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Na hnojišti u Karlštejnky se přes víkend (21.-22. března) objevila dvě těla 
ovcí, jedno tělo jehněte a vedle v igelitových pytlích vnitřnosti a zbytky  
dalších uhynulých ovcí. Jedná se o plemeno zvané Suffolk.
Uhynulá zvířata nebyla registrována, a tím pádem bude problematické 
dohledat bezcitného chovatele. Je však otázkou, proč si někteří obyvatelé 
neustále stěžují na oficiální chovatele a přitom si nevšimnou, že jejich soused
chová ovce načerno, bez povinné registrace. Takovéto chování je o to horší 
a nebezpečnější, že v současnosti mezi neočkovanými zvířaty řádí katarální 
horečka ovcí. 
Pro město z toho vyplývá následující - za něčí hulvátství a bezohlednost  
zaplatí zásah kafilerní služby (odvoz a následná likvidace) z prostředků
města. V době vzniku tohoto příspěvku není výše úhrady známa. 
Největší škodu však toto bezcitné 
a nebezpečné chování působí na 
vnímání případných kolemjdoucích 
občanů a rodičů s dětmi, které takové 
jednání se zvířaty mohou považovat 
za běžnou normu.
Věřím, že se jméno tohoto “citlivého” 
chovatele co nejdříve dozvíme. Ono 
se totiž mezi lidmi v Hostomicích nic 
dlouho neutají...

Petr Lachman

SOUTĚŽ O CENY
Městská knihovna v Hostomicích  

vyhlašuje soutěž o ceny. 
Zúčastnit se mohou všichni žáci  

1.-9. ročníků základních škol. 
Úkolem je vyluštit správně doplňo-
vačku v příslušné věkové kategorii. 

Do jednotlivých řádků napište odpovědi 
na uvedené otázky.  

V silně orámované části  
(sloupec uprostřed) vyjde tajenka.
Odpovědi odevzdejte do 25.4.2009  

do městské knihovny. Nezapomeňte 
uvést své jméno a adresu.  

POZOR! Nestačí jen napsat tajenku,  
je třeba vyluštit celou doplňovačku.

Ze správných odpovědí  
bude vylosováno 6 výherců v každé 

kategorii, kteří obdrží věcné odměny. 
První tři vylosovaní dostanou knihu.
Výsledky soutěže budou uveřejněny  

v červnovém vydání Hostomických listů.
Více o knihovně na internetové adrese:  

www.knihovnahostomice.cz
■ 

Doplňovačky na str. 7. a 8.

Mlčení jehňátek v Hostomicích!
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Opravy povrchů  
místních komunikací
V poslední době se především v Hosto-
micích, a to v souvislosti s postupným 
dokončováním budování kanalizace  
a vodovodu, množí volání po pořádné 
správce povrchů místních komunikací. 
Ostatně to bylo i součástí předvolebních 
slibů demokratických kandidátek, které 
byly většinově v Hostomicích, Radouši, 
Bezdědicích a Lštěni voleny. 
Věc má dva háčky. Tím prvním jsou jako 
obvykle peníze. Možná si vzpomeneme, 
že ne příliš kvalitně provedené opravy 
povrchů ve Školní, Bubenické i Ke hřišti 
nebyly zadarmo. Cena za m2 se podle 
konkrétních podmínek velmi odlišuje, 
ale pro alespoň základní kvalitu nebude 
o mnoho nižší než 1000,- Kč/m2. Z toho 
plyne, že 250 m dlouhý úsek 4 metry 
široké komunikace vyjde zhruba na mili-
on korun. Nejsou v tom žádné chodníky,  
žádné obrubníky, žádná opatření na  
odvod dešťové vody, žádné přechody, 
ani jiná značení atd. Tento první háček 
je řešitelný jedině s pomocí centrálních  
- nejlépe evropských dotací.
Druhý háček spočívá v tom, že k úpravě 
povrchů lze přistoupit opravdu až nako-
nec. Musíme tedy bezpečně vědět, že vše, 
co v zemi býti má, už tam je. Veškeré sítě 
- voda, kanalizace dešťová i splašková, 
elektrické vedení domovní, dálkové  
i k veřejnému osvětlení, informační kabe-
ly telefonní i jiné, plyn, veškeré domovní 
přípojky, dopravní značky a nevím, jestli 
to mám komplet. Ostatně na to jsou tu  
odborníci, a proto je nezbytná „pasporti-
zace“ místních komunikací tak, abychom 
na nic nezapomněli.
Z pohledu těchto informací je třeba po-
suzovat „výmluvy“ radnice k oprávněným 
požadavkům občanů na mizerný stav 
místních komunikací. Z tohoto pohledu 
je tedy správné usnesení o pasportizaci 
a hledání dotací (viz usnesení na jiném 
místě tohoto čísla) a z tohoto pohledu je 
na místě i prosba o trpělivost těch občanů, 
kteří oprávněně a hned žádají opravu 
Potoční ulice.

Ing. Vladimír Zachoval

Přednáška o koních a jejich chovu bez podkov
V minulém čísle jsme zvali na 14. března do hasičárny na přednášku p. Podhajského 
- kopytáře a propagátora celostního ošetřování koňských kopyt podle Dr. Hiltrud 
Strasserové. 
Doufali jsme, že se přednášky zúčastní lidé se stejně silným vztahem ke koním,  
ale s různými názory na otázky podkovávání a vůbec více či méně přírodního  
chovu koní. Bohužel se tak nestalo, a i když byla přednáška velmi dobře připra-
vená i přednesená, slova padala do příliš vlídné půdy. Nedá se říci, že by diskuze 
nebyla, ale nebyla v tom ta správná vášeň boje za odlišné názory. V drtivé většině 
byli posluchači příznivci bosých koní s povětšinou příznivými většími či menšími 
zkušenostmi v tomto směru. 
Nesporným úspěchem a zásluhou manželů Maršálkových, kteří si distribuci  
pozvánek a plakátů užili zdaleka nejvíce, byla účast cca 35 lidí z blízka i daleka. 
Přijeli k nám z Ořecha, Votic, Říčan, od Kladna, z Řevnic, Pouští i sousedních  
Lochovic, Všeradic či Chlumce. Pan Bednář přijel až ze země moravské  
- z Domašova u Brna. 
Přesto, že nepřišli ti, kteří mají z přírodního chovu koní pocit, že se jedná o trápení 
zvířat, a v jejich přesvědčování a vysvětlování nebyl naplněn jeden z cílů přednášky, 
byla to akce velmi úspěšná a budeme zvažovat další podobné. 

