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Vážení spoluobčané,

přeji vám požehnané vánoční svátky,  
prožité v kruhu vašich nejbližších. 

Těm nejmenším přeji,  
ať najdou pod stromečkem  

svůj vysněný dárek.
Do nadcházejícího roku 2013  

všem hodně zdraví, lásky  
a porozumění jednoho  

pro druhého.

Vít Šťáhlavský, starosta
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Přítomni: V. Šťáhlavský, V. Maršálek,  
J. Mikeš, V. Zachoval, M. Ulrich,  
J. Jirák, J. Mičan, S. Kubišta 
Neomluveni: V. Mandík 

zastupitelstvo města Hostomice: 
1. Schvaluje: 
a) Orgány schůze: 
 Návrhová komise:  
 V. Maršálek, S. Kubišta 
 Zapisovatel: V. Zachoval 
 Ověřovatelé zápisu:  
 J. Mikeš, M. Ulrich 
 Hlasování: 8-0-0  
 (pro-proti-zdržel se) 
b) Program veřejného zasedání.  
Hlasování: 8-0-0 
c) Rozpočtové opatření č. 6/2012.  
 Hlasování: 8-0-0 
d) Prodej částí pozemků parc.  
 č. 167/1, parc. č. 211/1, parc.  
 č. 211/6 a pozemků parc.  
 č. 167/5 a parc. č. 167/10  
 všechny v k.ú. Radouš za částku  
 500,- Kč/m2 za přeplocené části  
 pozemku a 100,- Kč/m2  
 za nezaplocené části pozemku.  
 Hlasování: 8-0-0 
e) Obecně závaznou vyhlášku obce,  
 kterou se stanoví zákaz provozo- 
 vání loterií a jiných her – zákaz  
 provozování výherních hracích  
 přístrojů a videoloterijních  
 terminálů. Hlasování: 6-0-2 
f) Revokaci bodu č. 1. písm. c)  
 usnesení č. 8/2012 – Město uhradí  
 vodné a stočné v domu č.p. 169,  
 a to od doby zavedení vodovodu  
 a kanalizace do doby nainstalování  
 bytových vodoměrů.  
 Hlasování: 8-0-0 

g) Revokaci bodu č. 1. písm. k)  
 usnesení č. 8/2012 – zastupitelstvo  
 schvaluje směnu pozemků: 
 1. parc. č. 1796/2, 1795/4, 1789/5,  
  1120/32 a 1120/47 všechny  
  v k.ú. Hostomice pod Brdy  
  ve vlastnictví města Hostomice  
  za pozemky parc. č. 1209/17,  
  1209/20, 1183/2 a 1183/10  
  všechny v k.ú. Hostomice pod  
  Brdy ve vlastnictví manželů Evy  
  Budilové a Stanislava Budila st.
 2. parc. č. 1211/1 a 1211/3 oba  
  v k.ú. Hostomice pod Brdy  
  ve vlastnictví města Hostomice  
  za pozemky parc. č. 1209/24  
  a 1201/2 oba v k.ú. Hostomice  
  pod Brdy ve vlastnictví Stani- 
  slava Budila st. Hlasování: 8-0-0 

2. ukládá: 
a) Starostovi, aby v součinnosti s  
 JUDr. Brodinovou podnikl kroky  
 vedoucí k odstranění chybného  
 právního stavu nájmu zeměděl- 
 ských pozemků a k dosažení tržní  
 ceny jejich nájmů.

3. Bere na vědomí: 
a) Informaci o plánované  
 rekonstrukci návesního rybníčku  
 v Radouši.
b) Informaci o postupu prací  
 na přípravě vodovodu a kanalizace  
 v Radouši.
c) Všechny body diskuze. 
Usnesení bylo schváleno. 
Hlasování: 8-0-0

uSneSenÍ ze zaSedánÍ zaSTupITeLSTVa  
MěSTa HOSTOMICe Č. 9/2012 KOnanÉHO 14. LISTOpadu 
2012 Od 18.00 HOdIn V HaSIČSKÉ zBrOjnICI V radOušI

Městský úřad informuje
■ Veřejné zasedání se uskuteční 12. prosince 2012  

od 18.00 hodin v Hostomicích.
■ upozorňujeme organizace a spolky, které budou žádat město  

o finanční příspěvek, aby tak učinily do konce roku.  
K žádosti přiložte rozpočet na rok 2013.

