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Městský úřad  
informuje

■ zasedání zastupitelstva se koná 
18.9.2013 od 18.00 v Hostomicích.

■ Oznamujeme,  
že 14.9.2013 proběhne svoz  
velkoobjemového odpadu.

Svozová místa a časy: 
Hostomice na dvoře MěÚ v 9.00 hod. 
Lštěň u dětského hřiště v 10.00 hod. 

Bezdědice na návsi u bývalého  
obchodu v 11.00 hod. 

Radouš na návsi před obchodem  
ve 12.00 hod.

Městská knihovna 
hostoMice
POZOR ZMĚNA ! 
V Hostomických listech č. 7-8/2013  
a na internetových stránkách knihovny 
byla uveřejněna doplňovačka s tajenkou. 
Vzhledem k tomu, že čtenáři projevili 
zájem o soutěžení, dochází ke změně. 
Vyluštěné doplňovačky můžete odevzdávat 
do knihovny nebo posílat e-mailem na 
adresu: soutez.knih.hostomice@seznam.cz 
do 20. září 2013. 
Nezapomeňte napsat své jméno, adresu  
a třídu. 
Ze správných odpovědí budou vylosováni 
4 výherci, kteří obdrží malou odměnu. 
NÁPOVĚDA. 
Otázka č. 4 - zkráceně Sylva neboli Šíša 
bez háčků. 
Otázka č. 6 - jinak Marie (také název  
jednoho díla od K. H. Máchy). 
Otázka č. 17 – složené slovo a) něco, z čeho 
prší + b) středověká epidemie.

DětskÝ Den  
aneB hURá, PRáZDninY
V sobotu 29. června uspořádali hasiči z Hostomic a Radouše zábavné 
odpoledne plné soutěží a zážitků pro děti i dospělé. 
Malé i větší děti soutěžily v hodu oštěpem, skákaly na míčích, běhaly  
slalom v gumových holínkách, střílely na branku, lovily námořníčky  
a v řadě dalších disciplín. Za splnění dostaly sladkost a razítko na star- 
tovní kartu. Po splnění všech úkolů si děti vybíraly odměny v dárkové 
samoobsluze. Děti též dostaly zdarma limonádu, párek a sladkou krem- 
rolku. Bohatý doprovodný program pokračoval až do podvečera. 

Pokračování na straně 4.
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Mateřská škola
Prázdniny utekly jako voda a nám začíná nový školní rok.  
V červnu jsme se rozloučili s naší velkou třídou předškoláků. 
Přejeme jim mnoho úspěchů při nabývání školních znalostí  
a vědomostí. 
V tomto roce je předškoláků méně, a proto obsadí nejmenší  
třídu v Bubenické ulici. Ostatní dvě třídy budou heterogenní  
ve věku 3-5 let. Přivítáme 23 nových dětí. Budeme se snažit,  
aby jejich adaptace proběhla co nejšetrněji. 
Co se týče personálního obsazení, po konkurzu, který proběhl  
v červenci, jsme ve svých řadách přivítaly paní Eriku Brůžkovou. 

Za MŠ Jiřina Kačírková

noční rybolov na návsi v Bezdědicích
V sobotu 13.7.2013 se na bezdědické návsi konal 1. ročník nočního lovu ryb  
pro dospělé. Po setmění za svitu baterek, lampiček a jiných světýlek sedělo  
na břehu rybníka 16 soutěžících. Kolemjedoucí řidiči mohli mít pocit, že kolem 
rybníka se koná rej světlušek. 
Součástí soutěže bylo i občerstvení v podobě klobás, piva a jiných dobrot.  
Výsledek soutěže byl vyhlášen o půlnoci. Vítězům byly předány ceny. První  
místo za nejdelší úlovek obsadil Petr Blaschka, druhý byl Petr Plecitý, třetí  
Franta Kubík. Největší rybu ulovil Pavel Šťáhlavský. 
Akci přihlíželo mnoho dalších diváků, kteří se dobře bavili. Členové Marakana 
Bezdědice doufají, že se noční rybolov stane oblíbenou tradicí. 

