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Číslo: 02/2008  Vyšlo: 1. 2. 2008 

NOVINKY PROBO TRANS BEROUN
Změna jíZdních řádů
Od 9. 12. 2007 do 13. 12. 2008 platí nové 
jízdní řády, které mohou v průběhu uve-
dené doby doznat tří změn (březen, čer-
ven, zač. škol. roku).

Byla zavedena nová linka C50 210050 
Běštín – Hostomice – Všeradice – Nesva-
čily – Řevnice (v Řevnicích končí linka 
u nádraží ČD, kde je možno přestoupit na 
vlaky směr Praha a Beroun). Tato linka 
nahradí dosavadní linku D87 301251 Čen-
kov – Praha, která provoz ukončila dne 
8. 12. 2007.

Jsou vydány nové knižní jízdní řády. 
Bližší informace o jízdních řádech je 
také možné získat v našich informačních 
kancelářích v Berouně (tel. 311 612 561) 
a Hořovicích (tel. 311 512 141) nebo na 

www stránkách společnosti www.probo.
cz v sekci PROBO TRANS BEROUN, spol. 
s r. o., zde si můžete stahovat jízdní řády 
ve formátu pdf. Přímo z našich stránek je 
také možné si objednat místenku na všech-
ny autobusové spoje v systému AMS.

nové autobusy
Společnost nakoupila 8 nových autobusů.

řidiči
Společnost přijímá nové řidiče autobusů 
a nabízí možnost rozšíření ŘP na D.

Změna dPh
V roce 2008 začala platit nová sazba DPH 
pro veřejnou osobní dopravu. Sazba se 
zvyšuje z 5 % na 9 %. Cestující v rámci 

SID (Středočeské integrované dopravy) 
nezaznamenají změnu ve výši jízdného 
(všechny linky v oblasti Středočeského 
kraje jsou označeny písmenem a číslem 
například C40). 

Na dálkových linkách společnosti 
bylo jízdné upraveno přiměřeně zvýše-
ným nákladům a zvýšené sazbě DPH.

co se PřiPravuje
Připravuje se rozšíření provozu mezi Be-
rounem a nemocnicí v Hořovicích z důvo-
du ukončení činnosti některých oddělení 
v nemocnici v Berouně.

Ing M. Vacek, vedoucí provozu osobní 
dopravy Hořovice

Městský úřad inforMuje
• Veřejné zasedání zastupitelstva se koná 27. 2. v 18 hodin v hostomické hasičárně.

• Přibylo další stanoviště pro nádoby na tříděný odpad, a to naproti zelenině „U Vinšů“.

• Vyzýváme řidiče autobusů, aby je parkovali pouze na autobusovém nádraží na náměstí.

• Vyzýváme majitele či řidiče kamionu NORMA, aby kamion neparkoval na obecních komunikacích.

• Upozorňujeme občany, že poplatek za odvoz komunálního odpadu je splatný do 28. 2. Pokud nevlastníte popelnici, 

můžete odpad ke svozu vložit do jakéhokoli plastového pytle. Vzhledem ke změně odpadového hospodářství se 

jednotné pytle určené ke svozu komunálního odpadu na radnici již neprodávají.

Do městské knihovny přibyly v roce 2007 
celkem 382 knihy, z toho bylo 311 knih 
pro dospělé a 71 pro děti. Zaregistrova-
lo se (tedy i uhradilo roční poplatek) 
celkem 196 čtenářů, z toho bylo 39 dětí. 
Každoročně se vždy najdou čtenáři, kte-
ří roční poplatek nezaplatí a nemohou se 
proto evidovat.

Čtenáři si v roce 2007 vypůjčili 12 061 

Městská knihovna hostoMice v roce 2007
knih a časopisů, což bylo o 608 svazků 
více než v roce předchozím a zastavil se 
tak pokles výpůjček, který trval již od r. 
1999. Ovšem s četbou dětí to bylo hor-
ší, výpůjčky dětských knih se proti roku 
2006 snížily.

Městská knihovna připravila během 
roku pro žáky ZŠ Pavla Lisého v Hosto-
micích a ZŠ v Osově celkem 14 besed 

o knihách a autorech a 3 lekce informa-
tivní výchovy, při nichž se děti učí zachá-
zet s knihami, vyhledávat je na regálech 
a v lístkovém i elektronickém katalogu, 
seznamují se s tříděním knih, pracují se 
slovníky a encyklopediemi. Besedy bý-
vají doplněny soutěží, obvykle jednodu-
chou doplňovačkou, která se vztahuje 
k probírané knize nebo autorovi.
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co se u nás děje

fáMa – hostoMické ověřené inforMace
Hostomice jsou plné obav o vietnam-
ské obchodníky vedle radnice. Povídá 
se totiž, že pan starosta a zastupitel Jan 
Nádvorník je chtějí vyhnat. Ty samé 
vietnamské obchodníky, před kterými 
jste se vzájemně varovali, když otevřeli 
svůj obchod, abyste od nich nic nechy-
tili – to jsou Vaše slova. A navíc, aby ta 
informace zněla důvěryhodně, tak panu 
starostovi s tím pomáhá ing. Chuchler 

a s jakousi peticí obchází Hostomice Eva 
Klozíková.