InforMace  
pro občany
Celkové náklady na svoz komu- 
nálního a tříděného odpadu za rok 
2011 byly 1.595.528,- Kč, z toho  
jsou náklady na svoz komunálního 
odpadu 974.709,- Kč a na svoz tří- 
děného odpadu to je 620.819,- Kč. 
V roce 2012 jsou celkové náklady  
na svoz odpadu kalkulovány  
ve výši 1.627.030,- Kč, z toho nákla- 
dy na svoz komunálního odpadu 
986.338,- Kč a na svoz tříděného  
odpadu 640.692,- Kč.
Na pokrytí těchto výdajů jsou od 
občanů vybírány poplatky na svoz 
odpadu, dle místní vyhlášky. V Hos- 
tomicích byly v roce 2011 i v roce 
2012 vybírány poplatky ve výši 
450,- Kč, z toho je poplatek 250,- Kč 
kalkulován na svoz komunálního 
odpadu a poplatek 200,- Kč na svoz 
tříděného odpadu. V roce 2011 bylo 
na těchto poplatcích celkem vybráno 
792.078,- Kč a v roce 2012 k datu 
31.10. bylo vybráno 800.565,- Kč. 
Z těchto údajů lze tedy vyvodit 
závěr, že v roce 2011 město dopláce- 
lo na svoz odpadů (tedy zaplacená 
částka firmě Rumpold byla vyšší 
než peníze vybrané na poplatcích) 
o 803.450,- Kč a v roce 2012  
o 826.465,- Kč. Tento rozdíl lze 
částečně snížit odpočtem příspěvků, 
které město získává jako bonus  
za tříděný odpad, v roce 2011 činil 
tento příspěvek 196.350,- Kč a v ro- 
ce 2012 k 31.10. 148.960,- Kč. 
Poté lze tedy konstatovat, že rozdíl, 
který vzniká mezi přijatými příjmy 
a zaplacenými výdaji na svoz od- 
padu činil v roce 2011 607.100,- Kč 
a v roce 2012 (s ohledem na údaje 
platné k 31.10.2012) činí 677.505,- 
Kč, k tíži města. 
Tyto náklady na svoz odpadu musí 
město pokrýt z jiných rozpočtových 
zdrojů.
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chodník před 
poštou
Před pár dny nechalo město opravit 
chodník před poštou. Parta vede- 
ná p. Karlem Dvořákem vyrovnala 
podloží, popraskané dlaždice vyhá- 
zela a doplnila je novými. Stav  
chodníku byl neúnosný. V hrozném 
stavu jsou chodníky i jinde a nejen  
na náměstí. Prostor před poštou  
je však asi ten nejfrekventovanější, 
a proto stálo za to opravu provést.  
I když jen provizorně a jen na zimu, 
protože na jaře předpokládáme  
opravu komplexní.
Ta by měla zahrnovat celou jižní 
stranu náměstí, prostor před poštou 
i Jednotou a budou-li peníze, možná 
ještě něco víc. To vše už ale podle 
komplexního projektu a v souvi- 
slostech revitalizace celého náměstí. 
I při tak malé a jednoznačně pozi- 
tivní opravě se vyskytly kritické  
hlasy. Proč tady? Proč ne i jinde?  
Proč při tom tak prášíte? (Řezání 
dlaždic se bez prachu opravdu ne- 
obejde!) A podobně.
Tak ta velká oprava bude i z tohoto 
pohledu asi dost náročná. 

