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Jak je to s městskými investicemi
Mohlo by se zdát, že městské aktivity při správě a zlepšování veřejného prostoru 
poněkud utichly. Někdo by i řekl, že tu „chcípl pes“. Pokusím se o malou inven- 
turu městských investic proběhlých, probíhajících, připravovaných i zamýšlených. 
Letos jsme definitivně ukončili akci budování vodovodu a kanalizace v Hosto- 
micích a Lštěni. Poslední součástí této investice byla konečná úprava povrchů 
některých, výstavbou zasažených místních komunikací. Konkrétně se jednalo 
o ulice K Zátoru, Kopeček a Polní. K tomu přibyly i některé správky menšího  
i většího rozsahu „když už tu ta technika je“. 
Opravili jsme a zprůchodnili mnoho částí dešťové kanalizace. Naposledy jsme  
kopali v ulici Bubenické, kde jsme nahradili asi 60 m již zcela nefunkční kana- 
lizace i s příslušnými uličními vpustěmi. 
Ve chvíli, kdy tento příspěvek píši, ještě nejsou dokončeny restaurátorské  
práce na Mariánském sloupu na náměstí, ale doufám, že teď, kdy článek čtete,  
už hotovo je! 
Běží stavebně-povolovací proces u největších akcí, tj. u výstavby vodovodu  
a kanalizace do Bezdědic a Radouše s vybudováním čističky odpadních vod nejen 
pro nově budované řady, ale i jako náhrady stávající, již nevyhovující čističky 
v Hostomicích. Zároveň se přestane polovina odpadních vod v Hostomicích 
přečerpávat přes náměstí ze severu na jih. 
K územnímu rozhodnutí se blíží i projekt revitalizace hostomického náměstí. 
Původně zvažované zahájení první etapy ještě letos sice asi nestihneme,  
ale hned na jaře by to být mělo. 
Další akcí je cyklostezka z Radouše až po odbočku na Lštěň. Zajištění nemoto- 
rizované dopravy je pro zastupitelstvo také prioritní. Realizace alespoň první 
etapy z Bezdědic do Hostomic a část navazující na hostomické náměstí směr  
Lštěň je ve fázi žádostí o dotaci. 
V návaznosti na architektonickou soutěž právě probíhá JŘBU (jednací řízení  
bez uveřejnění) na zpracovatele nového územního plánu. Zde se z prvních tří 
týmů vybírá ten nejlepší podle více kriterií. Ke kvalitě zpracování dané pořadím 
v architektonické soutěži přistupuje i kriterium ceny za zpracování a kriterium 
prezentace vlastního návrhu. 
Kromě obvyklých prací okolo lesního hospodářství připravuje se větší investice 
do páteřních lesních cest nutných k efektivnímu hospodaření. 
Na prázdniny příštího roku připravujeme rovněž zásadní stavební úpravy  
mateřské školy v Bubenické ulici vč. zobytnění půdy tak, abychom mohli  
zrušit provizorní třídu v hasičské zbrojnici na náměstí. 
Nechali jsme staticky posoudit stav radnice a budovy pošty. Především radnice 
před letošní zimou vyžaduje bezpodmínečný, byť provizorní zásah do střešní 
krytiny a alespoň přes zátěžové popruhy zajištění nestabilní jižní stěny. Defini- 
tivní zásah příští rok už proběhnout musí. 
Ve stádiu úvah jsou investice do obslužné komunikace pro areál bývalého  
JZD trasou kolem Enersysu a nádraží a čeká nás v případě úspěšných jednání  
s římsko-katolickou církví i starost o úpravu areálu bývalého výstaviště. 
K tomu, abychom byli se stavem veřejných prostor v Hostomicích i okolních  
obcích spokojeni, chybí hodně, ale snažíme se s tím pohnout. Snad to bude  
znát čím dál tím více. Ing. Vladimír Zachoval

Bystrému oku neuniklo, 
že v půlce měsíce září byla odcizena  
z jižní zdi budovy pošty bronzová 
plaketa. Ta byla odhalena v roce 
1986, u příležitosti 120. výročí 
povstání cvočkářů v Hostomicích. 
Pachatelem je občan Hostomic, se 
kterým se takřka denně potkáváme 
na náměstí. Plastiku se snažil  
v nepoškozeném stavu prodat  
do kovošrotu, ale zaměstnancem  
tohoto podniku byl odmítnut. A tak 
ji rozřezal na kousky a znehod- 
nocenou ji opět nabídl a tentokrát 
byl jeho pokus korunován úspě- 
chem. Ale záznam průmyslové ka- 
mery ho usvědčil. 
Hodnota plakety byla cca 50 tisíc. 
Bohužel legislativa České republi- 
ky neumožňuje zveřejnění jména 
pachatele, aby nedošlo k poškození 
jeho osoby. Je to absurdní! Nako- 
nec dospějeme k závěru, že zloděj, 
který soustavně znehodnocuje  
a krade obecní i soukromé majetky, 
má více práv nežli slušní lidé. Město 
Hostomice se přihlásilo k náhradě 
vzniklé škody. 