Josef Čaboun, OS Maracana Bezdědice

267 23 Libomyšl 153
info@prodejpalivovehodreva.cz

❚ kvaLitní štípané paLivové dřevo  
 do krbu - buk, dub, bříza
❚ tvrdé paLivové dřevo  
 neštípaná poLena
❚ dřevěné brikety a peLety
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RaDiocYkloexPeDice PRojížDí kRajeM
Koncem července zavítala do našich 
končin radioamatérská cykloexpedice 
OK1RCX. Radioamatér je člověk, kte- 
rý svůj volný čas věnuje technickému 
koníčku – staví si radiové přístrojky 
(či dnes si je spíše kupuje) a za po- 
moci nich navazuje spojení s podob- 
nými nadšenci na celém světě, bez 
ohledu na to, zda je protistanice jeho 
známý radioamatér v okolí či někdo 
na jiném kontinentu mluvící jinou ře- 
čí (angličtina se ustálila jako společný 
jazyk). Rychlý pokrok současných  
technologií odsunul toto hobby poně- 
kud stranou – v době mobilních  
telefonů je těžké konkurovat vysílač- 
kou – nicméně koníček zůstává, 
dodnes se používá morseovka, ač jsou  
samozřejmě k dispozici daleko mo- 
dernější druhy provozu. Je to prostě 
taková nostalgie spojená s radostí si 
něco postavit vlastníma rukama, moci 
si popovídat pomocí této techniky  
s podobně nadšenými kolegy na dálku 
– paralela s podobnými technickými  
zálibami, jež povětšinou oslovuje 
chlapy – od těch nejmenších až po 
nejstarší. Kdo by si ale myslel, že kaž- 
dý radioamatér je věčně zalezlý doma  
ve své dílně a nevylézá ven, se mýlí. 
Mnohé zajímá vysílat z exotických 
zemí, jiní si rádi vyzkouší vysílat  
z vysokých kopců (přeci jen odtud  
se dá dovolat dále). Ale jsou i tací 
nadšenci (i když jich není mnoho), 
kteří jsou ochotni vyrazit se svým 
hobby na kole. Někteří dokonce za- 

budovali svoji radiostanici do bicyklu 
a opatrně zkoušejí vysílat i za jízdy 
(rozhodně ne na veřejných silnicích). 
Ostatní využívají kolo jako prostředek 
k přepravě mezi atraktivními loka- 
litami, kam by se autem nedostali,  
a také si rádi protáhnou kostru  
(i když rozhodně nespadají do kate- 
gorie bláznivých sportovců hltajících 
kilometry). Projet se malebnou kraji- 
nou, zastavit se na několika kopcích  
a navázat si nějaká spojení s kamará- 
dy má své kouzlo... Přibližně v tomto  
duchu k tomu přistupuje skupina 
cca 15 radioamatérů z celé republiky,  
která letos již podesáté uspořádala 
týdenní radioamatérskou cykloexpedi- 
ci, ta letošní má označení Brdy 2013. 
V minulých letech se jí podařilo po- 
stupně objet celou republiku dokola, 
resp. pohraniční hory a navázat tisíce 
spojení. Dle pečlivého plánu postupně 
křižovali krajem od Štěchovic až po 
Příbram. Přespávalo se, kde to jen 
šlo – od fotbalových hřišť, tělocvičen  
až po vojenskou ubytovnu. Letošní 
ročník byl poznamenán vysokými 
teplotami a občasnými mírnými pře- 
háňkami, což představovalo zvýšené 
požadavky na účastníky (naštěstí ve 
zdejším kraji je dostatek pohostinných 
míst, kde lze doplnit tekutiny). 
Dne 28.7. vyrazila expedice z Mníšku 
pod Brdy, kde byla ubytována v pros- 
torách tamní školky, na další etapu  
do kopců. Ti odvážnější postupně 

