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Vážení spoluobčané, 

přeji vám a vašim blízkým 
požehnané vánoční svátky 

naplněné rodinnou pohodou, štěstím 
a otevřeným srdcem jednoho pro druhého.

Vít Šťáhlavský - starosta
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Hostomický kalendář pro rok 2011
Upozorňujeme, že v papírnictví u paní Brůnové je ke koupi 
hostomický kalendář pro rok 2011. Jedná se o historické 
fotografie Hostomic na pozadí vizualizací vítězného návrhu
architektonické soutěže na revitalizaci Tyršova náměstí  
v Hostomicích. Ať se líbí! Kalendář i náměstí.

Inspirace nejen pro starosty!
Pro hostomické poměry považujeme za zajíma-
vé a poučné přetisknout text senátora a starosty 
Hluboké nad Vltavou Tomáše Jirsy „Několik rad 
začínajícím starostům“. Otiskly Lidové noviny 
12.11.2010:
„Znám starosty, kteří jsou ve funkci déle než já, 
nicméně i má čtyři volební období mi umožnila 
nashromáždit zkušenosti, které bych nyní rád  
předal starostům nově zvoleným.
1. Neškodit – není nic horšího, než když staros-
ta chce z osobní vůle a ve jménu nově získaného 
vlivu něco někomu překazit. Zlá vůle se vždy 
mnohonásobně vrátí.
2. Nic nevymýšlet – na téměř všechny problémy 
existuje standardní a prověřené řešení, je iluzorní si 
myslet, že na malém městě vymyslíte nový systém. 
Mnohem účelnější je podívat se do okolních obcí 
nebo i zahraničních měst, jak se ten či onen problém 
řeší.
3. Podporovat iniciativu lidí – správný sta-
rosta by měl čekat na radnici na nápady, které mu 
občané přinesou, a ty dobré a prospěšné podpořit. 
Život obce i města je natolik různorodý, že ho ani 
ten nejaktivnější starosta nemůže uchopit, ale může 
podporovat tvůrčího a podnikatelského ducha svých 
obyvatel.
4. Podporovat spolkový život – je všeobecně 
známo, že spolky jsou základem života každé obce, 
čím více spolků, tím lépe. Každá obec by ve svém 
rozpočtu měla najít prostředky na podporu hlavně 
seniorských a mládežnických spolků a klubů (eko-
nomicky aktivní si je mohou platit sami). Základem 
činnosti všech spolků je komunikace mezi lidmi, 
navazování vztahů a vyjasňování problémů, i těch 
obecných. Členové spolků tvoří kolektivní mínění 
obce a jejich představitelé mohou včas upozornit 
starostu na to, co je v obci špatně.
5. Kde to lze, pomáhat lidem – někdy je opravdu 
těžké najít hranici, kdy si lidé mohou za své prob-
lémy sami a kdy se do nich dostali nikoliv vlastním 
přičiněním. Trvale hledat v každém lidském osudu 
tuto hranici je úkolem starosty a tam, kde starosta 
pomoci může, je pomoc jeho povinností.
6. Pracovat s médii – i článek na obecní vývěsce 
vysvětlující činnost radnice je lepší než nic. 
Využívejte obecní zpravodaje, regionální tisk a další 
informační možnosti, abyste o své práci informovali 
své voliče.
I když to není vždy jednoduché, snažím se těmito 
zásadami řídit celých šestnáct let mého starostování. 
Skutečnost, že jsem byl svými občany opětovně  
zvolen, snad ukazuje, že jsou to zásady správné.“

Tomáš Jirsa 
senátor a starosta Hluboké nad Vltavou
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Doba přípravy na Vánoce se nazývá „ADVENT”. Toto 
označení pochází z latinského slova „adventus”, což zna-
mená příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše 
Krista. Každoročním prožíváním adventu a slavením  
adventní liturgie církev zpřítomňuje očekávání starozá- 
konních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod 
Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do atmosféry této dlouhé 
přípravy na první příchod Vykupitele, oživují zároveň  
touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž 
do svého vlastního života.
První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve 
Španělsku koncem 4. století. Od 12. do 13. století se stal  
advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby 
začínal Vánocemi. 
Datum adventních nedělí
Adventní doba trvá čtyři neděle před slavností Narození 
Páně 25.12.
1. adventní neděle tento rok připadá na 28.11.
Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto,  
že poslední adventní neděle - čtvrtá - připadá vždy na neděli 
před 25. prosincem (který je hlavním vánočním svátkem).  
A protože 25. prosinec je každý rok v jiném dni v týdnu, 
tak i 1. adventní neděle má každý rok jiné datum. Advent 
vždy trvá do půlnoci dne 24.12. („štědrý večer” je vigilie 
- předvečer hlavního vánočního svátku). Někdy se proto 
stává, že poslední adventní neděle může připadnout i na 
Štědrý den. V takovém roce trvá advent vlastně jen tři týdny, 
i když má čtyři adventní neděle.
Adventní písně - roráty
Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní 
písně - „roráty”, sestavené podle biblických textů, převážně 
prorockých. (Roráty - název pochází z nejznámější latin-
ské adventní písně pocházející z 16. stol z Francie: „Rorate  
coeli de super...” – „Rosu nám dejte nebesa, dejte nám  
spasitele...”). Připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí 
a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí ujištění o Boží věr- 
nosti v příslibu spásy. 
Tyto staré písně nás spojují s vírou našich předků. Byla to 
víra hluboká, poučená Božím slovem. Nápěvy i slova písní 
překlenují celé generace. Dávají nám zakusit společenství 
církve, které je rozprostřeno přes celá století.
Adventní věnec 
Na počátku bylo kolo... aneb historie adventního věnce.
Zvyk používání adventního věnce je starý přibližně 150 let. 
První adventní věnec měl podobu dřevěného kola od vozu. 
Jeho dějiny nás vedou do nejnižších sociálních vrstev obyva-
tel Hamburku minulého století, přesněji do - Záchranného 
ústavu pro opuštěné děti. Byla to slámou pokrytá ratejna,  
chatrč na zapadlém okraji města. Zde pracoval tehdy  
Johann Hinrich Wichern, mladý pedagog a později zakla- 
datel „Vnitřní misie”, který v Göttingenu a v Berlíně studoval 
teologii.

