípravě nové městské vyhlášky  
 o této věci
- informaci o variantách čištění odpad- 
 ních vod z Hostomic, Lštěně, Radouše  
 a Bezdědic s tím, že varianty budou  
 dopočítány co do provozních nákladů  
 a s odborným doporučením předlo- 
 ženy na další zasedání zastupitelstva
- informaci o tom, že obchod v Radouši  
 bude pronajat se zachováním provozu
- žádost o převod pozemků p. Anděla  
 z hostomického do běštínského  
 katastru a v souvislosti s tím i návrh  
 p. Maršálka, aby převedena byla jen  
 část pozemků
- informaci o vytyčování a obnově pol- 
 ní cesty propojující Radouš, Bezdědice  
 a Hostomice

- informaci o poškození nové zámkové  
 dlažby v ZŠ při dokončování rekon- 
 strukce
- všechny body diskuse

ZASTuPiTELSTVo PožADujE,  
aby p. starosta:
- zajistil přístup do nepronajatých  
 nebytových prostor budov bývalého  
 jZD v Pivovarské ulici a podal infor- 
 maci s návrhem na vyčištění a využití  
 těchto prostor
- na příští zasedání navrhl řešení  
 pasivní ochrany proti parkování  
 v prostoru před trafikou proti radnici  
 a v prostoru od ZŠ k lékárně
- uplatnil reklamaci u firmy Dokas  
 na porušené obrubníky před hřištěm
- uplatnil reklamaci u p. Holečka  
 na provedení opravy povrchu Školní  
 ulice
- zajistil nabídky a varianty oprav  
 (zatím) malých porušení místních  
 komunikací v Hostomicích, Lštěni,  
 Radouši a Bezdědicích
- projednal s Městskou policií v Dobříši  
 možnost působit v Hostomicích a to  
 tak, aby jejich výjezdy byly uhrazeny  
 (pokud možno) z pokut.
usnesení bylo schváleno hlasy všech 
přítomných zastupitelů.

USNeSeNí z VeŘeJNÉHO zaSedáNí 
zaSTUpITeLSTVa MĚSTa HOSTOMICe ze dNe 19.3.2008

zpráVa O dOTaCI
K naší nemalé radosti jsme (zatím nezávazně) 
dostali informaci, že město Hostomice dotaci  
na výstavbu vodovodu a kanalizace  
z evropských strukturálních fondů  
DoSTALo! 

jedná se o dotaci ve výši 36 mil.Kč – tj. 90%  
z investice ve výši 40 mil.Kč. 

To jsou výrazně lepší podmínky než byly dosud 
podmínky čerpání z národních fondů  
a představují reálnou naději, že vodovod  
a kanalizace v Hostomicích a Lštěni budou  
do konce roku 2009 dokončeny.

INFOrMaCe O VÝMĚNĚ  
Ve FINaNČNíM VÝbOrU
na veřejné schůzi 19.3.2008 byla odsouhlasena 
změna složení finančního výboru jako ze zákona 
existujícího orgánu zastupitelstva města. 

ing. Vojtěcha Matějčka, který odstoupil  
z důvodu velkého pracovního vytížení,  
nahradí paní Václava chuchlerová. 

na místě je dvojí poděkování. 

Panu Matějčkovi za dosavadní práci  
a paní chuchlerové za dobrou vůli pomoci při 
dobrovolné a neodměňované práci pro město. 

Děkujeme!
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V České republice byla naplno 
spuštěna síť kontaktních míst, která 
mají lidem zjednodušit komunikaci  
s úřady. Cílem projektu Czech POINT, 
tedy Českého podacího ověřovacího 
informačního národního terminálu,  
je poskytnout občanům ověřené výpisy  
z centrálních státních evidencí a rejstří-
ků na jednom místě, aniž by občan  
musel navštívit několik různých úřadů 
státní správy. Jedná se o výpisy z Ka-
tastru nemovitostí, z Obchodního rej-
stříku, ze Živnostenského rejstříku  
a z Rejstříku trestů.