Ať si ten, kdo tuto informaci vypus-
til, dojde na radnici za panem starostou 
a ten mu zcela jistě poví, jak se věci 
mají.

Navíc bohudík už nelze někoho vy-
hnat rozhodnutím radnice ze soukromé-
ho majetku, tak jak to velmi často usku-
tečňoval bývalý národní výbor. To může 

stát za současnou fámou – smutek, že už 
nejde vyvlastňovat a krást tak, jak bylo 
zvykem.

To, co ve skutečnosti udělal pan sta-
rosta a zastupitel Jan Nádvorník bylo, 
že po stánkařích chtěli platit poplatky 
dle schválené vyhlášky MěÚ Hostomi-
ce. A to stánkaři odmítli a odešli. Žádná 
škoda.

Petr Lachman

Kromě besed připravuje knihovna pro 
děti také samostatné soutěže. V dubnu 
2007 proběhla výtvarná soutěž na téma 
„Vodník a jeho svět“, které se zúčastni-
ly 44 děti. V říjnu byly vyhlášeny dvě 
soutěže. Pro mladší děti na téma „Jak si 
představuješ Ježíška“ a pro starší žáky 
na téma „Bude zima, bude mráz.“ Obou 

soutěží se zúčastnily 72 děti. Figurky Je-
žíšků z různých materiálů i obrázky se 
dětem moc povedly, takže několikačlen-
ná porota, jejímž členem je vždy také od-
borný pedagog, měla velmi těžký úkol, 
vybrat ty nejhezčí práce.

Vítězové všech soutěží byli odměněni 
knihami a sladkými odměnami. 

Práce dětí bývají vždy vystaveny na 
chodbě Městského úřadu v Hostomi-
cích, kde si je můžete prohlédnout. Pro 
rok 2008 chystá knihovna další soutěže.

Informace o knihovně i fotografie z ak-
cí naleznete také na internetových strán-
kách na adrese www.knihovnahostomi-
ce.cz.                          Irena Lisá 

Ředitelství Základní školy v Hostomicích 
vyhlašuje zápis dětí do prvního ročníku 
pro školní rok 2008 – 2009. Zápisu se zú-
častní všechny děti, které dovrší šestý 
rok věku dnem 31. srpna 2008.
• Jsou to děti narozené v době od 1. září 

2001 do 31. srpna 2002.
• K zápisu se dostaví i dítě, kterému byl 

povolen odklad povinné školní do-
cházky. 

zápis do 1. ročníku zš hostoMice
• Žádá-li zákonný zástupce dítěte, aby 

do školy bylo přijato dítě, které dovrší 
šestý rok věku až po 31. srpnu 2008, 
je povinen předložit vyjádření peda-
gogicko-psychologické poradny a dět-
ské lékařky. 

• Zápis se bude konat v budově základ-
ní školy v učebně 1. třídy v přízemí 
školy, a to ve čtvrtek 7. 2. 2008 od 
14:00 do 18:00 hod.

• Děti se dostaví k zápisu v doprovodu 
rodičů nebo svých zákonných zástup-
ců a zákonný zástupce předloží tyto 
doklady:
- občanský průkaz
- rodný list dítěte
- zdravotní průkazku pojištěnce

Mgr. Jiřina Walterová, ředitelka školy
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co se u nás děje

noc hrůzy!
Tak Vám milí lidé pěkně „děkujeme“. 
Aby bylo jasno, tak mluvíme o té noci, 
jak jste se téměř všichni zbláznili a hrá-
li si na válku, nebo co ten rachot měl 
znamenat. A my si mysleli, že to je válka 
proti nám. Ale přitom jsme Vám nic zlé-
ho neudělali. Svým dechem jsme Vám 
Ježíška zahřívali, jsme Vašimi často je-
dinými opravdu upřímnými kamarády 

a Vy najednou tohle. Měli jsme opravdu 
strach. Zalézali jsme pod postele, bezhla-
vě utíkali, kam se dalo a opravdu jsme se 
klepali a třásli. I slzy nám tekly. Někteří 
z nás se ve zmatku zraňovali, některým, 
kterým se podařilo utéci, se už ale nepo-
dařilo najít cestu zpátky. 