„zdolali“ kóty Vrážky, Brdo, Liška  
a Studený Vrch a vyzkoušeli si, jak  
odtud fungují radiové vlny, zbytek 
si jen tu a tam někde zavysílal cestou  
a spíše směřoval do obce Osov, kde 
byla další základna. Nebylo se čemu 
divit, teploty dosahovaly rekordních 
hodnot, a tak zdravý rozum zvítězil. 
Původně bylo v plánu přenocovat  
v Hostomicích, ale bohužel tato 
možnost na poslední chvíli odpadla. 
Naštěstí s pomocí ... se podařilo najít 
alternativní možnost přespání v Osově 
na fotbalovém stadionu (přesněji na 
tamní tribuně). Poté co účastníci do- 
razili na místo a doplnili zásoby  
tekutin v osvěžovně, došlo i na stavbu  
antén a radiový provoz. Účastníci  
ocenili střechu tribuny – v noci se to- 
tiž přihnala menší bouřka a lehce 
sprchlo, díky ní zůstali radioamatéři  
i radiové přístroje bez úhony. 
Druhý den zamířila expedice přes  
Hostomice na kóty Písek, Plešivec  
a Ostrý, aby nakonec našla zázemí  
v Jincích, v budově tělocvičny tamní 
školy. Mezím se naštěstí mírně ochla- 
dilo, a tedy výstup na tyto již hůře 
přístupné kopce byl poměrně pří- 
jemný. 
Jménem účastníků si dovolím po- 
děkovat za vlídné přijetí a podporu  
při putování expedice vaším krajem, 
bylo nám radostí a potěšením. 