Výpis z Katastru nemovitostí
o výpis z Katastru nemovitostí ČR 

může požádat anonymní žadatel.  
Výpis lze požadovat na základě listu 
vlastnictví nebo podle seznamu nemo-
vitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle 
listu vlastnictví, musí znát katastrální 
území a číslo listu vlastnictví. Vydání 
první strany výpisu je zpoplatněno 
částkou, jejíž maximální výše je záko-
nem omezena na 100 Kč; každá další 
strana výpisu je zpoplatněna částkou, 
jejíž maximální výše je zákonem ome-
zena na 50,- Kč. Pokud žadatel žádá  
o výpis podle seznamu nemovitostí, 
měl by znát katastrální území a dále buď 
parcelní číslo požadované nemovitosti, 
jedná-li se o pozemek, nebo stavební 
parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se 
o stavbu. i v tomto případě je ověřený 
výstup zpoplatněn stejně. o výpis lze 
zažádat i podle seznamu jednotek,  
v případě, že budova je dělena na jed-
notky, což je typické u větších staveb, 

dělících se na jednotlivé byty, garáže 
atd. V tomto případě pochopitelně 
musí žadatel znát nejen popisné číslo 
domu, ale i přesné číslo bytu v domě. 

Výpis z Obchodního rejstříku
o výpis z obchodního rejstříku 

České republiky opět může požádat 
anonymní žadatel. Výpis lze požadovat 
na základě znalosti iČ obchodní or-
ganizace. i zde je vydání první strany 
výpisu zpoplatněno částkou, jejíž ma-
ximální výše je zákonem omezena na 
100,- Kč; každá další strana výpisu je 
zpoplatněna částkou, jejíž maximální 
výše je zákonem omezena na 50,- Kč. 

Výpis z Živnostenského rejstříku
i v tomto případě může o výpis  

z živnostenského rejstříku České re-
publiky požádat anonymní žadatel. 
Výpis lze požadovat na základě znalos-
ti iČ obchodní organizace. i v tomto 
případě je vydání první strany výpisu 
zpoplatněno částkou, jejíž maximální 
výše je zákonem omezena na 100,- Kč; 
každá další strana výpisu je zpoplatněna 
částkou, jejíž maximální výše je záko-
nem omezena na 50,- Kč.

Výpis z rejstříku trestů
Podle § 11 a odst. 1 zákona č. 269/1994 

Sb., o Rejstříku trestů v platném znění, 
lze vydat výpis z evidence Rejstříku 
trestů osobě, které se výpis týká, pouze 
na základě písemné žádosti. Tuto žádost 
není třeba ručně vyplňovat, klient ji 
obdrží vyplněnou k podpisu předtím, 
než mu je výpis z Rejstříku trestů vy-

dán; tuto žádost úřad archivuje dle 
zákona. osoba, které lze na pracovišti 
czech PoinT výpis vydat, musí mít 
platný doklad totožnosti a musí mít 
přiděleno rodné číslo. To znamená, že 
výpis se může vydat i cizincům, kteří 
mají například trvalé bydliště v České 
republice. od 18.2.2008 je možné na 
pracovištích czech PoinT vydávat 
výpisy zplnomocněncům, kteří žádají 
o výpis z Rejstříku trestů na základě 
plné moci. V případě, že je možné 
vyřídit žádost o výpis z Rejstříku trestů 
elektronicky, zaplatí klient podle záko-
na za tento výpis 50,- Kč jako správní 
poplatek úřadu za přijetí žádosti o vy-
dání výpisu z evidence Rejstříku trestů. 
na tento výpis se nevylepuje žádný 
kolek. V případě, že žádost nemohla 
být vyřízena elektronicky a musí být 
manuálně zpracována na pracovišti 
Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis 
požádat způsobem podle § 11 odst. 
1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku 
trestů v platném znění – tedy formou 
papírové žádosti. Systém czech PoinT 
umožňuje vytisknout žadateli tuto 
papírovou žádost již předvyplněnou 
jeho osobními údaji, které sdělil  
obsluze pracoviště czech PoinT. 
V tomto případě se neplatí správní 
poplatek úřadu, ale vylepí se kolek  
v hodnotě 50,- Kč a žádost úřad pošle 
ke zpracování na Rejstřík trestů.

Ludmila Rosíková, vedoucí  
správního odboru MěÚ Černošice

Kontaktní místo Czech pOINTu na Městském úřadu Hostomice

OZNÁMENÍ ZŠ P. LISéHO HOSTOMICE
Dne 7. února 2008 se konal zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2008/2009. 

Celkem bylo zapsáno 21 žáků (7 chlapců a 14 dívek), z toho 1 žákovi byl povolen odklad zahájení školní docházky.
Děti při zápisu procházely několika stanovišti. Zde plnily jednotlivé úkoly pod vedením starších žákyň,  

které vystupovaly v pohádkových kostýmech. Dále děti došly do třídy, kde je uvítaly paní učitelky.  
Tady přednesly básničky a povídaly si s paní učitelkou.  