V roce 1839 poprvé pověsil tento kněz před Vánocemi  
od stropu dřevěný kruh se svícemi. Celkem po obvodu 
kruhu bylo 23 svící, 4 velké - bílé a 19 malých - červených, 
na každý den do Štědrého dne. Denně během krátké 
pobožnosti, nejprve v polední přestávce a později za svítání, 
byla zapálena jedna svíce. V roce 1851 byla poprvé vyz- 
dobena celá jídelna tohoto útulku jedlovými větvičkami, 
stejně tak byl zdoben i věnec. Tento předvánoční zvyk  
se šířil velmi rychle. Poprvé měli adventní věnec v kostele  
v Cáchách, měl však pouze čtyři svíce.
Později se adventní věnec objevil v protestantském prostředí  
na severu země, potom v sousedních zemích. V našem století 
se objevuje tento zvyk v jižní - katolické části Německa.  
Pomocí emigrantů se dostal adventní věnec až do Severní  
a Jižní Ameriky.
Kruhová podoba věnce symbolizuje ustavičnou cestu slunce 
a zároveň i věčnost. Krátké dny v prosinci před „drsnými” 
nocemi jsou nejtmavějšími v roce. Je to čas bludiček, skřítků 
a bílých paní, jejichž návštěva, jak se věřilo, zaručila velkou  
úrodu pro příští rok. Věnce, které byly v oknech obydlí  
a dvorců, měly ukázat cestu těmto bytostem. A od těchto 
světel až k adventnímu věnci, který ohlašuje blízké narození 
Krista, je už jen krátká cesta. Adventní věnec, jak se dom-
níváme, je nejspíš opakování jednoho starého zimního  
zvyku. Tento zvyk se vrací tak jako mnoho jiných, zpět  
ke kouzlu kruhu a stojí jako symbol pro přírodní sílu.  
Zelené větve byly v předkřesťanské době přinášeny do domů 
a chatrčí. Vonící větve jedlí, jak se věřilo, sloužily přátelským 
lesním duchům jako útočiště a věnce ze slámy měly přinášet 
požehnání, odrážet zlé duchy. Proto se také obvazovaly 
zlatými stuhami, znamením slunce.
Tradiční barva adventního věnce je však červená a zelená. 
Červená upomíná na krev Kristovu prolitou za spásu světa, 
obě barvy pak symbolizují život. Jako ozdoba se používají 
také jablíčka, od času ráje jsou plody života - kulaté jako 
věnec sám.

ADVENT NEJEN PŘEDVÁNOČNÍ OBDOBÍ 
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PREVENTIVNÍ  
RADY A INFORMACE  
PRO SENIORY
Dokončení z čísla 11.
Jak se bránit trestným činům 
Nedat šanci kapsářům a zlodějům
Peníze a kreditní karty ukládejte do vnitřních 
kapes obleku, nikoli do zadních kapes u kal-
hot. 
Pokud se dostanete do tlačenice na ulici,  
v obchodě nebo dopravním prostředku,  
pozornost věnujte bezprostřednímu okolí  
a přesvědčte se, že své věci máte stále v kapse. 
Tašky s penězi nenoste na zádech, kam  
nevidíte. 
Věnujte pozornost i kabelkám přehozeným 
přes rameno. 
Nenoste s sebou velkou hotovost. 
Svá zavazadla nikdy nespouštějte z očí. 
Na dovolené raději používejte šekovou 
knížku. 
Jestliže jste majitelem kreditní karty, své 
identifikační číslo uchovávejte jinde než
kreditní kartu. 
V případě krádeže okamžitě volejte pobočku 
banky nebo spořitelny a oznamte ztrátu. 
Lidé především v menších obcích by si měli 
pozorně všímat podezřelých cizích osob ve 
svém okolí a upozornit na ně policisty na 
lince 158 (popis osob, oblečení, markanty  
příp. registrační značku vozidla, ve kterém se 
pohybují)

Senioři v plzeňském pivovaru
Výbor STP v Hostomicích zajistil v podzimním období pro 
své členy i příznivce prohlídku pivovaru v Plzni. Exkurze byla 
zajímavá a poučná. Pivo všem chutnalo. Účastníci zájezdu  
se vrátili spokojeni. 
Výbor STP Hostomice přeje všem občanům Hostomic a okolí 
hezké vánoční svátky a pevné zdraví v novém roce 2011.
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■ ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ  
 ZASTUPITELSTVA 
Zasedání Zastupitelstva města Hostomice 
(dále též jako „zastupitelstvo“) bylo  
zahájeno v 18.00 hodin dosavadním  
starostou města Vítem Šťáhlavským  
(dále jako „předsedající“). 
Před zahájením zasedání bylo členům 
zastupitelstva města (při prezenci) předáno 
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva 
města podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, v platném znění. 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání 
bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu  
s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 
konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty 
pro podání návrhů soudu na neplatnost 
voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 
29.10.2010, žádný návrh nebyl podán). 
Informace podle § 93 odst. 1 zákona  
o obcích byla na úřední desce Městského 
úřadu Hostomice zveřejněna v souladu  
se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to 
od 2.11.2010 do 10.11.2010. Současně byla 
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny 
přítomných členů zastupitelstva (příloha 
1) konstatoval, že přítomno je devět členů 
zastupitelstva (z celkového počtu devíti 
členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona  
o obcích). 