Za účastníky radiocykloexpedice  
Brdy 2013 Pavel OK1DX 
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DětskÝ Den  
aneB hURá, PRáZDninY
Dokončení ze strany 1.
Děti i dospělí si mohli vybrat z jízdy na koni či sulce (malý vozík), svezení 
na enduro motocyklu, jízdě na raftu, jízdě na lanové dráze, malování  
na obličej, třpytivého tetování, dovádění na skákacích atrakcích nebo svezení  
na vysokozdvižné plošině. Odpoledne obohatil také seskok hořovických 
parašutistů. Hasiči předvedli zásah při požáru auta nebo při slaňování.  
Z Berouna se přijela představit nová plně vybavená Tatra zakoupená z peněz 
EU. Všichni přítomní se mohli občerstvit chlazenými nápoji nebo domácími 
klobásami na grilu, které pro ně hasiči připravili. Celé odpoledne se vydařilo  
a rodiny se rozcházely spokojeně domů. 
Dětský den by se nemohl konat bez pomoci dobrovolníků a sponzorů, kterým 
chceme tímto veřejně poděkovat za finanční a věcnou podporu.
SPONZOři 2013: ❚ Agrona Rpety ❚ Alteko s.r.o. ❚ Antonín Mrázek ❚ APOKORK 
❚ Cukrárna J. Frajerová ❚ Dagmar Kuhle ❚ Daniela Moussilli ❚ Daniela Zengerle  
❚ ENERSYS a.s. ❚ Eva Fajrajzlová ❚ Eva Klozíková ❚ GASOLiNA s.r.o. ❚ HZS 
Beroun ❚ HZS Hořovice ❚ iV TRAVEL i. Hnízdilová ❚ Jan Osmančík ❚ Jaroslava 
Brůnová ❚ JSDH Hostomice ❚ JSDH Radouš ❚ Kamenictví Tomáš Čížek ❚ Karel 
Dvořák ❚ KiT BAZAR ❚ Kovošrot Lorenz ❚ K-THERM s.r.o. ❚ Lucie Maršálková 
Holíková ❚ Lukáš Příhoda JBR Team ❚ Mandík a.s. ❚ manželé Balašovi ❚ man- 
želé Laubovi ❚ manželé Nádvorníkovi ❚ manželé Odlasovi ❚ manželé Zábojovi  
❚ Mecaplast s.r.o. ❚ Město Hostomice ❚ Milan Mezek ❚ Milan Vinš ❚ Miroslav Turek 
❚ Petra Korytová ❚ Radek Krupa ❚ RNDr. V. Tarantová ❚ Royal Diamond s.r.o. ❚ 
Skákací hrady J. řezníčková ❚ SOREX s.r.o. ❚ Veronika Holíková ❚ 211 - ZP MV ČR
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Klubíčko Beroun, o.p.s. se dlouhodobě 
soustřeďuje především na péči o osoby 
se zdravotním postižením. Tato obecně 
prospěšná společnost funguje na princi- 
pech sociálního podnikání.
Co, že to znamená? Obecně prospěšným 
cílem Klubíčka je vytvářet trvale udrži- 
telné pracovní příležitosti pro skupinu  
osob výrazně znevýhodněných na trhu  
práce a k tomu jim poskytovat při- 
měřenou pracovní a psychosociální 
podporu. Těmito osobami jsou lidé se 
zdravotním postižením, pečující osoby 
z rodin handicapovaných a dlouhodobě 
nezaměstnaní. „Klubíčko založili rodiče 
postižených dětí a ti také určují jeho  
další rozvoj. Není proto divu, že vytváří- 
me pracovní příležitosti především pro 
lidi, jejichž život je ovlivněn zdravotním 
handicapem. Je pro nás důležité podat 
pomocnou ruku těm, kteří sami znají 
život s handicapem a obtížně hledají 
příležitost se uplatnit. Jejich praktické 
zkušenosti, prožitky a znalost proble- 
matiky jsou pro fungování Klubíčka 
neocenitelným přínosem. „jsme první 
sociální podnik na Berounsku, který 
na těchto principech funguje,“ vysvětluje 
ředitelka Alena Pecková.
z celkového počtu 32 zaměstnanců 
Klubíčko Beroun, o.p.s. k 30.6.2013  
zaměstnává 13 osob z této znevýhod- 
něné cílové skupiny (tj. 41 %) a tím 
naplňuje Deklaraci principů sociálního 
podnikání, která ukládá zaměstnávat 
minimálně 40% zaměstnanců z cílové 
skupiny.
Jméno Klubíčko je v povědomí beroun- 
ské veřejnosti již více než 16 let zave- 
dené v souvislosti s péčí především  
o lidi se zdravotním postižením, fyzic- 
kým i mentálním. Rovněž se ale dokáže 
dobře postarat i o osoby starší bez  
zdravotního handicapu.
V letošním roce jsme rozšířili naše 
služby o péči o seniory. nabízíme osob- 
ní asistenci přímo v bydlišti seniorů 
s možností nepřetržitého využívání 
služby – v denní i noční dobu, včetně 
víkendů a svátků. Dále seniorům 

670. pouť v Bezdědicích
18. srpna v 17.00 hod. byla sloužena mše svatá ze svátku nanebevzetí  
Panny Marie. Do bezdědického kostela připutovali sedláci a poutníci  
z okolních měst a obcí. Letos se prostor kostela téměř celý zaplnil. 
Při mši byla přítomnými poutníky zpívána starobylá poutní píseň  
„Tisíckrát pozdravujeme tebe“. Tato slavnost má hluboké historické kořeny 
a je velikou duchovní a společenskou událostí. Již naši předci putovali  
do Bezdědic, aby Panně Marii děkovali za vyslyšené prosby, úrodu a milosti  
uplynulého roku. Mši svatou celebroval duchovní správce hořovické  
farnosti Mgr. Stefan Wojdyla. Ten ve svém kázání připomněl význam  
Panny Marie Nanebevzaté pro dnešní společnost. 
Jsem přesvědčen, že se lidé opět navrátí k duchovním hodnotám a tradicím. 

