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HLAS JAKO PROŽITEK A RELAX
Od října roku 2009 probíhá v ZŠ Pavla Lisého v Hostomicích hlasová  
výchova, kterou navštěvují žáci 1.-4. třídy. Každý pátek hned po vyučování  
se společně scházíme s chutí zpívat. Děti si procvičují řeč artikulační  
technikou a učí se poslechu tónů, aby zvládly správnou intonaci. Také děláme 
rytmické hrátky s písničkou a další činnosti. Pro pěvecký soubor byl z mnoha 
návrhů dětí vybrán název Kopretina.
DPS (Dětský pěvecký sbor) Kopretina tedy vznikl a myslím, že dělá  
pokroky. Již v roce 2009 se děti zúčastnily dvou koncertů ZUŠ Dobříš,  
které se konaly v kulturním domě na Dobříši. Vystoupení dětí ze ZŠ Hos-
tomice bylo příjemným zpestřením programu celého koncertu. Také v roce  
2010 DPS Kopretina předvedl výborný výkon, a to na dalším z koncertů 
pořádaných ZUŠ Dobříš. Naším největším dosavadním úspěchem byla účast 
na soutěži pěveckých sborů „Jarní petrklíč“, kterou pořádala Pedagogická  
fakulta UK Praha. Kopretina z Hostomic si přivezla bronzovou stuhu, což  
je s ohledem na tak krátkou dobu působení souboru velmi dobrý výsledek. 
Děti měly obrovskou radost a já si myslím, že i všichni ostatní, kteří se na  
tom podíleli. 
Rád bych tímto vyjádřil hluboké díky všem rodičům, pí Obořilové, Šebkové  
a Špiclové. Velké poděkování patří také vedení ZŠ, především pí ředitelce  
Walterové, která zajistila autobus do Prahy Jesenice a zpět. Byla to ohrom-
ná spolupráce všech složek, což je naprosto obdivuhodné. Pí Kůtová dala  
sponzorským darem DPS Kopretina udělat trička s potiskem. Děti zpívají  
moc rády, myslím si, že mají veliké ambice dokázat mnoho zajímavého.

Dokončení na straně 10

VÍTÁNÍ 
OBČÁNKŮ
V sobotu 10. dubna bylo v obřadní 
síni Městského úřadu v Hostomicích 
přivítáno 17 nových občánků Hosto-
mic, které doprovázeli rodiče a další 
příbuzní. S kulturním programem 
vystoupily děti z MŠ Hostomice 
pod vedením paní učitelky Paulové. 
Památku v podobě fotografie zajis-
til pan Jiří Kadeřábek. Noví občánci 
byli přivítáni panem starostou Vítem 
Šťáhlavským a všechny maminky 
od něho převzaly kytičku. Drobné 
dárečky od města dětem předala 
paní matrikářka Jitka Gruntová.
Novými občánky se stali: Monika 
Sůrová, Matěj Moravec, Josef Kadlec, 
Kristýna Moussilli, dvojčátka Jenni-
fer a Nicol Šíchovi, Jaroslav Bouček, 
Karolína Pelikánová, Lucie Cafour-
ková, Ester Jarošová, Vojtěch Hrubý, 
Dominik Šobr, Pavel Časar, Rozá-
rie Víšková, Matyáš Nedvěd, Julie  
Nodlová a Adéla Kubačková.

V roce 2008 se narodilo 8 dětí, v roce 
2009 20 dětí. Od začátku roku 2010 
se narodilo 5 dětí.
Počet obyvatel k 31.3.2010: 1613
Hostomice: 1301, Lštěň: 51, 
Bezdědice: 109, Radouš: 152
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65 LET OD KONCE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Jak budou jistě všechna média v květnu oznamovat, 8.5.2010 si připomeneme 65 let od konce druhé světové 
války. Informace, které se této události týkají, není obtížné někde si přečíst či vyslechnout. Proto bychom vám 
chtěli přinést něco trochu jiného, a to dobové snímky z Hostomic.
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Přítomni: V. Šťáhlavský, V. Maršálek, 
Ing. J. Jirák, E. Fajrajzlová,  
J. Nádvorník, V. Malecký,  
Ing. V. Zachoval, Mgr. J. Walterová
Omluveni: Ing. P. Brůžek

Zastupitelstvo města Hostomice:
1. Schvaluje:
a) přijetí daru ve výši 30.000,- Kč  
 od obce Skřipel na činnost JSDH. 
 Hlasování: 8-0-0  
 (pro-proti-zdržel se)
b) závěrečný účet Města Hostomice  
 s výhradou dle závěru oddílu d)  
 provedeného auditu ze dne 22.2. 
 2010 – výhrada chyby, která nemá  
 závažnost nedostatků uvedených  
 pod písmenem c) 010 odst. 3  
 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.  
 – bylo přijato opatření k nápravě. 
 Hlasování: 8-0-0
c) počet členů zastupitelstva pro  
 komunální volby, které se budou  
 konat na podzim roku 2010, a to  
 9 členů zastupitelstva. 
 Hlasování: 8-0-0
d) opatření proti neplatičům za  
 vodovodní a kanalizační přípojku,  
 a to že bude proti neplatičům  
 využito všech právních nástrojů  
 – mj. případné soudní žaloby. 
 Hlasování: 8-0-0
e) uhrazení škody na lesních poros- 
 tech na Plešivci od nájemce  
 honitby ve výši 100.000,- Kč. 
 Hlasování: 8-0-0
f) směnu pozemku parc. č. 265/3  
 v majetku města Hostomice za  
 pozemky 173/2 a 173/3 v majetku  
 pí Shulmanové, vše v k.ú. Radouš  
 – dle geometrického plánu. 
 Hlasování: 8-0-0
g) záměr postavit RD na pozemku  
 parc.č. 1678/6 v k.ú. Hostomice  
 pod Brdy (na pozemek již bylo  
 vydáno v minulosti územní  
 rozhodnutí). 
 Hlasování: 8-0-0