Vít Šťáhlavský, starosta
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Přítomni: V. Šťáhlavský, V. Maršálek,  
J. Mikeš, V. Zachoval, M. Ulrich,  
J. Jirák, J. Mičan 
Omluveni: S. Kubišta 
Neomluveni: V. Mandík 

zastupitelstvo města Hostomice 
1. Schvaluje: 
a) Orgány schůze:  
 Návrhová komise:  
 V. Maršálek, V. Zachoval 
 Zapisovatel: J. Jirák  
 Ověřovatelé zápisu:  
 V. Šťáhlavský, J. Mikeš  
 Hlasování: 7-0-0  
 (pro-proti-zdržel se) 
b) Program veřejného zasedání.  
 Hlasování: 7-0-0
c) Zaslání vyúčtování vodného  
 a stočného obyvatelům domu  
 č.p. 169 společně s informací  
 o případné možnosti splátek. 
 Hlasování: 6-0-1
d) Rozpočtové opatření č. 5/2012. 
 Hlasování: 7-0-0
e) Opravu lesní cesty od Ryby do  
 Trojáku z důvodu plánované těžby  
 do maximální výše 80.000,- Kč. 
 Hlasování: 7-0-0
f) Dar pro JSDH Hostomice od firmy  
 EnerSys, s.r.o. ve výši 5.000,- Kč. 
 Hlasování: 7-0-0
g) Inventarizační komisi ve složení:  
 Ing. Vladimír Zachoval – předseda  
 komise, Mgr. Michal Ulrich,  
 Vít Maršálek a Jiří Mikeš – členové  
 komise. Hlasování: 7-0-0
h) Směrnici o evidenci majetku. 
 Hlasování: 7-0-0
i) Plán inventur 2012 dle předlože- 
 ného návrhu. Hlasování: 7-0-0
j) Pronájem části pozemku parc.  
 č. 1227/7 k.ú. Hostomice pod  
 Brdy (v části sousedící s pozemkem  
 parc. č. 1270) p. Jaroslavu Müllero- 
 vi na dobu neurčitou, s výpovědní  

 lhůtou 3 měsíce a s nájemným  
 zaplaceným vždy na 5 let dopředu. 
 Hlasování: 7-0-0
k) Dar ve výši 5.051,- Kč ČSCH  
 Hostomice na pořádání chovatel- 
 ské výstavy, oproti předloženému  
 dokladu. Hlasování: 7-0-0
l) Směnu pozemků parc.č. 1796/2,  
 1795/4, 1789/5, 1120/32, 1211/1,  
 1211/3 a 1120/47, všechny v k.ú.  
 Hostomice pod Brdy ve vlastnictví  
 města Hostomice za pozemky  
 parc. č. 1209/17, 1209/20, 1183/2  
 a 1183/10 všechny v k.ú. Hosto- 
 mice pod Brdy ve vlastnictví  
 manželů Evy Budilové a Stanislava  
 Budila st. a za pozemky parc.  
 č. 1209/24 a 1201/2 oba v k.ú.  
 Hostomice pod Brdy ve vlastnictví  
 Stanislava Budila st.  
 Hlasování: 7-0-0
m) Bezúplatný převod pozemků  
 parc. č. 1591/15 a 1591/36, oba  
 v k.ú. Hostomice pod Brdy do ma- 
 jetku města Hostomice od Úřadu  
 pro zastupování státu ve věcech  
 majetkových. Hlasování: 7-0-0
n) Žádost nájemníků z domu č.p. 169  
 o instalaci sprchového koutu.  
 Hlasování: 7-0-0

2. Projednalo: 
a) Zprávu z místního šetření  
 o pronájmu části pozemků parc.  
 č. 167/1, 167/5, 167/10 a parc.  
 č. 211/1 s tím, že p. starosta vyvěsí  
 záměr o prodeji těchto pozemků  
 a na příštím veřejném zasedání  
 bude projednán záměr prodat části  
 výše uvedených pozemků.

