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Revitalizace Tyršova náměstí
V uplynulých měsících proběhlo takzvané jednací výběrové řízení bez 
uveřejnění jako pokračování architektonické soutěže na revitalizaci náměstí. 
Oba týmy zpracovaly studii tak, aby bylo možno posoudit konkrétněji 
nejen přístup k řešenému úkolu, ale i očekávané investiční náklady a cenu  
projektového zpracování. Vítězem tohoto výběru se stal tým níže uvedený  
jako tým Soukup. Pro úplnost přístupu odborné poroty uvádíme komplet-
ní text hodnocení obou návrhů. V nejbližší době bude zahájeno konkrétní  
jednání s vítězným týmem. Stále sledujeme cíl – realizovat první etapu  
– opravu a úpravy chodníku a parkovacích stání na jižní straně náměstí ještě  
letos. Problémem je nutnost dodržet všechny lhůty stavebně povolovacího 
řízení, ale snad to ještě lze. Zatím vedení města upozornilo všechny občany  
bydlící na náměstí, že se akce bude konat, a požádalo je o koordinaci případ- 
ných investic vyžadujících zásahy do rekonstruovaných ploch. Obdobně  
byly žádány další dotčené firmy – správci sítí. O dalším postupu budeme  
vždy touto cestou informovat. Ing.Vladimír Zachoval
Pokračování na stranách 4 a 5.

SOUTĚŽTE  
S HOSTOMICKÝMI 
LISTY!
Pokud poznáte místo na foto-
grafii, napište správnou odpověď 
na email: kordulinka@email.cz  
(předmět: soutěž) nebo ji při- 
neste paní Merunové v obálce  
s nápisem „soutěž“.

Každý měsíc vylosujeme na re- 
dakční radě výherce, který (kteří) 
obdrží publikaci „Hořovicko na 
starých fotografiích“. 

Za měsíc březen se výherci stáva- 
jí: Faustýnka Klozíková a Dušan 
Jína. Kniha je k vyzvednutí na 
MěÚ u pana starosty.

dubnová soutěžní fotografie.
Losovat budeme z odpovědí  
došlých do 19.4.2012 včetně.

Velikonoční 
zamyšlení
Milí přátelé, každý den je více světla, 
den se prodlužuje. Proč mi to působí 
radost? Možná proto, že světlo je 
symbolem života. Ten příliv světla 
na naši polokouli zároveň připomí- 
ná blížící se velikonoční svátky. Nejen 
ptačí zpěv, líhnutí kuřátek či roz- 
kvétající květiny, ale právě největší 
křesťanské svátky ukazují na vítěz- 
ství života nad smrtí. Probouzející se 
příroda ukazuje na život pomíjející, 
Velikonoce pak na život věčný. Co se 
zdá být pro mnohé nepochopitelné 
nebo dokonce hloupostí, je pro nás 
věřící zdrojem opravdové radosti. 
Totiž to, že Kristus vstal z mrtvých. 
Ano, my křesťané skutečně věříme, 
že Ježíš jako první člověk přemohl 
smrt. Věříme, že třetího dne od své 
smrti vstal z hrobu pevně střeženého 
římskými vojáky. Setkal se pak se 
svými svědky. Smrt neměla poslední 
slovo v Ježíšově životě, nebude ho mít 
ani v našem životě. Díky této události 
pak důvěřujeme Bohu, že ani my, 
ani naši blízcí, nepropadneme defi- 
nitivnímu zániku a jednou se opět 
spolu setkáme na věčnosti. Taková  
je logika křesťanství. Nebojte se! 
„Kdo ve mne věří, živ bude navěky,“ 
říká o sobě Ježíš. Úchvatné poselství  
o vítězství života nad hříchem  
a smrtí, které nemá obdoby v žád- 
ném učení člověka. Přibývá světla  
a příroda pulzuje životem. 
Přeji vám všem, milí čtenáři, abyste 
si to letošní jaro krásně užili. Ale 
co vám přeji ještě víc – abyste dos- 
tali od milujícího Boha dar alespoň 
trošku poodhalit tajemství Velikonoc. 
Svátků skutečného života a nepo- 
míjející radosti. 

Pohodové velikonoční svátky vám 
přeje a žehná vám Stefan Wojdyla, 

kněz farnosti Hořovice
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Přítomni: V. Šťáhlavský, J. Mikeš,  
J. Jirák, S. Kubišta a V. Zachoval
Omluveni: V. Mandík, M. Ulrich,  
J. Mičan a V. Maršálek

1. zastupitelstvo města Hostomice:
Schvaluje:
a) Orgány schůze:
 Návrhová komise:  
 J. Mikeš a V. Zachoval
 Zapisovatel: J. Jirák
 Ověřovatelé zápisu:  
 V. Šťáhlavský a S. Kubišta
 Hlasování: 5-0-0  
 (pro-proti-zdržel se)
b) Program veřejného zasedání. 
 Hlasování: 5-0-0
c) Koupi pozemku do vlastnictví  
 města na malém náměstí v Hosto- 
 micích v bezprostředním okolí  
 městské studny; za částku  
 1.100,- Kč (11 m2 po 100,- Kč/m2). 
 Hlasování: 5-0-0
d) Vypořádání hospodářského výs- 
 ledku za rok 2011 MŠ Hostomice  
 - zisk ve výši 511,68 Kč bude 
 převeden do rezervního fondu.
 Hlasování: 5-0-0
e) Vypořádání hospodářského výs- 
 ledku za rok 2011 Školní jídelny  
 Hostomice - ztráta ve výši  
 12.077,77 Kč bude uhrazena  
 z fondu reprodukce investičního  
 majetku. Hlasování: 5-0-0.
f) Následující příspěvky města pro  
 neziskové organizace:
 10.000,- Kč pro místní organizaci  
 Svazu tělesně postižených.
 3.000,- Kč pro místní organizaci  
 Českého červeného kříže.
 5.000,- Kč pro šachový klub při  
 MěÚ Hostomice.
 3.120,- Kč (tj. 20 Kč/včelstvo)  
 pro místní organizaci Českého  
 svazu včelařů.
 Příspěvek ve výši skutečně vypla- 
 cené v roce 2011 pro Společnost  
 pro podporu lidí s mentálním  
 postižením (Příbram).
 Příspěvek ve výši skutečně  
 vyplacené v roce 2011 pro Domov  