h) nákup kotce pro 3 psy ve výši  
 do 30.000,- Kč vč DPH. 
 Hlasování: 8-0-0 
i) zodpovědnou úřední osobu pro  
 odevzdávání účetních výkazů  
 účetní jednotky do CSÚIS MFČR  
 – Kateřinu Vosičkovou a náhradní  
 zodpovědnou osobu Alenu  
 Merunovou. 
 Hlasování: 8-0-0
j) prominutí poplatku za komunální  
 odpad osadě Zubrín (č.e. 015). 
 Hlasování: 8-0-0
k) výsadbu nových stromů v MŠ  
 ve výši do 20.000,- Kč. 
 Hlasování: 8-0-0

2. Ukládá:
a) starostovi, aby do příštího  
 zasedání zjistil potřeby úprav bytu  
 v domě č.p. 169 a navrhl řešení.
b) starostovi, aby do příštího  
 zasedání připravil návrh na využití  
 finanční sbírky na náměstí.
c) starostovi, aby do příštího  
 zasedání připravil návrh na  
 případný finanční příspěvek  
 na kostel v Hostomicích.
d) starostovi, aby projednal se SUS  
 Kladno a s odborem dopravy  
 MěÚ Hořovice těžkou dopravu,  
 která projíždí ulicí Hátka směrem  
 na Lštěň.
e) starostovi, aby připravil návrh  
 smluvního vztahu s pracovníkem,  
 který by dohlížel na dodržování  
 obecně závazných vyhlášek města.
f) starostovi, aby do konce května  
 zajistil lavičky, stůl a stojan na kola  
 na dětské hřiště v Hostomicích.

3. Bere na vědomí:
a) zprávu o vypořádání dotace od  
 SZIF na akci vybudování vodo- 
 vodu a kanalizace v Hostomicích.
b) všechny body diskuse.
Usnesení: hlasování 8-0-0

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
INFORMUJE
■ Veřejné zasedání  

se uskuteční ve středu 19.5.2010 od 
18.00 hodin v malé zasedací míst-

nosti MěÚ Hostomice.

■ Svoz nebezpečného odpadu 
proběhne 22. května takto:  
Hostomice: na dvoře MěÚ  

v 9.00 hod.,  
Lštěň: na návsi v 10.00 hod., 

Bezdědice: na návsi v 11.00 hod., 
Radouš: na návsi ve 12.00 hod.

■ Upozorňujeme občany,  
že tento měsíc  

nebude pracovní sobota  
(1. a 8. května je státní svátek).

■ Volby do Poslanecké  
sněmovny Parlamentu ČR 

Ve dnech 28. a 29. května 2010 
proběhnou volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR. 
Sídlo volebního okrsku č. 1,  

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

Sídlo volebního okrsku č. 2  
hasičská zbrojnice Radouš 2,  

pro občany Radouše a Bezdědic. 
Volební místnosti budou  

otevřeny v pátek 28. května  
od 14.00 hodin do 22.00 hodin  

a v sobotu 29. května  
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

■ Očkování psů 
12. května 2010 

Radouš: 15.00-15.30 hod., 
Bezdědice: 15.35-15.50 hod.,  

Lštěň: 16.00-16.20 hod.,  
Hostomice: 16.25-17.00 hod. 

Cena: vzteklina 80,- Kč,  
Kombi 270,- Kč.

■ Prosíme občany,  
aby respektovali zákaz  

vodění psů na dětská hřiště,  
a to zejména v Bezdědicích  

a v Radouši, kde hřiště  
nejsou oplocena.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
MĚSTA HOSTOMICE Č. 4/2010 KONANÉHO DNE 21. DUBNA 2010

OD 18.00 HODIN V HASIČSKÉ ZBROJNICI V RADOUŠI
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Třetí část zpráv z Domova Hostomice – Zátor bychom 
rádi věnovali vysvětlení určitých odborných pojmů. Tím 
chceme reagovat na ohlasy hostomických občanů na 
druhý článek, týkající se nesrozumitelnosti některých 
pojmů pro laickou veřejnost. Za tyto ohlasy jsme velmi 
rádi, protože cítíme zájem veřejnosti o problematiku  
péče o seniory a zároveň dostáváme zpětnou vazbu  
o zvyšující se informovanosti v oblasti sociálních služeb. 
Při poskytování služeb vycházíme ze zákona  
108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon 
nám ukládá naplňovat požadavky standardů kvality 
poskytovaných sociálních služeb, což je vlastně taková 
„kuchařka“, jak služby poskytovat, co při poskytování 
služeb dodržovat a komu služby poskytovat.
Jedním z požadavků standardů je individuální  
plánování poskytované služby. Individuální plánování 
služby je proces, kdy je služba připravena na míru  
jednotlivému uživateli dle jeho aktuálních potřeb, 
požadavků a přání v souladu s nabízenými službami. 
V podstatě jde o to, že se uživatel se svým klíčovým 
pracovníkem domlouvá na tom, co od nás potřebuje  
a jakým způsobem to zrealizovat. Na tomto procesu  
dále spolupracuje širší tým pracovníků a rodina 
uživatele.
Klíčový pracovník je důležitou osobou pro uživatele 
sociální služby. Je to pracovník přímé péče - zajišťuje 
základní životní potřeby, např. osobní hygienu,  
oblékání, podávání stravy, doprovod na vycházky atd.,  
je v pravidelném kontaktu s uživateli. Každý uživatel  
má svého klíčového pracovníka, který v případě  
neshod může být změněn. 