3. Bere na vědomí: 
a) Všechny body diskuze. 
Usnesení bylo schváleno.  
Hlasování: 7-0-0

uSneSenÍ ze zaSedánÍ zaSTuPITeLSTVa  
MěSTa HOSTOMICe Č. 8/2012 KOnanÉHO 17. řÍjna 2012 
Od 18.00 HOdIn V zaSedaCÍ MÍSTnOSTI Měú HOSTOMICe

Městský úřad 
informuje
■ Veřejné zasedání  

se uskuteční 14.11.2012  
od 18.00 hodin v radouši.

■ Městský úřad informuje,  
že dne 12.11.2012 (pondělí)  
bude z provozních důvodů  

uzavřen stavební úřad.

■ Svoz velkoobjemového  
odpadu proběhne 3.11.2012  

a svoz nebezpečného odpadu 
24.11.2012.

Svozová místa a časy:
Hostomice na dvoře MěÚ - 9.00 hod.
Lštěň u dětského hřiště - 10.00 hod.

Bezdědice na návsi u bývalého  
obchodu - 11.00 hod.

Radouš na návsi  
před obchodem - 12.00 hod.

■ Ceník použití multikáry,  
kterou vlastní město Hostomice

30 Kč za každou započatou  
čtvrthodinu čekání nebo nakládání

7 Kč za 1 km jízdy
350 Kč za 1 hodinu práce  

(např. jízda od mixu)
+ 20% DPH

■ zima se blíží
Upozorňujeme majitele nemovitostí,  
že nastala vhodná doba na kontrolu  
a zabezpečení vodovodní přípojky  

a vodovodní domovní instalace  
před zimním obdobím. 

Stačí zapomenuté otevřené okno  
ve sklepě a dojde k zamrznutí  

potrubí, v horším případě prasknutí 
vodoměru, a při následné oblevě pak  
k úniku vody a škodám na majetku. 
V minulém zimním období došlo  

dokonce ve dvou případech ke krát- 
kodobému omezení dodávky vody 
z veřejného vodovodu právě vlivem 

poruchy na domovní instalaci.
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Dětský cykloMaraton 2012
Tak jako loňský rok i letos se dne 29.9.2012 konal ve Všeradicích na louce  
na návsi dětský cyklomaraton pro žáky základních škol z Hostomic a Osova. 
Zúčastnit se mohli dívky a chlapci ve věku od osmi do třinácti let, kteří byli  
v den závodu rozřazeni do kategorií dle věku. Nejúspěšnější v kategorii děvčat  
ve věku od osmi do desíti let byla Anna Pešicová, druhá se v této kategorii  
umístila Kateřina Laumannová a třetí místo obsadila Tereza Dolanská. V katego- 
rii dívek ve věku od jedenácti do třinácti let se nejlépe umístila Denisa Plecitá. 
Druhé místo obsadila Kateřina Šebková a na třetím místě se umístila Mariana 
Macháčková. Nejúspěšnější v kategorii chlapců ve věku od osmi do desíti let  
byl Tomáš Pešice. Na druhém místě se umístil Michal Horázný a na třetím  
David Růžička. V kategorii chlapců od jedenácti do třinácti let se nejlépe umístil, 
a tak obhájil své prvenství i z loňského roku, Jan Macháček. Na druhém místě  
se umístil Josef Vejvoda a třetí místo získal Martin Kácha. Na správnost časo- 
míry hleděla Daniela Brůžková spolu s dalšími pořadateli. Celým dnem  
provázel moderátor Petr Obořil a hudbu zajišťoval DJ Blůďa. Poděkování patří 
všem, kteří se do Dětského cyklomaratonu 2012 jakkoliv zapojili a pomohli 
především Martinu Zimovi. Největší poděkování patří sponzorům. Generálním  
partnerem závodu je Zima Video videozáznamy na DVD, hlavní sponzor  
závodu je Zakázkové truhlářství Zima s.r.o. Dalšími sponzory jsou obec Všera- 
dice, Penzion Avionika, Kaziko a.s. DVD ze závodu si můžete objednat  
na webu společnosti www.zima-video.cz, web závodu: www.zima-video.cz/deti