Bc. Lucie Holíková-Maršálková a Ing. Vladimír Zachoval
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Přítomni: V. Šťáhlavský,  
Ing. V. Zachoval, V. Malecký,  
V. Maršálek, Mgr. J. Walterová,  
J. Nádvorník, Ing. P. Brůžek,  
Ing. J. Jirák
Omluvena: E. Fajrajzlová

Zastupitelstvo města Hostomice:
1. Schvaluje:
a) Zrušení účtu v Komerční bance, a.s.  
 a převedení zůstatku na běžný účet.  
 Hlasování: 8-0-0  
 (pro-proti-zdržel se)
b) Záměr zřídit dočasnou MŠ  
 v hasičské zbrojnici. Současně s tím  
 schvaluje rozpočtové opatření na  
 financování této akce s orientační  
 cenou na stavební úpravy ve výši  
 570.000,- Kč, cenou za nezbytné  
 vnitřní vybavení, která bude  
 zjištěna dodatečně s uplatněním  
 principu šetrnosti a s cílem otevřít  
 MŠ do 1.9.2009. Hlasování: 8-0-0
c) Zřízení dětského hřiště ve střední  
 části náměstí. Hlasování: 7-0-1
d) Schvaluje tyto dary: 2.000,- Kč  
 DD Zdice, 5.000,- Kč sdružení  
 invalidů Hostomice, 5.000,- Kč  
 společnosti pro podporu mentálně  
 postižených Příbram, 20.000,- Kč  
 integrovanému centru Klubíčko.  
 Hlasování: 8-0-0
e) Schvaluje podmínky rozhodnutí  
 o poskytnutí dotace na výzvu  
 02 eGovenrmentu v obcích  
 Czech-POINT. Hlasování: 8-0-0
f) Schvaluje vypracování arboristic- 
 kého průzkumu na zbylou část  
 veřejné zeleně v intravilánu obcí  
 ve výši do 10.000,- Kč.  
 Hlasování: 8-0-0

2. Bere na vědomí a pověřuje  
 (ukládá):
a) Bere na vědomí vysvětlení,  
 proč byla na MěÚ Hostomice  
 vyvěšena tibetská vlajka.

b) Ukládá panu starostovi zjistit  
 důvody, proč nebyla schválena  
 žádost o dotaci na rekonstrukci  
 stávající MŠ.

c) Bere na vědomí navýšení schválené  
 ceny dětského hřiště v Hostomicích  
 z podzimu o výši DPH (19%).

d) Ukládá panu starostovi, aby  
 odpověděl obyvatelům boční uličky  
 ulice Potoční, že na jimi požado- 
 vanou opravu jejich ulice bude  
 zjištěna možnost získání dotace.

e) Ukládá panu starostovi zajištění  
 nabídek na vyhotovení pasportu  
 veřejného prostranství.

f) Ukládá panu starostovi, aby SK  
 Hostomice tlumočil požadavek  
 zastupitelů o předložení celkového  
 rozpočtu mládežnické kopané,  
 počet organizovaných dětí a časový  
 vývoj dotace od města, jako  
 doplnění jejich žádosti o dar.

g) Ukládá panu starostovi připravit  
 podklady pro schválení názvů ulic.

h) Ukládá panu starostovi zajistit  
 podklady pro stanovení zákazu  
 stání automobilů nad 3,5 t  
 v intravilánech obcí.

i) Ukládá panu starostovi vyzvat  
 p. Záhoříka, aby uvedl výkopy  
 po veřejném osvětlení na náměstí  
 do původního stavu.

j) Ukládá panu starostovi, aby zajistil  
 připojení obyvatelů v Dubinské  
 ulici, kteří nebyli na VaK připojeni  
 a mají o to zájem. Též mu ukládají,  
 aby vyzval UZSVM, aby svou  
 nemovitost v Dubinské ulici nechal  
 na VaK připojit.

k) Všechny body diskuse.

Usnesení: hlasování: 8-0-0

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
MĚSTA HOSTOMICE Č. 3/09 KONANÉHO DNE 18. BŘEZNA 2009  

OD 18.00 HOD. V HASIČSKÉ ZBROJNICI V HOSTOMICÍCH
MĚSTSKÝ ÚŘAD 

INFORMUJE
■ Veřejné zasedání  
zastupitelstva města  

se uskuteční 22.4.2009  
od 18.00 hodin v hasičské  
zbrojnici v Hostomicích.

■ Mimořádná schůze  
zastupitelstva s cílem  

projednat novou žádost  
o dotaci na přestavbu MŠ  

se bude konat 1.4.2009  
od 18.00 hodin v malé zasedačce 

radnice v Hostomicích.
■ Sbírka pro Diakonii  

Broumov bude probíhat vždy  
v pondělí v těchto termínech: 

4.5., 11.5., 18.5., 25.5.  
od 14.00 do 16.00 hodin. 

Oblečení musí být vyprané  
a zabalené v pytlích.

■ Upozornění pro občany.  
MěÚ upozorňuje občany,  

kteří nezaplatili poplatek za 
komunální odpad, že prodlužuje 
termín pro zaplacení poplatku do 

30.4.2009.  
Kdo nezaplatí do výše  

uvedeného termínu, bude mu 
poplatek navýšen dle Obecně 

závazné vyhlášky města Hosto- 
mice o systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komu- 

nálních odpadů a o systému  
nakládání se stavebním odpa- 

dem a o místním poplatku  
za komunální odpad dle Čl. 17 
až na trojnásobek. Poté bude  

bez dalšího přikročeno k zákon- 
nému vymáhání dlužné částky. 

Městský úřad eviduje  
i dlužníky z r. 2008.  

