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Končí volební období, a je tedy možné 
se ohlédnout a zkusit zhodnotit,  
nakolik se podařilo splnit, co jsme si 
předsevzali, a kolik z těch předsevzetí 
zůstalo nenaplněno. 
Bylo to období poměrně náročné, a to z 
několika důvodů. 
■ Rovnýma nohama jsme spadli  
do rozsáhlé a složité investiční akce  
- dobudování vodovodu a kanalizace  
v Hostomicích a Lštěni. 
■ Finanční situace města byla ne- 
dobrá a banka nám obratem sdělila,  
že nám žádný další úvěr neposkytne.
■ Část zastupitelů se označila jako 

„opozice“ a aktivní práce pro Hosto-
mice se příliš neúčastnila.
K řešení toho bylo navíc opravdu  
hodně. Personálním rozvratem na 
stavebním úřadě počínaje a zmíněnou 
nedobrou finanční situací konče.
Nechybělo nadšení a dobré věci se 
začaly dařit. 
První, co je třeba uvést, je, že se po- 
dařilo výrazně otevřít činnost radnice  
občanům. Veškerá jednání zastupi-
telstva jsou vedena veřejně a veškerá 
rozhodnutí a důležité skutečnosti  
v životě města jsou publikovány  
v Hostomických listech. Tyto jsou 
zdarma doručovány všem občanům 
města a přilehlých obcí. Radnice je 
pro veřejnost otevřena každou první 
sobotu v měsíci a nabídka služeb se 
významně rozšířila. Především Czech 
Point je užitečnou a hojně využívanou 
novinkou. Radnice je tu pro občany  
a snad je to na jejím provozu znát.
Druhou oblastí jsou investice. Podařilo 
se profinancovat a hlavně dokončit
vodovod a kanalizaci pro Hostomice 
a Lštěň. Byla to, jak všichni víme, výz-
namná, ale také velmi zatěžující in-
vestice. Kopalo se prakticky všude. 
Hloupé na této investici je, že když  
je provedena opravdu dobře, tak ji  
po dokončení není vidět. Na to dobré 
si každý rychle rád zvykne a ti s krát- 
kou pamětí si řeknou, že se vlastně nic 
nezměnilo - akorát tu byl nepořádek  
a rozkopané ulice.
Naštěstí jsme nezůstali jen u té vody 
a kanálů. Podařila se vybudovat 
dětská hřiště v Hostomicích, Radouši, 
Bezdědicích i Lštěni. V tom slově 
„podařila“ je třeba vidět i to, že ta 
hřiště jsou opravdu živá. Jsou bohatě 
využívána a stala se předobrazem 
veřejného prostoru jako místa soused-
ského setkávání. 

Dále se podařilo sice provizorně, ale 
přesto účelně a v okamžiku nutné 
potřeby rozšířit kapacitu mateřské 
školky vybudováním další její třídy 
v budově hasičské zbrojnice v Hos- 
tomicích na náměstí. Byl to další 
důsledek nepovedené rekonstrukce 
mateřské školy v Bubenické ulici  
a k předražení původní investice tak 
přibyl další bezmála milion korun.  
Budovali jsme bezpečnostní přechody 
pro chodce s důrazem na okolí základ- 
ní školy a opravovali (ne příliš pove- 
deně) Školní ulici a (už o poznání 
lépe) ulici Bubenickou. Dokončili jsme  
III. etapu rekonstrukce základní školy.
A pro budoucnost byly provedeny 
důležité kroky pro největší investice 
města v příštím období. 
Na opravdu nejvyšší možné odborné 
úrovni byla úspěšně uskutečněna  
architektonická soutěž na revitalizaci 
hostomického náměstí. Hostomice se 
staly na dlouhou dobu středem pozor-
nosti špiček českých architektů. Soutěž 
byla mezi architekty pojímána velmi  
prestižně. Pokud tuto příležitost  
nepromarníme a vítězný návrh doká- 
žeme zrealizovat, stanou se Hosto-
mice podstatně příjemnějším místem  
k životu, než je tomu nyní. Neméně  
významné je, že se mohou stát, 
především díky originalitě novostavby 
v centru náměstí, i zajímavým cílem 
mnohých turistů.
Dále pak podle všech pravidel pro  
zadávání veřejných zakázek proběhlo 
výběrové řízení na projektanta stavby 
vodovodu, kanalizace a čistírny od-
padních vod pro Radouš a Bezdědice. 
Čistírna odpadních vod nahradí i stá- 
vající čistírnu v Hostomicích, a bude 
tak sloužit nejen pro nově budovanou 
kanalizaci, ale i pro Lštěň a Hosto-
mice. Pokračování na straně 3