Foto: Jana Dolanská
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Při sledování plánování a plnění 
rozpočtu města je pozornost 
veřejnosti vcelku logicky zaměřena 
především na výdajovou stránku, 
neboť občany zajímá, co se bude  
nakupovat, stavět, opravovat apod. 
a především kolik to bude stát a zda 
budou prostředky čerpány v souladu  
s principy hospodárnosti, efektiv- 
nosti a účelnosti. Podobně se na 
výdajovou stránku zaměřuje rovněž  
pozornost auditorů (kontrolorů)  
z institucí oprávněných provádět 
kontrolu. Neméně důležité je však 
rovněž sledování příjmové stránky 
rozpočtu, přičemž i zde musí být 
představitelé města pod „drobnohle- 
dem“, zda dostatečně využívají všech 
reálně dostupných možností, jak 
městskou kasu naplnit. 
Příjmy městského rozpočtu lze 
rozdělit na daňové příjmy, nedaňové 
příjmy, kapitálové příjmy a dotace. 
Část dotací, které dostává město, 
případně jeho příspěvkové organi- 
zace, je možné označit jako „náro- 
kovou“ (patří sem např. příspěvky 
na výkon státní správy v přenesené 
působnosti), o „nenárokové“ dotace 
poté musí město „soutěžit“ v rámci 
vypsaných dotačních titulů. Faktem 
je, že v oblasti „vysoutěžených“ dota- 
cí nebylo čerpání města v loňském 
roce příliš uspokojivé, ale do bu- 
doucnosti se několik zajímavých 
dotačních titulů pro naše město rý- 
suje. Toto téma by si však zasloužilo 
samostatný článek (který snad vyjde 
v některém z příštích čísel Hosto- 
mických listů). Společným znakem 
obou kategorií dotací je poté jejich 
účelovost, což znamená, že je možné 
je čerpat pouze na předem vymezené 
účely. Naproti tomu ostatní příjmy 

jsou neúčelové, a lze je tedy z hle- 
diska věcného zaměření použít  
takovým způsobem, který určí za- 
stupitelé. Nedaňové a kapitálové 
příjmy je možné pro účely tohoto 
článku spojit do jedné skupiny  
a konstatovat, že pro město Hosto- 
mice nejsou příliš významné až na 
jednu výjimku, kterou představuje 
hospodaření v lese (které by v dlou- 
hodobém průměru mělo ročně při- 
nášet čistý zisk, tzn. příjmy po 
odečtení nákladů cca 1 mil. Kč).  
Zajímavý by mohl být i příjem  
z pronájmu zemědělsky využívaných 
městských pozemků. Proto má zastu- 
pitelstvo v současné době na progra- 
mu projednávání smluv s Agronou 
Rpety, která je největším nájemcem 
městských pozemků, jejichž ceny  
je nutno ověřit! Mezi další příjmy 
v této kategorii patří např. správní 
poplatky, vybrané pokuty nebo 
příjmy z prodeje a pronájmu majet- 
ku. U těchto kategorií je evidentní,  
že se jedná buď o příjmy mimořádné 
a není možné tedy s nimi pravidelně 
kalkulovat (např. příjmy z prodeje 
nemovitostí) nebo o příjmy, které  
v městském rozpočtu hrají malou 
roli a jejich zvyšování by nebylo  
ospravedlnitelné (jako je např. po- 
platek za psa). Výjimku v tomto 
ohledu představují poplatky za svoz 
odpadu, které by však bylo potřeba 
rozebrat v kontextu celého systému 
odpadového hospodářství, což je 
opět téma na samostatný článek.  
Za pozornost možná ještě stojí  
konstatování, že právě tato skupina  
příjmů hraje klíčovou roli v nej- 
bohatších obcích ČR (tedy v obcích  
s největším příjmem na jednoho  
obyvatele) – jedná se o obce, které 

jsou buď mimořádně dobře vybaveny 
vzácnými statky či leží v mimořádně 
příznivé poloze (např. horské obce  
s lyžařskými areály) nebo jsou u nich  
vysoké příjmy kompenzací za exter- 
nality v celospolečensky nutných  
zařízení, zejména v oblasti zhorše- 
ného životního prostředí (typickým  
příkladem mohou být obce,  
na jejichž katastru se nacházejí  
velkoskládky odpadu), přičemž ani 
k jedné z těchto kategorií Hostomice 
nepatří a velmi pravděpodobně ani 
patřit nebudou. 
Poslední zbývající kategorií jsou 
tedy daňové příjmy. Většina obyva-
tel již zřejmě zaznamenala schválení 
novely zákona o rozpočtovém určení 
daní, která bude pro město Hosto- 
mice představovat nemalé navýšení 
daňových příjmů, což je mimo vší 
pochybnost pozitivní zpráva, i když 
na vyčíslení přesného dopadu této 
změny bude potřeba ještě počkat.  
Již teď je ale možné prohlásit  
za vysoce pravděpodobné, že se 
vzhledem k nepříznivému vývoji 
české ekonomiky (a tedy k menšímu 
objemu rozdělovaných daňových 
výnosů) bude jednat o menší sumu, 
než uvádějí oficiální predikce (ale  
i kdyby se jednalo o nárůst příjmové 
stránky rozpočtu o 20 %, jedná 
se o velmi pěkné číslo). Rovněž je 
vhodné poznamenat, že i po novele  
rozpočtového určení daní berou 
velká města na jednoho obyvatele  
na daňových příjmech podstatně  
více, což je však pochopitelné  
– tento fakt vychází z principu spá- 
dovosti, tzn. mnoho služeb se vys- 
kytuje pouze ve větších městech, 
které s jejich poskytováním mají 
pochopitelně náklady, ale jsou využí- 