 „Na výsluní“ v Hořovicích.
 Příspěvek ve výši skutečně vypla- 
 cené v roce 2011 pro Asociaci  
 rodičů a přátel zdravotně postiže- 
 ných dětí „Klubíčko“ za předpo- 
 kladu předložení přislíbeného  
 vyúčtování příspěvku z roku 2011.
 Hlasování: 5-0-0
g) Bezúplatné převedení pozemku  
 č. 332/2 v KÚ Radouš o výměře  
 3.690 m2 od Úřadu pro zastupo- 
 vání státu ve věcech majetkových  
 do vlastnictví města Hostomice.
 Hlasování: 5-0-0
h) Odkup cca metrového pásu  
 pozemku od p. Havelky tak, aby  
 mohla být stavěna cyklostezka  
 dle norem pro cyklostezky. Koupě  
 se schvaluje za cenu obvyklou  
 s tím, že město ponese veškeré  
 náklady převodu a posunuté  
 oplocení pozemku provede rovněž  
 na svůj náklad město ve stejném  
 rozsahu a kvalitě jako je stávající  
 provedení. Hlasování: 5-0-0
i) Odbahnění a vyčištění rybníka  
 na návsi v Radouši na náklady  
 města. Hlasování: 5-0-0

2. neschvaluje:
a) Návrh fy Rumpold na zvýšení  
 ceny za odvoz směsného odpadu  
 o inflaci. Hlasování: 5-0-0
b) Prodej pozemku „Na hřibu“  
 ve prospěch p. Jaroslava Müllera.  
 Souhlasí zároveň se zřízením  
 věcného břemene - práva přimě- 
 řeného průchodu a průjezdu  
 na jeho sousedící pozemek. 
  Hlasování: 5-0-0
c) Příspěvek pro svaz neslyšících  
 Hořovice a příspěvek na vydávání  
 Podbrdských novin. 
 Hlasování: 5-0-0

3. Bere na vědomí:
a) Navýšení fakturované částky  
 za pronájem honitby o 20% z titu- 
 lu povinnosti odvodu DPH.
b) Všechny body diskuze.
Usnesení bylo schváleno.
Hlasování: 5-0-0

MĚSTSKÝ ÚŘAD 
INFORMUJE
■ Veřejné zasedání  

se uskuteční 18. dubna 2012  
od 18.00 hodin v Hostomicích.

■ Vzhledem k velikonočním 
svátkům nebude 7. dubna 2012 

úřední sobota.

uSneSenÍ ze zaSedánÍ zaSTupITeLSTVa  
MěSTa HOSTOMICe Č. 3/2012 KOnanÉHO 21. Března 2012 

Od 18.00 HOd. V HaSIČSKÉ zBrOjnICI V radOušI

Občanské sdružení diakonie  
Broumov nezisková organizace,  
která poskytuje sociální služby  
pro občany z okraje společnosti  

- materiální pomoc sociálně 
potřebným, azylové ubytování  

i pracovní příležitost

VYHLašuje 

SBÍrKu 
pOuŽITÉHO OšaCenÍ

■ letního a zimního oblečení  
(dámské, pánské, dětské) ■ lůžkovin, 
prostěradel, ručníků, utěrek, záclon  
■ látky (minimálně 1 m2, prosíme, 

nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
■ domácí potřeby-nádobí bílé i černé, 

skleničky - vše nepoškozené  
■ vatované přikrývky, polštáře a deky  

■ obuv - veškerou nepoškozenou  
■ hračky - nepoškozené a kompletní

VěCI, KTerÉ VzÍT neMŮŽeMe
■ ledničky, televize, počítače a jinou  

elektroniku, matrace, koberce  
- z ekologických důvodů ■ nábytek,  

jízdní kola a dětské kočárky  
- ty se transportem znehodnotí  

■ znečištěný a vlhký textil

SBÍrKa Se uSKuTeČnÍ
4., 16., 23. a 30. dubna 2012 

od 14.00 do 16.00 hodin  
na dvoře MěÚ v Hostomicích

Věci prosíme zabalené do igelitových 
pytlů či krabic, aby se nepoškodily  

transportem. Děkujeme za vaši pomoc.

Více informací na  
www: diakoniebroumov.org
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Usnesení zastupitelstva
Protože poslední schůze zastupitelů (viz usnesení) proběhla v Radouši za  
(na Radouš) poměrně malého zájmu občanů, dopustím se krátkého komen- 
táře ke strohým bodům usnesení.
Nejprve co zastupitelé schválili. Kromě drobností (odkup pozemku za 
1100,- Kč kolem městské studny na Malém náměstí) a formalit (schválení 
bezúplatného převodu pozemku polní cesty ze státu na město a vypořádání 
hospodářských výsledků rozpočtových organizací MŠ a školní jídelny) byly 
schváleny některé příspěvky neziskovým organizacím. Zastupitelstvo schva- 
luje příspěvky většinou ve výši stejné jako vloni a pouze těm organizacím, 
které mají konkrétní vztah k některým občanům Hostomic. Proto zastupitel- 
stvo neschválilo příspěvky, o které žádal vydavatel Podbrdských novin,  
které jsou normálním podnikatelským subjektem a příspěvek pro hořovický 
svaz neslyšících, jehož aktivity žádný z našich občanů nevyužívá.
Zastupitelé velmi ocenili přístup p. Havelky k potřebě města rozšířit chod- 
ník do parametrů cyklostezky v části mezi náměstím a fotbalovým hřištěm 
proti ústí ulice Široká. Jednání jsou na dobré cestě.
Zastupitelé také schválili vyčištění rybníčku na radoušské návsi. Protože 
p. Kovač, který se v minulosti o rybníček staral a zatím stará, nemá sílu  
na komplexnější opravu a odbahnění, zastupitelé souhlasí s tím, aby to pro- 
vedlo (zaplatilo) město. Rybníček spoluvytváří atmosféru radoušské návsi  
a určitě je to užitečné opatření pro důležité zadržování vody v krajině.
Nebyl schválen odprodej dalších pozemků v lokalitě „Na hřibu“. Jedná se  
o jedny z posledních pozemků, které město vlastní a jsou určeny k zástavbě. 
Původně tam mělo stát Alzheimer centrum. Další odprodeje by v této loka- 
litě mohly výrazně snížit cenu ostatních navazujících městských pozemků.