Dalšími výrazy, které je nutné vysvětlit jsou inkon- 
tinence a proleženiny. Inkontinencí se rozumí  
nekontrolovatený únik moči nebo stolice, který lze 
kompenzovat používáním pomůcek na jedno použití. 
Tyto pomůcky jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, 
jsou předepisovány praktickým lékařem. Proleženi- 
nami jsou ohroženi ležící lidé, kdy na určitá místa  
na těle je vahou těla vyvinutý tlak a následkem toho 
se kůže v těchto místech ztenčuje. Pokud se zaned- 
bají pravidelné změny v poloze člověka a ošetřování 
těchto míst, může dojít ke vzniku proleženiny.
Polohování a přesun imobilního či ležícího uživatele 
je zjednodušen pomocí transportních pomůcek. 
Za použití menší fyzické síly je pracovník schopen 
přesunout, přesadit nebo pootočit imobilního klienta. 
Přesun pomocí transportních pomůcek je šetrnější 
a komfortnější pro uživatele. V našem domově 
používáme zvedák, vozítka pro stojící osoby, posuvné 
textilní podložky, manipulační pásy a bederní pásy  
s úchopy.
Děkujeme za podněty a doufáme, že jsme nejasné  
pojmy dostatečně vysvětlili. V příštím čísle uvedeme 
slíbený článek o vzdělávání pracovníků Domova  
Hostomice – Zátor a o společenské akci „Tančíme pro 
radost“.

Alena Káchová, ředitelka
tel.: 311 584 456, 602 140 587

www.domovhostomice.cz

Zvedák osob RomedicManipulační pás a bederní pás s úchopy Transportní vozík

■ DD Zátor
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NOVÝ VRT  
U KŘIKAVOVA PRAMENE
Během loňského roku byl vybudován nový 
vrt u Křikavova pramene. Po jeho vybudo- 
vání (vyvrtání) následovaly čerpací zkoušky 
pro stanovení vydatnosti. Ty probíhaly ve 
dvou etapách - nejprve byla provedena  
čerpací zkouška výkonným čerpadlem (6l/s)  
po dobu 10 dní a poté byla vydatnost  
sledována na přetoku z vrtu (ve vrtu je  
artézská voda). Toto sledování na přetoku 
probíhá kontinuálně až dodnes. Zároveň při 
čerpacích zkouškách byly odebírány vzorky 
pro stanovení jakosti pitné vody. 
Při rozborech bylo zjištěno (i od pohledu),  
že voda obsahuje železo a „cuckovatí“, což  
byl trochu oříšek pro hydrogeology a hygie- 
niky, protože nebylo jasné, kde se železo  
v takovéto podobě ve vrtu bere a jak ho  
odstranit. Po mnoha konzultacích s odbor-
níky se celý problém vysvětlil. Nechtějte  
však po mě, abych to reprodukoval, neboť 
se jedná o velmi složitý chemický proces  
(alespoň pro mne). Podstatné však je,  
že vodu lze upravovat poměrně jednodu-
chým levným zařízením na podobném  
principu jako je písková filtrace.
Nyní před námi stojí další krok, a to je 
připojení vrtu do vodojemu a vybudování 
úpravny vody. Na tento krok zatím nijak 
nespěcháme, protože se stávajícími zdro-
ji vody zatím vystačíme (i když na hraně)  
a vyvrtání nového vrtu bylo zejména  
potřeba, abychom mohli započít práce  
na vodovodu do Radouše a Bezdědic (pro 
stanovení, že máme dostatek vody i na 
rozšíření vodovodu). Kdyby však začala  
klesat vydatnost ve stávajících zdrojích, není 
problém během několika týdnů tento nový 
zdroj připojit. Rádi bychom však počkali 
na započetí stavby vodovodu do Radouše 
a Bezdědic, neboť by bylo možné připojení 
nového vrtu zahrnout investičně i do této 
akce, a tudíž na připojení čerpat dotaci.
Dalším logickým krokem po připojení  
nového vrtu bude zrekonstruování původ-
ního prvního vrtu pod přehradou, který je 
z roku 1972 a je vystrojen ocelovou pažnicí, 
která je již ve velmi špatném stavu.