■ Vážení spoluobčané!
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Přítomni: V. Šťáhlavský,  
Mgr. J. Walterová, V. Maršálek,  
J. Nádvorník, Ing. V. Zachoval,  
E. Fajrajzlová
Omluveni: Ing. P. Brůžek,  
Ing. J. Jirák, V. Malecký

Zastupitelstvo města Hostomice:
1. Schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 3/2010. 
 Hlasování: 6-0-0  
 (pro-proti-zdržel se)
b) Pokladní limit MěÚ Hostomice  
 ve výši 50.000,- Kč. 
 Hlasování: 6-0-0
c) Zabezpečení hasičské zbrojnice  
 v Radouši firmou Elpis  
 za 35.332,- Kč vč. DPH. 
 Hlasování: 6-0-0
d) Uzavření smlouvy s Ing. Urešem  
 na projekční a inženýrské práce  
 spojené s výstavbou vodovodu  
 a kanalizace Hostomice-Bez- 
 dědice-Radouš dle výsledku  
 výběrového řízení s tím, že pan  
 starosta nejprve ověří, zda není  
 potřeba ještě náš záměr žádat  
 o poskytnutí dotace na tuto akci  
 registrovat na příslušných  
 úřadech tak, aby projekt byl  
 uznatelným nákladem této akce. 
 Hlasování: 6-0-0
e) Prodej pozemku parc.č. 1111/2  
 v k.ú. Hostomice pod Brdy  
 vlastníkům přiléhajících domů  
 po ideální 1/4 za celkovou cenu  
 26.720,- Kč.  
 Hlasování: 6-0-0
f) Návrh zadání změny č. 1 územ- 
 ního plánu města Hostomice 
 Hlasování: 6-0-0

g) Dodavatele opravy Morového  
 sloupu v Hostomicích akad.  
 soch. Míču a MgA. Hoška  
 za cenu 189.750,- Kč vč. DPH  
 s tím, že na financování této akce 
 bude z části použita sbírka  
 na úpravu náměstí a zároveň  
 pan starosta prověří možnost  
 získání dotace a případně o ni  
 požádá. 
 Hlasování: 6-0-0

h) Výsledek architektonické  
 soutěže. Dále schvalují další  
 spolupráci s vítěznými architekty  
 na dopracování ideového návrhu.  
 K tomu doporučují organizovat  
 schůzku s občany. Základním  
 požadavkem k rozpracování  
 ideového návrhu je jeho  
 etapizace a postupné stanovení  
 priorit. 
 Hlasování: 5-0-1

i) Revokaci bodu xxx) usnesení  
 č. xxx takto: Zastupitelstvo  
 schvaluje poskytnutí finančního  
 prostředku ve výši 1.000.000,- Kč  
 vč. DPH pro SUS Kladno.  
 Tento příspěvek je poskytnut  
 na uvedení silnic v majetku  
 SUS Kladno do původního  
 stavu po výstavbě vodovodu  
 a kanalizace. 
 Hlasování: 6-0-0

j) Navýšení rozpočtu ZŠ Hosto- 
 mice o cca 4.000,- Kč/měsíčně  
 na osobní náklady spojené  
 s nutným rozšířením oddělení  
 družiny s tím, že bude nadále  
 žádáno o příslušné navýšení  
 příspěvku KÚ. 
 Hlasování: 6-0-0

k) Náhradní výsadbu stromů  
 v Malostranské ulici v maximální  
 výši 70.000,- Kč vč. DPH. 
 Hlasování: 6-0-0