Ing.Vladimír Zachoval

VzpOMíNKA
Dne 30. dubna tomu bude již pět let, kdy nás náhle opustila Mgr. Jarmila  
Neugebauerová, zást. řed. ZŠ P. Lisého v Hostomicích.
Znali jsme ji všichni. Starousedlíci od dětských let, vrstevníci, bývalí žáci i jejich 
děti. Učila matematiku, zeměpis a domácnost – vaření na naší škole od r. 1977, 
předtím dva roky v pohraničí. Byla přísnou učitelkou, která žákům poskytla 
kvalitní základy vzdělání. I potom žáky neopustila a mnohým pomáhala i při 
dalším středoškolském studiu. Žákům velmi rozumněla a měla pro ně pocho- 
pení. Žáci si jí vážili a oceňovali její spravedlnost. Jako třídní učitelka jezdila 
se žáky na školní výlety, na které dodnes již dospělí otcové a matky na každém 
žákovském srazu vzpomínají.
V pedagogickém sboru byla vždy uznávanou učitelkou, pro ostatní byla vzorem 
svou pracovitostí, zodpovědností. Učitelské řemeslo opravdu ovládala, její  
práce se jí stala životní náplní.
Jejím velkým koníčkem bylo pečení moučníků, zákusků, dortů. Svým známým 
předváděla skutečné cukrářské umění zvláště při svatbách, rodinných osla- 
vách, setkáních.
Měla veselou povahu, uměla bavit sebe i ostatní, žádnou legraci nezkazila. Její 
smích i hlas, kterým dovedla hřímat, budeme slyšet ve školních prostorách stále. 
Měli jsme ji rádi. Chybí nám. Rádi na ni vzpomínáme.

Domov Hostomice 
Zátor

poskytovatel sociálních služeb

přijme  
Do pracovníHo  

poměru

úDržbáře – řiDiče

požadujeme:

❚ učební obor zakončený  
výučním listem

❚ řidičský průkaz sk. B

❚ platné osvědčení  
dle vyhlášky 50 výhodou

❚ manuální zručnost

❚ časovou flexibilitu  
– práce ve směnách

❚ schopnost týmové práce

❚ loajalita k organizaci

❚ poctivost, ochota,  
slušnost projevu,  

zdvořilost, klid v jednání

nabízíme:

❚ práci v zaběhlém kolektivu

❚ možnost prohlubování  
kvalifikace

❚ ohodnocení dle platných  
platových tabulek

Kontakt pro zájemce:

Ing. František Tyl, ředitel

Tel.: 606 026 606

E-mail:  
frantisek.tyl@domovhostomice.cz



Předložený návrh doznal značného kvalitativního posunu od jeho 
„soutěžní“ verze. Autoři dobře vyšli vstříc konkrétním doplňujícím 
požadavkům investora i bez opuštění ambice přispět do řešeného 
prostoru novými tvůrčími vklady. Tato ambice s sebou přináší nové 
podněty, ovšem také rizika. Koncept je položen na velmi přínosné 
širší úvaze o prostorových souvislostech Hostomic v rámci okolní 
krajiny a jejich vztahu k Praze, kterou autoři obhajují pojetí náměs- 
tí jako artikulovaný obraz vystavěný z proměnlivých charakterů,  
atmosfér.
Autoři vnímají prostor současného náměstí jako ne zcela soudrž- 
nou soustavu míst i „ne-míst“, jíž neprospívá rozložitost náměstí. 
Soustavu je dle jejich názoru potřeba zřetelně propojit, zcelit, 
zdůraznit těžiště – srdce oživující jednotlivé části, jejichž rozdílné 
charaktery je třeba názorněji potvrdit.
Základní prostorový koncept člení náměstí do třech hlavních 
„ideových“ celků – srdce, duchovně meditační a pobytovou část. 
Toto dělení je soustředěno do středové plochy vymezené obvodovou  
komunikací. Srdce prezentuje dlážděná plocha rozprostřená mezi 
protilehlé fronty náměstí se soliterní dvojicí pošty a zbrojnice 
uprostřed. V zájmu čistoty a zcelení je navrženo přesunutí pa- 
mátníku obětem 1. světové války ke kostelu, vykácení středové  
skupiny stromů, sjednocení výškových úrovní vyzdvižením pojízd- 
ných ploch do úrovně pochozích, navrženo je osazení novým mobi- 
liářem, kašnou, vlajkoslávou, propojení alejemi po delších stranách.
Síla ideje, její důslednost však překračuje únosnou mez. Kamenná  
plocha je příliš rozlehlá, v kontextu spíše venkovském vyznívá 
cizorodě až bezprizorně. Míra deklarované důstojnosti je silnější, 
než by obyvatel městečka i jeho návštěvník chtěli očekávat a vtírá  
se otázka, zda-li úprava středové části není při takové míře  
architektonizace spíše rozdělujícím, než spojujícím prvkem.
Rozsah minerálních povrchů působí nezměrně nejen v srdci 
náměstí, ale také v navazujících prostorách, především podél celé 

jižní fronty náměstí, kde jsou konfrontovány s drobným měřítkem 
přilehlých domů. Na kamenné předpolí domů v šíři dosahující  
10 m navazuje vlastní živičná / dlážděná vozovka, na tu směrem  
k parku pak dlážděné úžlabí (v situaci nejasné), které vozovku dělí 
od mlatového pásu cca čtyřmetrové šíře (pravděpodobně integrující  
cyklostezku, chodník a lipovou alej). Ve výsledku je tedy jižní frontě 
náměstí představena pevná plocha dosahující více než 16 metrové šíře. 
Takové řešení je nepřijatelné z vícero důvodů od ryze estetických  
po ekonomické. Tvrdý dojem neobměkčí ani parkovací místa  
provedená „silničním mlatem“ (deklarováno při osobní prezentaci) 
ani lipová alej v jednotném sponu. Technickou otázkou je, nakolik  
by toto řešení bylo schopné bez problémů pojmout stávající  
výškové poměry na rozhraní vozovky (komunikace č. 114) a parku.  
Před domy chybí detail, prvky zeleně, mobiliář. 
Také potvrzování charakterů východní a západní části náměstí  
jeví se jako příliš výřečné, příliš důrazné, v některých detailech  
navíc doprovázeno nepřiměřeným formalismem, např. figura  
mlatu v okolí mariánského sloupu nebo proložení východní části 
centrální podélnou osou, na které v hlavním průhledu pohledově 
koliduje socha Sv. Jana Nepomuckého s nově navrhovaným altá- 
nem – rozhlednou. Rovněž výrazná redukce stromů v této části 
směřuje ke zbytečně formalizovanému pojetí prázdného středu  
lemovaného alejí v jednotném sponu. 
Návrh na dostavbu obchodního domu je vítaným námětem  
v naději, že ho ocení především jeho privátní vlastník. Pouze  
v takovém případě lze očekávat vývoj kýženým směrem.
Odvodnění povrchů náměstí je navrženo kamennými rigóly  
po delších stranách středové plochy. Možnosti retence vyjma 
přírodního rybníčku (?) nejsou podrobněji rozpracovány. Je-li  
to jediné řešení, je otázkou jeho předpokládaná kapacita rigólu,  
takový systém se nepochybně projeví v architektuře náměstí např.  
formou horských vpustí.