Vít Maršálek

Sázení stromů
Dne 3.4.2010 kolem deváté hodiny ranní započali členové o.s.  
Symbióza spolu s několika přáteli výsadbu stromů. Na polní cestě  
z Radouše od „Hůrky” do Neumětel přes „Vrška” bylo vysázeno  
celkem cca 40 kusů stromů, převážně starých ovocných odrůd.  
Stromy byly zaopatřeny ochranou proti okusu a ochranným  
nátěrem. V celkovém počtu devíti zúčastněných nám práce šla  
od ruky a počasí nám také přálo. Jménem našeho životního  
prostředí děkuji všem zúčastněným. Sandra Svobodová

Veřejná zasedání
V Hostomických listech vždy naleznete datum konání veřejného 
zasedání zastupitelstva města Hostomic. Zasedání se může a má 
účastnit široká veřejnost všech věkových kategorií. Můžete zde 
předložit své návrhy a požadavky, které budou následně členy  
zastupitelstva projednány a vyhodnoceny. Zároveň se dozvíte  
mnoho nových informací o dalším rozvoji a plánech do budoucna.
Výhodou účasti na veřejných zasedáních je vyslechnutí si rozhod-
nutí zastupitelů spolu s důvody, které je k těmto rozhodnutím  
vedly. Předešli bychom tím nepokojům mezi občany, kteří  
s těmito rozhodnutími zastupitelstva nesouhlasí. Veřejná zasedání 
se konají jednou měsíčně v přízemí MěÚ v Hostomicích a každé 
třetí v hasičské zbrojnici v Radouši.
Velmi mě překvapil nezájem občanů Hostomic účastnit se  
veřejného zasedání. Zasedání v Hostomicích (17.3.2010) se zúčast-
nili pouze čtyři občané a zasedání v Radouši, konaného 21.4.2010, 
se zúčastnil trojnásobek občanů, kteří živě a věcně se zastupiteli 
diskutovali. Sandra Svobodová
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Tak už se to pomalu blíží. 31. května je uzávěrka naší  
architektonické soutěže „Revitalizace Tyršova náměstí  
v Hostomicích“. 

23. dubna proběhlo jednání soutěžní poroty, které řešilo  
a vyřešilo dotazy k soutěži. V osmi e-mailech bylo obsaže- 
no celkem 17 dotazů. Dotazy i odpovědi jsou zveřejněny 
na webových stránkách města (www.hostomice.cz) 
tak, aby k nim měli všichni soutěžící přístup a byla tak  
udržena stejná vstupní informovanost pro všechny. 

V dotazech se jedná o problémy formální, řešící např. 
možnou účast cizinců v řešitelských teamech, i o prob-
lémy věcné, např. s požadavkem na doplněný výškopis  
a polohopis parkové části náměstí, informace o slavných 
rodácích, významných událostech nebo zvyklostech při 
smutečních obřadech ve městě. Konec konců se můžete 
na www stránky podívat sami. 

Při jednání soutěžní poroty padla i pro nás příjemná  
zpráva o tom, že účast v hostomické soutěži je architek-
tonickou veřejností vnímána jako prestižní. To se sice 
poslouchá hezky, ale přece jen bude asi lepší počkat si 
na výsledek - tj. na množství a kvalitu posuzovaných 
návrhů.

Pro představu je dobré vědět, že každý návrh bude 
předložen na 4-5 panelech o rozměru 100 x 70 cm. Budou 
v předepsaných měřítkách řešit:
■ širší vztahy a dopravu (1:5000)
■ celkové kompoziční řešení (1:500)
■ jeden panel řešící půdorysy, řezy a pohledy budov  
 pošty a hasičárny (1:200)
■ jeden panel s minimálně třemi perspektivami  
 dostatečně popisujícími navrhované řešení náměstí,  
 včetně budov pošty a hasičárny
■ a jeden panel dle uvážení soutěžícího.
Budeme-li počítat s 15 až 20 soutěžními návrhy, bude se 
jednat o poměrně rozsáhlou expozici s 60 až 100 obrazy 
- panely. Rádi bychom jako organickou součást přehlíd- 
ky návrhů prezentovali i práce žáků a žákyň naší  
základní školy na stejné téma. Takže nejen porovnání 
mezi profesionály, ale i porovnání profesionálního  
s dětským pohledem na stejnou věc.
Pro výstavu návrhů, jak pro samotné posuzování, tak pro 
prezentaci veřejnosti přislíbila paní ředitelka Walterová 
možnost využití školní tělocvičny v letních měsících,  
a tak se možná - letos výjimečně - někteří žáci podívají  
do školy i o prázdninách. A rádi!

Ing.Vladimír Zachoval, sekretář soutěže

■ HOSTOMICKÉ NÁMĚSTÍ PO PÁTÉ
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Létající nosorožec 2010
Mezinárodní cvičení Společných sil „Létající nosorožec“(Flying Rhino 2010, FR 2010) se bude konat v termínu  
od 3. května do 21. května 2010.
Jedná se o osmé společné cvičení příslušníků Armády České republiky, ozbrojených sil Velké Británie, Slovenska, 
Spojených států, Dánska, Nizozemí, Kanady, Litvy a letouny NATO E3 AWACS. Jde o značně rozsáhlé cvičení,  
na kterém se budou podílet příslušníci leteckých základen Sedlec-Vícenice u Náměště nad Oslavou, Čáslav, Přerov,  
Kbely, jednotky protivzdušné obrany, pozemních sil a další složky Společných sil Armády České republiky.  
Cvičení bude probíhat na letecké základně u Náměště nad Oslavou, ve Vojenských výcvikových prostorech Brdy 
a Libavá a na území krajů Vysočina, Olomouckého, Pardubického kraje, Jihomoravského, Moravskoslezského  
a Středočeského. 
Cvičení je zaměřeno na spolupráci vzdušných a pozemních sil při společné bojové činnosti a na zvyšování  
kvalifikace předsunutých návodčích, jejichž výcvik je úzce spojen s letovou činností. Flying Rhino 2010 je součástí
přípravy českých a koaličních vojáků před odjezdem do zahraničních misí. Součástí výcviku je provádění operací  
v nočních hodinách tak, jak je to běžné v reálných situacích v místech konfliktů.
Létat se bude denně v pracovní dny od 8 hodin ráno až do jedné hodiny noční. Lety v této noční hodině budou  
omezeny jen na potřebný minimální počet. Provedení nočních letů bude soustředěno do pozdních večerních  
hodin tak, aby byla letová činnost ukončena co nejdříve. Po 23. hodině nebudou prováděny lety proudových  
letounů v malé výšce.