Máme na Vás velkou prosbu. Tak jako 
my myslíme na Vás – myslete trochu na 

nás i Vy a nebouchejte, nestřílejte, nepiště-
te nám uprostřed noci nad hlavou. Neděs-
te nás! A my Vás za to budeme mít rádi.

Tak ještě jednou – hezký nový rok 
2008.

Koně, psi, kočky a všechna další domácí 
i hospodářská zvířata z Hostomic.
(Přeložil a hrubé výrazy vyškrtal 

V. Zachoval)

Brdlavka neBo prdlavka?
Stanice Český rozhlas 2 /Praha/ uváděla 
v prosinci minulého roku pořad o půvo-
du místních jmen. Mimo jiné si povšim-
li i názvu pramene „Prdlavka“, ačkoliv 
hlasatelka výslovně neřekla, že se jedná 
o náš známý pramen v údolí potoka Chu-
mava za Zátorem. To ovšem nic nemění 
na situaci, protože tento název není zřej-
mě v naší republice ojedinělý. Zato cito-
vali – patrně z práce Čákovy „Po Brdech 
se chodí pěšky“ či ze známé „Monogra-
fie Hořovicka“, že zde dle pověstí vyvěrá 
voda čístá a léčivá, z čehož lze vyvozo-
vat, že tato voda lidem ulevuje od nadý-
mání a jiných žaludečních potíží. Tím 
vysvětlovali vznik názvu „Prdlavka“.

Není bez zajímavosti, že název pra-
mene „Prdlavka“ je uveden i na důlních 
mapách z 19. století.

Právě zde, v údolí Chumavy byla to-
tiž vyústěna tzv. dědičná štola, která od-
vodňovala celý železnorudný revír, táh-
noucí se sem po celé délce Studeného. 
A z této, dávno již zavalené štoly, dnes 
zmíněný pramen vyvěrá. Je ovšem mož-
né, že na uvedené staré důlní mapě byl 
název pramene zkomolen, ať neúmyslně 
nebo úmyslně – známe přece „duch ven-
kova“. Zvláště místní lidé mohli pramen 
nazývat Prdlavka, ačkoliv věděli a vědí, 
že je v turistických pramenech nazýván 
Brdlavka, anžto vytéká z brdských lesů. 

Hlasatelka ovšem tak jednoznačně pro 
Brdlavku nehorlila, vždyť prý název 
Prdlavka mohli pramenu dávat lidé z to-
ho důvodu, že z trubky vytékající voda 
vydává příslušné nepoetické zvuky.

Dovedete si asi představit, jaké bylo 
moje překvapení, když jsem před lety 
kdesi na Semilsku zjistil, že tamní lidé 
někdy obecný název „prdlavka“ použí-
vají ve smyslu každé studánky.

A teď na závěr: Tomu známému pra-
meni nad Zátorem budeme raději říkat „ 
Brdlavka“. Je to název poetický a nemu-
síme se ho bát vyslovit.

Jan Vorel

V sobotu 5. ledna se uskutečnil v re-
stauraci U Baculky 6. ročník tradičního 
turnaje Memoriálu J. Kindla, J. Boudy 
a M. Beneše v karetní hře „prší“. Za 
účasti dvaceti čtyř hráčů se po 13. ho-
dině rozehrály urputné, avšak korektní 
boje o nového krále Hostomic v této 
hře. Po 17. hodině vyšel nejlépe z finálo-
vé čtveřice již podruhé v historii Tonda 
Soukup, který byl zároveň nejstarším 
hráčem. Před jeho uměním se museli 
sklonit dále umístění Rosťa Rott, Jarda 
Lonk a Jarda Kordula. Po vyhlášení vý-
sledků se dlouho do noci zpívalo při 
harmonice Roberta Jíny. 

Děkuji touto cestou všem za hladký 

MeMoriál j. kindla, j. Boudy a M. Beneše
průběh turnaje a zvláštní poděkování pa-
tří hospodskému Jardovi, jeho pomocni-

cím Evě a Karolíně a také Romanovi.
Dušan Jína, pořadatel turnaje
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spoleČenská rubrika / inzerce

opustili nás

 Karel Grunt
Pozůstalým vyslovujeme hlubokou 

soustrast.
vzpoMínka

• Dne 23. 2. 2008 uplyne 10 let, co nás 
navždy opustila moje milovaná sestra 
paní Věra Šavlíková. 

Stále vzpomínají manželé Horákovi 
s dcerami.

• Smutným dnem pro 
nás zůstává 18. únor, 
kdy nás navždy opus-
til můj drahý manžel, 
tatínek a dědeček pan 
Karel Kocourek z Bezdědic. Kdo jste 
ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Děkují manželka, dcera a synové 
s rodinami.

poděkování
• Děkujeme všem, kteří 10. ledna 2008 

doprovodili na poslední cestě pana 
Jana Slánského. Děkujeme za květino-
vé dary.