■ SLOŽENÍ SLIBU  
 ČLENY ZASTUPITELSTVA 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona 
o obcích vyzval přítomné členy zastupitel-
stva ke složení slibu. Před složením slibu 
předsedající upozornil přítomné členy 
zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo 
složení slibu s výhradou má za následek 
zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, v platném znění). 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající 
přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona  
o obcích „Slibuji věrnost České republice. 
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji 
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu 
města a jeho občanů a řídit se Ústavou  
a zákony České republiky“ a jmenovitě vyz-
val přítomné členy zastupitelstva ke složení 
slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem 
na připraveném archu (příloha č. 2). 
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib 
ani nesložil slib s výhradou. 

■ URČENÍ OVĚŘOVATELŮ  
 A ZAPISOVATELE 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu 

Ing. Vladimíra Zachovala a Ing. Jaroslava 
Jiráka a zapisovatelem Víta Maršálka.  
K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná- 
vrhy. Před hlasováním dal předsedající 
možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města Hostomice určuje 
ověřovateli zápisu Ing. Vladimíra Zachovala 
a Ing. Jaroslava Jiráka a zapisovatelem  
Víta Maršálka.
Výsledek hlasování: 
Pro: Vít Šťáhlavský, Ing. Vladimír Zachoval, 
Vít Maršálek, Stanislav Kubišta, Jiří Mikeš, 
Mgr. Michal Ulrich, Vlastimil Mandík,  
Ing. Jaroslav Jirák, Jiří Mičan
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

■ SCHVÁLENÍ PROGRAMU 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem 
programu v souladu s pozvánkou předanou 
členům zastupitelstva a v souladu s infor-
mací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu 
programu nebyly vzneseny návrhy na 
doplnění. Před hlasováním dal předsedající 
možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
Předsedající dal hlasovat o návrhu  
programu. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje 
následující program ustavujícího zasedání:  
· Volba starosty 
· Volba místostarosty 
· Schválení předsedy a členů finančního  
 výboru 
· Schválení předsedy a členů kontrolního  
 výboru 
· Různé 
· Diskuse
Výsledek hlasování: 
Pro: Vít Šťáhlavský, Ing. Vladimír Zachoval, 
Vít Maršálek, Stanislav Kubišta, Jiří Mikeš, 
Mgr. Michal Ulrich, Vlastimil Mandík,  
Ing. Jaroslav Jirák, Jiří Mičan
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

BOD I A BOD II - VOLBA  
STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY

■ URČENÍ POČTU MÍSTOSTAROSTŮ:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo 
pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy 
nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům 
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Hostomice schválilo 
zvolení jednoho místostarosty. 
Výsledek hlasování: 
Pro: Vít Šťáhlavský, Ing. Vladimír Zachoval, 
Vít Maršálek, Stanislav Kubišta, Jiří Mikeš, 
Mgr. Michal Ulrich, Vlastimil Mandík,  
Ing. Jaroslav Jirák, Jiří Mičan
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

■ URČENÍ, KTERÉ FUNKCE BUDOU  
 ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA  
 VYKONÁVAT JAKO DLOUHODOBĚ  
 UVOLNĚNÍ 
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty 
města byla vykonávána jako uvolněná  
ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy 
nebyly vzneseny. Před hlasováním byla 
dána možnost zastupitelům i přítomným 
občanům sdělit své stanovisko. Žádné  
stanovisko sděleno nebylo. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Hostomice v souladu  
s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích 
určuje, že pro výkon funkce starosty města 
bude člen zastupitelstva dlouhodobě 
uvolněn. 
Výsledek hlasování: 
Pro: Vít Šťáhlavský, Ing. Vladimír Zachoval, 
Vít Maršálek, Stanislav Kubišta, Jiří Mikeš, 
Mgr. Michal Ulrich, Vlastimil Mandík,  
Ing. Jaroslav Jirák, Jiří Mičan
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

■ URČENÍ ZPŮSOBU VOLBY  
 STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY 
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li 
zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty 
a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu 
způsobu hlasování musí schválit zastupi-
telstvo. V případě tajné volby budou hlasy 
jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány 
do připravené hlasovací urny, následně 
budou předsedajícím spočítány a případným 
členům zastupitelstva bude umožněno výsle-
dek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval 
členy zastupitelstva k přednesení návrhů  
na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy 
nebyly podány. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje 
veřejný způsob volby starosty a místosta-
rosty postupem uvedeným předsedajícím. 
Výsledek hlasování: 
Pro: Vít Šťáhlavský, Ing. Vladimír Zachoval, 

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA HOSTOMICE KONANÉHO DNE 10. LISTOPADU 2010 OD 18.00 HODIN
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Vít Maršálek, Stanislav Kubišta, Jiří Mikeš, 
Mgr. Michal Ulrich, Vlastimil Mandík,  
Ing. Jaroslav Jirák, Jiří Mičan
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude 
volen starosta a po jeho zvolení, případně 
po nezvolení žádného kandidáta bude 
přistoupeno k volbě místostarosty.  
O jednotlivých kandidátech bude hlasováno 
v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž  
po platném zvolení konkrétního kandidáta 
již nebude v hlasování pokračováno. 