■ VODOVOD A KANALIZACE V HOSTOMICÍCH
Výstavba vodovodu a kanalizace v Hostomicích 
byla dokončena a zkolaudována na konci roku 2009. 
Vyúčtování dotace proběhlo k 20.4.2010. Nyní následuje 
zpráva o vypořádání dotace ze Státního zemědělského 
intervenčního fondu.
V roce 2007 byla uzavřena Dohoda o poskytnutí dotace  
z Programu rozvoje venkova ČR, dle této dohody byly 
celkové výdaje projektu ve výši 40.000.000,- Kč, z toho 
90% tedy 36.000.000,- Kč byla výše dotace a 10%, tedy 
4.000.000,- Kč byla účast Města Hostomice na akci  
vybudování vodovodu, kanalizace a ČOV pro veřejnou 
potřebu.
V souvislosti s touto akcí byla uzavřena smlouva  
o úvěru ve výši 40.000.000,- Kč, aby bylo možno  
hradit jednotlivé výdaje stavební firmě, protože 
k proplácení dotace dochází až v momentě vyúčtování 
skutečně provedených prací.
První etapa vyúčtování proběhla na přelomu let 2008  
a 2009 a 15.7.2009 byly proplaceny finanční prostředky
ze Státního zemědělského intervenčního fondu v cel- 
kové výši 16.267.035,- Kč. 
V průběhu roku 2009 se Město Hostomice stalo  
povinným plátcem DPH, z tohoto důvodu došlo  
k nutnosti vyúčtovat DPH i v dotačním titulu. Z důvodu 
krácení dotace o DPH bylo zahájeno jednání o navý- 
šení dotace v položce celkových výdajů projektu, tato 

žádost byla schválena a celkové náklady byly navýšeny  
z původních 40 milionů na 42.382.093,15 Kč.
V současnosti bylo ukončeno vyúčtování druhé etapy  
a Město Hostomice obdrželo závazné oznámení  
o schválení platby ve výši 15.786.647,- Kč, dne 19.4.2010 
byly připsány na účet města prostředky ve výši  
15.786.647,- Kč. Zároveň město obdrželo finanční
prostředky z finančního úřadu jako nadměrný odpočet
DPH, v celkové výši 5.908.838,- Kč.
Celkové prostředky, které byly poskytnuty na vybudo- 
vání vodovodu a kanalizace z evropských a národ-
ních fondů prostřednictvím Státního zemědělského 
intervenčního fondu jsou ve výši 32.053.682,- Kč.
V průběhu celé akce byl částečně umořován i úvěr, 
k 31.3.2010 byl zůstatek na úvěrovém účtu ve výši 
17.979.534,- Kč. Po obdržení výše uvedených prostřed- 
ků, tedy ke dni 20.4.2010 byl úvěr splacen jednorázově  
v plné výši v souladu s uzavřenou úvěrovou smlouvou.
V současné době je tedy akce výstavba vodovodu  
a kanalizace na území města Hostomice ukončena  
a úvěrové zatížení, které vzniklo v souvislosti s touto  
etapou budování vodovodu a kanalizace, tedy úvěr, který 
byl městu poskytnut v roce 2008 na financování této etapy
v celkové výši Kč 40 milionů, je v plné výši umořen.

Vít Šťáhlavský, starosta
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VELIKONOCE VE LŠTĚNI
Tolik koledníků ve Lštěni už pamětníci dlouho nepamatují.  
Bývaly časy, kdy po osadě koledovaly tři, čtyři děti. Letos se jich  
na vršku sešlo za doprovodu rodičů a známých přes třicet  
a nemohly chybět i ti nejmenší s pomlázkami připevněnými  
ke korbičkám kočárků. Po deváté začaly obcházet dům od domu, 
chalupu od chalupy, aby vykoledovaly pamlsky a barevná vajíčka. 
Je škoda, že mnozí z nich se naučí pouze říkanku:
 „Hody, hody do provody!
 Dejte vejce malovaný, 
 nedáte-li malovaný,
 dejte aspoň bílý,
 slepička vám snese jiný“. 
Najdou se však i tací, kteří se ve škole, ve školce nebo doma  
s rodiči naučili i jiné velikonoční říkanky. Jsou bohužel překřičeni 
davem ostatních pospíchajících koledníků, kteří berou kole-
dování jen jako možnost k sesbírání co nejvíce čokolád a jiných 
cukrovinek. Přitom jsou Velikonoce příležitostí potkat se  
v jeden den se všemi sousedy, chalupáři a známými, popovídat 
si, co je nového a obdivovat velikonoční výzdobu na oknech  
i v zahrádkách. Irena Šíchová
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■ Dne 10.4.2010 přivítaly děti z MŠ spolu  
s panem starostou a paní matrikářkou nejmladší 
občánky Hostomicka. Předškoláci zarecitovali  
básničky, zazpívali písničky a popřáli těm nej-
menším příjemný vstup do života.