Ing. Vladimír Zachoval

Konec hracích autoMatů 
v hostoMIcích – KonečnĚ!
Usnesením uvedeným na jiném místě tohoto čísla Hostomických 
listů zastupitelstvo města Hostomic schválilo zákaz hracích auto- 
matů na celém správním území města. V zákazu jsou obsaženy 
všechny typy přístrojů, které bychom jako hrací automaty normál- 
ně označili. Žádné vychytávky typu videoloterijních terminálů  
povolovaných někým jiným a fungujících „na jiném principu“  
ty stávající nahradit nesmí! 
Text příslušné vyhlášky už visí na příslušných místech k tomu 
určených tak, aby vše platilo už od začátku roku 2013. Prostě do- 
jedou stávající povolení a konec.  
K tomu pár poznámek: 
1. Proč tak pozdě? Slibovali jsme to už před volbami, ale zákonná  
situace byla taková, že otázka nezněla: „automaty ano či ne?“,  
ale „výnos z automatů obci (městu), nebo státu?“ V této situaci  
zastupitelstvo po volbách rozhodlo, že když tu to zlo být musí, tak  
ať z toho městská kasa alespoň něco má. Zákonná situace se ale 
změnila a od nového roku je to tak, že když obec (město) zákaz 
přijme, je stát (ministerstvo financí) povinen toto respektovat a jimi 
povolované přístroje nepovolovat. 
2. Proč zas něco zakazovat? Myslím, že v zastupitelstvu může 
převládat názor, že zakazovat by se toho mělo co nejméně. Jen to  
nezbytné a do toho právě asi zákaz hracích automatů patří. Sázením 
na automatech se vytváří závislost a ta pak plodí případy s tragic- 
kými sociálními konci. Tak to prostě je. Zastupitelstvo zastupuje  
samozřejmě i hráče i majitele automatů i hostinské, kteří z nich  
mají nezanedbatelný příjem. Ale hlavně zastupuje i ty, kteří tím 
průmyslem trpí. Rodiny gamblerů, které se kolotočem půjček  
a exekucí dostávají až na dno. 
3. V diskuzi před (ne jednomyslným) přijetím zákazu na veřejné 
schůzi 14. listopadu v Radouši zazněla obava z vytváření nerovných 
podmínek pro podnikání v pohostinství. Jak k tomu hostinští  
v Hostomicích přijdou, že v okolních vesnicích automaty být mohou  
a tady ne? Vždyť jim mohou odcházet hosté k těm „svobodomysl- 
nějším“ sousedům! K tomu je zajímavá dnešní debata našeho pana 
starosty se starostou jedné z vedlejších obcí (16.11.) Ten se informa- 
ci o možnosti rušení hracích automatů rozhodnutím zastupitelstva  
velice podivil a nadšeně si vzor vyhlášky s komentářem nechal  
poslat. Moc bych se nedivil, kdyby se ony podmínky pro podnikání  
v pohostinství vyrovnaly ještě do konce roku – tamtamy už duní! 
4. Zvolili jsme výběrový zákaz. Jen ty nešťastné automaty.  
Nikdo nechce rušit tomboly, ani chlapům v hospodě kazit potěšení  
z mariáše nebo prší. Ing. Vladimír Zachoval
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o hIstorII a význaMu  
MarIánsKého sloupu  
na tyršovĚ náMĚstí v hostoMIcích
Roku 1713 vypukl ve Vídni hlízový mor. Morovou nákazu do Prahy zavlekl 
krejčovský tovaryš, který utekl z vídeňské karantény. 
Tato zákeřná nemoc během půl roku měla na svědomí jen v Praze 13 540  
lidských životů. Mor se nevyhnul ani podbrdskému kraji. Tak například  
v Lochovicích zemřelo 68 lidí, v obci Radouš 5 lidí. Mor zabíjel i na Příbramsku 
a jeho okolí. Morová rána se jako zázrakem vyhnula Bezdědicím a městu  
Hostomice. Kostely po čas nákazy byly zavřené a bohoslužby se konaly  
na návsích a náměstích. Na těchto místech, kde se lid scházel k modlitbě, byly  
na památku oněch událostí stavěny sochy světců a mariánské sloupy.
Hostomičtí občané nechali z vděčnosti, že jejich město bylo před morovou  
nákazou uchráněno, postavit v roce 1714 sloup se sochou Bolestné Panny  
Marie. Původně stál sloup jinde na náměstí. Tam, kde se dnes nachází, byl  
umístěn při zakládání parku 29. března 1899. 
18. ledna 1921 se přehnala prudká vichřice a sochu shodila. Byla silně poško- 
zena. Pan prof. Krauman z Prahy nechal pořídit novou sochu a původní nechal 
opravit a uložit do farní zahrady v Hostomicích. Obě sochy se dochovaly a jsou 
na dvoře radnice. 
Malé připomenutí atributů Panny Marie:
Zpravidla na mariánských sloupech je znázorněna Maria jako Imakulata  
(z latiny) Neposkvrněná, je to v katolické církvi titul Panny Marie. Sochy a obrazy 
Panny Marie, která stojí na zeměkouli, patou drtí hadovi (ďáblu) hlavu a před 
nohama má půlměsíc. Kolem hlavy 12 hvězd. 
Sedmibolestná je zobrazena se sedmi meči v srdci. Meče nám připomínají  
sedm bolestí Panny Marie.
❚ Proroctví Simeona v chrámě („tvojí duší pronikne meč“). ❚ Útěk do Egypta 
před králem Herodem, který chtěl zabít malého Ježíška. ❚ Ztráta dvanáctiletého  
Ježíška v chrámě. ❚ Setkání s Ježíšem na křížové cestě. ❚ Ukřižování a smrt Ježíše.  
❚ Snímání Ježíše z kříže. ❚ Ježíšův pohřeb.
Bolestná se znázorňuje s jedním mečem v srdci, který symbolizuje tu největší 
bolest pro matku, a to smrt dítěte. A protože Panna Maria je matkou nás všech, je 
symbolika bolestné Marie na sloupu v Hostomicích znázorněním bolesti matky 
Panny Marie nad zemřelými dětmi při morové ráně. 
Shrnutí oprav a restaurátorských prací na sloupu a pískovcové soše Bolestné 
Madony: 
I. etapa červenec 2011 – restaurátorský průzkum, zajištění památky, 
 nákup pískovce - hrazeno z prostředků veřejné sbírky 44.000,- Kč 
II. etapa listopad 2011 – restaurátorské práce 45.100,- Kč 
III. etapa únor 2012 – hrubování, příprava modelu 31.920,- Kč 
IV. etapa květen 2012 – dokončení výroby sloupu, přeprava, osazení 90.060,- Kč 
V. etapa červen 2012 – příprava, rekonstrukce madony 30.780,- Kč 
VI. etapa listopad 2012 – dohotovení kopie sochy, 
 spárování, hydrofobizace  94.734,- Kč 
Celkové náklady na rekonstrukci sloupu a madony 
byly včetně DPH 336.594,- Kč 
Touto cestou bych rád poděkoval všem, kdo přispěli veřejnou sbírkou na opravu 
sloupu se sochou Bolestné Panny Marie. Vít Šťáhlavský, starosta města 



CO Se u náS děje

5

sázení stromů v hostomicích 
a bezdědicích
Hostomice – Lípy, javory, kaštany i duby. Tyto listnáče zdobí  
od víkendu okolí hostomického hřbitova a bezdědickou náves. Nové 
vzrostlé stromy nahradí pokácené dřeviny, které by kvůli svému 
poškození ohrožovaly kolemjdoucí. Hostomičtí se pokusili přilákat 
na akci, při které byly vysázené desítky stromů, i obyvatele města  
a okolních obcí. A jak to dopadlo? „Přišli jen ti, kteří chodí pomáhat 
pravidelně,“ konstatoval za město Hostomice Vít Maršálek. „Snažili 
jsme se pozvat i ty, kteří se do města v poslední době přistěhovali.  
To se nám ale nepodařilo,“ pokračuje Vít Maršálek. Podle něj by  
se lidé mohli více podílet na utváření svého bydliště. Se sázením  
si nakonec muselo poradit několik dobrovolníků z Hostomic, Bezdědic 
a Radouše.