■ NAVRHOVÁNÍ KANDIDÁTŮ  
 NA FUNKCI STAROSTY  
 A VOLBA STAROSTY 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva  
k podávání návrhů na funkci starosty. Byly 
podány následující návrhy: Člen zastupitel-
stva Ing. Vladimír Zachoval navrhl zvolit 
do funkce starosty Víta Šťáhlavského. Člen 
zastupitelstva Vlastimil Mandík navrhl 
zvolit do funkce starosty Jiřího Mičana. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům 
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Hostomice volí  
starostou Víta Šťáhlavského. 
Výsledek hlasování: 
Pro: Vít Šťáhlavský, Ing. Vladimír Zachoval, 
Vít Maršálek, Stanislav Kubišta, Jiří Mikeš, 
Mgr. Michal Ulrich, Jiří Mičan
Proti: Vlastimil Mandík a Ing. Jaroslav Jirák
Zdrželi se: nikdo
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
Vzhledem k tomu, že první byl navržen pan 
Vít Šťáhlavský a dle výsledku hlasování byl 
zvolen, tak ke hlasování o p. Mičanovi  
na funkci starosty nebylo přistoupeno.
Po zvolení starosty pokračoval Vít Šťáhlav- 
ský ve vedení zasedání (dále veden jako 
„předsedající“). 
■ NAVRHOVÁNÍ KANDIDÁTŮ  
 NA FUNKCI MÍSTOSTAROSTY  
 A VOLBA MÍSTOSTAROSTY 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva  
k podávání návrhů na funkci místostarosty.  
Byly podány následující návrhy: Člen  
zastupitelstva Vít Šťáhlavský navrhl zvolit  
do funkce místostarosty Ing. Vladimíra 
Zachovala. Před hlasováním byla dána 
možnost zastupitelům i přítomným obča- 
nům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Hostomice volí  
místostarostou Ing. Vladimíra Zachovala.
Výsledek hlasování: 
Pro: Vít Šťáhlavský, Vít Maršálek, Stanislav 
Kubišta, Jiří Mikeš, Mgr. Michal Ulrich
Proti: Vlastimil Mandík a Ing. Jaroslav Jirák

Zdrželi se: Ing. Vladimír Zachoval a Jiří 
Mičan
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

BOD III A BOD IV  
- ZŘÍZENÍ FINANČNÍHO  
A KONTROLNÍHO VÝBORU 

■ ZŘÍZENÍ VÝBORŮ A URČENÍ  
 POČTU JEJICH ČLENŮ: 
Předsedající úvodem tohoto bodu informo- 
val o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l 
zákona o obcích), neboť funkční období 
výborů předchozího zastupitelstva zaniklo 
spolu se zánikem původního zastupitelstva. 
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, 
který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona  
o obcích), přičemž finanční a kontrolní  
výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 
odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru  
mohou být členové zastupitelstva i jiné 
osoby, pouze předsedou výboru může  
být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4  
zákona o obcích). Členy kontrolního nebo  
finančního výboru nemůže být starosta,  
místostarosta, tajemník obecního úřadu  
ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní 
práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 
zákona o obcích). 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo 
zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor,
přičemž každý z nich bude mít tři členy. 
Ing. Jaroslav Jirák navrhl, aby finanční
výbor byl pětičlenný. Jiný návrh podán 
nebyl. Po diskusi dal pan starosta hlasovat 
o zřízení pětičlenného finančního výboru
a o tříčlenném kontrolním výboru. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům 
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Hostomice zřizuje 
pětičlenný finanční výbor a tříčlenný  
kontrolní výbor
Výsledek hlasování: 
Pro: Vít Šťáhlavský, Ing. Vladimír Zachoval, 

Vít Maršálek, Stanislav Kubišta, Jiří Mikeš, 
Mgr. Michal Ulrich, Vlastimil Mandík,  
Ing. Jaroslav Jirák, Jiří Mičan
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

■ VOLBA PŘEDSEDY  
 FINANČNÍHO VÝBORU 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva 
k podávání návrhů na funkci předsedy 
finančního výboru. Byl podán následující
návrh: Člen zastupitelstva Vít Šťáhlavský 
navrhl zvolit do funkce předsedy finančního
výboru Mgr. Michala Ulricha. Před hlaso-
váním byla dána možnost zastupitelům  
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Hostomice volí 
předsedou finančního výboru Mgr. Michala
Ulricha.
Výsledek hlasování:
Pro: Vít Šťáhlavský, Ing. Vladimír Zachoval, 
Vít Maršálek, Stanislav Kubišta, Jiří Mikeš, 
Vlastimil Mandík, Ing. Jaroslav Jirák, Jiří 
Mičan
Proti: nikdo
Zdrželi se: Mgr. Michal Ulrich
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

■ VOLBA PŘEDSEDY  
 KONTROLNÍHO VÝBORU
Předsedající vyzval členy zastupitelstva 
k podávání návrhů na funkci předsedy 
kontrolního výboru. Byl podán následující 
návrh: Člen zastupitelstva Vít Šťáhlavský 
navrhl zvolit do funkce předsedy kontrol-
ního výboru Ing. Jaroslava Jiráka. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům 
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Hostomice volí 
předsedou kontrolního výboru Ing. Jaroslava 
Jiráka.

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Upozorňujeme místní organizace a spolky, aby případné žádosti  

o finanční příspěvky na činnost předaly s konkrétní částkou  
a rozpočtem organizace do 15.12.2010 na Městský úřad Hostomice.

Měú Hostomice bude uzavřen od 21.12. 2010 do 3.1.2011

Veřejné zasedání se uskuteční 15.12.2010 v 18.00 hod.  
v restauraci „U Frajerů“.

Výše poplatku za komunální odpad (maximálně 500 Kč),  
termín a způsob zaplacení budou upřesněny v lednovém čísle Hosto-

mických listů po projednání zastupitelstvem  
na prosincovém zasedání.
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Výsledek hlasování:
Pro: Vít Šťáhlavský, Ing. Vladimír Zachoval, 
Vít Maršálek, Stanislav Kubišta, Jiří Mikeš, 
Vlastimil Mandík, Jiří Mičan, Mgr. Michal 
Ulrich
Proti: nikdo
Zdrželi se: Ing. Jaroslav Jirák 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
■ VOLBA ČLENŮ  
 FINANČNÍHO VÝBORU
Předsedající vyzval členy zastupitelstva 
k podávání návrhů na členy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy: 
Člen zastupitelstva Mgr. Michal Ulrich 
navrhl zvolit členem finančního výboru  
Evu Klozíkovou a Evu Fajrajzlovou. Zbylí 
dva členové finančního výboru budou schvá- 
leni na následujícím veřejném zasedání
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Hostomice volí členy 
finančního výboru Evu Klozíkovou a Evu
Fajrajzlovou.
Výsledek hlasování: 
Pro: Vít Šťáhlavský, Ing. Vladimír Zachoval, 