Závěrem budoucí prvňáčci obdrželi drobné dárky vyrobené dětmi a vychovatelkami školní družiny.
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Výtvarná soutěž v Hostomicích
Základní škola Pavla Lisého v Hostomicích vyhlásila v letošním školním roce  

1. ročník výtvarné soutěže pro žáky základních škol a víceletých gymnázií našeho 
okresu nazvaný „Malujeme pro radost“. Zvolili jsme téma „Pověsti našeho  
regionu“. Do soutěže se zapojila naše základní škola, ZŠ Žebrák, ZŠ Beroun, 
Závodí a ZŠ Beroun, Wagnerovo náměstí. Výtvarné práce hodnotila komise  
ve složení: p. ředitelka Mgr. Walterová, p. uč. Mgr. Fouňová, p. uč. Mgr. Kalá-
tová a p. Lachman. Všechny práce byly velmi pěkné a těžko se vybíraly ty nejlepší,  
které byly nakonec oceněny.

Naše škola nese jméno akademického malíře Pavla Lisého. Nechceme zůstat  
tomuto jménu nic dlužni a snažíme se rozvíjet v žácích výtvarné nadání a cítění. 
Pro příští školní rok připravujeme další ročník této soutěže spojený s výstavou  
a pozveme k hodnocení i veřejnost. Těšíme se, že se do soutěže zapojí i další  
školy našeho regionu.

Mgr. Marcela Fouňová

VýSLEDKOVÁ LISTINA:

1. kategorie - 1. a 2. ročník
1. místo Bělohlávková Adéla 
 ZŠ Žebrák
2. místo Štefaňáková Adriana 
 ZŠ Žebrák
3. místo Sudík Marek 
 ZŠ Žebrák

2. kategorie - 3., 4. a 5. ročník
1. místo Lehocká Tereza 
 ZŠ Žebrák
2. místo Kosinová Karolína 
 ZŠ Beroun, Wagnerovo nám.
 Císař Vojtěch 
 ZŠ Hostomice
3. místo Brůžková Pavlína 
  ZŠ Hostomice

3. kategorie - 6. a 7. ročník
1. místo Houdek Petr 
 ZŠ Hostomice
2. místo Kubát Jan František 
 ZŠ Hostomice
3. místo Stibalová Lenka 
 ZŠ Hostomice

4. kategorie - 8. a 9. ročník
1. místo Sulasová Karolina Fiori 
 ZŠ Hostomice
2. místo Soukupová Markéta 
 ZŠ Hostomice
3. místo Fořtová Vlaďka 
 ZŠ Hostomice

OČKOVáNí KráLíKů
Březen a duben jsou vhodnými 

měsíci k vakcinaci králíků. 
Králík je vnímavý k mnoha různým 

nemocem. Samozřejmostí proto musí 
být pravidelné očkování proti myxo-
matóze a moru králíků. Kvalitním 
ustájením a péčí zabráníme mnoha 
dalším nemocem. 

očkování proti myxomatóze a mo- 
ru králíků se provádí od stáří 5-6 
týdnů. očkování se opakuje podle 
způsobu chovu 1-2x ročně.

nelze očkovat březí samice, aby ne-
potratily a samice, které mají mladé 
ještě v hnízdě, aby hnízdo nerozhra-
baly a neusmrtily králíčata.

Nejnebezpečnější nemoci králíků:
Králičí mor - Přenáší se díky léta-
jícímu hmyzu (komáři). Králíci hy-
nou, mají křeče, dusí se a z nosu jim 
obvykle teče krev. nejlepší ochrana  
je očkování.
Myxomatóza - Myxomatóza je one-
mocnění mízních uzlin. Stejně jako 
u králičího moru ji přenášejí komáři. 
chránit se můžete očkováním.
enterokolitida králíků - Střevní 
onemocnění králíků. Mláďata mají 
průjem a dospělí králíci vysoké teplo-
ty. jakmile se tyto příznaky objeví, 
musíte je dát do karantény. Králíci, 
kteří toto onemocnění již měli, jsou 
proti němu imunní.
Kokcidióza králíků - Další střevní 
onemocnění, které způsobuje úhyn 
králíků. chráníme se tak, že králíkům 
podáváme suchá krmiva a větvičky 
ovocných dřevin. Kokcidióza se léčí 
antikokcidiky např. (Sulfadimidin).
Ušní svrab - na vnitřní straně uší 
jsou výpotky. Musíte pravidelně  
kontrolovat králíkům ušní boltce.
asperigilóza - Plíseň, která se šíří  
infikovaným krmivem a podestýlkou.