vážení fotografující 
spoluobčané! 
V současné době město připravuje nové we- 
bové stránky. Na titulní stránce bude grafika 
sestávající kromě jiného i z jedné historické  
a jedné aktuální fotografie z Hostomic. S těmi 
historickými potíž není, ale ta aktuální stále 
není ta pravá. 
Pokud máte nějaké vlastní dobré, aktuální a pro  
Hostomice charakteristické fotografie, jste 
ochotni je dát pro uvedený účel k dispozici  
a bude-li vám dostatečnou odměnou vidět svoji 
fotku zveřejněnou na webu města - ozvěte se.
Fotografie můžete v obvyklých digitálních  
formátech posílat na emailovou adresu: 
starosta@hostomice.cz

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 říjnovém čísle jste poznali foto kapličky 
v Radouši. 
V listopadovém čísle jsme otiskli foto 
bývalé cihelny v Hostomicích. Vylosova- 
nými výherci jsou: M. Šustrová, Hosto- 
mice, J. Moravec, Hostomice a J. Grunt, 
Hostomice. Gratulujeme! Knihy jsou  
k vyzvednutí u pana starosty.
Losovat budeme z odpovědí došlých  
do 14.12.2012 včetně.
prosincová soutěžní fotografie:

soutĚžte  
s hostoMIcKýMI  
lIsty!

Víkendová akce města mohla 
lidi odradit i kvůli počasí, kdy  
od rána drobně mrholilo.  
Podle Lucie Maršálkové ale 
takové počasí je pro sazenice 
nejvhodnější. „Neosychají koře- 
ny. Vhodná je i doba, ve které 
sázíme. Na jaře by mohly  
stromy usychat,“ sdělila jedna  
z těch, kteří se sobotním sáze- 
ním pomohli. Jak dále uvedla,  
zasazením dřevin práce neskon- 
čila. Na jaře budou potřebovat 
další péči. 

Autorka Radka Kočová 
Přetištěno  

z Berounského deníku
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Městská knihovna hostomice
Na měsíc říjen a listopad byla v knihovně vyhlášena nová soutěž pro děti.  
Žáci základní školy (věříme, že i jejich rodiče) si ověřili své znalosti  
v literární soutěži ve dvou doplňovačkách. Soutěže se zúčastnili celkem 74 žáci  
ze ZŠ P. Lisého v Hostomicích a ZŠ v Osově. Ze správných odpovědí vylosovali 
dne 16.11.2012 čtenáři knihovny 10 výherců, kteří byli odměněni knihami.
Tajenka:
1.-5. ročník - Václav Kliment Klicpera 
6.-9. ročník - 1. část: Václav Kliment Klicpera, 2. část: Divotvorný klobouk
Pokud vás v doplňovačce pro 1.-5. ročník potrápila otázka „Jak se jmenuje 
vesnička, u které leží Rákosníčkův rybník Brčálník“, tak vězte, že se jmenuje  
Tancibudka. (Není to hezký název?) Tato odpověď byla opravdu velmi těžká,  
proto jsme ji prominuli.
Vylosovaní výherci: Daniel Ployer, Pavel Fousek, Lukáš Randák, Stanislav  
Navrátil, Ondřej Beneš, Petra Hejduková, Daniel Horák, Kateřina Synková,  
Natalie Kühle, Kateřina Šebková. 
Václav Kliment Klicpera, byl český spisovatel, především dramatik a vlastenec. 
Narodil se 23.11.1792 ve Chlumci nad Cidlinou. Zemřel 15.9.1859 v Praze. 
Působil jako středoškolský profesor na gymnáziu v Hradci Králové a později  
v Praze. Akademické gymnázium v Praze se jeho zásluhou stalo prvním  
českým gymnáziem v Rakousko-Uhersku.
V. K. Klicpera hrál a řídil ochotnické divadlo v Hradci Králové, později  
působil ve Stavovském divadle v Praze jako herec a dramatik. Napsal více než  
dvacet divadelních her, psal historická dramata i veselohry. K těm nejznámějším 
patří např. Blaník, Jan za chrta dán, Divotvorný klobouk, Veselohra na mostě, 
Hadrián z Římsů, Rohovín Čtverrohý.
Víte, že v poslední zmíněné hře není ani jediná ženská role? A víte proč?  
Již v době svého studia psal Klicpera divadelní hry a pořádal divadelní  
představení ve svém rodišti. Jednou však chlumecká děvčata vyhlásila stávku  
a nechtěla hrát česky (připomeňme si, že jde o dobu Rakousko-Uherska). Proto  
se Klicpera rozzlobil a přes noc napsal hru bez ženských postav. 
V. K. Klicpera psal také historické povídky. Nejoblíbenější v jeho době byla  
povídka s názvem Točník. 

stroM pŘání
nová akce pro děti  
(ale zapojit se mohou  
i dospělí) 
Od 5.12.2012 bude v 1. patře 
městského úřadu umístěn STROM 
PŘÁNÍ, tj. vánoční stromek, na 
který mohou děti zavěsit vánoční 
přáníčka, určená svým kamarádům, 
případně i rodičům a známým. 
Jak by mohla vypadat? 
1. Přáníčka mohou být napsaná  
 i nakreslená a neměla by mít  
 větší formát než A5.
2. Pozor děti! Nejde o seznam  
 dárků Ježíškovi! Jde o to,  
 popřát někomu něco hezkého! 
3. Přáníčka mohou být i nepo- 
 depsaná (pro větší překvapení),  
 ale měla by obsahovat, komu  
 jsou určena – alespoň křestní  
 jméno nebo iniciály. 
 (Například: Přáníčko pro Janu  
 ze 2. tř. nebo Přáníčko pro  
 J. N. ze 2. tř.). 
 V žádném případě neuvádějte  
 celé adresy! 
4. Přáníčko pověsíte na stromeček  
 háčkem, kolíčkem na prádlo  
 nebo mašličkou, které můžete  
 dostat v knihovně. 
5. Přáníčko si může odnést jen  
 ten, komu je určeno, a to ve  
 středu 19. prosince.