Vít Šťáhlavský

nabízíme řadu fakultativních služeb  
- úklidové služby, zahradnické práce  
a praní a žehlení prádla.
Naše služby jsou dostupné na Beroun- 
sku a Hořovicku. Jedná se o doplnění 
pečovatelských služeb pro seniory 
dostupných většinou v omezené době, 
které nabízejí jiné organizace.
Osobní asistence je poskytována v při- 
rozeném prostředí uživatelů - v domác- 
nostech a rodinách seniorů, při dopravě  
a různých pochůzkách, při volnočaso- 
vých činnostech, na pobytech. Nabízíme 
veškerou škálu možné péče – osobní 
hygienu, pomoc v domácnosti, úklid, 
nákupy, dovoz stravy, pomoc se stravou, 
podávání léků, odvoz k lékaři a na úřady, 
zahradnické služby, trénink paměti, 

předčítání, společenské hry, asistenci  
v lázních.
Ceny se pohybují od 100,- do 120,- Kč 
za hodinu. Při využívání služeb v roz- 
sahu více jak 70 hod. měsíčně nabízíme 
VÝRAZNÉ SLEVY.
Více informací najdete přímo na webu 
Klubíčka: http://www.klubicko-ops.cz/
aktuality/, nebo u starostů obcí, které 
jsme informovali o nabídce. Případně  
na obecních úřadech a u praktických 
lékařů.
Markéta Růžičková
Fundraiser a PR
společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.
Damilská 172, 266 01 Tetín
Tel. +420 724 53 06 06
Email: mruzickova@klubicko-ops.cz
www.klubicko-ops.cz

Další PRvenství klUBíčka 
oBecně PRosPěšná sPolečnost klUBíčko BeRoUn  
je PRvníM sociálníM PoDnikeM na BeRoUnskU
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členové stP  
na celodenním výletě
Na počátku prázdnin vyrazilo 37 členů STP Hostomice na svůj  
celodenní výlet. Cílem byl tentokrát skanzen v Kouřimi a památky města 
Kostelec nad Černými lesy. 
Skanzen v Kouřimi původně vznikal jako záchranný regionální skan-
zen zánikem ohrožených objektů lidové architektury. Mezi nejstarší 
stavby náleží roubená polygonální stodola z Durdic, roubený špýchárek  
z Hrádku, poloroubený špýchar a chalupnická usedlost z Budče. Zaujaly 
nás i drobné stavby – zvonička, boží muka, kříž, včelí úly, kovárna a jiné. 
V Kostelci nad Černými lesy jsme si mohli prohlédnout renesanční  
zámek, zámeckou kapli sv. Vojtěcha, farní i hřbitovní kostel, muzeum 
hrnčířství, pivovar s muzeem i jiné památky. 
Počasí bylo dobré, výlet se vydařil. Výbor STP
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InzerCe

Pronajmu hezký byt o velikosti 2+kk (45 m2),  
2. patro, Hostomice, Tyršovo náměstí. Byt je za- 
řízen základním vybavením a spotřebiči (sporák 
s digestoří, lednička, pračka). Cena dohodou, 
poplatky v bytě nízké, parkování před domem. 
Dispozičně 2+kk (ložnice, pokoj s kuchyňským 
koutem). Možné využít i jako dvě samostatné  
ložnice s kk. 
Kontakt: Ivana Kverková tel. 604 255 529
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SpOLeČenSKá ruBrIKa / InzerCe

sPoRt
Mistrovská utkání v kopané
„a“ mužstvo
■ 7.9. od 17.00 hod. 
 Spartak Rožmitál - SK Hostomice 
■ 14.9. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - TJ Tochovice 
■ 21.9. od 16.30 hod. 
 FK Lety - SK Hostomice 
■ 28.9. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - SK Petrovice
„B“ mužstvo
■ 7.9. od 17.00 hod. 
 Union Cerhovice B - SK Hostomice B 
■ 14.9. od 14.00 hod. 
 SK Hostomice B - TJ Běštín 
■ 22.9. od 14.00 hod. 
 Hor. Neumětely B - SK Hostomice B 
■ 29.9. od 14.00 hod. 
 SK Hostomice B - TJ Felbabka
dorost
■ 1.9. od 10.15 hod. 
 SK Hostomice - Durisol Všeradice 
■ 7.9. od 10.15 hod. 
 FK Komárov - SK Hostomice 
■ 15.9. od 10.15 hod. 
 SK Hostomice - SK Chyňava/Nižbor 
■ 21.9. od 13.30 hod. 
 Horymír Neumětely - SK Hostomice 
■ 29.9. od 10.15 hod. 
 SK Hostomice - Spartak TOS Žebrák