ZO ČSCH Hostomice
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MOJe prVNí zKUšeNOSTI  
S pĚSTOVáNíM VINNÉ rÉVY

chci se podělit o své zkušenosti s pěstováním vinné révy v nadmořské výšce okolo 
450m v okolí Slapské přehrady v pahorkatině středních Čech.

Úvodem se přiznávám, že jsem neměl delší dobu odvahu zde révu pěstovat  
a rozhodoval jsem se velice dlouho, zda se mám vůbec pustit do tohoto tehdy pro 
mě neznámého experimentu. neměl jsem zkušenost a když jsem viděl v některých 
zahradách v okolí, jak révoví vypadá v dospělosti, bál jsem se neúspěchu.

Teprve při studiu Zahrádkářské Akademie ČZS (ÚZA) jsem se postupně této 
obavy zbavoval také tím, že jsem získal potřebné základní teoretické a praktické 
vědomosti. A jako správnému zahrádkáři mi nedalo, abych získané vědomosti  
nezkusil ověřit v praxi.

Prvním impulsem byla zkouška vypěstování pravokořenných sazenic révy  
z jednoočkových řízků, podpořená znalostí, že ve vyšších polohách lze pěstovat 
pravokořennou révu, protože zde nehrozí výskyt révokaze, jak je tomu v teplých 
vinařských oblastech. Tam je vhodnější pěstovat révu roubovanou. Tyto pravo-
kořenné sazenice se získají tak, že z révoví získaného při jarním řezu od pěstitele, 
o kterém víme, jaké odrůdy pěstuje, si připravíme řízky. já jsem zvolil odrůdy 
Polar, Prim a Krystal, vše odrůdy stolní a poměrně rané. Řízky připravíme tak,  
že seřízneme vyzrálý živý letorost cca 8 cm pod a 3 cm nad očkem. Horní řez  
zavoskujeme proti vysychání. Připravíme si z 2 cm silného polystyrenu destičku  
a nádobu z vodou hlubokou cca 15 cm tak, aby polystyren volně plaval. Poté 
opatrně řízky polystyrenem prostrčíme tak, aby se za očko zachytily a nepropadly. 
To necháme plavat na hladině při dolévání vody asi 4 týdny, kdy sazenice pustí 
kořínky. Rozlomením polystyrenu sazeničky s kořínky uvolníme a opatrně, bez 
poškození křehkých kořínků, vysadíme do hlubokých nádob. Používám dvouli-
trové, k tomu upravené PET lahve s otvory ve dně a pěstuji celé vegetační období. 
Po opadu listů nádoby se sazenicemi, které narostly do výše okolo 1 m (na opoře) 
přenesu do chladné místnosti, kde nemrzne, nebo založím do kompostu dostatečně 
hluboko pro ochranu před mrazem a hlavně neřežu. 

již na podzim je dobré připravit jámy pro výsadbu 80 x 80 x 80 cm. A protože  
musíme vysazovat k oporám, tak já jsem zarazil do dna jam trubky dostatečně 
dlouhé tak, aby po naplnění zeminou při výsadbě byly nad terénem pro vsunutí 
slabších trubek. Do těchto slabších předvrtáme otvory pro vodící dráty vinice  
ve výšce 50 a 75 cm pro drát, 115, 150 a 200 cm pro dvojdrátí.

Před výsadbou upravíme zakořeněné sazenice tak, že do výše 40 cm vyslepíme 
všechna očka, další dvě ponecháme a nad druhým ponechaným očkem letorost 
odstřihneme. Sazenici vysadíme 40 cm hluboko tak, že 2 ponechaná očka jsou 
těsně nad terénem. Důkladně prolijeme a přikopčíme zeminou (jako růže na zimu), 
vyrašené letorosty vedeme po opoře. Začátkem srpna odhrneme a odřízneme rosné 
kořínky, které se vytvořily v růvku. Po opadu a shrabání listí opět přihrneme zemí, 
neřežeme! Sazenice vysazujeme v době, kdy nehrozí jarní mrazy.