PříJMy Městského rozPočtu  
a Možnosti, Jak Je ovlivnit
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vány i obyvateli okolních menších 
obcí či měst (téměř každý návštěvník 
Prahy rád využije rychlého spojení 
metrem, které se však v jiných čes- 
kých městech se vší pravděpodob- 
ností stavět nebude). U daňových 
příjmů obcí je ještě nutné pozna- 
menat, že je možné je rozdělit do 
dvou skupin. První skupinu tvoří 
tzv. svěřené daně, což jsou daně, 
jejichž celý výnos plyne do obec-
ních rozpočtů. Pro město Hostomice 
má význam pouze daň z nemovi-
tostí, jejíž vysvětlení by však rovněž 
zabralo neúměrně místa, a proto  
je možné se zde omezit na konsta- 
tování, že se s vysokou pravdě- 
podobností v nejbližších letech 
měnit nebude. Druhou, podstatně 
významnější skupinou, jsou poté 
tzv. sdílené daně – jedná se o daň  
z příjmu fyzických osob, daň  
z příjmu právnických osob a daň  
z přidané hodnoty. Právě rozdělo- 
vání těchto sdílených daní je před- 
mětem rozpočtového určení daní, 
přičemž na výslednou sumu mají 
vliv počet zaměstnanců v městě 
(možnosti ovlivnění městem jsou 

velmi omezené), rozloha území obce  
(zde jsou možnosti ovlivnění ještě 
menší, v podstatě pouze v teore- 
tické rovině) a počet obyvatel obce 
(přihlášených k trvalému pobytu). 
Právě tomuto poslednímu faktoru  
je a bude potřeba věnovat zvýšenou 
pozornost. 
V této souvislosti je potřeba pozna- 
menat, že se jedná o faktor, u kte- 
rého město možnosti jak jej ovlivnit 
má, byť jsou velmi omezené. Těchto 
možností, které jsou vesměs restrik- 
tivního charakteru, však město Hos- 
tomice nechce využívat (s výjimkou 
několika, které však snad ani není 
možné označit za restriktivní, jako 
spíše za přirozené – např. kritérium 
dítěte pro přijetí do MŠ v podobě 
trvalého bydliště alespoň jednoho 
rodiče). Spíše by bylo vhodné, aby  
se každý občan bydlící v Hostomi- 
cích, který má trvalé bydliště někde 
jinde, uvědomil, že tím obecní 
rozpočet přichází o daňové příjmy  
a zároveň zhodnotil důvody, které ho 
k tomuto stavu vedou. Je evidentní, 
že některé důvody jsou objektivně 
více či méně pochopitelné (např.  

v případě OSVČ obavy z častějších 
kontrol ze strany finančního úřadu, 
v případě občanů pracujících v Praze 
ztráta parkovacího místa v „mod- 
rých“ zónách), nepochopitelný je 
však případ, kdy ke změně trvalého 
bydliště nedojde pouze z důvodu  
pohodlnosti. Změna trvalého bydliště 
je administrativně nepříliš náročný 
úkol (který zabere max. několik  
hodin času) a každý z občanů byd- 
lících v Hostomicích, který má trva- 
lé bydliště někde jinde a nevedou  
ho k tomu vážné důvody, by měl  
v tomto ohledu projevit kousek 
„lokálního patriotismu“. Přispět  
k vylepšení příjmové stránky roz- 
počtu ale mohou i ostatní obyvatelé 
Hostomic, i když nepřímo. Každý 
obyvatel Hostomic by měl zejmé- 
na užívat majetek města sloužící 
veřejnosti šetrně, tzn. tak, aby se  
nemusely shánět dotace na prostou  
reprodukci/opravu majetku, ale  
pozornost mohla být zaměřena  
na dotační tituly zaměřené na sku- 
tečně rozvojové priority. 