Revitalizace Tyršova náměstí - hodnocení týmu Medlíková
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Jedná se o komplexní a vyvážený návrh. Klíčová témata jako 
pro-porce zelených a minerálních ploch, řešení dopravy, množství 
vzrostlé zeleně, to vše je řešeno přiměřeně statutu a současným 
ambicím Hostomic, které jsou příkladem tradičního venkovského 
sídla zároveň obsahujícího prvky „velké“ architektury, zde spíše 
urbanismu. Řešení nepotírá atmosféru náměstí - návsi, která je 
po zásluze proměnlivá. Nový koncept celkového členění parteru  
i konkrétní podněty přináší nenuceně. Koncept postavený  
do velké míry na flexibilitě umožňuje napravit chyby současného 
stavu, ale i případné formální nedostatky ve fázi návrhu, které  
lze při takto komplexním zadání očekávat.
Zásadním počinem v členění parteru je změna proporce ploch 
silničních komunikací ve prospěch chodců, aniž by to zname- 
nalo systémová dopravní omezení. Negativní vliv automobilové 
dopravy je omezován škálou opatření jako je zúžení příčných 
profilů, zmenšení poloměrů na křižovatkách, způsob parkování, 
zdrobňování měřítka vkládáním stromů, mobiliáře, záhonů  
např. podél jižní strany náměstí atd. Plochy vymezené chodcům 
(lépe řečeno plochy s vyloučením automobilové dopravy) jsou 
dostatečné až velkorysé. Krom středových partií v okolí památ- 
níku obětem války a pošty se zbrojnicí budou jistě příjemným 
překvapením také rozšířené nárožní segmenty u obou hlavních 
křižovatek, které jednak podtrhnou význam objektů (radnice), 
a také otevřou možnosti k oživení náměstí před tradičními  
objekty hospody, restaurace a obchodního domu. Přiměřená  
je také volba dvou základních formátů dlažby. Jinak neutrální  
dlažba patrně bez výrazného vzoru je decentně akcentována  
v prostoru za zbrojnicí, kde je základní formát doplněn velko- 
formátovou betonovou dlažbou.
Obě centrální zelené plochy náměstí jsou rozčleněny racionál-
ní, avšak neformalizovanou geometrií cest. Za zdůraznění sto-

jí nenucené řešení okolí kostela a jeho vazba na střed náměstí 
kolem mariánského sloupu, využití původní dlažby u kostela  
je jednoznačným kvalitativním vkladem. Členění východní části  
je úsporné, o to víc upřednostňuje přírodní charakter území, 
kterému dominují pobytové trávníkové plochy členěné jen  
v nejnutnějších pozicích třemi příčnými spojkami. Nabízí se  
otázka, zda-li je v takových souvislostech přiměřené používat pro 
oddělení trávníku a cest plechové pláty místo tradičního (nebo 
žádného?) obrubníku v celém rozsahu území. Pro tuto koncepci  
je přínosem také navržené zrušení silniční diagonální spojky.

Plocha (plácek) za požární zbrojnicí umožňuje další případné  
budoucí dotvoření (kašna, socha atd.) v souvislosti s rekonstrukcí  
zbrojnice a jejím očekávaným otevřením se do tohoto prostoru.

Navržené vegetační úpravy především stromového patra jsou  
voleny s respektem k původnímu rozvrhu „parkového“ náměstí, 
potvrzují jeho určitou důstojnost (doplňování alejí po obvodu), 
zároveň poskytují potřebný pobytový charakter (mlatová plocha 
v okolí památníku, pobytové trávníky). Obvod náměstí je vhodně 
doplněn soustavou trvalkových záhonů a typických předza- 
hrádek, které mají potenciál vtáhnout do děje obyvatele přilehlých 
domů.

Návrh odvodnění dešťových vod zohledňuje přírodní potenciál 
s možnostmi vsaku (tuto otázku definitivně zodpoví až hydro- 
geologický průzkum). Prvky zatravněného příkopu a mělkého 
dlážděného rigolu se přirozeně integrují do systému řešení  
povrchů a samy se stávají výrazovým prvkem.

Návrh je profesionálně zvládnutý, rozpracovaný rovnoměrně  
ve všech speciálních částech a po dílčích úpravách zadání připra- 
ven pro další projektové fáze.

Revitalizace Tyršova náměstí - hodnocení týmu Soukup

CO Se u náS děje
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Dětský karneval
Dne 17.3.2012 pořádal ČČK Hostomice dětský karneval.  
Všem sponzorům za příspěvek děkujeme. ČČK Hostomice

„Pojď dál,” řekl Bůh. “Tak ty bys se 
mnou chtěl udělat interview?” 
„Jestli máš čas,” řekl jsem. 
Bůh se usmál a odpověděl: „Můj čas je 
věčnost, a proto je ho dost na všechno. 
A na co se mě vlastně chceš zeptat?” 
„Co tě na lidech nejvíc překvapuje?” 
Bůh odpověděl: „To, že je nudí být 
dětmi, a tak pospíchají, aby dospěli,  
a když jsou dospělí, zase touží být  
dětmi. Překvapuje mě, že ztrácejí 
zdraví, aby vydělali peníze, a pak 
utrácejí peníze za to, aby si dali do 
pořádku své zdraví. Překvapuje mě, 
že se natolik strachují o budoucnost, 
že zapomínají na přítomnost, a tak 
vlastně nežijí ani pro přítomnost, 
ani pro budoucnost. Překvapuje mě,  
že žijí, jakoby nikdy neměli umřít,  
a že umírají, jako kdyby nikdy nežili.” 
Bůh mě vzal za ruce a chvíli jsme 
mlčeli. Pak jsem se zeptal: „Co bys  
chtěl jako rodič naučit své děti?” 
Bůh se usmál a odpověděl: „Chci, aby 
poznali, že nemohou nikoho donutit, 