Vít Maršálek, Stanislav Kubišta, Jiří Mikeš, 
Vlastimil Mandík, Jiří Mičan, Mgr. Michal 
Ulrich, Ing. Jaroslav Jirák
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

■ VOLBA ČLENŮ  
 KONTROLNÍHO VÝBORU 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva 
k podávání návrhů na členy kontrolního 
výboru. Byly podány následující návrhy: 
Člen zastupitelstva Ing. Jaroslav Jirák navrhl 
zvolit členem kontrolního výboru Alenu 
Přívorovou a Miloslava Faifera.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Hostomice volí členy 
kontrolního výboru Alenu Přívorovou  
a Miloslava Faifera.
Výsledek hlasování: 
Pro: Vít Maršálek, Jiří Mikeš, Vlastimil 
Mandík, Jiří Mičan, Ing. Jaroslav Jirák
Proti: nikdo
Zdrželi se: Vít Šťáhlavský, Ing. Vladimír 

Zachoval, Stanislav Kubišta, Mgr. Michal 
Ulrich
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

BOD V – RŮZNÉ
Žádný příspěvek do bodu „různé“ nebyl 
vznesen.

BOD VI - DISKUSE 
Žádný příspěvek do diskuse nebyl vznesen.
Schválení usnesení: 
Zapisovatel na závěr přečetl všechny body 
usnesení a p. starosta vyzval zastupitele  
ke schválení usnesení jako celku:
Pro: Vít Maršálek, Jiří Mikeš, Vlastimil 
Mandík, Jiří Mičan, Ing. Jaroslav Jirák, Vít 
Šťáhlavský, Ing. Vladimír Zachoval, Stanislav 
Kubišta, Mgr. Michal Ulrich
Proti: nikdo
Zdrželi se: nikdo
Usnesení č. 13 bylo schváleno. 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva 
v 18.35 hod.

Návštěva „Muzea čokolády“
Když se řekne čokoláda, každý si hned vybaví 
tu krásnou sladkou chuť. Ale z čeho čokoláda je, 
jak se vyrábí, kde se vlastně získává kakao? To 
se vypravili 2.11.2010 prozkoumat žáci 8.A ZŠ  
Hostomice do „Muzea čokolády“ v Praze.
Dozvěděli se, jak vypadá strom kakaovníku, kde 
se pěstuje, jak se získávají a zpracovávají jeho 
semena, jak vzniká kakaové máslo a kakaový 
prášek. Zhlédli též výrobu čokoládových pra-
linek, které sami i ochutnali.
Nejzajímavější částí muzea byl takzvaný work-
shop, kde si žáci mohli sami vyrobit tabulku 
čokolády, popsat ji a ozdobit. Veškeré čokoládové 
výtvory si děti odnesly domů.
Nejenže se žáci dozvěděli nové informace, ale též 
získali zkušenosti pro výběr povolání.

Mgr. Daniela Fatková
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Městská knihovna v Hostomicích vyhlašuje vědomostní soutěž pro základní školy.
Soutěž probíhá ve dnech 1.11. – 17.12. 2010.

Podmínky soutěže: Vyluštit správně celou doplňovačku v příslušné věkové kategorii (nestačí jen tajenka).
Odpovědi odevzdejte přímo do knihovny nebo pošlete e-mailem na adresu: soutez.knih.hostomice@seznam.cz

Ze správných odpovědí budou vylosováni tři výherci z každé kategorie, kteří obdrží věcné odměny.
Doplňovačky naleznete také na internetové adrese: www.knihovnahostomice.cz

1. Nádoba na vodu
2. Světadíl
3. Brouk s velkými kusadly
4. Výbuch sopky
5. Jednotka objemu
6. Název jedné Nerudovy povídky  
 nebo pohádková postava
7. Ženské jméno
8. Básnicky nebo
9. Zvětrávání hornin
10. Pohoří považované za hranici  
 Evropy a Asie
11. Hlavní město Španělska
12. Samohlásky slova káně
13. Český závodní jezdec
14. Pobídka k rychlému odchodu

První část tajenky skrývá jméno významného 
českého spisovatele (první řádek)

Druhá část tajenky obsahuje název jedné jeho 
povídky (vždy poslední políčko ve sloupci)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1. Který panovník je nazýván otcem vlasti
2. Jméno princezny, kterou unesl Rumburak
3. Jméno české kuchařky narozené  
 ve Všeradicích
4. Příjmení spisovatele, který napsal  
 pohádku O Zlatovlásce
5. Kdo napsal a nakreslil knihu  
 O chytré kmotře lišce
6. V českých pohádkách často  
 vystupuje hloupý nebo chytrý hrdina,  
 který se jmenuje
7. Název jednoho písmene v české abecedě
8. Kdo napsal pohádku Čert a Káča
9. Kdo patří k Makové panence
10. Vládce hor (Krkonoše)
11. Stavení, ve kterém je vodní kolo
12. Kamarádka Maxipsa Fíka
13. Vesnické stavení
14. Název nakladatelství pro děti  
 nebo jméno ptáka

V tajence v prvním řádku vyjde jméno  
významného českého spisovatele,  
jehož výročí si připomínáme v listopadu