Michal Ulrich

Pokud poznáte místo na fotografii, 
napište správnou odpověď buď na e-mail:  
kordulinka@email.cz (předmět: soutěž), 
nebo ji přineste paní Merunové v obálce  
s nápisem „soutěž“.
Každý měsíc vylosujeme na redakční  
radě výherce, který (kteří) obdrží publi- 
kaci „Hořovicko na starých fotografiích“. 
V říjnovém čísle jste poznali foto kapličky 
v Radouši. 
Vylosovanými výherci jsou: Libor Vlach,  
Bezdědice; Eva Mikešová, Radouš; Katka  
Synková, Radouš a Renata Terkošová, 
Radouš. Gratulujeme! Knihy jsou k vyz- 
vednutí u pana starosty.
Listopadová soutěžní fotografie
Losovat budeme z odpovědí došlých  
do 14.11.2012 včetně.

soutěžte s hostoMickýMi listy!
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❚ OrIgInáLnÍ ITaLSKý CHLÉB FOKáČa ❚ ITaLSKÉ 
TěSTOVInY agLIO, OLIO, PePerOnCInO, arraBBIaTa, 
PuTTaneSCa ❚ MaSa a rYBY MeTOdOu BraISIng 
(dLOuHÉ dušenÍ) ❚ grIL ❚ MÍCHanÉ zeLenInOVÉ 
SaLáTY ❚ MOuČnÍKY a dezerTY ❚ HOrKá ČOKO- 
Láda ❚ KáVa COSTadOrO OCeněná 1. MÍSTeM  
za CHuť a KVaLITu ❚ PrOdej BIOPOTraVIn

Vaříme italsky s láskou

TeL. 774 111 144
MOžnOST OBjednáVeK PO TeLeFOnu

HOSTOMICKá
  FOKáČa

Držíme se traDičních receptů  
italské Domácí kuchyně

Vaříme VžDy z čerstVých suroVin  
a pečliVě Vybíráme sVé DoDaVatele

nepoužíVáme mražené polotoVary,  
konzerVanty a umělá DochucoVaDla

Vaříme i bezmasá, teDy Vegetariánská jíDla

OTeVÍraCÍ dOBa: úTerý – PáTeK 8.30–16.00 HOd.
SOBOTa 8.30–14.00 HOd.   ❚   neděLe – POnděLÍ zaVřenO

TYršOVO náM. 160, HOSTOMICe
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V SOBOTu 3. LISTOPadu Od 15.30 HOdIn  
Se na HřBITOVě V HOSTOMICÍCH  

BudOu KOnaT MOdLITBY za zeMřeLÉ 

SrdeČně zVeMe 

rozbor vody z kříkaváku
Mnoho lidí - místních i přespolních - pevně věří, že není 
svou kvalitou nad vodu z lesa, vodu z Kříkaváku - z prame- 
ne u silnice nad hájovnou p.Škardy směr Buková, Pičín.  
Že to tak úplně není je vidět z přiloženého rozboru - tedy: 
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!
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lampionový průvod
Po loňské odmlce jsme se opět vydali do světa pohádek. Sešli jsme 
se u paní Muchomůrky, která všem dětem rozdala svítící náramky  
a vydali jsme se na cestu za ochráncem Brd - Fabiánem. Potkali  
jsme podzimní dýničku, kolem které tancovala lesní víla, hodného 
vlka s červenou mašlí, duchy a lesní skřítky. Od čarodějnice, která nás  
povozila na koštěti, jsme se dostali i do pekla, kde si malé čertice  
z našich tváří udělaly omalovánky. Konec cesty byl završen setkáním  
se samotným Fabiánem. Fabián rozdával krásně zdobené perníčky. 
Aby všichni zvládli zpáteční cestu domů, popili u šenkýřky dobré víno 
a děti sladké jablíčko. Celý večer byl zakončen ohňostrojem. 
Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě. Poděkování pro:  
P. Lachmana, manžele Dvořákovi s dětmi, manžele Nodlovi, J. Šebkové 
s dětmi, D. Fatkové s dětmi, dětem Kühleovým a rodině Táborských. 
Zvláštní poděkování patří MÚ Hostomice, který průvod sponzoroval, 
a všem, kteří dobrovolně přispěli na občerstvení. Těšíme se na další  
rok zase s vámi. Kühleovi