aby je miloval. Mohou jen dovolit, aby 
je druzí milovali. Chci, aby poznali,  
že nejcennější není to, co v životě  
mají, ale koho mají. Chci, aby poznali, 
že není dobré porovnávat se s dru- 
hými. Každý bude souzen sám za sebe, 
ne proto, že je lepší nebo horší než  
jiní. Chci, aby poznali, že bohatý 
není ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo 
potřebuje nejméně. Chci, aby poznali, 
že trvá jen pár vteřin způsobit lidem, 
které milujeme, hluboká zranění, ale 
trvá mnoho let, než se taková zranění 
uzdraví. Chci, aby se naučili odpouštět, 
odpouštět skutkem. Chci, aby věděli,  
že jsou lidé, kteří je velmi milují, ale 
kteří nevědí, jak své city vyjádřit. Chci, 
aby věděli, že za peníze si mohou  
koupit všechno kromě štěstí. Chci, 
aby poznali, že opravdový přítel je ten,  
kdo o nich všechno ví, a přesto je má 
rád. Chci, aby poznali, že vždycky 
nestačí, aby jim odpustili druzí, ale že 
oni sami musejí odpouštět.” 
Chvíli jsem seděl a těšil se z Boží 
přítomnosti. Pak jsem Bohu poděko- 
val, že si na mne udělal čas. Poděkoval 

jsem mu za všechno, co pro mne  
a mou rodinu dělá. 
A Bůh odpověděl: „Kdykoli. Jsem tu 
čtyřiadvacet hodin denně. Jen se zeptej 
a já ti odpovím.” 
Lidé zapomenou, co jste řekli. Lidé  
zapomenou, co jste udělali, ale nikdy 
nezapomenou, jak se vedle vás cítili.

Bc. Ivan Bařinka

INTERVIEw S BOHEM
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■ 20.4.2012 - pátek 
dIVadLO p.r.d. Hořovice 
Margot aneb Zlatá šedesátá
20.00 hod., klub LABE
Autorské divadlo uvádí hru s využitím textů Václava 
Hraběte a Václava Havla.

■ 25.4.2012 - středa 
Skupina KaMeLOT 
Křest nového alba Proti proudu. 
20.00 hod., klub LABE 

■ 27.4.2012 - pátek 
THe BLaCK LIGHT THeaTre OF praGue 
11.00 hod. Společenský dům
„To nejlepší z černého divadla“
Vyhrazené dopolední představení pro střední školy.
přivítání účastníků HVH 2012 
17.00 hod., klub LABE
zahájení výstavy VHrSTI: šneCI 
17.15 hod., klub LABE
Originální výtvarný projekt, který před dvěma lety zaujal 
na setkání světových karikaturistů v Písku od úspěšného 
ilustrátora, spisovatele a komiksového tvůrce vystupují- 
cího pod uměleckým pseudonymem Vhrsti. 
Výstavu je možné navštívit do 26. května denně kromě 
neděle od 14 do 19 hodin.
THe BLaCK LIGHT THeaTre OF praGue 
20.00 hod., Společenský dům
„To nejlepší z černého divadla“
Retrospektivní výběr scének ze 46. leté historie Černého 
divadla Jiřího Srnce. 
Tento jevištní projev - spojení žijících, tančících předmětů, 
objektů, symbolů a znaků - spolu s hereckou akcí tanečníků  
a mimů přináší divákům jedinečný a neopakovatelný zážitek.
pŮL deCHu dO MěCHu + CIrKuS Bude 
21.30 hod., klub LABE
Freekoncert spřátelených kapel

■ 28.4.2012 - sobota
Literární seminář se členy poroty 
10.00 hod., Společenský dům
HudeBně - LITerárnÍ KaVárna 
14.00 hod., klub LABE
Moderuje Jan Těsnohlídek ml.
Sundays on Clarendon road 
Koncert pro dva zpěvy a kytaru + comp. a pár nějakejch 
hraček.
david zábranský - autorské čtení
David má Magnesii Literu a 5 vydaných knížek.
zofia Baldyga (pL) - autorské čtení. 
Mladá básnířka z Varšavy, studuje bohemistiku a má dost 
překladů do několika jazyků.

Ondřej Holubec - autorské čtení. 
Asi jeden z nejlepších českých básníků do třiceti let.
Milan Kozelka - autorské čtení s doprovodem Miloše 
Kocmana na foukací harmoniku 
Milan bude číst svoje texty z New Yorku.
Vlado šimek a Herzog Herzog (SK)
Herzog Herzog je DJ, pouští do čtení elektronický podkres 
a sampluje Vladovo básně.
KrCH - OFF Band & j. H. KrCHOVSKÝ 
20.00 hod. Klub LABE
Koncert a autorské čtení J. H. Krchovského. 
J. H. Krchovský kytara a zpěv, hudební nápady, veškeré 
texty, Jiří Michálek bicí (OPN, DG 307, Echt!), Tomáš 
Schilla cello (Plastic People, Půlnoc, Domácí kapela, DG 
307), Tomáš Skřivánek baskytara (All tomorrow’s parties 
band, Cuprum), Pavel Cigánek housle (Psí vojáci, DG 307, 
Sladký konec). 
BrdSKÝ underGrOund 
22.00 hod., klub LABE
KaCHna a zOdIaC (folk - alternativ)
IVO VrBa HC Tramp (country-psychedelic)

■ 29.4.2012 - neděle 
Literární wokshop (prezentace vlastní tvorby) 
10.00 hod., Společenský dům
pieta u hrobu Václava Hraběte 
13.00 hod., Lochovice
LáSKO.., LáSenKO..., LáSeČKO.... 
14.00 hod., klub LABE
Mezi bloky básní letošních oceněných autorů vřadil Mi- 
rek Kovářík inspirativní montáž textů tří autorů středně  
starší generace. Poměrně neznámá jména, ale poezie,  
která je určitě hodna slyšení.
Martin Gregora, strakonický lékař - neonatolog, mapuje 
místa svých emocionálních erupcí s příznačnou pro něho 
ironií i zvláštním smyslem pro často bizarní tvárlivost 
mezilidské intimity.
josef Menšík, zahradní architekt z Dobříše, básník hutných 
lyrických vizí i křehkých pocitových turbulencí. 
Pardubický chemik Stanislav Oliva v cyklu Jepičí krásky 
evokuje člověčí osudy mnohabarevnou jazykovou  
projekcí, básník vyhraněné epické dispozice, tlumočník 
bizarních příběhů často nasbíraných u hospodských stolů  
i po chodbách panelákových labyrintů. 
Účinkují: Mirek Kovářík, Radek Bláha a Blanka Koutská 
Vlastní hudební i textovou tvorbu nabídnou Tereza  
Terčová a Dan Švec. 
VYHLášenÍ VÝSLedKŮ LITerárnÍ SOuTěŽe 
16.00 hod., klub LABE
Moderují Mirek Kovářík a Radek Bláha. 
Blokace vstupenek na akce je možná na www.klublabe.cz !!!