1. rok po výsadbě v období od 25. února do 20. března provedeme řez, kdy silnější 
výhon zkrátíme na výšku prvního vodícího drátu a ponecháme pouze 2 očka,  
ostatní z budoucího kmínku vyslepíme. Slabší výhon zkrátíme na 2 očka těsně nad 
zemí (záložní čípek).

To je pro začátek pěstování révy z mých vlastních zkušeností ode mne vše, další 
postup pěstování se řídí obecně platnými zásadami, že réva plodí na jednoletém 
dřevě vyrůstajícím z dvouletého. Proto se nesmíme bát řezu a opravdu ponechat 
pouze dva letorosty o pěti očkách jako tažně, jeden záložní čípek a u země opět jen 
záložní čípek. A na zimu přikopčit jako růže, protože teplota 10 stupňů pod nulou 
zničí kořínky. Proto ta hloubka výsadby 40 cm.

Pavel Harfel, absolvent 5. cyklu ÚZA ČZS

Velikonoční hrátky
V sobotu 22. března se v Hostomicích 

konaly 2. velikonoční hrátky. Vzhledem 
k nepříznivému počasí se přesunuly  
do sálu hotelu U Frajerů. 

Děti skákaly v pytlích, na míčích,  
házely míčky na zajíce, lovily udicí 
vajíčka, točily obručí, porážely kuželky, 
skákaly přes švihadlo. Za splněné úkoly 
čekala všechny sladká odměna. Stejné 
disciplíny si mohli vyzkoušet i dospělí. 
Děti mezitím vybarvovaly, stříhaly  
a lepily kuřátka, vajíčka nebo zajíčky, 
které si pak odnesly domů. 

Součástí zábavného odpoledne bylo  
i vyhlášení výsledků soutěže „O nejhezčí 
kraslici”. Porota ocenila všechna ozdo-
bená vajíčka a jejich autory odměnila 
čokoládovou kraslicí. Nejvíce se snažily 
děti v mateřské škole, a proto dostaly 
dvě stolní hry. Na závěr odpoledne byla 
ozdobena budova radnice velikonoční 
břízkou. 

Eva Nádvorníková
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OzNáMeNí
■	 Výtvarný kroužek Šikovné ručičky 
začíná 1. dubna v 15.30 hod. v sále Hasičské 
zbrojnice. Kroužek je pro předškolní  
a starší děti, po domluvě mohou s mladší- 
mi dětmi přijít maminky. Při zájmu volejte 
606 953 647 pí Kühle, počet dětí bude  
muset být limitován. Vstupné je 25,- Kč  
(na materiál).

■	 Vážení občané, přeji vám do jarních 
dnů hodně slunce po velikonoční studené 
březnové dekádě. Doufám, že vás to ne-
odradí od předpěstění sadby, dokončení 
řezu ovocných stromů a nutných jarních 
postřiků – především proti americkému 
padlí a jiným houbovým chorobám, proti 
kadeřavosti broskvoní.
Pokud nechcete mít rez na hrušních je 
nutné právě začátkem dubna ošetřit nejen 
hrušně, ale i jalovce proti houbovým 
chorobám.
3. května budeme pořádat bUrzU 
VÝpĚSTKů sadby květin i zeleniny.
na vaši návštěvu se budou těšit členky  
ČZS Hostomice 

L. Kůtová

■	 VÝSTaVa z TVOrbY HOSTO-
MICKÝCH rOdáKů
Zdice - Radnice od 16.4.2008 do 27.4.2008
Karel Slánský – Fotografie
Roman Lisý – Grafika
Středa 16.4.2008 – vernisáž v 16.00 hod. 
Výstava bude otevřena ve všední dny  
od 10.00-12.00 hod.
Sobota a neděle od 14.00-17.00 hod.
■	 oblastní středisko Diakonie Broumov 
žádá vybrané obce (mezi nimi i Hostomice) 
o uspořádání humanitární sbírky ošacení. 
oblečení odevzdávejte paní Merunové 
na Městském úřadě v Hostomicích do 
13.6.2008 a v týdnu od 16. do 20.6.2008 
bude naše auto svážet humanitární sbírky 
ve vašem okrese.
Děkujeme za spolupráci i jménem všech 
lidí, kterým se díky Vašemu pochopení 
dostane tolik potřebné pomoci.
S upřímným pozdravem Lenka Wiesnerová, 

oblastní ředitelka Diakonie Broumov

INzerCe
■	 zprostředkování prodeje, koupě  
či pronájmu nemovitostí včetně kom-
pletního servisu. Telefon: 728 341 807,  
e-mail: marek.atdk@seznam.cz"