stP na návštěvě  
v PoDbrDech
Dne 10. října 2012 uskutečnil STP výlet  
do Podbrd. Sešlo se nás asi třicet. Očekávala 
nás paní Mecová, která je hybnou silou místní 
skupiny důchodců. Společně jsme prošli ves- 
nicí do místní hospůdky, kde nás překvapilo 
útulné prostředí. Místní si vybudovali pěkný 
sál pro zábavy i setkávání. Venku na něj nava- 
zuje posezení s vybaveným dětským hřištěm. 
Pan starosta Ševčík nás po přivítání seznámil  
se současností obce i plány do budoucna. Pak  
se představila místní kapela Minimax, která  
nám známými lidovkami zpříjemnila odpo- 
ledne. Milým překvapením bylo vystoupení 
malého houslisty Marcela Kubíčka. Při kafíčku  
a občerstvení čas rychle uplynul. 
Děkujeme Podbrdským za ochotu a vstřícnost 
při přípravě našeho setkání. Držíme jim palce, 
ať jim ještě dlouho vydrží jejich elán a možná 
někdy příště někde jinde na shledanou.
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akce Mš hostomice
■	 První říjnový týden provázel předškoláky skřítek Podzimní- 
ček. Děti se dozvěděly spoustu poznatků o podzimní přírodě.  
Získané vědomosti zúročily ve čtvrtek při dobrodružné cestě 
skřítka Podzimníčka. Čekaly nás úkoly, které se týkaly podzimní 
přírody. Trasa nás dovedla do lesa, kde děti mohly pustit uzdu 
své fantazii při stavbě domečků pro broučky a berušky. Při 
zpáteční cestě jsme sbírali přírodniny na další výtvarné čin- 
nosti. Děti objevily i skrýš skřítka, kde je čekala sladká odměna. 
■	 Ve čtvrtek 18.10. zavítala do MŠ Policie ČR. Program byl 
přizpůsoben nejmenším dětem. Vhodnou formou se děti 
dozvěděly o práci policie. Každý si mohl vyzkoušet snímání 
otisků-dlaně, což bylo pro děti zpestřením přednášky.  
V pondělí 22.10. se i starší děti dozvěděli zajímavosti o této práci. 
■	 19.10. jsme se vypravili do plzeňského divadla Alfa. Zhlédli 
jsme pohádkové představení Hrnečku vař. Čekaly nás poutavé 
kulisy, humorný děj. Děti nejvíce ocenily rytmické písničky, 
které doprovázely potleskem.

Dušičková setkání
Každý z nás asi občas zavítá na hřbitov. 
Máme tam pochovány své blízké a bylo by 
smutné, kdybychom se o jejich hroby nestara- 
li. Je důležité, že jsou v našem běžném životě 
i taková místa, protože nám připomínají 
naši konečnost a současně rovnost všech lidí,  
protože smrt všechno srovná. Zároveň si zde 
můžeme uvědomit, že navazujeme na to, 
co vykonaly minulé generace. To vše vede  
k zamyšlení, jaký smysl má náš život. 
Začátkem listopadu přicházíme na hřbitovy 
častěji než jindy, protože naši zemřelí, i když 
to zní zvláštně, mají svůj svátek. Nicméně 
období Dušiček nepatří jen vzpomínkám,  
ale je také příležitostí k setkáním se živými,  
čas hlubšího uvědomění si, jak je důležité  
držet pospolu. Věřící člověk na hřbitov jde 
s vírou, že tělesná smrt, tedy i vzájemné 
odloučení, není definitivní. Přináší nejen 
kytičku květů, ale také „kytičku modliteb“ 
s vírou, že modlitby za naše zemřelé jsou 
největším možným darem, který jim můžeme 
dát. V katolickém kalendáři se druhý listo- 
pad nazývá Památkou věrných zemřelých. 
Slovo „věrný“ je důležité. Věrnost se často 
omezeně chápe jako věrnost v intimních  
vztazích. Ale má širší a hlubší význam. 
Věrnost svým životním postojům. Věrnost  
svému životnímu přesvědčení. Věrnost přá- 
telství, věrnost tomu, co slíbím, co se snažím 
naplnit a splnit za každou cenu. My lidé  
jsme díky své hříšnosti často v mnohém 
nevěrní. To je jeden z důvodů, proč zemřelé 
svěřujeme Božímu milosrdenství. Současně  
je dušičkový čas výzvou k věrnosti pro 
nás živé. Jsem já věrný tomu, co považuji  
za správné? Mám vůbec nějaký názor, za kte- 
rým stojím, anebo se řídím jenom podle  
momentálních trendů? Uvědomuji si svoji 
pomíjivost? Dokážu si vážit radostí všedního 
dne? I takové otázky si může člověk klást  
u hrobů. A proto je dobré, že Památka věr- 
ných zemřelých i hřbitovy pořád ještě existují. 