pROGRAM nejen LITERÁRNíHO FESTIVALU 
BIENÁLE HOŘOVICE VÁCLAVA HRABĚTE 2012
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MUzEUM VÝTOpNA zDICE
Výtopna Zdice, muzeum železniční a silniční historické techniky, se letos  
otvírá pro návštěvníky již tradičně prvním dubnovým víkendem, připadajícím 
letos na 7. a 8. dubna 2012, a tak se probouzí již do své sedmé sezóny.
Není tomu tak dávno, kdy se, u příležitosti oslav 130. let od zahájení  
provozu na trati Zdice – Protivín, otevřely poprvé dveře veřejnosti. Stalo se 
tak 16. května roku 2005. Od této doby navštívila muzeum pěkná řádka 
návštěvníků nejen z České republiky, ale téměř z celé Evropy. Dokonce  
do muzea zavítala i rodinka z Kanady. To asi byla nejvzdálenější návštěva 
během uplynulého šestiletého provozu.
Letošní otevření muzea o víkendu 7. a 8. dubna je zpestřeno, kromě několika 
málo novinkami, křtem nové knihy pana Václavíka „Škoda a Liaz II. díl“,  
který proběhne v sobotu v 10 hodin. 
Největším sobotním (7. dubna 2012) lákadlem bude vypravený zvláštní  
parní vlak z Prahy (po osmé hodině) do Zdic a následně po poledni ze Zdic  
do Březnice. Pro přihlášené cestující je umožněna prohlídka místního pivo- 
varu Herold Březnice.
V neděli 8. dubna 2012 bude vypraven parní vlak „Podbrdský velikonoční  
expres“ ze Zdic (po deváté hodině) přes Beroun do Zadní Třebáně a odtud  
pojede známou trempsko-houbařskou lokálkou, přezdívanou také „Liteňka“, 
do Litně a následně Lochovic a zpět. Doprovodný program bude v duchu  
Velikonoc.
Po oba dva dny bude možné se setkat se staropražskou kapelou Třehusk  
- zahraje v sobotu při křtu nové knihy, po poledni vyrazí vlakem do březnic- 
kého pivovaru a v neděli nebude chybět ve velikonočním vlaku na „Liteňce“.
Další atrakcí je možnost navštívit výstavu plastikových modelů v místním 
kulturním domě Zdice, známou jako Zdická padesátka. Jedná se o tradiční 
ročníkové setkání modelářů, kde jsou ke shlédnutí převážně modely auto- 
mobilů a letadel, výjimečně i nějaký modelář vystaví slepený plastikový 
železniční model. 
Vedle návštěvy Výtopny Zdice či zmíněné sobotní výstavy plastikových mo- 
delů je téměř před nádražím Zdice ještě možno navštívit vojenské muzeum.  
Ale abyste ani jednu atrakci nemuseli zoufale hledat, bude v sobotu jezdit 
zvláštní vyhlídkový historický autobus, legendární Škoda 706 RTO, který vás 
dopraví z Výtopny Zdice na obě místa doprovodných akcí. Jen pro návštěvníky 
Zdic nutno připomenout, že obě doprovodné akce, kromě celovíkendového 
otevření muzea Výtopny Zdice, se konají pouze v sobotu od 10 do 15 hodin. 
První autobusový spoj vyjíždí od Výtopny Zdice směr Kulturní dům v 9.00  
a dále vždy každou celou hodinu s posledním spojem v 15 hodin.
Do areálu Výtopny Zdice, jenž se nachází v těsném sousedství železniční  
stanice Zdice, se sjedou i další historická silniční vozidla. V samotném  
muzeu je pak možné vidět vozidla převážně z poválečného období, a to jak 
železniční, tak i silniční. Po celou dobu otevření muzea Výtopny Zdice bude 
zajištěno občerstvení, točené pivo Herold a další doprovodný program.  
Ti, kteří první víkend sezony prošvihnou nebo se ho nebudou moci z jakého- 
koliv důvodu zúčastnit, rozhodně nemusí věšet hlavu. Přijet totiž můžou  
každý první víkend v měsíci až do října, a to mezi 10-17 hodinou; od června 
do září navíc každou neděli mezi 11-15 hodinou. Velkým skupinám bude  
po vzájemné domluvě umožněna individuální prohlídka.
Více informaci a jízdní řád parních vlaků bude zveřejněn 14 dní před akcí  
na oficiálním webu Výtopny Zdice www.saxi.cz, kde budou k nalezení i další 
informace.
Tak neváhejte vyrazit do města s dopravní minulostí...