Tyto pohledávky zvýšené  
o veškeré sankce budou 

vymáhány soudně,  
vč. možnosti exekucí.
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Chtěla bych čtenářům vašeho listu představit Domov V Zah-
radách Zdice a ty, kteří nás znají, informovat o novinkách, které 
připravujeme u nás v domově pro zlepšení služeb seniorům.
Domov leží v klidném prostředí nedaleko středu města Zdice  
a byl vybudován v roce 2000. Svou polohou umožňuje vycház-
ky v přírodě i možnost blízkého kontaktu s obyvateli města.
Posláním Domova V Zahradách Zdice je umožnění prožití 
klidného, bezpečného a spokojeného života. Pomůžeme při 
další seberealizaci našich klientů aktivním zapojením do života 
ve městě a udržením vzájemných kontaktů s rodinou a přáteli.
Náš domov je určen pro klienty v důchodovém věku, kteří 
vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují psy-
chickou a fyzickou pomoc, kterou jim nemůže poskytnout 
rodina, ani ostatní terénní sociální služby a potřebují pomoc 
jiné fyzické osoby. Do našeho domova nemůžeme přijmout 
klienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdra-
votnickém zařízení, kteří mají akutní infekční nemoc, klienty, 
kteří pod vlivem návykové látky či z důvodu duševní poruchy 
by závažným způsobem narušovali soužití mezi klienty, a klien-
ty se sníženou soběstačností z důvodu Alzheimerovy nemoci, 
těžké demence či těžké duševní poruchy.
Ubytování klientů je v jednolůžkových a dvoulůžkových poko-
jích s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou standardně 
vybaveny nábytkem určeným pro starší spoluobčany. Každý 
příchozí si může vzít při nástupu z domova vlastní drobný 
nábytek, televizor, ledničku, obrázky apod. V rámci pobytu 
je samozřejmě poskytována strava, praní prádla a úklid. Při 
každodenních činnostech klienty podporují nebo jim pomáhají 
pracovnice sociálních služeb. O zdraví se starají sestřičky.
Další naší novou službou je zavedení odlehčovací poby-
tové služby. To znamená, že chceme poskytnout potřebnou  

pomoc lidem, kteří pečují o seniory. Dočasným převzetím 
péče o seniory jim chceme umožnit nezbytný odpočinek nebo 
poskytnout čas k řešení osobních záležitostí - např. dovolená, 
lázeňský pobyt, hospitalizace v nemocnici. Tato dočasná péče 
o seniory je poskytována Domovem V Zahradách Zdice až 
na 2 měsíce. Bližší informace o této službě poskytne sociální 
pracovnice domova (tel.311690211) nebo je lze najít na inter-
netových stránkách: www.seniori-zdice.cz.
Jsme příspěvkovou organizací Středočeského kraje a kapacita 
Domova V Zahradách Zdice je 70 míst, 2 místa jsou určena  
pro odlehčovací službu.
V závěru chci poděkovat městu Hostomice za pravidelné  
zasílání „Hostomických listů“, které umožňují našim obyvate-
lům nadále vědět o dění ve vaší obci.

Ivana Rabochová, ředitelka

Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb,  
se vám představuje
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■ VLAJKA PRO TIBET
Vážení spoluobčané, dne 10. března 2009 byla na hostomické  
radnici vyvěšena vlajka Tibetu. Hostomice se tímto připojily  
k 354 městům a obcím v ČR, které vyvěšením vlajky podpořily 
nenásilný protest proti porušování lidských práv a okupaci  
Tibetu Čínou. Celosvětová kampaň „Vlajka pro Tibet“ 
vznikla v polovině 90. let v západní Evropě s cílem poukázat  
na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Do Česka  
se dostala v roce 1996. Tehdy se k ní připojily čtyři radnice.
V roce 1949 zvítězila v Číně komunistická strana. V říjnu 1950 
vnikla vojska Čínské lidové osvobozenecké armády do Tibetu. 
„Tibetský lid se vrátí do velké rodiny národa Čínské lidové  
republiky,“ prohlásil tehdejší prezident Mao Ce-tung. Přitom  
Tibet nikdy nebyl součástí Číny ani jiné země. 
Bohatá a jedinečná země na Tibetské náhorní plošině, zvané 
Střecha světa, začala být důsledně ničena a drancována. 
Čínští vůdcové nemohli uspět se svou marxistickou ideologií, 
průmyslovými stavbami a spotřební nabídkou v zemi tak spiri-
tuální. Protesty Tibeťanů přerostly v povstání ve Lhase (hlavní 
město) 10.3.1959. 
Vše začalo tím, že dalajláma byl pozván na návštěvu tanečního 
představení v čínských kasárnách. Měl přijít bez osobních 
strážců. Tibeťané se shromáždili okolo dalajlámova sídla  
a vlastními těly mu bránili v odchodu. Mnoho významných 
Tibeťanů totiž zmizelo poté, co přijali pozvání do těchto  
kasáren. V následujících měsících bylo ve Lhase a okolí 
povražděno přes 80 tisíc Tibeťanů. 
V témže roce dalajláma pochopil, že situace je neudržitelná  
a spolu s přibližně 90 tisíci krajany uprchl přes Himaláje  
do Indie. Založil tibetskou exilovou vládu a podniká řadu cest 
do zahraničí. Na těchto cestách se snaží propagovat věc Tibetu. 
Je pro dialog s Čínou, pro lidské zacházení s Tibeťany ve své  
zemi. A nejcennější na tom je, že o tyto cíle dodnes usiluje  
formou nenásilí a k tomu vybízí nejen své krajany, ale v podstatě 
lidi na celém světě. V roce 1989 získal Nobelovu cenu za mír. 
Po padesáti letech čínské anexe je bilance hrozivá: přes 1 milion  
lidí bylo popraveno, umučeno, zemřelo hladomorem nebo 
v pracovních táborech při stavbě silnic a jiných gigantických 
komunistických projektů. Z více než 6000 chrámů a klášterů 
jich zůstalo jen několik. Údaje se liší, snad 6 až 13. Některé 
byly obnoveny jako atrakce pro devizové turisty. Byly zahájeny  
masové přesuny Číňanů do Tibetu. Dnes jich tam žije přes