Dovolená  
v Městské knihovně  

v hostoMicích  
ve Dnech 20.-31.12.2012.

knihovna  
váM všeM přeje hezké 

vánoce a krásný  
nový rok. 
těšíMe se  

na vaši návštěvu.
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Znáte ho nejspíš všichni, aniž byste si to uvědomovali. Stačí 
si připomenout, kdo letos na olympiádě v Londýně šel v čele 
české výpravy a mával naší vlajkou – Petr Koukal, nejlepší 
český badmintonista.
Možná ale ne úplně každý ví, že pochází z Hořovic, kde žijí  
i jeho rodiče a je tedy i tak trochu „náš“.
Cesta k olympijské nominaci a navíc ještě korunovaná  
funkcí vlajkonoše české výpravy však byla velmi dramatická. 
Petr se musel nejdříve utkat se soupeřem nejtěžším a za- 
bojovat o svůj vlastní život. S pomocí rodiny, přátel, lékařů  
a vlastní silné vůle se mu povedlo zhoubný nádor porazit.
Jedním z nejdůležitějších spolubojovníků, kteří stáli Petrovi  
po boku, byl bezpochyby p. Ivan Křenek, jeho dlouholetý  
přítel a kouč (mimo jiné i tiskař a grafik Hostomických listů). 
Vedle veškeré podpory a soustředění se na souboj s onkolo- 
gickým onemocněním pomohl ještě Petrovi stanovit si cíl 
vzdálenější. Tím cílem se stala účast na Olympijských hrách 
2012 v Londýně. Tenhle sen, který stál Petra Koukala také 

mnoho sil, se ale zároveň stal i další motivací v boji proti 
zákeřné nemoci.
A o tom všem postupně vznikal podle námětu Ivana Křenka 
film s názvem „CESTA SNU Petra Koukala“. Celovečerní  
dokument mapuje s velkou otevřeností a místy i jemným  
humorem 2 roky dramatického života olympionika Petra  
Koukala. Pro nás je film atraktivní i tím, že se natáčelo  
také v okolí Hořovic a můžeme v něm poznávat některé 
malebné brdské lokality.
Sice už víme, že všechno dobře dopadlo, přesto však stojí  
za to na dokument zajít do kina, nebo si na něj počíhat  
v televizi (zatím pouze na HBO). Už proto, že není určen  
jen sportovcům, ale především mladým mužům, kteří jsou  
ve věku mezi 20 – 30 lety rakovinou varlat ohroženi nejvíce. 
I kvůli tomu totiž film vznikl a tato myšlenka je v něm silně 
akcentovaná.
A film bude bavit určitě i dívky, protože Petrovi to tam moc 
sluší a tenhle nelehký úsek svého života zvládl i před kame- 
rou s velkou noblesou. Irena Zachovalová

cesta snu petra KouKala
film režiséra vladimíra baráka měl premiéru 12. listopadu 2012  
v pražském kině aero a hostomické listy byly u toho
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Drazí přátelé,
hodinky jsme si zase posunuli o hodinu zpět, každý den se 
nyní rychle krátí. Nese to s sebou zvláštní smutek, alespoň 
pro ty, kdo milují dlouhé letní dny plné světla, nabízející 
pocit volnosti a větších možností. Zároveň je to signál,  
že se blíží advent. Měsíc dlouhých večerů a temných rán, 
měsíc příprav na příchod Ježíše Krista. Adventní čas má  
v našem národě hlubokou duchovní tradici. Naši předkové 
nám zanechali dostatečné svědectví o tom, jak prožívat 
adventní dobu. Příroda na prahu zimy jakoby nám sama 
chtěla pomáhat ke ztišení a zamyšlení. Člověk si znovu 
může připomenout, že je nedokonalý a bez Boží pomoci 
ztracený. Je to důvod k novému navazování spojení, zvláště, 
bylo-li přerušené. Stále znova si uvědomujeme: Ježíš je  
blízko, nesmíme se s ním minout. Půjdeme mu naproti. 
Je třeba připravit cestu Pánu. Do našeho srdce můžeme 
připravit tuto cestu jen my sami. Snad můžeme přibrzdit 
rychlost našich vozů do té míry, že nepřehlédneme to,  

co jindy nevidíme. Třeba zjistíme, že žít úžasnou rychlostí 
postrádá smysl. Před sebou stejně neutečeme. Sebe sama 
pravdivě objevíme, když si na sebe počkáme.
Doba adventní nám také nabízí možnost dívat se dopře- 
du, nikoli podléhat pokušení se jen ohlížet nazpět či zůstat 
stát na místě. Pohled dopředu se vzpřímeným postojem  
se nemusí obávat prázdna a tmy, ale je předpokladem  
vyjít naproti tomu, který je pánem časů. Ježíš přichází  
ve stále nových podobách a zve nás k setkáním, která  
se nedají jednoduše naplánovat pouhým opakováním  
navyklého. Advent je tedy příležitostí očistit náš zrak  
a učit se lépe vnímat Boží přítomnost ve stvoření. Je poz- 
váním k plnějšímu poznávání, jak nevyčerpatelným  
zdrojem naší radosti je skutečnost, že Ježíš k nám přichází 
už teď a své přicházení završí na konci věků. 