DOPLŇOVAČKA pro I. stupeň ZŠ

DOPLŇOVAČKA pro 6.-9. ročník ZŠ
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Tak jsme se zase po roce sešli na lampionovém průvodu.  
Tentokrát děti se svými rodiči, babičkami nebo dědečky, vyšly 
na cestu plnou pohádkových bytostí. Na začátku cesty dostaly 
svítící tyčky, aby měly svoje světélko na pomoc proti temným 
silám. Během pouti za Sv. Martinem děti potkaly vodníka, vlka, 
čarodějnici, krále brdských lesů Fabiána, duchy, včelí medvídky, 
čerty. U těch hodných bytostí dostaly dobroty a u čertů třeba 
kyselé zelí. Na konci jsme všichni zavolali na Sv. Martina a ten 
nám přivezl za statečnost perníkové koníky a podkovy. Po té 
jsme se přesunuli na blízké pole, kde jsme si mohli dát svařené 
víno a horké jablko a při upíjení jsme mohli zhlédnout malý 
ohňostroj. Pak jsme v sobě ještě nechali doznít prožité chvíle  
a rozešli jsme se do svých domovů. 
Za pomoc s organizací moc děkujeme všem pohádkovým  
bytostem (H. Kratochvílové, J. Šebkové, D. Fatkové, J. Hrdličkové, 
B. Kalibánovi, V. Rybákovi, V. Snebergové, P. Kühleovi,  
E. Kühle, N. Kühle, H. Fatkovi, K. Šebkové). Chtěla bych 
poděkovat p. Varhanovi, který je provozovatelem stájí a jízdárny 
ve Lštěni, za propůjčení prostoru, kam každoročně může přijet 
Sv. Martin na bílém koni, a především p. Svobodové za zapůjčení 
kobylky Týny, na které Sv. Martin dorazil. Také bych moc 
chtěla poděkovat sponzorům K-TERM s.r.o., SERVICE PCM 
s.r.o., Cukrárna - Frajerovi, Květinka Hostomice, Řeznictví  
u Krkovičky, Chovatelské potřeby, Autodíly - Odlasovi, p. Budil 
- elektroinstalace, Zelenina - Vinš. Musím také poděkovat všem, 
kdo přišli a dobrovolně přispěli přímo na místě. Děkujeme všem, 
a pokud se líbilo, tak se těšíme na příští rok. D. a P. Kühleovi
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Domov Hostomice – Zátor,  
poskytovatel sociálních služeb 

VYHLAŠUJE 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

na pracovní pozici: 

PRACOVNÍK 
V SOCIÁLNÍCH 

SLUŽBÁCH
Požadujeme: 

vyznávání základních morálních 
hodnot ■ slušnost, spolehlivost, 

pracovitost, klid v jednání, 
toleranci ■ empatický vztah 

k seniorům ■ schopnost dále se 
vzdělávat ■ doložit čistý trestní 

rejstřík ■ práce s počítačem 
■ 2-3 denní praxi při přímé péči 
o klienta v našem zařízení před 

sepsáním pracovní smlouvy

Nabízíme:
práci v klidném, příjemném 

domácím prostředí ■ platové 
zařazení dle tabulek v sociální sféře 

■ zákonné příplatky ■ osobní 
příplatek ■ čtvrtletní odměny 

■ doprava z Hostomic do Zátora 
zajištěna ■ poloviční pracovní 

úvazek, pondělí - pátek

Žádosti se strukturovaným 
životopisem zasílejte na adresu:

Domov Hostomice – Zátor, 
poskytovatel sociálních služeb

k rukám ředitele domova
Hostomice 373, 267 24 Hostomice

e-mail: 
alena.kachova@domovhostomice.cz

Další informace možno získat na: 
www.domovhostomice.cz

Rukodělné činnosti našich seniorů
V domově mají uživatelé možnost mimo volnočasových aktivit, které jsme 
zmiňovali v minulých číslech, navštívit i pracovní dílnu. Kdo má rád ruční 
práce, najde své uplatnění při pletení, háčkování, malování, lepení a dalších 
technikách rozvíjejících zručnost a kreativitu.
Nejde však jen o práci. Důležité je, že uživatelé spolu komunikují, navzájem 
se poznávají a také si pomáhají. Příjemně prožijí dopoledne spojené  
s užitečnou prací, jejíž výsledek udělá radost nejen svým tvůrcům. 
Nabídka činností je různorodá a fantazii se meze nekladou. Zájemci si  
mohou zkusit práci s různými materiály (papír, textil, přírodniny), naučit  
se například ubrouskovou techniku, malování na sklo nebo techniku  
Encaustica, při které lze vyrobit pěkné obrázky s pomocí žehličky a vosko- 
vých pastelek a není pro seniory technicky náročná. 
Nyní byl díky sponzorským darům do dílny zakoupen kolíkový stav. Bude 
sloužit pro výrobu koberečků z odstřižků látek nebo různobarevných 
provázků.
V dílně se nesnažíme ani tak o kvalitu, či kvantitu zhotovených výrobků, 
jako o to, aby se uživatelé pobavili a mohli se věnovat koníčkům, kterými 
si vyplňovali svůj čas před příchodem do domova, nebo je dříve lákaly  
a neměli odvahu či čas se do nich sami pustit.
Hotové výrobky se prezentují na výstavách a dalších akcích, kde je lze  
prodat. Peníze získané prodejem pak slouží k zakoupení dalších materiálů 
pro výrobu.
V současné době připravujeme výrobky s vánočním motivem, které budou 
reprezentovat náš domov na vánoční výstavě na Krajském úřadě v Praze  
a také budou zdobit interiér našeho domova.