■	 institut onkologie a rehabilitace  
na Pleši s.r.o., nová Ves pod Pleší přijme:
VšeObeCNÉ SeSTrY do nepřetržitého 
provozu, registrace není podmínkou, 
řidičský průkaz skupiny „B“ vítán.
nabízíme: velmi dobré platové podmínky, 
podíly na hospodářských výsledcích, 
vstřícnost při plánování směn, možnost 
práce i na brigády a zkrácené úvazky 
(vhodné i pro důchodce a maminky  
s dětmi), zajištění dopravy do zaměstnání, 
hezké prostředí, příjemný kolektiv.
Kontakt:  
personální oddělení - pí Daňhová,  
tel.: 318 541 513,  
hlavní sestra - pí Prokopová,  
tel.: 318 541 400.

pOdĚKOVáNí
■	 Děkujeme všem, kteří se 7.3.2008 
přišli rozloučit s naší maminkou paní 
Marií Veselou. Děkujeme za kondolenci  
a květinové dary. 

Rodiny Veselých a Motlova 

■	 ČČK v Hostomicích děkuje všem,  
kteří přispěli na dětský karneval.

■	 Děkuji paní Menyové a ČSž za 
blahopřání k mým narozeninám. 

Růžena Eiseltová

■	 Ředitelství školy a výbor rodičů 
děkují všem rodičům žáků, občanům  
a sponzorům za příspěvky do tomboly 
plesu, který se konal v sobotu 16. února. 
Výtěžek z plesu bude použit ve prospěch 
žáků, např. na nákup pomůcek a školních 
potřeb, příspěvek na lyžařský zájezd, 
plavecký výcvik, divadelní představení, 
školní výlet apod.

zUbNí pOHOTOVOST
■	 5. a 6.4. MuDr. Kaiser Zdeněk,  
 nemocnice Hořovice, tel. 311 542 346

■	 12. a 13.4. MuDr. Závorová iva,  
 žebrák, tel. 311 533 47

■	 19. a 20.4. Dr. Hensch František,  
 Zdice, tel. 311 685 672

■	 26. a 27.4. Dr. Vrbová Dagmar,  
 Beroun, tel. 311 624 375

Pohotovost je od 8 do 11 hodin.

Vydává: MěÚ Hostomice
Odpovědná osoba: Vít Šťáhlavský
Redakce: Ing. Vladimír Zachoval, Vít Maršálek, 
Petr Lachman, Karel Grunt, Eva Macková
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Právo omylu a tiskových chyb vyhrazeno.
Text je chráněn dle autorského zákona.
Za obsah a formu článku odpovídá jeho autor.
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 elektronické 
podobě na e-mail: starosta@hostomice.cz
Děkujeme za příspěvky

Taneční škola Blanky Vášové pořádá

TaNeČNí prO MLádeŽ a prO 
dOSpĚLÉ - pOdzIM 2008

Spol. dům HoŘoVicE 
pátky od 12.9.2008

Mládež začátečníci (H1),  
od 18.00 do 20.05 hod.

Mládež a dospělí pokročilí (H3),  
od 20.15 do 22.00 hod.
cena: 1390,-Kč/osoba.

V ceně je 15 večerů  
(12 lekcí, 2 prodloužené a 1 ples).
Platba: v hotovosti ve středu 28.5.  
a 4.6.2008, od 19.00 do 21.00 hod.  

v restauraci Spol. domu v Hořovicích.
Pánové, kteří budou chodit do kurzu 

mládež pokročilí (H3) a zároveň  
do kurzu mládež začátečníci (H1),  

mají kurz Z1 za 100,- Kč. 
Pánové z kurzu mládež začátečníci 

podzim 2007 mají kurz H1 za 450,- Kč.

TaNeČNí prO dOSpĚLÉ
Klub Labe, Vísecké nám. 198, Hořovice 

středy od 1.10.2008
Začátečníci Z1H, 18.00-19.50 hod.

Pokročilí P1H, 20.10-22.00 hod.
cena: 1550,- Kč/osoba. 

V ceně je 12 večerů  
(10 lekcí a 2 prodloužené).

zápIS a INFOrMaCe:  
tel.: 251 614 550 nebo 603 238 090  

e-mail: vasova@volny.cz 
www.tanecni.net

Taneční škola je akreditovaná  
Svazem učitelů tance