Radostný advent a požehnané vánoční svátky vám přeje  
a na cestu rokem 2013 žehná Stefan Wojdyla, kněz

❚ OrIgInáLnÍ ITaLSKý CHLÉB FOKáČa ❚ ITaLSKÉ 
TěSTOVInY agLIO, OLIO, peperOnCInO, arraBBIaTa, 
puTTaneSCa ❚ MaSa a rYBY MeTOdOu BraISIng 
(dLOuHÉ dušenÍ) ❚ grIL ❚ MÍCHanÉ zeLenInOVÉ 
SaLáTY ❚ MOuČnÍKY a dezerTY ❚ HOrKá ČOKO- 
Láda ❚ KáVa COSTadOrO OCeněná 1. MÍSTeM  
za CHuť a KVaLITu ❚ prOdej BIOpOTraVIn

Vaříme italsky s láskou

TeL. 774 111 144
MOžnOST OBjednáVeK pO TeLeFOnu

HOSTOMICKá
  FOKáČa

Držíme se traDičních receptů  
italské Domácí kuchyně

Vaříme VžDy z čerstVých suroVin  
a pečliVě Vybíráme sVé DoDaVatele

nepoužíVáme mražené polotoVary,  
konzerVanty a umělá DochucoVaDla

Vaříme i bezmasá, teDy Vegetariánská jíDla

OTeVÍraCÍ dOBa: úTerý – páTeK 8.30–16.00 HOd.
SOBOTa 8.30–14.00 HOd.   ❚   neděLe – pOnděLÍ zaVřenO

TYršOVO náM. 160, HOSTOMICe

adventní neděle – mše svaté: 
16.00 (sobota) Hostomice, 8.30 Lochovice,  
10.00 Hořovice, 11.30 Mrtník, 15.00 Praskolesy 
pondělí 24.12., Vigilie narození páně – mše svaté: 
14.00 Praskolesy, 16.00 Hostomice, 22.00 Mrtník, 
24.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí
úterý 25.12., Slavnost narození páně – mše svaté: 
8.30 Lochovice, 10.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí,  
11.30 Mrtník, 15.00 Praskolesy
Středa 26.12., sv. štěpána – mše svaté:  
8.30 Lochovice, 10.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí,  
11.30 Hostomice 
pondělí 31.12., poděkování za uplynulý rok  
– mše svaté: 18.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí 
úterý 1.1., Slavnost Matky Boží, panny Marie  
nový rok – mše svaté:  
8.30 Lochovice, 10.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí,  
11.30 Mrtník, 15.00 Praskolesy
další programy prosinec – začátek roku: 
adventní koncert Berounského Svatojakubského 
chrámového sboru: 3. adventní neděle  
16.12. v 16.00, Hořovice, kostel sv. Jiljí 
adventní koncert základní umělecké školy  
josefa Slavíka eja CHOrI juBILeMuS:  
4. adventní neděle 23.12 v 15.00, Mrtník, kostel 
návštěva betléma: úterý 25.12.  
od 14.00 do 17.00, Hořovice, kostel sv. Jiljí 
Tradiční vánoční zpívání:
25.12. 14.00, Mrtník, kostel 
26.12. 14.00, Hořovice, kostel sv. Jiljí,  
15.30 Praskolesy, kostel,  
17.00 u vánočního stromečku U Kmentů na Ptákově. 
Slovem provází Jaroslava Prokopová.  
Hraji a zpívají Macechy a jejich přátelé.

adventní zaMyšlení
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zprávy  
z Mš hostoMIce
Ve čtvrtek 15.11. jsme se již podruhé 
podívali do Čechovy stodoly. Tentokrát 
nás čekala ukázka vánočních tradic  
a Mikuláš. První skupina dětí se ocitla  
v pekle, kde nás uvítal jeden veselý 
čert. Většina dětí tuto návštěvu zvládla 
skvěle. Branou jsme prošli do nebe, kde 
Mikuláš rozdal sladkosti. Ocitli jsme se 
v Betlémě, kde si děti vyslechly příběh  
o narození Ježíška.
Děti z druhé skupiny si zatím v dílničce 
vyrobily svícny z perníkových hvězdiček. 
Program se dětem líbil. Je zde příjemné 
prostředí se vstřícnými lidmi.

Jiřina Kačírková

lampiónový průvod  
v bezdědicích
Jak bývá poslední dobou v mnoha obcích hezkou 
tradicí, rozhodli jsme se i my, Bezdědičtí, začít  
s pořádáním vlastních „komorních“ lampiónových 
průvodů. U dětského hřiště v Bezdědicích se od- 
poledne 10. listopadu sešlo kolem pětatřiceti dětí 
s lampiónky, v doprovodu svých rodičů či jiných 
příbuzných. Vydali jsme se směrem na „Průhon“, 
tedy cestou k lesu. Průvod vedl „Martin“ na koni  
a dovedl děti k odměnám, které si vylovily ze skle- 
nic naplněných senem či obilím. Další drobnosti  
a medaile za statečnost pak čekaly děti po návratu 
na náves – už za tmy. Všichni si pak mohli pohrát 
a popovídat u občerstvení a čaje či svařáku pro 
zahřátí. Snad se všem procházka líbila a budou 
se těšit na shledání zase za rok. Děkujeme všem 
zúčastněným, těm, kdo pomohli, přispěli a upekli!