7 milionů oproti 6 milionům Tibeťanů. Ti se tak stali menšinou  
ve své vlastní zemi. Tibetské ženy jsou nuceny k potratům, 
jsou násilně sterilizovány. V zemi je téměř půlmilionová čínská  
armáda, vojenská letiště, odpalovací základny a balistické rakety. 
Tibet je posledním živým článkem, který nás spojuje s kultu- 
rami dávné minulosti. Tajné nauky Egypta, Mezopotámie, 
Řecka, Inků a Mayů jsou až na nepatrné zlomky nenávratně 
ztraceny. V Tibetu se však díky jedinečným přírodním i du-
chovním podmínkám podařilo uchovat vědění o skrytých  
silách duše a nejvyšším poznání až téměř do současnosti. 
Tibeťané sami nepovažují za náhodné, že Tibet v roce 1959 
padl právě v okamžiku, kdy se západní svět chystal otevřít 
svá srdce i mysl východní moudrosti. Tím, že lamové museli 
opustit svou zemi, bylo toto učení odtajněno a zpřístupněno 
lidstvu. Proroctví starých mistrů takový vývoj předpověděla, 
jen nebylo zřejmé, jakou formou k tomu dojde. Albert Einstein 
řekl: „Lidská bytost je částí celku, který jsme nazvali vesmírem. 
Částí omezenou co do času a prostoru, zakouší sebe samu, 
své myšlenky a pocity jako něco odděleného od zbytku. Je to 
jakýsi optický klam jejího vědomí. Tento klam je pro nás svého 
druhu vězením, jež nás redukuje na osobní touhy a náklon-
nost k několika jedincům. Naším úkolem musí být osvobodit  
se z tohoto vězení tím, že rozšíříme okruh svého soucitu,  
aby zahrnul všechny živé tvory a přírodu v celé své kráse.“

Hodně štěstí, Josef Frajer ml.

Zahrádkářské okénko
■ Uplynul jeden týden od 1. výstavky orchidejí. Bylo nám 
radostí toto uspořádat. Nevěděly jsme, jak se k tomu pos-
taví spoluobčané, zda budou mít zájem. Děkujeme všem 
za přízeň, návštěvu a vlídná slova. Na příští rok budeme 
rády, když se zapojí všichni občané, kteří už mají zkušenosti 
s pěstováním orchidejí a obohatí nás svými výpěstky i oni. 
Děkujeme.
■ Už nás minul první jarní den. Byl neobyčejně krásný, leč 
studený a ráno bylo mrazivé. Na skalkách se zima nezima 
tlačí cibuloviny, krokusy… Sněženky jsou v plném květu  
a čemeřice nejsou pozadu. Je krásné, když nevíme, co dřív 
- zkontrolovat odložené květiny ve sklepu, očistit hlízy

begonií, podsypat trochou zeminy, zkontrolovat gladioly, 
ostříhat špatné listy jahodníků, lehce přihnojit, zasadit jarní 
odrůdu česneku či šalotku. Šnytlík a petrželku jistě každý 
v zemi už má. A honem zasít saláty, ředkvičky a oblíbené 
letničky do čerstvě připraveného skleníku, jarním postřikem 
ošetřit ovocné stromy, načechrat trávníky, vyčesat mechy, 
a když je ho moc, pomůže zelená skalice se síranem nebo 
antimech. A když mech odumře, znovu vyčešeme a trávník 
pak přihnojíme, aby utlačovaná travička posílila.
■ K tomu všemu přeji zdraví, sílu a radost z dobře vykonané 
práce. Vždyť krásná květinka a domácí zelenina budou 
odměnou.

Vaše Libuše za ČZS
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Městská knihovna v Hostomicích je 
nejstarší knihovnou na okrese Beroun.  
Dne 29.4.1849 byl v Hostomicích jako 
první v okrese založen čtenářský spolek 
„Slovanská lípa“, jehož cílem bylo podporo-
vat českou literaturu a založení knihovny.
Předsedou spolku byl zvolen Jan Ekr  
(čp. 71), členové byli: Jan Vinš, bezdědický 
kaplan, Dr. Alois Pacák, lékař, František 
Holoubek, měšťan a mydlář (čp. 161), 
Jan Skřivan, měšťan a rolník (čp. 158),  
Leopold Brůžek, řídící učitel a z okolních 
obcí rolníci František Přibyl, František 
Dlouhý, Jakub Motl, Václav Skopový,  
Václav Chramosta a Matěj Maršík.
Na založení knihovny měl také svůj podíl 
páter Josef Šmidinger. Tento strakonický 
rodák se proslavil jako vlastenec a šiřitel 
českých knih. Veškerý svůj majetek  
a příjmy vydával za knihy, které většinou 
zdarma rozdával po venkově. Od roku 
1849 působil v Hostomicích jako výpo-
mocný kněz. Zemřel 2.2.1852. Krátce 
před smrtí se vracel z Prahy se zásobou 
knih, které nosil ve zvláštním vaku a po 
kapsách kabátu, zvláště k tomuto účelu 
přizpůsobenému. Cestu z Prahy do Zdic 
vykonal dostavníkem a ze Zdic do Hos-
tomic šel pěšky za velmi špatného počasí. 
Onemocněl a nemoci podlehl.
V roce 1864 založili hostomičtí studenti 
spolek „Obecní knihovna“, který pořádal 
zábavy, z jejichž výtěžků se kupovaly  
knihy. Spolek časem zanikl.
V lednu 1880 byl založen spolek „Čtenářská 
beseda“, který vznikl ze spolku divadelních 
ochotníků a převzal knihovnu od bývalého 
spolku „Slovanská lípa“. Čtenářská beseda 
vydala svým nákladem knihu o životě  
a působení kněze Josefa Šmidingera.
V r. 1919 byl vydán první knihovnický 
zákon, podle něhož musely být zřízeny 
knihovny ve všech obcích. Přesně stano-
vená pravidla tak umožnila rozvoj obec-
ních knihoven. Obce musely přispívat na 
nákup knih přesně stanovenou částkou 
na 1 obyvatele. Na základě tohoto zákona 
vzniká Obecní knihovna v Hostomicích.
O činnosti hostomické knihovny za 2. sv. 
války a po válce nemáme žádné doklady.
Nový směr nabral vývoj knihoven v roce 
1970, kdy se začal vytvářet střediskový  
systém.
V tomto roce byla knihovna profesio-
nalizována a plnila až do 31.12.1993 
střediskovou funkci pro deset místních 
lidových knihoven: v Běštíně, Lážovicích, 
Nesvačilech, Osově, Podbrdech, Radouši, 
Skřipli, Velkém Chlumci, Vižině a Všera-
dicích. Středisková knihovna pro ně naku-
povala a zpracovávala knihy, které jim 
vozila a několikrát do roka vyměňovala.