Radim ŘÍHA, Výtopna Zdice

Jak v loňském roce  
pracovalo Sdružení tělesně 
postižených v Hostomicích
Organizace má 133 členů a uskutečněné akce 
připravoval devítičlenný výbor.
V lednu bylo ve škole připraveno promítání 
filmu o hradech a zříceninách v okolí Berou- 
na. Přítomno bylo 45 zájemců.
Březen byl ve znamení VČS, které se zú- 
častnilo 79 členů a jako host pan starosta. 
O doprovodný program se postaral pan Jiří 
Ryska s pověstí o Studeném vrchu a čtením  
z knížky Toulání po Brdech.
Na dubnovém Papučovém posezení bylo 
přítomno 74 lidí, pro které bylo v tombole 
připraveno 266 cen.
V květnu jsme si protáhli nohy i tělo při vy- 
cházce z Běřína do Jinec a potěšili kulturní 
vědomí při divadelním představení Splašené 
nůžky v pražském divadle Kalich.
Přátelské posezení s klienty Domova Zátor 
se uskutečnilo v červnu na Zubríně. Pro ty, 
kterým se zdála cesta daleká, byl připraven 
zátorský mikrobus. My jsme na oplátku 
připravili pro klienty Domova občerstvení. 
Celodenní výlet v červenci nás zavedl do 
vesničky Ostrá do Milovic, kde je areál his- 
torické vesnice umění a řemesel Botanicus  
a bylinná zahrada. Dále jsme navštívili  
zámek a labyrinty v Loučeni.
Rádi navštěvujeme Bezdědice, kde i vloni 
navzdory deštivému počasí proběhlo setká- 
ní 30 zájemců. Odpoledne, naplněné vyprá- 
věním, zpěvem za kytarového doprovodu 
pana Jiřího Rysky a procvičením paměti při 
řešení hlavolamů a přírodního kvízu, uběhlo 
velmi rychle.
V září jsme dojeli autobusem do Libomyšle  
a vydali jsme se pěšky přes Kočvary do Lo- 
chovic a zpět autobusem.
V listopadu proběhla členská schůze, které 
se zúčastnilo 72 členů a 3 hosté. O kulturní 
vložku se postaraly děti z mateřské školy.
Druhé divadelní představení se uskutečnilo  
v prosinci v KD v Žebráku. Hru Famílie  
aneb Potichu to neumím, jsem vášnivej vidělo 
47 diváků.
Také jsme předali nejstarším a imobilním 
členům vánoční balíčky. Několik našich členů 
se rovněž zúčastnilo týdenních rekondičních 
pobytů.
Olga Brůžková, členka výboru STP Hostomice
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Žáci ZŠ Pavla Lisého 
vás srdečně zvou

na

VeLikonoční 
jarmark

v pátek 30.3.2012
dopoledne
na náměstí 

v Hostomicích

Co si můžete zakoupit?
kraslice, pomlázky, 

velikonoční dekorace, 
perníčky, košíčky …

Divadelní představení
7.3.2012 v dopoledních hodinách jsme ve spolupráci s paní učitelkou Jiřinou 
Šebkovou zorganizovaly divadelní představení, které se konalo v tělocvičně ZŠ. 
Své umění nám předvedli členové Divadélka Karla Čapka z Hradce Králové,  
jehož zakladatelem je Miroslav Horníček.
Představení „Jak Honza přešel na červenou” bylo přizpůsobeno malým dětem,  
v rámci celosvětové kampaně Za bezpečnost dětí.
Děj se odehrával v moderním království, kde baba Havárie se svými pomocníky 
kocourem a havranem, ukradli dopravní značky ze silnic i křižovatek. Pohádkový 
Honza se za pomoci veverky Čiperky a dětí z hlediště naučí značky a uvede vše 
do pořádku.
Dětem se nejvíce líbil převlek baby Havárie a plyšoví pomocníci. Společnost  
nám dělali žáci první a druhé třídy. Za MŠ Jiřina Kačírková
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Ředitelství  

ZŠ Pavla lisého v hostomicích 

a měÚ hostomice

vás Zvou 

na výstavu uměleckých děl  

akademického malíŘe

Pavla lisého

konanou u PŘíležitosti  

100. výročí malíŘova naroZení 

v PŘíZemí ZŠ Pavla lisého  

v hostomicích

ve dnech 14.-19. dubna 2012 

denně 9.00-12.30, 13.30-17.00 hodin

Z programu:
Uvítání ve vestibulu školy, zápis do 
návštěvní knihy, uvedení žáky školy

9.30-10.25 hod.  
KrásY naŠí vLasti 

Promítání na interaktivní tabuli  
- připravili žáci 9. ročníku

10.30-11.20 hod.  
vÝtvarnÉ DíLnY  
Pod vedením dětí  

si vyrobíte nějakou drobnost
11.30-12.15 hod.  

Pod vedením dětí získáte  
inFormace o práci s pc 

Čekají vás ZÁBAVNÉ HRY 
12.00 hod.  

vystoupení taneční skupiny raK  
v tělocvičně

12.15-13.10 hod.  
vÝstava obraZŮ p. LisÉHo 

Slovem provede Jiří Ryska
poHoŠtění, možná prohlídka  

nově vybavené ředitelny, učeben

Stupeň úcty ke stáří  
udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny  

u všech národů a kultur. 
Ladislav Klíma

ředitelství ZŠ p. Lisého a výbor stp v Hostomicích

vás zvou na

Den otevřenÝcH Dveří 
spojenÝ s Dnem úctY K seniorŮm

ve čtvrtek 19. dubna 2012  
v budově ZŠ pavla Lisého v Hostomicích 

Začátek programu pro seniory v 9.30 hod.  
(ukončení ve 12.30 hod.)

budova školy je přístupná i pro rodiče a ostatní veřejnost  
- zvláště v odpoledních hodinách  

(promítání přírodověd. filmů, záznamy z aktivit dětí,  
přístup do všech učeben, práce a hry na počítačích,  

občerstvení, výtvarné dílny, chemické pokusy ...)
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SpORT
Mistrovská utkání v kopané
„a“ mužstvo
■	 8.4. od 16.30 hod. 
 Union Cerhovice - SK Hostomice
■	 14.4. od 16.30 hod. 
 SK Březnice - SK Hostomice  
■	 21.4. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - Tochovice
■	 29.4. od 17.00 hod. 
 FK Lety - SK Hostomice
■	 5.5. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - Dublovice
„B“ mužstvo
■	 7.4. od 16.30 hod. 
 SK Rpety - SK Hostomice B
■	 14.4. od 13.30 hod. 
 SK Březová 08 - SK Hostomice B
■	 21.4. od 14.00 hod. 
 SK Hostomice B - TJ Zaječov
■	 28.4. od 17.00 hod. 
 Durisol Všeradice - SK Hostomice B
■	 5.5. od 14.00 hod. 
 SK Hostomice B - Sparta Podluhy
Starší žáci
■	 1.4. od 10.15 hod. 
 SK Hostomice - SK Doubravan Újezd
■	 8.4. od 13.30 hod. 
 FK Komárov - SK Hostomice
■	 15.4. od 12.00 hod. 
 Durisol Všeradice - SK Hostomice
■	 22.4. od 10.15 hod. 
 SK Hostomice - Spartak TOS Žebrák
■	 28.4. od 14.30 hod. 
 Horymír Neumětely - SK Hostomice
■	 1.5. od 12.00 hod. 
 Spart. TOS Žebrák - SK Hostomice