Jana Císařová a Lenka Mikitincová
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druhý koncert eja CHOrI  
juBILeMuS jehož mottem je text 
slavného motetta jiného českého 
kantora Tomáše Kolovrátka (1763-
1831) se uskuteční v kostele Naroze- 
ní Panny Marie v Mrtníku o čtvrté 
adventní neděli 23. prosince 2012  
od 15.00 hodin. Tytéž účinkující 
bude doprovázet Přemysl Kšica 
(1981), pražský chrámový varhaník, 
který po maturitě na gymnáziu ab- 
solvoval studium hry na varhany 
na Pražské konzervatoři (prof. Josef 
Popelka). Dále pokračoval na Aka- 
demii múzických umění v Praze  
a na Staatliche Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst ve 
Stuttgartu v oboru varhany, kde  
absolvoval ve třídě Prof. Dr. Ludgera 
Lohmanna. Studiu varhanní impro- 
vizace se věnoval pod vedením 
prof. Jaroslava Vodrážky, doc. Jaro- 
slava Tůmy a Johannese Mayra. 
Působil též pedagogicky v rámci  
varhanního kurzu pořádaného Arci- 
biskupstvím pražským za účelem 
zdokonalování hry chrámových var- 
haníků. Intenzivně se věnuje kon- 
certní činnosti u nás i v zahraničí. 
Pravidelně spolupracuje s řadou 
hudebních těles (Pražský katedrální 
sbor, Canti di Praga, Čeští symfoničtí 
sólisté). 
Sváteční slovo pronese P. Mgr. Stefan 
Wojdyła. 
Vstupné dobrovolné bude věnováno 
na obnovu kostela. 
Srdečně zveme!

pŘedvánoční Koncerty  
záKladní uMĚlecKé šKoly  
josefa slavíKa hoŘovIce
Žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké 
třídy Květuše Ernestové provedou v prosinci 2012 dva koncerty duchovní 
hudby.
Dominantou obou koncertních programů bude MISSA EX D českého  
kantora Jiřího Ignáce Linka (1725-1791), který patří k významným sklada- 
telským osobnostem české hudby 18. století. Rodák z Bakova nad Jizerou  
získal hudební vzdělání mj. u varhaníka Václava Červenky v Mladé Boleslavi  
a v Praze u proslulého Josefa Segera. V roce 1743 provedl v Praze při koru- 
novaci Marie Terezie své, i dnes hojně provozované, Korunovační fanfáry.  
Od roku 1747 až do své smrti působil ve svém rodišti jako písař, později  
kantor a ředitel kůru městského kostela sv. Bartoloměje. Z tří set docho- 
vaných Linkových skladeb zazní na koncertech také pastorela Hleďte, bratři, 
jaká jasnost. 

první koncert gLOrIa! CO TO? se koná o třetí adventní neděli  
16. prosince 2012 od 18.00 hodin v kapli zámku Hořovice. Zpívat bude  
Květuše Ernestová a komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy  
Josefa Slavíka se svými sólisty za doprovodu Táni Rezkové (zobcové flétny), 
Hany Hoffmannové (housle) a Petra Svobody (klarinet). Trumpetové par-
ty přednesou Jakub Svejkovský a 1. trumpetista trubačů prezidenta České  
republiky František Svejkovský. Maestrem di cappella bude varhaník světo- 
vého formátu Vladimír Roubal (1965), ředitel chrámové hudby Královské 
kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Tento již 107. samostatný veřej- 
ný koncert žáků ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy  
Květuše Ernestové uzavírá tradiční adventní prohlídky státního zámku  
v Hořovicích (www. zamek-horovice.cz).
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oznáMení
■	 V bezdědickém kostele Nanebevzetí 
Panny Marie bude 1. prosince v 10 hod. 
sloužena MarIánSKá BOHOSLužBa. 
Zváni jsou všichni lidé dobré vůle. 
■	 Žáci ZŠ Pavla Lisého ve spolupráci  
s členy STP v Hostomicích pro vás 
připravili VánOČnÍ VýTVarnOu 
dÍLnu, určenou pro všechny zájemce, 
zvláště pro babičky s vnoučaty. Můžete 
si zhotovit třeba dárkovou krabičku, 
svícínek, zvoneček, nazdobit perníčky, 
dárkovou láhev na likér, vyrobit závěsy  
do oken a další drobnosti. Posedíme  
u šálku kávy nebo čaje. 
Budeme se na vás těšit ve čtvrtek  
13.12.2012 od 13.30 hod. v nově zařízené 
cvičné kuchyni ZŠ Pavla Lisého (starý 
vchod). 
S sebou: 20,- Kč, 2 jablka, nůžky, několik 
větviček jehličnanů. Ostatní materiál  
zajistíme. 
■	 Výbor STP v Hostomicích vás srdečně 
zve na dIVadeLnÍ předSTaVenÍ 
pOdSKaLáK, které se uskuteční  
v sobotu 8. prosince 2012 od 18 hodin  
v Žebráku. Odjezd autobusem z Hostomic 
od papírnictví v 17.15 hodin. 
Vstupenky lze objednat v papírnictví  
u školy. Člen STP zaplatí 50,- Kč, nečlen 
80,- Kč (včetně dopravy). 
■	 Připomínáme členům STP MOž- 
nOST VYužITÍ přÍSpěVKu 50,- Kč  
na masáže, bazén, nebo pedikúru. 
■	 darujI bílé dívčí brusle s nasta- 
vitelnou velikostí od 35 do 38 a černé  
dámské brusle velikosti 39, kolečka 72 mm 
(oboje použité, ale plně funkční, na běžný 
český terén stačí). Tel. 723 455 330.