Těmto knihovnám také poskytovala  
pomoc při třídění, zpracování a revizi 
vlastního fondu.
V roce 1994 byl střediskový systém zrušen 
a zřizovateli knihoven se staly obecní 
a městské úřady. V souvislosti s touto 
změnou bylo obecním knihovnám našeho 
střediska trvale předáno téměř 4.000 knih 
(převod podle počtu obyvatel).
Všechny obce bývalého střediska, kromě 
Všeradic uzavřely s Městským úřadem 
v Hostomicích smlouvu o sdružení 
finančních prostředků na nákup knih.
Smlouva byla uzavírána vždy na rok. Na 
základě této smlouvy přispívaly obecní 
úřady dobrovolnou finanční částkou na
nákup knih do městské knihovny. Ta kni- 
hy nakupovala, zpracovávala a posílala 
obecním knihovnám v knižních soubo-
rech, které cirkulovaly mezi knihovnami 
a později zůstávaly v knihovnách trvale. 
V roce 2006 byla spolupráce knihoven 
ukončena vypovězením smlouvy ze stra-
ny Městského úřadu v Hostomicích na  
základě doporučení pověřené regionální 
knihovny. 
V letech 1970-1978 půjčovala středisková 
knihovna také knihy na pobočce v ne-
dalekých Bezdědicích. Knihovna tam byla 
umístěna ve vlhké místnosti. Počet čtenářů 
byl velmi malý. Po zrušení bezdědické 
knihovny získala hostomická knihovna 
skladovací prostory v hasičské zbrojnici 

v Radouši, kam byl převezen knižní fond 
z Bezdědic a výměnný fond střediska  
(tj. knihy, které se půjčovaly okolním  
knihovnám). V roce 1982 se knihovna  
dočkala rozšíření prostor v budově 
městského úřadu (tehdy MNV) a sklad  
v Radouši byl zrušen. V současné době  
má tedy knihovna samostatné oddělení  
pro dospělé, oddělení pro děti a sklad. 
V letech 1977-1998 knihovna vozila knihy 
a časopisy do Rukavičkářského závodu  
v Hostomicích.
V roce 1995 získala knihovna první počí-
tač a začala zpracovávat knihy podle  
vlastního programu. Další počítač s připo-
jením na internet získala v r. 2002. S jeho 
provozem byly často problémy. Konečně  
v r. 2005 dostala knihovna v rámci Projek-
tu internetizace knihoven nové počítače. 
V současné době může veřejnost využívat 
dva počítače s připojením na internet.  
Tisk a kopírování neprovádíme. 
Městská knihovna v Hostomicích se neza-
bývá jen výpůjční činností a zpracováním 
knih, ale již řadu let připravuje pro žáky 
ZŠ Pavla Lisého v Hostomicích a ZŠ  
v Osově besedy, lekce informativní výcho-
vy a soutěže, při nichž se děti seznamují 
s knihami, jejich autory, učí se zacházet  
s knihami, vyhledávat je na regálech  
i v katalogu a vyhledávat informace  
v knihách. 

Irena Lisá, knihovnice

SROVNÁNÍ NĚKTERÝCH STATISTICKÝCH ÚDAJŮ:

1. Knihovní fond hostomické knihovny

rok knih celkem z toho
naučné beletrie pro děti ostatní

1925 858 194 552
1927 987
1960 2 253 136 1 760 357
1970 3 398 735 1 962 701
1980 9 157 1 977 5 192 1 988 
1990 12 951 2 846 6 568 3 537
2000 14 345 3 241 7 632 3 472
2008 13 011 3 307 6 413 3 077

2. Výpůjčky a čtenáři

rok výpůjčky 
celkem

z toho čtenáři 
celkem děti počet oby-

vatelnaučná pro děti
1925 3 220 187
1927 2 212 124 1 964
1960 1 936 82 1 838
1970 4 851 806 705 77 12 1 646
1980 9 751 2 289 2 667 322 121 1 519
1990 11 171 3 244 2 878 390 134 1 562
2000 20 279 5 211 2 556 263 60 1 539
2008 11 672 2 852 1 339 197 45 1 179

■ 160 LET KNIHOVNY V HOSTOMICÍCH
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1. Nejlepší známka ve škole.

2. Číselné označení června.

3. Při kolika stupních mrzne voda?

4. Pohádková postava (víla, čert apod.)

5. Sedí panna na hrádkách,  
 v devatero kabátkách,  
 a těm, kdo ji svlečou,  
 slzy z očí tečou.  
 Co je to?

6. Pořád nosí na hlavě hřeben,  
 ale nikdy se nečeše.  
 Kdo je to?

7. Křestní jméno malířky Zmatlíkové.

8. Hrad, na který se jezdí parníkem.

9. Příjmení spisovatele, který napsal  
 knihu Brouk Pytlík.

10. Jméno známé pohádkové postavy  
 s buřinkou.

11. Který pták patří do pohádky  
 o lišce Ryšce?

12. Jak se jmenuje kamarád Šebestové?

13. Jméno hlavní postavy z pohádky  
 Mrazík.

14. Syn Rumcajse se jmenuje jak?

15. Který český panovník dal postavit  
 Karlštejn?

16. Dlouhá samohláska.

17. Příjmení autora knihy  
 Povídání o pejskovi a kočičce.

18. Příjmení spisovatele, který napsal  
 pohádku o Zlatovlásce.

19. Dvě kavky vedle sebe sedí, 
 jedna druhé nevidí.  
 Co je to?

20. Ryba.

21. Dopravní prostředek, ve kterém  
 jezdil Krtek v modrých kalhotkách.

22. Křestní jméno spisovatele Čtvrtka.

23. Měsíc, ve kterém vznikl samostatný  
 československý stát.

24. Malý domeček, plný koleček.  
 Co je to?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Jméno:

Adresa:

Škola:

Třída:

■ DOPLŇOVAČKA - ÚKOLY PRO 1.–5. ROČNÍK 
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1. Který den v prosinci  
 má svátek Mikuláš?