oZnáMení
■ prohlídka zámku v Mníšku pod Brdy 
Zveme vás k prohlídce zámku v Mníšku 
pod Brdy, která se uskuteční ve čtvrtek  
19. září 2013. Odjezd smluvním autobusem 
ve 13 hodin od základní školy, prohlídka  
1. okruhu je objednána na 14. hodinu. 
Vstupné si každý uhradí sám. Jízdné: člen 
a dítě 20,- Kč, nečlen 50,- Kč. Přihlášky  
v papírnictví u školy. 
■ nabízím pronájem bytu 2+kk  
o celkové rozloze 40 m² po celkové rekon- 
strukci v Hostomicích. K dispozici sklepní 
prostory. 
Telefonní kontakt : 606 346 339 
■ Hledám k pronájmu nebytové  
prostory + soc. zařízení, vhodné pro  
provoz masáží.
P. Duníková tel.: 731 455 094

■ prodej hus
Farma ekologického hospodářství David 
Kořínek nabízí prodej vykrmených hus, 
možnost odběru od srpna 2013. 
Cena za 1 husu 500 Kč. 
Objednávky na tel. 732 400 641 nebo 
na korinek.david.eko@seznam.cz

PoDěkování
■ Členové STP Hostomice děkují bez- 
dědickému klubu Maracana za poskytnutí  
areálu k posezení nad kávou. Členové  
STP se sešli nejprve v místním kostele,  
o jehož historii zajímavě vyprávěl pan 
starosta Vít Šťáhlavský. I jemu patří 
poděkování. Výbor STP 

■ Sdružení dobrovolných hasičů 
v Běštíně děkuje uvedeným firmám, 
sdružením a jednotlivcům, kteří finančně 
nebo materiálně pomohli při konání 
Hasičského odpoledne dne 10. srpna 2013 
v Běštíně. 
Obec Běštín, SDH Radouš, SDH Hosto- 
mice, Elbetal s.r.o., Sorex s.r.o., Ivan 
Křenek, Alteko s.r.o., Roayal Diamond 
s.r.o., Zima s.r.o., BK autoservis, Vrba 
František, Plavjanik Ivan.

vZPoMínka
■ 23. srpna uplynulo již 15 let od úmrtí 
našeho tatínka, pana Otakara Soukupa  
a 20. srpna 11 let od úmrtí naší maminky, 
paní anastázie Soukupové. 

Stále vzpomínají  
dcery Helena a Marie s rodinami

■ 24. srpna uplynul 1 rok od úmrtí 
našeho tatínka, pan Karla Kadeřábka. 

Stále vzpomínají  
synové Karel a Jan s rodinami

■ Dne 22.8.2013 uplynulo již 40 let  
od úmrtí našeho tatínka a dědečka, pana 
adolfa Šavlíka, a 13.9.2013 uplyne již  
31 let od úmrtí naší maminky a babičky, 
paní Marie Šavlíkové. 

Stále vzpomínají dcera Olga Horáková  
a vnučky s rodinami

Přání
■ Dne 22. září oslaví pan Václav Hrubý 
75. narozeniny. 

Vše nejlepší přeje manželka, dcery a syn  
s rodinami, vnoučata a pravnouče

ZUBní Pohotovost
září 2013

■ 1. Dr. Magdalena Třesohlavá 
 Beroun, tel. 311 621 497

■ 7. a 8. Dr. Monika Tilschová 
 Liteň, tel. 311 684 138

■ 14. a 15. Dr. Simona Tesařová 
 Loděnice, tel. 311 672 253

■ 21. a 22. Dr. Richard Valta st. 
 Žebrák, tel. 311 533 384

■ 28. a 29. Dr. Richard Valta st. 
 Žebrák, tel. 311 533 384

Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin
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