vzpoMínKa
■	 Dne 29.11. uplyne 10 let, co nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček, pan  
Ludvík Batelka. Vzpomeňte s námi. 
Děkujeme.
■	 Dne 15.12 2012 
by paní Ladislava 
jordáková oslavila  
70 let. Bohužel běh  
života jí to nedo- 
přál. Opustila nás  
před čtyřmi roky, 
8.10.2008. Kdo jste 
ji znali, věnujte jí  
v dnešním uspěcha- 
ném světě tichou vzpomínku. 

Děkuji, Jiří Kvičinský
■	 Dne 23. prosince uplyne 10 let,  
kdy nás navždy opustil manžel, dědeček  
a pradědeček, pan jan Kadeřábek  
ze Lštěně. Za vzpomínku děkují 

manželka a děti s rodinami
■	 24.12.2012 uplyne 1 rok od úmrtí 
našeho manžela a tatínka, pana jaroslava 
Lonka. 

Vzpomínají manželka a syn s přítelkyní

podĚKování
■	 Dovolte, abychom touto cestou podě- 
kovali všem, kdo přišli doprovodit naši 
maminku Milušku Barborkovou na té 
úplně poslední cestě. Za květinové dary,  
za slova útěchy od těch, kteří ji měli rádi. 
Díky za krásná a upřímná slova paní 
farářky církve Československé husitské, 
která se s ní důstojně rozloučila za nás  
za všechny. 
Velice si vážíme toho, že se se svou 
dlouholetou činovnicí přišli také rozloučit 
hostomičtí baráčníci.

Ale této velmi smutné události předcházel 
třítýdenní pobyt naší maminky v místním 
Domově pro seniory v Zátoře. Můj veliký 
obdiv a dík patří zejména zdravotnické- 
mu personálu v domově za jejich hluboce 
lidský přístup a vzornou péči. Navzdory  
tomu, že jí byla poskytována profesionál- 
ní péče, nebylo v lidských silách průběh 
její zákeřné nemoci ovlivnit. Paní Milo- 
slava Barborková odešla v odpoledních 
hodinách 5. listopadu tohoto roku.

Eva Šťáhlavská a Pavel Barborka

zubní pohotovost
prosinec 2012
■	 1. a 2. Dr. Markéta Šedivá 
 Beroun, tel. 311 612 291
■	 8. a 9. Dr. Štěpánka Šedivá 
 Beroun, tel. 311 611 241
■	 15. a 16. Dr. Zdeňka Šmejkalová 
 Lochovice, tel. 311 537 796
■	 22. a 23. Dr. Ladislava Švábová 
 Hořovice, tel. 311 513 375
■	 24. Dr. Simona Tesařová 
 Loděnice, tel. 311 672 253
■	 25. Dr. Monika Tilschová 
 Liteň, tel. 311 684 138
■	 26. Dr. Magdalena Třesohlavá 
 Beroun, tel. 311 621 497
■	 27. a 28. Dr. Adéla Ulčová 
 Žebrák, tel. 311 533 447
■	 29. a 30. Dr. Richard Valta ml. 
 Žebrák, tel. 311 533 384
■	 31. a 1.1.2013 Dr. Richard Valta st. 
 Žebrák, tel. 311 533 384
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.

poděkování starosty 
Děkuji všem dobrovolníkům, kteří v Hostomicích a Bezdědicích sázeli 
stromy a tím obohatili veřejný prostor o novou zeleň. 
Děkuji všem, kdo sponzorskými dary a svou prací podpořili akce,  
které město pořádalo v roce 2012. 
V neposlední řadě bych rád poděkoval našim dobrovolným hasičům 
za jejich obětavou činnost, kterou vykonávají ve svém osobním  
volnu, bez nároku na odměnu. Při této náročné službě pro nás  
ostatní občany mnohdy nasazují vlastní životy.

Vydává: MěÚ Hostomice
Odpovědná osoba: Vít Šťáhlavský
Redakce: Ing. Vladimír Zachoval, Karel Grunt, 
Jana Císařová, Sandra Svobodová
Grafické zpracování a tisk: Ivan Křenek, Hořovice
Adresa redakce: MěÚ Hostomice, Tyršovo nám. 165,  
267 24 Hostomice, tel.: 311 584 101 - ústředna, 
fax: 311 584 116, e-mail: starosta@hostomice.cz, 
www.hostomice.cz
Evidováno MKČR pod č.: E11276
Právo omylu a tiskových chyb vyhrazeno.
Text je chráněn dle autorského zákona.
Za obsah a formu článku odpovídá jeho autor.
Uzávěrka HL je vždy 20. den v měsíci.
Do té doby můžete své příspěvky předávat písemně 
pí Merunové na MěÚ, faxem na číslo 311 584 116 
nebo telefonicky na číslo 311 584 101 - ústředna, 
nejlépe však v elektronické podobě na e-mail:  
starosta@hostomice.cz nebo kordulinka@email.cz
Děkujeme za příspěvky.
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