2. Neschvaluje:

a) Žádost firmy Janeček o promi- 
 nutí, nebo snížení poplatku  
 za zábor veřejného prostranství  
 lunaparkem. 
 Hlasování: 6-0-0

3. Projednalo:

a) Návrh zadání změny č. 1 územ- 
 ního plánu města Hostomice.

4. Ukládá:

a) Panu starostovi, aby zajistil  
 uzavření smlouvy pro zajištění  
 pozemku pro budoucí ČOV  
 v Radouši před zadáním změny  
 územního plánu firmě Kadlec KK.

b) Panu starostovi, aby vyzval  
 církev k vydání originálu sochy  
 Panny Marie sedmibolestné,  
 který se údajně nachází v objektu  
 fary Hostomice.

c) Panu starostovi, aby se vyjádřil  
 v rámci své kompetence k parko- 
 vacímu stání v Nádražní ulici  
 s tím, že zastupitelé požadují,  
 aby byl zachován průchod pro  
 chodce v minimální šíři 80 cm.

d) Všechny body diskuse.

Usnesení: hlasování 6-0-0  
(pro-proti-zdržel se)

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA HOSTOMICE Č. 8/2010 KONANÉHO DNE 21. ZÁŘÍ 2010 OD 18.00 HODIN  

V HASIČSKÉ ZBROJNICI V RADOUŠI
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VOLBY 
DO ZASTUPITELSTEV MĚST A OBCÍ

A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

Dne 15. a 16. října 2010
Volební místnosti budou otevřeny:
15. října od 14.00 do 22.00 hodin
16. října od 08.00 do 14.00 hodin

Volební místnost pro občany Hostomic a Lštěně: 
MěÚ Hostomice, Tyršovo nám. 165

Volební místnost pro občany Radouše a Bezdědic: 
Radouš 2, hasičská zbrojnice

Dokončení ze strany 1
Celkem jsme za roky 2007-2010 
dosud utratili na investicích více než 
86 milionů korun. Z toho více než 66 
milionů bylo z dotací – národních  
i evropských a více než 20 milionů  
bylo z vlastních zdrojů města. 
Největšími investicemi minulého ob-
dobí byl vodovod a kanalizace za více 
než 67,4 milionů a III. etapa rekon-
strukce základní školy za necelých 
15,3 milionů. Přechody pro chodce  
a oddělení mateřské školy v hosto- 
mické hasičské zbrojnici nás stály téměř 
po milionu korun. 
V současné době je finanční situace
stabilizovaná s dostatečnou finanční

rezervou ve výši více než 10 milionů 
korun.
Toto zhodnocení rozhodně není  
úplné. Hospodařili jsme v městských 
lesích, dělali pořádek s městskými 
pozemky, zvládli jsme změny v účet- 
nictví i zavedení DPH, pronajali jsme 
systém vodovodu a kanalizace VaKu 
Beroun, abychom získali jak finanční
prostředky, tak i profesionální správu, 
řídili jsme rozpočtové organizace 
města, plnili svěřené úkoly státní 
správy, změnili jsme systém nakládání 
s komunálním odpadem a rozšířili 
možnosti třídění odpadu. Podporo-
vali jsme občanské aktivity ve městě, 
bojovali s přívaly sněhu i deště, řešili 
výpadky proudu i následky vichřic, 