OzNÁMENí
■	 Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. 
Hostomice vás srdečně zve na své tradiční 
papučové posezení. Uskuteční se v sobotu  
21. dubna 2012 od 14.00 hodin na sále  
v restauraci U Frajerů v Hostomicích.  
Hudba Podbrdské melodie. Vstupné 25,- Kč.
■	 Místní organizace ČZS Hostomice  
si dovoluje pozvat občany Hostomic  
a okolních vesnic na dubnovou výstavu 
orchidejí, která se bude konat v přízemí 
Základní školy Pavla Lisého, napravo od 
hlavního vchodu ve třídě. Výstava se bude 

konat v sobotu 14. dubna 2012 od 8.00  
do 16.00 hod. Moc se těšíme na vaši účast. 
Za ZO ČZS Libuše Kůtová.
■	 Botanická zahrada hlavního města 
Prahy pořádá u příležitosti výročí narození 
akademického malíře Pavla Lisého od 2.4. 
do 29.4. výstavu jeho prací.
■	 Chcete meditovat, vykládat tarot, 
objevit jógu, najít cestu sami k sobě, 
umět poskytnout první pomoc, cvičit 
v uzavřeném kroužku, uvolnit svou 
tvořivost, poznat kraniosakrální terapii, 
rodinné konstelace, somatic experience, 
katarzní techniky, homeopatii, sestavit  
svůj horoskop, pochopit své tělo, vařit  
vegetariánsky, poznávat se skrze kresbu, 
zabývat se svou vnitřní ženou, mluvit  
o umírání? Pak přijďte do nového alter- 
nativního centra Samaya. Bližší informace 
na www.samaya.cz
■	 pronajmu byt 3+1+garáž v Hosto- 
micích. Telefon: 777 773 566.
■	 Koupím zahradu v Hostomicích  
a nejbližším okolí. Telefon: 774 332 917.

VzpOMíNKA
■	 1. dubna 2012 uplyne jeden rok, kdy 
nás navždy opustil pan jaroslav Černý. 

Stále vzpomíná manželka  
a synové s rodinami.

■	 23.4.2012 by oslavil 58. narozeniny 
pan josef rosol. 

Stále vzpomínají matka a bratr Václav
■	 Už jen kytičku květů 
 na hrob Vám můžeme dát, 
 chvilku postát a na Vás vzpomínat.
Dne 5.4. tomu bylo již 30 let, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný tatínek, dě- 
deček a pradědeček pan František Mottl 
z Hostomic. Dne 21.7. od nás před 25 lety 
odešla naše milovaná maminka, babička  
a prababička paní anna Mottlová.

S láskou a úctou vzpomínají  
syn Vladimír, dcera Marie Sapančíková  

a snacha Marie Mottlová s rodinami.

zUBNí pOHOTOVOST
duben 2012
■	 1. MUDr. Štěpánka Šedivá 
 Beroun, tel. 311 611 241
■	 6. a 7. MUDr. Markéta Šedivá 
 Beroun, tel. 311 611 241
■	 8. a 9. MUDr. Zdeňka Šmejkalová 
 Lochovice, tel. 311 537 796
■	 14. a 15. MUDr. Ladislava Švábová 
 Hořovice, tel. 311 513 375
■	 21. a 22. MUDr. Simona Tesařová 
 Loděnice, tel. 311 672 253
■	 28. a 29. MUDr. Monika Tilschová 
 Liteň, tel. 311 684 138
■	 30. MUDr. Jitka Očenášková 
 Beroun, tel. 311 624 375
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin

TaneČnÍ 2012
Společenský dům Hořovice 

pátky - od 7.9.2012
Kurz H7 

Mládež začátečníci 
18.30-20.30 hod.

Kurz H3 
Dospělí pokročilí 
20.40-22.15 hod.

Sál radnice Hořovice 
středy - od 3.10.2012

Kurz H1 
Dospělí začátečníci 

19.00-20.30 hod.
Kurz H2 

Dospělí mírně pokročilí 
20.35-22.05 hod.

zápis a informace:
tel.: 251 614 550, 603 238 090 

e-mail: vasova@volny.cz 
www.tanecni.net
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zpRÁVY z pODBRD
Co se událo v podbrdech
■	 3.3. se konala oslava MdŽ v místní 
víceúčelové hale. Zúčastnilo se 40 žen 
a důchodců. Na oslavě byl přítomen za 
obec starosta p. Pavel Ševčík a za hasiče  
p. Pepa Ševčík. Obecní úřad a SDH pro 
ženy připravily občerstvení a darovali  
ženám kytičku. Oslavu zahájila a za 
přítomné přivítala pí Mecová, potom se 
ujal slova starosta obce a také nás přivítal 
i Pepa Ševčík a popřáli nám k svátku 
hodně zdraví. Zároveň nám naše malé 
děti připravily program s básničkami  
a písničkami. Pod vedením pí Eliáškové 
nám předaly květiny a dárečky, které děti 
samy vyrobily. Přišla nám zahrát místní  
kapela Minimax. Někteří si i zatančili, 
ostatní zpívali písničky. Chtěla bych 
poděkovat OÚ, starostovi obce Pavlu 
Ševčíkovi, hasičům i dětem a hlavně pí 
Eliáškové za to, co pro nás důchodce  
a ženy dělají. I našim muzikantům patří 
dík. Moc se nám to líbilo a už se těšíme,  
že se sejdeme v květnu o svátku matek.

■	 17.3. se od 19 hod. pořádala pepí- 
kovská zábava. Podávalo se občerstvení  
ve formě uzeného masa, tančilo se i zpí- 
valo při muzice p. Zrzavého. Posezení 
a poslechu muziky se zúčastnilo kolem 
50 hostů. Nikomu se domů nechtělo, po 
půlnoci jsme se rozešli ke svým domovům.

Napsala A. Mecová
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STaVeBnInY - STaVKOr  
development s.r.o. 

dobříšská 512, Hostomice 
(areál bývalé Cihelny)

nabízíme široký sortiment  
stavebních materiálů skladem:

❙	sádrokarton
❙	betonové výrobky

❙	beton, cement, vápno, lepidlo
❙	zdící materiál

na objednávku:

❙	střešní krytina
❙	střešní okna Velux a další

doprava do 10 km zdarma

Možnost skládání materiálu  
na místě terénní Destou! 

při větší dodávce  
množstevní slevy!