2. Na Tři krále, o skok dále.  
 Kolikátého ledna to je?

3. Kolikátého července byl upálen  
 mistr Jan Hus?

4. Příjmení malíře a spisovatele,  
 který napsal knihu o kocouru  
 Mikešovi.

5. Kdo je autorem knihy  
 Vybrané báje a pověsti národní,  
 jiných větví slovanských?

6. Kdo je autorem Strakonického  
 dudáka?

7. Křestní jméno geologa Barranda.

8. Příjmení básníka, který žil  
 v Lochovicích.

9. Autor Kroniky české.

10. Hrad ve východních Čechách  
 a také důležitá součást lidského těla.

11. Kdo napsal Máj?

12. Autor Dobrého vojáka Švejka.

13. Kdo napsal knihu  
 Nikola Šuhaj loupežník?

14. Autor opery Čertova stěna.

15. Příjmení autora povídek o přírodě  
 (např. Lovy beze zbraní,  
 Stříbrný lipan).

16. Křestní jméno spisovatele Pavla.

17. Kdo napsal Lakomce?

18. Křestní jméno spisovatele Olbrachta.

19. Postava z Jiráskovy pověsti  
 Dívčí válka.

20. Křestní jméno spisovatele, který  
 napsal knihu Lovci mamutů.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Jméno:

Adresa:

Škola:

Třída:

■ DOPLŇOVAČKA - ÚKOLY PRO 6.–9. ROČNÍK 
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Mezi členy Svazu tělesně postižených  
přišel kouzelník
Březnovou výroční schůzi místního STP zpestřil svým vystou-
pením iluzionista Martin Biskup se svou asistentkou. Předvedl 
zajímavá čísla s kartami, květinami, kostkami, zvedáním stolku, 
mizením asistentky aj. Vystoupení mělo úspěch, kouzlení naši 
starší spoluobčané se zájmem pozorovali. Martinovi děkujeme.

Výbor STP

Výrobky z korálků
V sobotu 7.3. měli možnost všichni,  
co rádi tvoří, vyzkoušet si výrobu šperků 
a ozdob z drátků a barevných korálků. 
Paní Ivana Křenková z Hořovic uká-
zala techniku upevňování drátků na 
připravené šablony a všichni se pustili 
do omotávání a navlékání. 
Děvčata tvořila barevné náušnice, 
náramky, náhrdelníky, jejich maminky 
zase vymýšlely závěsné ozdoby do oken.  
Deštivé sobotní odpoledne rychle uběhlo  
a domů si každý hrdě odnášel své výtvory.
Poděkování patří paní Ivaně Křenkové 
za přípravu a vedení celého kurzu.

Za KK Eva Nádvorníková

Poznámka k nadcházejícímu  
ročnímu období
Když odtaje sníh, získá člověk při pohybu Hostomicemi pocit 
pobytu na Balkáně. Množství odpadků, posypového materiálu 
ze zimní údržby komunikací a obyčejného lidského sobectví 
je všude, kam oko pohlédne, plno. 
Celý problém je však nutno rozdělit na dvě oblasti - tou první 
je nepořádek způsobený provozem a chodem města. Sem patří 
čistota na komunikacích, ať místních nebo státních, na kte-
rých úklid provádí Správa a údržba silnic a které může město 
pouze urgovat s nezaručeným úspěchem. U místních komu-
nikací je pochopitelně úklid věcí města, avšak zde je třeba vzít 
v potaz probíhající výstavbu vodovodu a kanalizace a s tím 
spojené komplikace. Prováděcí firma provádí průběžně hrubý
úklid a konečný úklid lze provést až po dokončení stavby  
a položení konečných povrchů. Ty lze realizovat až od začát- 
ku dubna z technologických důvodů. Město si toto ohlídá  
a nemá důvod nevěřit, že firma nesplní svoji smluvní povinnost.
Druhou oblastí jsou volně pohazované odpadky a obyčejné 
lidské sobectví. Vždyť kolik občanů kolem sebe pohazuje 
volně odpadky a používá veřejné plochy v okolí svého domu, 
které jsou ve vlastnictví města či jiného konkrétního vlast-
níka, pro odložení nepotřebných věcí – například nábytku, 
lednice, vykopané zeminy atd. – či k uskladnění stavebního 
materiálu, aniž by se na takovém použití s majitelem domlu- 
vili. Proč by to dělali, když takto je to zvykem minimálně  
posledních 60 let, a jak víme, zvyk je železná košile. A tak 
se zkusme s příchodem jara každý jednotlivě kolem sebe  
rozhlédnout, své poklesky napravit a své okolí dle svých 
možností trochu vylepšit - vždyť je to naše vizitka. Přece není 
potřeba čekat na okamžik, kdy městský úřad bude nucen 
přistoupit k represivním opatřením dle zákonů a vyhlášek.

Petr Lachman
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Berounské Klubíčko  
i pro hostomické děti…
Ráda bych hostomickým občanům představila be- 
rounské Klubíčko, protože jedním z našich malých 
klientů je čtrnáctiletý Jirka právě z Hostomic. 
Klub Klubíčko Beroun byl založen roku 1997 několika 
rodinami s postiženými dětmi. Během let klub rostl, 
rozšiřoval služby, počet klientů i řady zaměstnanců. 
V roce 2005 jsme iniciovali vznik Komunitního 
plánu sociálních služeb města Beroun a projektu  
na vytvoření Komunitního centra. Následně jsme 
získali třetinu budovy Komunitního centra a díky  
realizaci zásadního projektu podpořeného z ESF  
jsme se transformovali v největšího poskytovatele 
komplexu sociálních služeb orientovaného na  
rodiny se zdravotně postiženými dětmi, mládeží  
a dospělými v produktivním věku v berounském 
regionu. Služby pravidelně využívá 65 klientů, jsou  
zajištěny týmem 41 stálých zaměstnanců a 28 exter-
nistů (z toho 4 osoby se zdravotním postižením). 
Za jeden z největších úspěchů považujeme fakt,  
že pružnost a dostupnost našich služeb umožnila 
16 rodičům postižených dětí návrat do zaměstnání, 
buď v IC Klubíčko, nebo mimo něj. 
Klubíčko nyní poskytuje následující sociální služby: 
osobní asistence, odlehčovací služby, denní a týdenní  
stacionář, sociálně terapeutické dílny a poradnu  
pro rodiny pečující o osobu se zdravotním postiže-
ním a půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek.
Kromě těchto sociálních služeb nabízíme ještě  
integrované volnočasové aktivity (kroužky a poby-
tové akce) a širokou nabídku odborných terapií  
(hipoterapie, canisterapie, logopedie, masáže, snoe-
zelen a kraniosakrální terapie atd.).
V Klubíčku pak bylo v roce 2006 zřízeno detašo-
vané pracoviště Základní školy speciální. Postupně 
zde vznikly dvě třídy, ve kterých vyučují dvě paní  
učitelky 11 dětí s různými zdravotními postiženími. 
Školu navštěvuje i Jirka, který vzhledem ke svému 
postižení nemůže chodit do běžné školy. Jirka  
využívá i další služby Klubíčka, odpoledne po 
skončení školy chodí s ostatními dětmi na plavání,  
vycházky, využívá některé z terapií (masáže, 
perličkové koupele). Od roku 2004 jezdí s Klubíč-
kem na různé pobytové akce, např. na zimní i letní 
tábory.
Doufáme, že se nám daří Jirkovi a jeho rodině  
trochu ulehčit životní situaci, smysluplně zpestřit 
jeho volný čas a připravit zajímavé zážitky. 