rozšiřovali jsme zdroje pitné vody pro 
období sucha. Ne všechno se nám 
povedlo tak, jak bychom sami chtěli, 
ale nikdy jsme to nevzdali. Stále jsme 
bojovali o to, aby se v Hostomicích, 
Radouši, Bezdědicích i Lštěni žilo  
co nejlépe. Všem, kteří se na tom  
podíleli, patří poděkování.
Před hostomickým zastupitelstvem  
je další volební období. Hodně záleží 
na něm, jaké to období bude. A jaké 
bude to zastupitelstvo – to zase záleží 
na vás, vážení spoluobčané. Přeji vám 
hodně štěstí a zdraví v dalším voleb- 
ním období a šťastnou ruku u volební 
urny. Vít Šťáhlavský, starosta
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VZTYČENÍ KŘÍŽE  
V BEZDĚDICÍCH
16. září v den svátku svaté Ludmily, patronky země České, 
byl v odpoledních hodinách v parku u kostela Nanebe- 
vzetí Panny Marie v obci Bezdědice vztyčen kříž, který  
má být připomínkou zrušeného hřbitova.
Hřbitov v Bezdědicích se rozkládal okolo kostela a byl 
obehnán kamennou zdí. Pamětníci mi jistě dají za prav- 
du, jak důstojnost tohoto místa ctil velebný pán Richard  
Bohumil Holuša, který vytahal za uši každého, kdo na  
místě bývalého hřbitova třeba jen pobíhal. Císař Josef II.  
vydal v roce 1784 dekret, kterým se rušily hřbitovy  
nacházející se ve středu měst a obcí. Důvodem tohoto  
rozhodnutí bylo zabránit šíření moru. Na základě císa- 
řovy vůle byl zrušen též hřbitov v Bezdědicích. Přestalo 
se také pohřbívat do hrobky v kostele, kde odpočívají 
bezdědičtí faráři a někteří karlštejnští děkani. Posledním 
zde pohřbeným byl důstojný pán Pavel Trnka, který zde 
působil od 5. března 1764 a na faře v Bezdědicích zemřel 
15. července 1787, ve věku 71 let.
Pražská konzistoř se přiklonila v roce 1789 k návrhu  
hostomického magistrátu, a tak bylo vybráno místo pro 
nový hřbitov, kde se pohřbívá dodnes.
V Bezdědicích dlouhý čas stály opuštěné kříže okolo  
kostela. Některé ostatky byly vykopány a pohřbeny  
za presbytáriem v márnici. Kámen ze hřbitovní zdi byl 
použit při stavbě chrámové věže v roce 1838. Kříž, který 
dnes v Bezdědicích stojí na místě bývalého hřbitova, má 
být připomínkou našich předků, kteří zde byli pohřbeni 
v letech 1343-1789. Vzniklo tak malé pietní místo,  
kde můžeme na své předky v tichosti vzpomenout.

Vít Šťáhlavský

■ ŠACHOVÝ TURNAJ V HOSTOMICÍCH
Šachový klub při MěÚ uspořádal v neděli 29. srpna 11. ročník Šachového turnaje v bleskové hře.  
To, že se poslední srpnovou neděli sjíždějí do Hostomic šachisté z blízka i daleka, se stalo dobrou tradicí. 
Letošního ročníku se zúčastnilo 62 hráčů a jen o 4 hráče jsme zaostali za účastnickým rekordem. Šachisté 
přijeli nejen z okresů Beroun a Příbram, ale tradičně i z Prahy, Buštěhradu, Kostelce nad Černými Lesy, 
Plzně, Klatov a nově i ze Sázavy. Nejstarším účastníkem letošního ročníku se stal pan Vlastimil Bouček  
(82 let) z Kostelce nad Černými Lesy. Naopak nejmladším byl desetiletý Dominik Civín ze Zdic. 

Nejúspěšnější ženou se stala Kateřina Palková ze Sokola Klatovy, která obsadila v silné konkurenci  
celkové 9. místo. Celkovým vítězem se stal Zdeněk Růžička z Loko Praha, před Františkem Hostičkou  
ze Spartaku Žebrák a Jindřichem Novákem z CAISSY Úhličky. Poděkování patří MěÚ Hostomice  
za finanční podporu a sponzorům – firmám Biskupovi, nápoje a Alteko. Rovněž se patří poděkovat 
majitelům Restaurace U Frajerů za poskytnutí hracího sálu. 