Lada Plecitá, aktivizační pracovnice
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POZVÁNKA PRO TRHOVCE
Město Hostomice pořádá dne 4. prosince 2010  
od 8 hodin na Tyršově náměstí „adventní jarmark”  
spojený s večerním rozsvícením vánočního stro- 
mečku a mikulášskou nadílkou. 
Na tuto akci rádi přivítáme prodejce s tematickým 
adventním zbožím, zbožím pro staročeský jarmark 
a s vánočním osvětlením stánku. Cena za stánek 
je stanovena paušálem 200 Kč. Je možno využít  
i připojení na elektrický proud a městskou vodu 
(hydrant) za poplatek 100 Kč. 
Pro objednání místa a více informací prosím  
kontaktujte pana Dvořáka na tel.: 608 822 964. 
Tematické okruhy nabízeného zboží: 
■ jmelí, adventní věnce, vánoční aranže ■ svíčky, svícny 
■ hračky, dárky a dárkové zboží ■ vánoční ozdoby na 
stromeček, řetězy ■ vánoční papírenské zboží, vánoční 
papír, dárkové jmenovky, stuhy ■ knihy, vánoční pohle-
dy ■ ozdoby ze sušených květin ■ purpura, prskavky, 
františky ■ adventní kalendáře, betlémy ■ cukrovinky, 
perníky s vánoční tematikou, marcipán ■ produkty z medu, 
medovina ■ vánoční stromky ■ květiny řezané i umělé ■ 
vánoční svíčky elektrické, solné lampy ■ sušené ovoce, 
ořechy všech druhů, pečené kaštany ■ výrobky ze dřeva, 
z proutí, ze slámy, kůže, z kamene ■ plátěné ubrusy, pros-
tírání s vánočními motivy ■ prodej lahvových vín z českých 
a moravských vinařských oblastí ■ vánoční pečivo balené 
■ keramika užitková i okrasná ■ vyšívané, háčkované  
a paličkované výrobky ■ výrobky uměleckých řemesel ■ 
výtvarné práce ■ šperky, umělecké sklo, bižuterie ■ koření, 
čaj, káva, spojeno s ochutnávkou nových druhů ■ obrázky 
všech technik ■ ovčí a beraní kožešiny a drobné výrobky  
z nich ■ pletené rukavice, šály ■ občerstvení (klobásy,  
grill, káva, grog, svařené víno, punč atd.)

OZNÁMENÍ
■ Adventní čas vyvrcholí vánočními 
svátky. DPS Kopretiny a SPS při občanském 
sdružení Jeřabinky vás všechny zvou dne 
26.12.2010 na Vánoční koncert, který se 
uskuteční v kostele v Hostomicích. Začátek 
v 16.00 hodin.

■ Prodej vánočních kaprů v Rokli  
u Hostomic bude probíhat od 4. do 24.12.  
denně od 8.30 do 16.30 hodin. Informace 
na tel. 721 961 994.

■ Pozvánka na vánoční jarmark
Žáci ZŠ Pavla Lisého vás zvou na vánoční 
jarmark, který se koná ve čtvrtek 16.12. na 
náměstí v Hostomicích. K dostání budou 
vánoční věnečky, svícny, perníčky, ozdoby 
a dárky. Srdečně zveme všechny občany.

■ 24.12.2010 bude v Hostomicích slou- 
žena půlnoční mše svatá, a to od 16.00 
hodin.

■ Už je to tu opět jako každý rok: některé 
dítko se těší, některé bojí. Ať je to tak či tak, 
my pro Vaše dětičky připravíme neopako-
vatelný zážitek. Pozvěte si nás telefonicky, 
e-mailem, či ICQ (L. Kellerová) - mobil: 
737 158 151 denně od 8 do 19 hod., e-mail: 
lucy29@centrum.cz, ICQ: 593-783-391  
(kdykoliv budu na přijmu) Předmět: Mi- 
kuláš, Zpráva: Vaše jméno, adresa, mobil.
■ Odpoledne v azylovém domě. Farní 
charita Beroun vás zve do Lochovic na 
prohlídku azylového domu pro matky s 
dětmi v tísni. Ve čtvrtek 9.12.2010 od 14.00 
do 17.30 hod. otevírá Farní charita Beroun 
dveře lochovického Azylového domu sv.  
Josefa veřejnosti. Odpolední program bude 
vskutku bohatý. Návštěvníci si prohlédnou 
zrekonstruovaný a nově vybavený dům pro 
matky s dětmi a získají odpovědi na své 
otázky ohledně jeho výstavby a dalšího fun-
gování. Připravena bude tematická výstava 
fotografií a dětských prací. Aby rodiče 
a prarodiče měli více klidu na prohlídku 

a děti se zatím nenudily, bude mezi 14.00 
a 15.00 k dispozici dětský koutek. Od 
15.15 zahraje divadelní soubor Buchty  
a loutky v sále Obecního úřadu v Locho-
vicích představení pro děti od 3 let s náz-
vem Andělíček Toníček. Od 16.30 vystoupí 
děti z tanečního a hudebně dramatického 
kroužku z Betléma, klubu pro děti a rodinu. 
Pro diváky bude o přestávce připraveno 
malé občerstvení. Na závěr ještě dobrá 
zpráva pro ty, kdo mají problém se v tomto 
čase do Lochovic přepravit. Pro zájemce  
o prohlídku azylového domu bude vypra- 
ven zvláštní autobusový spoj z Berouna, 
Zdic a Hořovic. Do autobusu mohou ces-
tující nastoupit v Berouně na Wágnerově 
nám., před budovou České pojišťovny ve 
13.45, dále ve Zdicích na autobusovém 
nádraží ve 14.10. Z Hořovic spoj odjíždí 
ve 14.35 z Palackého náměstí, od budovy 
Městského úřadu Hořovice. Na zpáteční 
cestu autobus vyjede z Lochovic v 17.30 
hodin.
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■ Cvičení
Opět pokračujeme v aerobiku a bodysty- 
lingu! Těšíme se na vás každou středu  
od 18.00 hodin v tělocvičně ZŠ. Zacvičit  
si můžete za poplatek 30 Kč. 