Veronika Zadražilová
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Zápis do MŠ
Dne 18. března 2009 od 13.00 do 16.00 hodin proběhl 
v Mateřské škole Hostomice zápis dětí pro nový školní 
rok. K zápisu se dostavilo 40 dětí, z tohoto počtu bylo 
6 dětí předškolních. Ty se budou přijímat přednostně. 
Do základní školy odejde 11 dětí. Zbylých 5 dětí  
se bude vybírat podle kritérií, která jsou stanovena  
v mateřské škole. 
Městský úřad Hostomice slíbil rekonstrukci hasičské 
zbrojnice na 1 třídu MŠ. Pokud bude třída otevřena, 
bude se do mateřské školy přijímat dalších asi 20 
dětí, což by uspokojilo všechny rodiče, kteří půjdou  
do zaměstnání.

Zpátky do školy
Žáci a učitelé ZŠ Pavla Lisého v Hostomicích se 
již několik let zapojují do projektu Evropské unie 
Jaro v Evropě. Letos je jeho součástí také aktivita 
Zpátky do školy. Proto jsme mezi žáky 7. ročníku 
pozvali starostu města Víta Šťáhlavského, který byl 
ještě před 16 lety žákem zdejší základní školy. 
Setkání bylo velice příjemné. Děti zajímaly 
nejrůznější věci - jak vypadá starostův pracovní 
den, jaké má povinnosti, co nového se ve městě 
chystá pro děti, jak bude vypadat město za několik 
let, jaké problémy řeší radnice nejčastěji, odkud 
získává peníze na svoji činnost, proč v Hostomicích 
nepůsobí městská policie aj. 
Pan starosta zmínil největší problém města,  
vandalismus a neohleduplné chování některých 
lidí, a vyzval děti, aby nebyly lhostejné k takovým 
projevům chování.
Beseda ve škole se vydařila a obohatila žáky  
o nové poznatky.
Panu starostovi děkujeme za vstřícnost a za 
trpělivost, s jakou odpovídal na dotazy žáků.

Mgr. Jiřina Kordulová, ZŠ P. Lisého Hostomice

■ MATEŘINKA
Na únorovém zasedání zastupitelstva bylo jedním z bodů programu  
to, jak vyřešit nedostatečnou kapacitu stávající mateřské školy  
a moci tak pokud možno přijmout všechny přihlášené děti, které se 
dostaví k zápisu. Je totiž smutnou skutečností, že v mateřské škole po 
rekonstrukci v letech 2005 a 2006, vyvolané upozorněním hygienické  
stanice na možnost uzavření MŠ z důvodu nevyhovujícího stavu,  
byla po kolaudaci rozhodnutím hygienické stanice snížena kapacita  
na 38 dětí ze 42 před zahájením rekonstrukce. Jedná se o zcela uni- 
kátní situaci, kdy byly vynaloženy nemalé finanční prostředky 
(cca 3.500.000.-Kč, tzn. cca 900.000.- na 1 místo) ne na navýšení,  
ale na snížení kapacity mateřské školy. 
Pro řešení této situace byly vytipovány dva prostory, kam by bylo 
možno po úpravách umístit další děti. Jedním místem byla učebna 
hudební výchovy na ZŠ a druhým místem 1. patro v hasičské zbroj- 
nici. Pro vybrání vhodného řešení bylo uskutečněno místní šetření 
se zástupci hygienické stanice Beroun (Dr. Bulvasová a asistentka 
Jelínková). Za město byli přítomni pan starosta, ředitelka Mgr. Wal-
terová a má maličkost. Po prohlídce obou prostor byla vybrána  
varianta umístění oddělení MŠ v 1. patře hasičské zbrojnice. 
Během víkendu jsem vypracoval návrh dispozičního řešení a nutných 
stavebních úprav a tento byl prokonzultován na hygienické stanici  
v Berouně a byl předběžně odsouhlasen. Následně bylo vedeno jednání 
s p. Matějkou (SDH Hostomice) o možnosti využití prostor v hasičské 
zbrojnici s tím, že SDH rozhodne na své výroční schůzi 26. března.  
Na březnovém zasedání zastupitelstva bylo odhlasováno rozhodnutí  
o realizaci a financování s tím, že pan starosta zjistí možnosti získání
dotací na tuto akci. Vybudováním nového oddělení MŠ získáme 
21 míst pro rozšíření kapacity, přibude i zahrada v části parku, 
přiléhající k hasičské zbrojnici. Současně bylo rozhodnuto o vybu-
dování veřejného dětského hřiště v téže části parku. Tímto řešením,  
které, jak předpokládáme, bude dokončeno v měsíci srpnu 2009,  
dojde k navýšení celkové kapacity MŠ na 59 dětí, a tím by mělo dojít  
k uspokojení všech zájemců o umístění alespoň pro školní roky  
2009/10 a 2010/11 pro Hostomice, Radouš, Bezdědice a Lštěň. To však 
neznamená, že město nebude nadále hledat trvalé řešení kapacity MŠ 
ve vlastním objektu – stávajícím (rekonstrukce původního zadního 
objektu) nebo stavbou nové MŠ. 
Současně se touto formou město obrací na všechny případné  
sponzory, zda jsou ochotni - i v současné nelehké ekonomické  
situaci - spolupodílet se na pořízení mobiliářového vybavení nového 
oddělení MŠ, za což všem předem město velmi děkuje. Vždyť to bude 
pořízeno pro naše děti.