Jiří Kadeřábek
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Domov Hostomice – Zátor 
vás zve na prezentaci poskytovaných služeb, 
která se koná dne 4.10.2010 v prostorách  
MěÚ Hostomice od 10.00 do 14.00 hodin a na 
Den otevřených dveří v Domově Hostomice  
- Zátor dne 6.10.2010 od 9.00 do 15.00 hodin. 
Během těchto akcí budete mít možnost se 
seznámit s poskytovanými službami, získat 
informace a potřebné dokumenty k přijetí  
do domova. Také můžete získat informace  
o sociální dávce příspěvek na péči, která  
je určena osobě závislé na péči druhé osoby. 

Alena Káchová, ředitelka

Jistě každý z nás má představu o tom, že až bude v důchodu, 
bude si pouze užívat a nebude dělat už vůbec nic. Ovšem 
takové nicnedělání nikomu dlouho nevydrží, začne se  
nudit a hledat si nějakou činnost, tzv. aktivitu. Proto i náš 
domov nabízí širokou paletu těchto volnočasových aktivit,  
ze kterých si každý senior dobrovolně vybere tu, která  
mu nejvíce vyhovuje, jak z hlediska zdravotního stavu,  
tak i z hlediska sociálního.
Vždy v pondělí začínáme nový týden poslechem hudby, 
neboť už i naše prababičky věděly, že s úsměvem a písničkou 
jde všechno lépe a svět je hned veselejší. Při poslechu si i my 
rádi zazpíváme nebo zahrajeme na hudební nástroje. Velmi 
oblíbené jsou dechovky a písničky 50.-60. let. Již několikrát 
se také stalo, že některé velmi oblíbené písničky zvedly naše 
uživatelky z křesel, a ty pak unešené hudbou, se ladně pohy-
bovaly do taktu. Je tedy zřejmé, že hudba blahodárně působí 
na psychiku člověka, zlepšuje soustředěnost a paměť.
Pokud je opravdu někdo, kdo nemá rád hudbu, můžeme 
mu nabídnout třeba skupinovou aktivitu. Při skupinové 
aktivitě je vlastně možno dělat jakoukoliv činnost, kterou 
si naši senioři sami navrhnou. Většinou jsou to činnosti, 
které dříve dělali velmi rádi, např. hraní společenských her, 
sledování přírodopisných filmů atd. V rámci skupinové
aktivity probíhá jednou měsíčně velmi oblíbené pečení. 
Uživatelky si v dopoledních hodinách upečou předem 
dohodnutý moučník, který pak všichni společně snědí  
při odpolední kavárně. Je to sice běžná činnost ze života,  
ale je nejpřirozenějším způsobem, jak procvičit jemnou  
motoriku, fyzickou zdatnost i paměť.
Každý, kdo rád vzpomíná, má možnost se pravidelně 
zúčastňovat naší středeční reminiscence. Reminiscence není 
pouze vyprávění o tom, co bylo nebo co se komu přihodilo, 
ale patří sem i běžné činnosti, které provádíme automaticky, 