Jana Císařová a Jana Součková
■ ZUMBA v hostomické základní škole 
každý čtvrtek od 18.30 hod., cena: 50,-Kč.  
Informace a dotazy - Jana Škachová,  
e-mail: jana.zumba@seznam.cz
■ Zumba s Denisou
Každé úterý od 19.00 do 20.00 a každou 
středu od 16.00 do 17.00 hod. pro děti  
a začátečníky. Vede Denisa Chlustinová.
■ Masáže Pavlína Duníková, Tyršovo 
nám. 25, Hostomice (u squashového  
centra) telefon: 731 455 094.
Provozní doba: Po - Pá 14.00-18.00 hod.
■ klasická masáž ■ detoxikační medová 
masáž ■ baňkování ■ lymfatická masáž 
■ kosmetická lymfatická masáž ■ masáž 
horkými lávovými kameny ■ indická masáž 
hlavy + antistresová masáž ■ čokoládová 
masáž ■ reflexní masáž chodidel
Prodej dárkových poukazů na masáže.
Těším se na vaši návštěvu!
■ STUDIO IM v Lochovicích nabízí: 
kadeřnictví, kosmetiku, prodlužování 
vlasů, svatební a společenské účesy, 
prodej vlasové kosmetiky Matrix a Biolag  
- tel.: 723 962 718
Pedikúra mokrá, manikúra - možnost 
objednání i k vám domů, modeláž nehtů 
gelem a akrygelem, prodej speciálních 
přípravků - tel.: 777 079 799
Prodej dárkových poukazů a vánočních 
balíčků.
www.studioim.websnadno.cz
■ Firma RK, Zátor 519, oznamuje 
otevření Henkel prodejny !!!
Nabízíme Vám značky:
PATTEX - značka lepidel pro řemeslné, 
stavební, ale i běžné domácí opravy
PONAL - vysoce profesionální lepidla na 
dřevo
CHEMOPREN - kontaktní lepidla
CERESIT - lepení a spárování obkladů  
a dlažeb, podlahové systémy, hydroizolace, 
silikony a polyuretanové pěny
MAKROFLEX - PU pěny, silikony, tmely  
a montážní lepidla
Otevřeno Po-Pá od 7.30 do 16.00 hod. 
Tel: 777 971 760 nebo 311 584 625. 
Těšíme se na vaši návštěvu.

PODĚKOVÁNÍ
■ Děkujeme všem, kteří 9.10.2010 
doprovodili na poslední cestě pana  
Stanislava Pince. Děkujeme za květinové 
dary. Rodina Pincova
■ Rád bych touto cestou chtěl poděkovat 
našim dobrovolným hasičům za jejich 
obětavou práci, při které nasazují mno-
hdy vlastní život pro záchranu života  
a majetků svých bližních. V neposlední řadě 
jim děkuji za reprezentaci našeho města při 
hasičských soutěžích v roce 2010.

Vít Šťáhlavský - starosta
■ Děkujeme všem hostům, kteří navští- 
vili v roce 2010 restauraci u Frajerů a všem  
přejeme: Pod stromeček velký ranec,  
na silvestra pěkný tanec, od muziky lehký 
krok a pak rychle šťastný nový rok. 

Přejí Jaroslava Růžičková Frajerová,  
Jiří Růžička a kolektiv

VZPOMÍNKA
■ Dne 25. října zemřela paní učitelka 
Stanislava Pluhařová, rozená Holá. Své 
pedagogické vzdělání ukončila v roce 1945 
a od 1. září 1945 nastoupila jako třídní 
učitelka čtvrtého ročníku Měšťanské školy 
v Hostomicích, v příštím roce pak ve třídě 
JUK. Ona začínala svou učitelskou dráhu, 
my jsme končili základní školní docházku. 
V dalších letech jsme už jen vzpomínali 
na ty hezké dva roky. Až po 30 letech, kdy 
se naše třída poprvé sešla, jsme se s paní 
učitelkou zase setkali. A od té doby ještě 
mnohokrát. Nevynechala ani jedno naše 
setkání – a bylo jich za ta léta hodně. Až  
letos v září nepřišla. Nedovolila jí to nemoc. 
Krátce poté odešla, ale z našich vzpomínek 
nezmizí. Byla to „naše paní učitelka“. 

Vzpomínají a děkují vděční žáci
■ S bolestí a zár-
mutkem vzpomene-
me dne 14.12.2010 
desátý rok úmrtí paní 
Soni Kadeřábkové. 
Za tichou vzpomínku 

děkují manžel  
a synové s rodinami

ZUBNÍ POHOTOVOST
■ 4. a 5.12. MUDr. Miloslav Neužil 
 Cerhovice, tel.: 311 577 559
■ 11. a 12.12. MUDr. Jarmila Neužilová 
 Komárov, tel.: 311 572 135
■ 18. a 19.12. MUDr. Lenka Pilbauerová 
 Beroun, tel.: 311 746 185

■ 24., 25. a 26.12.  
 MUDr. Irena Pilmannová 
 Beroun, tel.: 311 600 220
■ 27. a 28.12. MUDr. Monika  
 Růžičková, Zdice, tel.: 311 685 674
■ 29. a 30.12. MUDr. Marcela Srpová 
 Hořovice, tel.: 311 512 119
■ 31.12. a 1.1. MUDr. Eliška Svobodová 
 Komárov, tel.: 311 572 389
■ 2.1. MUDr. Štěpánka Šedivá 
 Beroun, tel.: 311 611 241
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.

KLUB BETLÉM
Program na prosinec 2010
■ pondělí, dopoledne
Zpívánky a tanečky pro nejmenší dětičky
■ pondělí, 14.00-15.00, 15.30-16.30 hod.
Keramika pro děti i rodiče
40 Kč/lekce + 10 Kč výpal
■ pondělí, 15.00-16.20 hod.
Lovecké střelectví
30 Kč/lekce
■ pondělí, 15.30-16.30, 16.30-17.30 hod.
Břišní tance
30 Kč/lekce
■ středa, 9.30-11.30 hod.
Výtvarná dílna pro rodiče i děti
■ středa, 16.30-17.30 hod.
Ekofarma a ježdění na poníkovi
■ středa, 18.00-19.00 hod.
Břišní tance pro dospělé
30 Kč/lekce
■ pátek, 14.30-15.30 hod.
Latinskoamerické tance + Historické 
tance v tělocvičně ZŠ Lochovice
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