Rodiny Slánských a Kryllova

• Děkuji MěÚ a všem známým za milé 
gratulace k mému životnímu jubileu.

Františka Jánská

• Děkuji MěÚ Hostomice a SZP za blaho-
přání k mým narozeninám.

Vl. Vršecký

• SDH Hostomice děkuje občanům 
a sponzorům, kteří přispěli na hasič-
ský ples konaný 26. 1. 2008.

pozvánka
PoseZení u kávy
• Výbor SZP v Hostomicích srdečně zve 

své členy i příznivce dne 18. 2. 2008 
ve 13.30 hodin do ZŠ Pavla Lisého 
na posezení u kávy a zhlédnutí krát-
kého filmu o zdejším kraji. Přezůvky 
s sebou, vchod do ZŠ ze Školní ulice.

den otevřených dveří a ZáPis 
v mateřské škole hostomice
• Dne 14. 3. 2008 pořádá Mateřská ško-

la Hostomice od 8.00 do 15.00 hodin 
Den otevřených dveří spojený s po-

dáním žádosti o přijetí dítěte do ma-
teřské školy. Rodiče s sebou přinesou 
rodný list dítěte a kartičku zdravotní 
pojišťovny.

lyžařský ZájeZd
• Šachový klub při MěÚ Hostomice po-

řádá dne 23.2. 2008 lyžařský zájezd na 
Churáňov vhodný pro sjezd i běžky.

 Odjezd: v 6:30 hod od hotelu
 Cena: děti do 3 let zdarma, do 15 let 

170 Kč, dospělí 220 Kč
 Závazné přihlášky s platbou u pí Jitky 

Fatkové v minimarketu.

13. fotbalová tancovačka
• FC Veteráni Hostomice pořádá v so-

botu 2. února 2008 od 20.00 hodin 
13. hostomickou fotbalovou tancovač-
ku. Kde: restaurace U Frajerů, bohatá 
tombola, vstupné: 50 Kč. K tanci a po-
slechu hraje hudební skupina SIGNÁL

inzerce
• Obě babičky máme daleko, a tak hledá-

me hodnou paní, která by si občas hrála 
s 1,5 letým chlapečkem, případně ho vo-
zila na procházky. Zn. výpomoc za vý-
pomoc nebo drobná odměna dohodou. 
Barbora Machovcová, Nádražní 410, 
Hostomice, tel.: 777 122 202

zuBní pohotovost
• 2. a 3. 2. Dr. Srpová, Hořovice, 

311 512 119
• 9. a 10. 2. Dr. Zímová, Hostomice, 

311 583 140
• 16. a 17. 2. Dr. Šedivá, Beroun, 

311 611 241
• 23. a 24. 2. Dr. Šmejkalová, 

Lochovice, 311 537 796
Pohotovost je od 8 do 11 hodin. 

kluB BetléM lochovice
• Info o programu na únor na tel. 724 

219 892 nebo Klubbetlem@seznam.cz

tiráž
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Všichni redaktoři i grafik vytváří 
Hostomické listy zdarma.

Uzávěrka HL je vždy 22. den v měsíci. 
Do té doby můžete své příspěvky předá-
vat písemně pí Merunové na MěÚ, tele-
fonicky nebo faxem na číslo 311 584 116, 
nejlépe však v elekronické podobě na 

mail: starosta@hostomice.cz 
 

Děkujeme za příspěvky.

Zprostředkování prodeje, koupě 
či pronájmu nemovitostí včetně 

kompletního servisu.  
Milan Marek, tel. 728341807, e-mail: 

marek.atdk@seznam.cz

oznáMení redakce
Vážení spoluobčané, toto číslo je po-
sledním, které jsme pro Vás zpracovali. 
S ohledem na své přibývající rodičovské 
a zvláště pracovní povinnosti jsme požá-
dali pana starostu, aby nás z této funkce 
uvolnil. Pan starosta naší žádosti samo-
zřejmě vyhověl. Po celou dobu jsme pro 
Vás Hostomické listy zpracovávali dobro-
volně a zcela nezištně, stejně jako všichni 
ostatní členové redakční rady. Od příštího 
čísla bude tedy text i grafiku zpracová-
vat někdo jiný. V případě, že budete mít 
nějaký příspěvek do Hostomických listů, 
předejte ho jako doposud paní Merunové 
osobně na MěÚ nebo telefonicky na číslo 
311 584 116 nebo na mail starosta@hosto-
mice.cz. Pokud by nějaký příspěvek přišel 
na naši mailovou adresu, samozřejmě jej 
přepošleme panu starostovi. 

Svým nástupcům přejeme při této ná-
ročné práci mnoho úspěchů.

manželé Kubátovi