aniž bychom si uvědomovali, že jsou součástí reminiscence, 
např. psaní, kreslení, tanec, otvírání dveří, oken, neboť při 
každé činnosti si musíme vzpomenout, jak se to dělá a co je 
k této činnosti třeba. V mladším věku se vzpomíná rychleji, 
proto si člověk v té chvíli ani neuvědomí, že je to vlastně  
vzpomínka. Někdy se zapojují i smysly, tj. vůně, krása, 
emoce. Reminiscence zlepšuje komunikaci, soustředěnost, 
paměť, a dokonce v některých případech vrací sebedůvěru.
Ten, kdo má rád pohyb, může se zapojit do aktivity, kterou 
nazýváme „tanec vsedě“. Nejedná se o tanec, jak ho známe, 
ale jde o pohyb trupu a končetin na židli do rytmu hudby. 
Dochází při tom ke spojení pohybu a hudby v dokonalou 
harmonii.  Velmi dobře působí na fyzický a psychický stav.  
Je prokázáno, že při pravidelném pohybu dochází ke zlep- 
šení koordinace pohybu, pozornosti, zlepšení stability  
a držení těla, zlepšení nálady a sebedůvěry.
Nejnavštěvovanější aktivitou našeho domova je páteční 
cvičení paměti. Zde zábavnou formou procvičujeme 
slovní zásobu, luštíme křížovky, hádanky, číselné kvízy, 
sudoku, hrajeme hry na procvičování krátkodobé paměti. 
Pro zpestření procvičujeme též hmatové a čichové smysly. 
Cvičení paměti je pro naše uživatele velmi důležité, neboť 
neustálým opakováním a procvičováním se mozek lépe 
prokrvuje, a tím dochází k udržení, v některých případech 
i ke zlepšení paměti, schopnosti koncentrace, slovní zásoby, 
schopnosti přemýšlet v souvislostech a v neposlední řadě  
i ke zlepšení komunikace.
Volnočasové aktivity jsou jednou z mnoha možností, 
jak strávit svůj volný čas v našem domově, další možnou  
variantou jsou sportovní, kulturní a společenské akce,  
ale o těch si budeme povídat až v jiném článku.

Blanka Kočeová, aktivizační pracovnice

■ Volnočasové aktivity našich seniorů
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Prázdniny utekly jako voda a opět tu máme začátek nového školního  
roku. 1. září 2010 nastoupilo do MŠ Hostomice celkem 61 dětí ve věku  
2,5 - 7 let.
Tak jako každý první den v září i letos se tento den neobešel bez slziček 
těch nejmenších. Věřím, že příští dny budou mnohem veselejší, děti  
si zvyknou na nový kolektiv, nové prostředí a za pomoci paní učitelek, 
rodičů a starších kamarádů vše společně zvládneme.

Romana Paulová, MŠ Hostomice



SPOLEČENSKÁ RUBRIKA / INZERCE

7

OZNÁMENÍ
■ Chovatelská výstava Hostomice
Český svaz chovatelů Hostomice si dovo- 
luje občany Hostomic a okolních obcí  
pozvat na svoji 31. výstavu králíků, holubů 
a drůbeže, která se bude konat 16. října 
2010 od 8 do 17 hodin v chovatelském 
areálu v Hostomicích. 
Jako obvykle bude součástí výstavy expo- 
zice květin, ovoce a zeleniny Českého 
zahrádkářského svazu Hostomice. 
Na výstavě bude vystaveno přes 200 kusů 
králíků, 170 kusů holubů a 100 kusů 
drůbeže. 
V expozici králíků se bude soutěžit  
o POHÁR „Nejlepší králík výstavy“ a 13 
čestných cen. 
V expozici holubů se bude soutěžit  
o POHÁR „Nejlepší holub výstavy“ a 9 
čestných cen. 
V expozici drůbeže se bude soutěžit  
o POHÁR „Nejlepší kolekce drůbeže“ a 6 
čestných cen.
V letošním roce bude naše výstava obo- 
hacena o „Okresní soutěž čtyřčlenných 
kolekcí králíků“ od chovatelů okresu Be- 
roun. Ty budou soutěžit o „Pohár vítězná 
kolekce okresní soutěže“, „Pohár druhá 
nejlepší kolekce okresní soutěže“ a „Pohár 
třetí nejlepší kolekce okresní soutěže“.
Výstavy se se svými zvířaty zúčastní cho-
vatelé okresů Beroun, Příbram, Rokycany 
a Praha-západ.
Pro návštěvníky výstavy budou připravena 
prodejná zvířata, občerstvení a bohatá 
tombola.
Těšíme se na vaši návštěvu.