Romana Paulová

■ Dne 31.3.2010 proběhla v MŠ Hostomice 
velikonoční výstava prací dětí spojená s prode-
jem. Celkem se vybralo 2 216,- Kč. Peníze budou 
použity na nákup maňásků a čepiček na drama-
tizaci. 

■ Od 9.4.2010 děti z MŠ Hostomice jezdí  
do Solné jeskyně v Berouně. Celkem absolvují 
10 návštěv. Pobyt v jeskyni pomáhá jako preven-
ce horních a dolních cest dýchacích. Tímto bych 
chtěla poděkovat paní Kűhle, která nám návštěvy 
v solné jeskyni dala sponzorským darem.

■ Dne 13.4.2010 skončil pro děti z MŠ Hosto- 
mice plavecký výcvik. Děti se zde učily plavat,  
splývat, skákat do vody pod vedením paní  
učitelky plaveckého výcviku. Při předposlední  
lekci se některé děti snažily uplavat několik  
metrů bez jakékoliv pomoci. Anetka Veselíko-
vá uplavala 30 m, Lukáš Rabiňák 10 m, Nikola  
Hájková 5 m, Karel Grunt 2 m, Simona Kantůr- 
ková 2 m, Kačka Táborská 2 m, Aneta Šmejkalová 
1 m, Michalka Zárybnická 1 m. Poslední den 
plavání byl věnován pouze hrám ve vodě a všem 
dětem paní učitelka předala mokrá vysvědčení. 

■ Dne 15.4.2010 děti z MŠ Hostomice zhlédly  
divadelní představení „Jak se Honza učil čarovat“ 
v divadle Příbram. Pohádka se dětem velmi líbila. 

■ Chtěla bych poděkovat pracovníkům MěÚ 
Hostomice za opravu plotu a údržbu zeleně  
na školní zahradě. Lenka Kocourová
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HLAS  
JAKO PROŽITEK  
A RELAX
Dokončení ze strany 1
Vedle DPS Kopretina vznikl i malý soubor 
dospělých. Od listopadu se každé úterý  
v 17 hodin v ZŠ P. Lisého v Hostomicích 
schází pár nadšenců, se kterými zpíváme 
věci lidové, klasické, duchovní i moderní. 
Snažím se o pestrost, abychom si všichni 
vyzkoušeli právě to, co je na umění to 
nejkrásnější. A tím je prožitek. Pocit. 
Učíme se podobným způsobem jako ti 
malí. Posloucháme, relaxujeme, děláme 
artikulační cviky a jiné. Věková hranice 
není ničím omezená. Chodí mezi nás do-
konce žáci ze sedmé třídy, ze střední školy 
a i z VŠ. Kdo máte chuť uvolnit se jednou 
v týdnu na hodinu a půl, přijďte mezi nás. 
Nic není podmínkou!!! Všemu se učíme 
tak, aby nás to všechny bavilo. Dokonce 
nemusíte vůbec nic umět. Stačí mít s sebou 
dobrou náladu a chuť učit se něčemu nové-
mu. Vždyť zpěv tolik napomáhá různým  
neduhům, chorobám dýchacích cest a i cel- 
kové psychice. Uvítáme každého, kdo má 
zájem se k nám připojit, abychom byli  
dobrým vzorem našim dětem.

V úctě Petr Kafka
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SPORT
Mistrovská utkání v kopané
„A“ mužstvo
■ 1.5. od 17.00 hod. 
 Sokol Nespeky - SK Hostomice
■ 8.5. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - FK Mníšek p. Brdy
■ 16.5. od 17.00 hod. 
 Sokol Podlesí - SK Hostomice
■ 22.5. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - SK Poříčí n/Sáz.
■ 30.5. od 17.00 hod. 
 Sokol Měchenice - SK Hostomice
■ 5.6. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - Sokol Maršovice
„B“ mužstvo
■ 1.5. od 17.00 hod. 
 Sparta Podluhy - SK Hostomice B
■ 8.5. od 17.00 hod. 
 SK Hostomice B - SK Tlustice B
■ 16.5. od 14.00 hod. 
 TJ Běštín - SK Hostomice B
■ 22.5. od 17.00 hod. 
 SK Hostomice B - SK Březová 08
■ 30.5. od 17.00 hod. 
 FK Komárov B - SK Hostomice B
■ 5.6. od 17.00 hod. 
 SK Hostomice B - TJ Drozdov
Dorost
■ 1.5. od 10.15 hod. 
 SK Hostomice - Čechie N. Jáchymov
■ 9.5. od 10.15 hod. 
 Spartak Žebrák - SK Hostomice
■ 15.5. od 10.15 hod. 
 SK Hostomice - Durisol Všeradice
■ 23.5. od 14.00 hod. 
 SK Doubr. Újezd - SK Hostomice 
■ 29.5. od 10.15 hod. 
 SK Hostomice - FK Stejstav Hýskov
■ 5.6. od 10.15 hod. 
 FK Komárov - SK Hostomice
Starší žáci
■ 9.5. od 10.15 hod. 
 SK Hostomice - Horymír Neumětely
■ 16.5. od 15.00 hod. 
 SK Tetín - SK Hostomice
■ 23.5. od 10.15 hod. 
 SK Hostomice - SK Nižbor
■ 30.5. od 15.00 hod. 
 SK Chyňava - SK Hostomice
Mladší žáci
■ 7.5. od 17.30 hod. 
 FK Olympie Zdice - SK Hostomice