Petr Lachman
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KULTURNÍ AKCE
■ STP v Hostomicích vás srdečně zve 
na svůj tradiční Papučový bál, který se 
koná v sobotu 18. dubna 2009 na sále  
v restauraci U Frajerů. Začátek ve 14 hod. 
K poslechu i tanci hraje kapela O. Jedličky. 
Bohatá tombola. Vstupné 20,- Kč.
■ Restaurace U Frajerů Hostomice 
vás srdečně zve na Velikonoční zábavu  
11. dubna 2009 od 20.00 hodin. Hraje  
a zpívá Evergreen Kvartet. Bohatá tombola, 
vstupné 100,- Kč.
■ Dne 2. května 2009 dopoledne se  
v Bezdědicích u rybníka na návsi konají 
dětské rybářské závody. Pro soutěžící je 
připraveno malé občerstvení a hry. Všechny 
děti jsou srdečně zvány i se svými rodiči.
■ Restaurace U Frajerů vás srdečně 
zve 16. května 2009 od 20.00 hodin  
k příjemnému posezení u vínečka s Koz-
lovkou. Je připraven bohatý program (vtipy, 
scénky, zpěv) a občerstvení. Vstupenky pro 
velký zájem v předprodeji (dvouhodinová 
estráda). Vstupné 250,- Kč.

■ Program výstavy ke 160. výročí za-
ložení hostomické knihovny 29. dubna 
- 10. května 2009
1. Začátek 29.4. – sraz před ZŠ P. Lisého  
 v Hostomicích v 16.00 hodin
2. Položení kytice ke hrobu pátera  
 Šmidingera
3. Zahájení výstavy v hasičské zbrojnici
Výstava bude otevřena:
Út, Čt a Pá 13.00-17.00 hod.
So a Ne 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.

VZPOMÍNKA
■ Těžko se s tebou loučilo,  
 těžké je bez Tebe žít.  
 Láska však smrtí nekončí,  
 v srdci svém navždy  
 Tě budeme mít! 
Dne 19. dubna 2009 uplynou 3 roky, kdy nás 
navždy opustila naše milovaná maminka  
a babička paní Marie Gruntová z Hostomic.

Za vzpomínku děkují syn Karel  
s manželkou a vnoučci Kájík a Honzík.

■ Dne 25. dubna vzpomeneme 20. výročí  
úmrtí paní Růženy Krasanovské a 19. dub- 
na to bude 11 let, co nás opustil pan 
František Krasanovský. 

Vzpomínají děti s rodinami.

PŘÁNÍ
■ V měsíci dubnu oslaví své jubilejní 
narozeniny dlouholetí členové ZO ČSCH  
Hostomice, přítel Vladimír Přívora  
a přítelkyně Olga Brůžková. 

Vše nejlepší, pevné zdraví, vitalitu  
a chovatelské úspěchy přejí členové  

ZO ČSCH Hostomice.

PODĚKOVÁNÍ
■ Děkuji MěÚ za blahopřání k mým 
narozeninám, též paní Brůnové, paní  
Fatkové a ČSŽ, paní Menyové. 

Všem vám děkuji, Marie Ksandrová.

KLUB BETLÉM  
LOCHOVICE
Program na duben 2008 
■ 1., 6. a 8.4., 13.00-17.00 hod.
Velikonoční dílny - každé pondělí odpo-
ledne a středu celý den. Barvíme kraslice, 
pleteme z proutí a z pedigu.
■ 6.4. pondělí, 12.00-16.00 hod.
Logopedická poradna
■ 8.4. středa, 10.30-12.00 hod.
Právní poradna
■ 9.4. čtvrtek, 9.00-17.00 hod.
Velikonoční prázdniny - přijďte, máme 
otevřeno. Budeme batikovat a připravovat 
se na Velikonoce, hrát ping pong.
■ 10.4. pátek, 9.00-17.00 hod.
Velikonoční prázdniny - přijďte, máme 
otevřeno. 9.00-12.00 hod. turnaj v dámě, 
odpoledne stolní a deskové hry, ping 
pong.
■ 18.4. sobota, 9.00-18.00 hod.
Výlet s archeologem na Plešivec.  
Sraz v 9.00 hod. před Klubem, návrat  
v 18.00 hod. S sebou svačinu, dobré boty, 
buřtíka na opékání.
■ 20.4. pondělí, 10.00-12.00 hod.
Přednáška: Jak zacházet s domácími 
financemi. Zajímá vás jak zacházet  
s domácími financemi? Jak na smlouvy? Jak
předcházet dluhům? Jak na zadluženost? 
Přednášku a následnou diskuzi povede 
pracovnice Občanské poradny.
■ 20.4. pondělí, 12.00-16.00 hod.
Logopedická poradna

■ 20.4. pondělí, 14.00-16.00 hod.
V rámci Tvořivého odpoledne – moderní 
výtvarné techniky, příspěvek 30,- Kč.
■ 27.4. pondělí, 14.00-16.00 hod.
Jdeme na dřevo
■ 30.4. čtvrtek, 18.00-22.00 hod.
Velký oheň - soutěže, hry, opečeme 
trdelníky a buřtíky, při kytaře zazpíváme 
písničky.
Pravidelné klubové činnosti:
Klubové činnosti jsou zdarma, příspěvek je 
dobrovolný. Zapojit se můžou děti od 6 let, 
mladší pouze v doprovodu rodičů.
■ Pondělí 9.30-11.00 hod.
Zpívánky a tanečky pro nejmenší dětičky
■ Pondělí 14.00-15.00 hod.
Řádíme s Bárou: pohybové, míčové a jiné  
hry a soutěže, venku nebo v minitělo-
cvičně.
■ Pondělí 16.00-17.00 hod.
Výrazový tanec

ZUBNÍ POHOTOVOST
Pohotovostní služby stomatologů v měsíci 
dubnu
■ 4. a 5.4. MUDr. Srpová Marcela, 
 Hořovice, tel. 311 512 119
■ 10. a 11.4. MUDr. Svobodová Eliška, 
 Komárov, tel. 311 572 389
■ 12. a 13.4. MUDr. Šedivá Štěpánka, 
 Beroun, tel. 311 611 241
■ 18. a 19.4. MUDr. Šmejkalová Zdeňka,  
 Lochovice, tel. 311 537 796
■ 25. a 26.4. MUDr. Švábová Ladislava, 
 Hořovice, tel. 311 513 375
■ 30.4. a 1.5. MUDr. Tilschová Monika, 
 Liteň, tel. 311 684 138
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