ČSCH Hostomice
■ Cvičení
Opět pokračujeme v aerobiku a bodysty- 
lingu! Těšíme se na vás každou středu od 
18.00 hodin v tělocvičně ZŠ. Začínáme 
ve středu 15. září, 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
■ Využijte příspěvku na rehabilitaci!
Výbor STP v Hostomicích nabízí svým 
členům příspěvek na pobyt v solné jeskyni, 
nebo na vstup do plaveckého bazénu, nebo 
na nějakou masáž. 

Organizace poskytne každému členovi 
příspěvek 50,- Kč proti předloženému 
dokladu o zaplacení. Vyřizuje pí Dědičová 
(lze využít 1x, nejpozději do konce tohoto 
roku). 

■ Informace pro členy STP, MO  
Hostomice
Na OV v Berouně (komunitní centrum) 
jsou pro držitele průkazu ZPP a ZTP/P  
k dispozici zdarma Euro klíče.

■ Pojeďte s námi do pivovaru!
Výbor STP zajistil pro všechny zájemce 
exkurzi do plzeňského pivovaru na středu 
odpoledne 12. října 2010. Smluvní auto- 
bus odjíždí ve 13.00 hodin od papírnictví 
u ZŠ v Hostomicích, návrat do Hostomic 
kolem 18. hodiny. Zajištěna prohlídka 
pivovaru, možnost nákupu v podnikové 
prodejně. Člen STP 50,- Kč, nečlen  
100,- Kč. Přihlášky v papírnictví u ZŠ.

■ Divadelní představení
Pojeďte s námi v sobotu 20.11.2010 na 
představení Paměti Amorovy (příběhy  
o lásce) do divadla Žebrák. Odjezd  
v 18.30 hod. od ZŠ v Hostomicích. Přihlásit 
se můžete v papírnictví u ZŠ. Člen 50,- Kč, 
nečlen 100,- Kč (vstupné i doprava).

Srdečně zve výbor STP v Hostomicích

■ Všechny děti jsou zvány na DRA-
KIÁDU, která se uskuteční 2. října 2010 
od 15.00 hodin na louce za Hostomicemi 
směrem na Zátor (jako minulý rok).

■ Na posezení s lidovými písničkami 
v podání skupiny Třehusk a popovídání  
s populárním hercem Tomášem Töpferem 
vás zve senátor Jiří Oberfalzer ve středu  
13. října 2010 v 15 hodin ve společenském 
sále restaurace U Frajerů.

■ Taneční pro mládež a pro dospělé 
Podzim 2010 (6. sezóna)
Společenský dům Hořovice - dospělí 
Začátek: středy od 6.10.2010. 
Začátečníci (D1) 18.00-19.50 hod. 
1590 Kč/ osoba 
Pokročilí (D3) 20.00-21.50 hod. 
1590 Kč/ osoba 
Zápis a info: 251 614 550, 603 238 090, 
vasova@volny.cz, www.tanecni.net

■ Kosmetické služby
Pavla Kudrnová, Tylovo nám. 184, Dobříš, 
nabízí kompletní kosmetické ošetření  
dermo kosmetikou SYN CARE.
Objednání na tel.: 777 968 943.

■ Studio I.M. v Lochovicích „u květinky“ 
nabízí:
- kadeřnictví, kosmetiku, prodlužování  
 vlasů - tel. 723 962 718
- pedikúru, manikúru, modeláž nehtů  
 - tel.: 777 079 799
Po domluvě i v sobotu.

VZPOMÍNKA
■ 19. srpna uplynulo deset let, co nás 
navždy opustila naše maminka a babička, 
paní Růžena Šebková, a 19. října její  
manžel a náš tatínek a dědeček, pan Karel 
Šebek. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 

Dcery Hana a Růža a syn Jiří s rodinami
■ Dne 8. října uplyne osm let od úmrtí 
pana Miloslava Kubrychta. Děkujeme 
všem, kteří s námi vzpomenou tohoto 
smutného výročí. 