■ 14.5. od 17.30 hod. 
 SK Hostomice - ČL-U Beroun C
■ 21.5. od 17.30 hod. 
 Slovan Lochovice - SK Hostomice
■ 28.5. od 17.30 hod. 
 SK Hostomice - TJ Zaječov
■ 4.6. od 17.30 hod. 
 Hudlice - SK Hostomice

OZNÁMENÍ
■ Příspěvek na rehabilitaci
Výbor STP v Hostomicích nabízí svým 
členům příspěvek na pobyt v Solné jes-
kyni v Berouně (dohodněte s pí Kűhle  
– tel. 606 953 647), nebo na vstup do  
plaveckého bazénu, nebo na masáž.  
Organizace poskytne každému členovi 
příspěvek 50,- Kč proti předloženému  
dokladu o zaplacení. Vyřizuje pí Dědičová 
(lze využít 1x, nejpozději do 1.10.2010).
■ Pojeďte s námi na výlet
STP v Hostomicích pořádá ve čtvrtek 
8.7.2010 celodenní výlet autobusem na 
soukromý hrad Červený Újezd. Zastaví-
me se na oběd v Unhošti, navštívíme mu-
zeum a zámecký park v Lánech. Odjezd 
v 8.30 od ZŠ, návrat do 17 hodin. Člen  
a dítě do 15 let 150,- Kč, nečlen 200,- Kč.  
Přihlášky v papírnictví u ZŠ.
■ Dětské rybářské závody
V sobotu 15.5.2010 se na návsi v Bez-
dědicích konají dětské rybářské závody. 
Prezentace od 8.30 do 9.00 hodin. Závody  
od 9.00 do 12.00 hodin. Občerstvení 
zajištěno. Srdečně zveme.
■ Dětský den v Radouši
V sobotu 29.5.2010 pořádají dobrovol-
ní hasiči a KK Dětský den. Začátek je ve  
13.00 hodin u koupaliště v Radouši  
(stejně jako vloni). Všechny děti jsou 
srdečně zvány!
■ SK Hostomice pořádá železnou  
neděli dne 16.5.2010 od 9.00 hodin.  
Prosíme všechny občany, kteří mají 
železný šrot a chtějí se ho zbavit, připravte 
ho před dům až v neděli. V minulosti  
se mnohokrát stalo, že železný šrot 
připravený v sobotu někdo odvezl.
■ SK Hostomice slaví 90. let od svého 
založení. Oslavy k 90. výročí se usku-
teční 26.-27.6.2010. Některé akce spojené  
s tímto výročím již můžeme zveřejnit. 
Mimo jiné se uskuteční: utkání staré  
gardy Slavie s A mužstvem, slavnostní 
schůze, sobotní tancovačka ...

■ ČZS Hostomice oznamuje, že se 
8.5.2010 uskuteční burza výpěstků květin, 
zeleniny apod. Burza se bude konat  
na parku před poštou, nebo při nepřízni 
počasí v areálu chovatelů.

L. Kůtová

■ Aerobik
Každou středu od 18.00 hodin se můžete 
přijít zapotit na amatérsky vedenou hodi-
nu aerobiku a bodystylingu. Potřebujete 
jen vhodné oblečení, obuv a podložku 
na posilování. Cena 30,- Kč. Každý další 
příznivec pohybu je vítán. 

Těší se na vás Jany (Císařová a Součková)

■ Rekondiční a rehabilitační cvičení
Rehabilitační cvičení skončilo do odvolání. 
Pro zájem se budu snažit co nejdříve 
pokračovat. Libuše Kůtová

■ Cvičení pro děti v doprovodu rodičů 
se koná každou středu od 16.00 hod.  
v tělocvičně ZŠ. Vhodný věk dětí 2-7 let.  
S sebou sportovní oblečení a přezůvky. 

Dagmar Kűhle

■ TANEČNÍ KURSY 2010 
ve Společenském domě Hořovice 
MLÁDEŽ: pátky od 10.9.2010 
Začátečníci H7: 19.00-21 hod. 
V ceně je 15 večerů  
(12 lekcí, 2 prodloužené a 1 ples) 
DOSPĚLÍ: středy od 6.10.2010 
Začátečníci Z1H: 18.00-19.50 hod. 
Pokročilí P1H: 20.10-22.00 hod. 
V ceně je 11 večerů (9 lekcí a 2 prodloužené) 
ZÁPIS: tel. 251 614 550, 603 238 090,  
email: vasova@volny.cz, www.tanecni.net

■ 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 
· lymfatická masáž obličeje 
· masáž horkými lávovými kameny
· indická masáž hlavy + antistresová  
 masáž
Prodej dárkových poukazů na masáže.

■ Hodinář s dlouholetou praxí nabízí 
opravy hodin (i starožitných), hodinek, 
budíků a strojků. 
M. Hendrych, Dobříšská 492 (bytovky), 
Hostomice, tel.: 721 240 722, 720 651 738.
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PODĚKOVÁNÍ
■ Chtěla bych poděkovat všem, 
kteří se podíleli na přípravě a průběhu  
vítání občánků, a především pak dětem  
z mateřské školky za krásné vystoupení.

Irena Šíchová
■ Ráda bych takto poděkovala MěÚ 
Hostomice, ČSŽ a všem přátelům a zná- 
mým, kteří mi přišli popřát k mým  
kulatým narozeninám. Marie Čabounová
■ Děkuji MěÚ Hostomice, místní  
organizaci STP a všem ostatním za přání  
a dary k mému životnímu jubileu.

Hana Froňková
■ Děkuji MěÚ Hostomice, místní orga-
nizaci ČSŽ za krásné blahopřání k mému 
životnímu jubileu. Lenka Moravcová
■ Děkuji svazu žen, cvičenkám, za- 
hrádkářkám a OÚ Hostomice, kteří mi 
blahopřáli k životnímu jubileu. Milé bylo 
posezení s přáteli. L. Kůtová
■ Děkuji Městskému úřadu Hostomice, 
místní organizaci ČSŽ a všem ostatním  
za přání a dárky k mým narozeninám.

Anna Kudrnová

ZUBNÍ POHOTOVOST
■ 1. a 2.5. MUDr. Jarmila Neužilová 
 Komárov, tel. 311 572 135
■ 8. a 9.5. MUDr. Lenka Pilbauerová 
 Beroun, tel. 311 746 185
■ 15. a 16.5. MUDr. Irena Pillmannová 
 Beroun, tel. 311 600 220
■ 22. a 23.5. MUDr. Eliška Svobodová 
 Komárov, tel. 311 572 389
■ 29. a 30.5. MUDr. Monika Růžičková 
 Zdice, tel. 311 685 674
Pohotovost je od 8.00 do 11.00 hodin.

KLUB BETLÉM
Program na květen 2010
Téma měsíce: 
Svátek maminek
„Když se něco nepovede,  
i když zlobím malinko,  
máš mě ráda a já Tebe,  
moje zlatá maminko!“
Připravujeme: 
festival Lochovické kejkle
Příspěvek na energie: 
30,- Kč/dospělá osoba 
v případě účasti na kursu 60,- Kč/dospělá 
osoba (energie + lektor)

■ 5.5. středa, celý den
Výtvarná dílna: přáníčka a ozdobné  
rámečky na fotografie maminkám, babič- 
kám nebo tchyním ke Dni matek.

■ 5.5. středa, 10.00-12.00 hod.
Programová porada

■ 12.5. středa, 10.30-12.00 hod.
Vyrábíme z lýka - šperkovnice, panenky, 
zapichovátka do květináče.

■ 12.5. středa, 10.30-12.00 hod.
Právní poradna

■ 17.5. pondělí, 9.30-12.00 hod.
Výtvarná dílna: vyrábíme drobnosti  
z kůže, šperky, mokasíny pro děti, čelenky.

■ 19.5. středa, 10.00-12.00 hod.
Přednáška psychoterapeutky:
Rodina a vztahy v ní (bez ní těžké, v ní 
komplikované).

■ 19.5. středa, 9.30-12.00 hod.

Miniškolička - hlídání dětí za poplatek 
100,- Kč

■ 22.5. sobota, 10.00-18.00 hod.
Příprava festivalu Lochovické kejkle

■ 26.5. středa, 10.00-12.00 hod.
Drátkujeme s Olgou (můžeme si odrát- 
kovat láhev, kamínek, hrneček).

■ 2.6. středa, 9.30-17.30 hod.
Den dětí: velká oslava, plno soutěží  
o zajímavé ceny!

■ 5.6. sobota, 10.00-18.00 hod.
Přípravy vrcholí - každá ruka pomáhá:  
přijďte pomoci s malováním cedulí, 
rozvěšováním plakátů a chystáním zázemí 
festivalu.

■ 12.6. sobota, od 10.00 hod.
Lochovické kejkle - středověký fantasy 
festival na podporu klubu.

Aktivity pro děti a rodiče:

■ pondělí, dopoledne
Zpívánky a tanečky pro nejmenší dětičky

■ pondělí, 14.00-15.00 a 15.30-16.30 hod.
Keramika pro rodiče i děti - 40,- Kč/lekce 
+ 10,- Kč výpal.

■ pondělí, 15.30-16.30 hod.
Břišní tance - 30,- Kč/lekce.

■ středa, 9.30-11.30 hod.

Výtvarná dílna pro maminky i děti

■ středa, 10.30-11.30 hod.

Svezení na poníkovi: příspěvek 20,- Kč či 

tvrdé pečivo, jablka, mrkve

■ pátek, 15.30-17.30 hod.

Latinskoamerické tance + Historické  

tance v tělocvičně ZŠ Lochovice.

■ Benefiční točení v Berouně na Hrn-

čířských trzích dne 8. a 9.5.2010

■ Klub pro děti

Přijďte si zahrát deskové nebo jiné hry, 

ve středu a v pondělí se můžete zapojit v 

tvořivé dílně. V pondělí a v pátek si můžete 

zatancovat. Nabízíme doučování Čj, Aj, Př, 

Nj, ostatní po domluvě.

■ Dětský koutek a posezení pro  

maminky

Klub je otevřený v pondělí a ve středu 

od 9.30 do 18.00 hodin. Přijďte posedět 

a pohovořit si s ostatními maminkami  

u kávy a čaje v příjemném prostředí klu-

bu. Na děti čeká mnoho kamarádů, hraček  

a her.

■ Bezplatná pomoc v jednání s úřady

Pomůžeme vám vyhledat jednoduché 

věcné informace nebo adresy poskytova- 

telů služeb, vyplnit formuláře, sestavit 

úřední dokumenty. Poskytneme rady a do- 

poručení, zprostředkujeme konzultace  

se specialisty.
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