Manželka a děti s rodinami
■ Dne 20. října vzpomeneme třetího 
výročí, kdy nás opustil pan František 
Brůžek. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte  
s námi. Manželka, děti a sestra s rodinami

PODĚKOVÁNÍ
■ Rád bych touto cestou poděkoval  
Ing. Václavu Vartýřovi za jeho deseti-
letou spolupráci s městem Hostomice  
ve funkci odborného lesního hospodáře. 

Vít Šťáhlavský, starosta města
■ Děkuji Českému svazu žen za přání  
k mým narozeninám. Miroslava Palivcová
■ Děkuji všem za projev soustrasti  
k úmrtí mého manžela Petra Pančury. 

Manželka

ZUBNÍ POHOTOVOST
Říjen 2010
■ 2. a 3.10. MUDr. Jana Besserová 
 Beroun, tel. 311 625 765
■ 9. a 10.10. MUDr. František Hentsch 
 Zdice, tel. 311 685 672
■ 16. a 17.10. MUDr. Zdeněk Kaiser 
 Hořovice, tel. 311 542 346
■ 23. a 24.10. MUDr. Jarmila Holmanová 
 Hořovice, tel. 311 516 660
■ 28. a 29.10. MUDr. Zdeněk Karel 
 Beroun, tel. 311 746 414
■ 30. a 31.10. MUDr. Anna Kovaříková 
 Beroun, tel. 311 746 418
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.
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SPORT
Mistrovská utkání v kopané
„A“ mužstvo
■ 3.10., od 16.00 hodin 
FK Mníšek pod Brdy - SK Hostomice
■ 9.10., od 16.00 hodin 
SK Hostomice - Spartak Žebrák
■ 17.10., od 15.30 hodin 
Sokol Vonoklasy - SK Hostomice
■ 23.10., od 15.30 hodin 
SK Hostomice - TJ Sokol Podlesí
■ 31.10., od 14.30 hodin 
FK Hořovicko B - SK Hostomice
„B“ mužstvo
■ 2.10., od 16.00 hodin 
Doubravan Újezd B - SK Hostomice B
■ 9.10., od 13.00 hodin 
SK Hostomice B - Spartak Žebrák B
■ 17.10., od 14.00 hodin 
TJ Běštín - SK Hostomice B
■ 23.10., od 12.30 hodin 
SK Hostomice B - Slavoj Osek B
■ 30.10., od 14.30 hodin 
TJ Zaječov - SK Hostomice B

Dorost
■ 2.10., od 10.15 hodin 
TJ Sokol Podlesí - SK Hostomice
■ 10.10., od 10.30 hodin 
SK Hostomice - FK Týnec nad Sázavou
■ 16.10., od 10.15 hodin 
TJ Sokol Měchenice - SK Hostomice
■ 24.10., od 10.30 hodin 
SK Hostomice - Sokol Sedlec-Prčice
■ 30.10., od 11.30 hodin 
SK Benešov - SK Hostomice
Starší žáci
■ 3.10., od 10.15 hodin 
SK Hostomice - Slovan Lochovice
■ 9.10., od 13.30 hodin 
Horymír Neumětely - SK Hostomice
■ 17.10., od 10.15 hodin 
SK Hostomice - Horymír Neumětely
■ 23.10., od 13.00 hodin 
Doubravan Újezd - SK Hostomice
■ 31.10., od 10.15 hodin 
SK Hostomice - Spartak Žebrák
Mladší žáci
■ 1.10., od 17.00 hodin 
SK Hostomice - FK Komárov

■ 8.10., od 17.00 hodin 
SK Tlustice - SK Hostomice
■ 15.10., od 16.30 hodin 
SK Hostomice - Horymír Neumětely
■ 22.10., od 16.30 hodin 
Slovan Lochovice - SK Hostomice
■ 29.10., od 16.00 hodin 
SK Hostomice - FK Hořovicko B
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