Stefan Wojdyla, kněz
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zeMěPis a sPort
Na začátku října se vydali žáci 6.A a 6.B třídy ZŠ Pavla Lisého  
na sportovně zeměpisnou vycházku do okolí Zátora. Cestou sledo- 
vali turistické značení, plnili zadané úkoly, sbírali a poznávali houby,  
hráli hry zaměřené na spolupráci a domluvu. Čas zbyl i na osmi- 
směrku, ze které se žáci dozvěděli, v jaké geomorfologické části leží 
Hostomice a přilehlé obce. 
Počasí přálo, vycházka se vydařila. 
Ráda bych poděkovala Občanskému sdružení Zubrín za zapůjčení  
areálu ke sportovním aktivitám žáků. Mgr. Daniela Fatková
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sPort
Mistrovská utkání v kopané 11/2012
„a“ mužstvo
■ 4.11. od 14.00 hod. 
 Sokol Podlesí - SK Hostomice 
■ 10.11. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - Sokol Nečín   
■ 17.11. od 13.30 hod. 
 SK Marila Votice - SK Hostomice 
„B“ mužstvo
■ 4.11. od 14.00 hod. 
 TJ Běštín - SK Hostomice B 
■ 10.11. od 14.00 hod. 
 SK Hostomice B - Union Cerhovice B 
■ 17.11. od 13.30 hod. 
 Litavan Libomyšl - SK Hostomice B

dorost
■ 3.11. od 10.15 hod. 
 FK Olympie Zdice - SK Hostomice 
■ 11.11. od 10.15 hod. 
 SK Hostomice - Hudlice 

oznáMení
■	 Výlov rybníka
V sobotu 3. listopadu 2012 se od 8 hodin  
uskuteční výlov Rokelského rybníka. 
Prodej ryb.
■	 Hostomický adventní jarmark se 
bude konat v neděli 2.12.2012 od 10.00 
hod. na hostomickém náměstí.
◆ Dárky, stánky, občerstvení ◆ prodej 
vánočních stromků z městských lesů  
◆ doprovodný program: vystoupení sku- 

piny Třehusk, koledy v podání dítek  
z MŠ Hostomice, v 17 hodin rozsvícení 
vánočního stromu, mikulášská nadílka, 
dršťková polévka za dotovanou cenu.
Srdečně zveme velké i malé!
■	 Podskalák v žebráckém divadle 
Výbor STP v Hostomicích vás srdečně zve 
na divadelní představení Podskalák, které 
se uskuteční v sobotu 8. prosince 2012  
od 18 hodin v Žebráku. Odjezd autobusem 
z Hostomic od papírnictví v 17.15 hodin. 
Vstupenky lze objednat v papírnictví  
u školy. Člen STP zaplatí 50,- Kč, nečlen 
80,- Kč (včetně dopravy). 
Připomínáme členům STP možnost vy- 
užití příspěvku 50,- Kč na masáže, bazén, 
nebo pedikúru.

vzPoMínka
■ Dne 20. října 2012 uplynulo dlouhých 
10 let, co nás navždy opustil náš bratr,  
strýc a kamarád, pan zdeněk eiselt.  
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Rodiny Eiseltova a Korytova

PoDěkování
■ Děkuji za přání a dary všem, kteří mi 
gratulovali k mým narozeninám, zvláště 
hasičům a sportovcům. Václav Průcha
■ Děkujeme všem, kteří se přišli roz- 
loučit s paní Hanou Froňkovou a vypro- 
vodili ji na její poslední cestě. 

Manžel a děti s rodinami

zubní Pohotovost
Listopad 2012
■ 3. a 4. Dr. Eliška Svobodová 
 Buzuluk Komárov, tel. 311 572 389
■ 10. a 11. Dr. Antonín Spal 
 Nemocnice Hořovice, tel. 311 542 396
■ 17. a 18. Dr. Marcela Srpová 
 Alba Hořovice, tel. 311 512 119
■ 24. a 25. Dr. Monika Růžičková 
 Zdice, tel. 311 685 674
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.

klub betléM  
lochovice
PROVOZ RODINNÉHO CENTRA: 
Pondělí + středa 9.00-18.00 hod.
Program na listopad 2012:
■	 5.11. pondělí, 10.00-18.00 hod.
 Pečení svatomartinských rohlíčků

aDvent v hostoMicích
adventní jarmark města hostomice, rozsvícení  
vánočního stromečku, mikulášská nadílka na tržišti
Vážení trhovci,
město Hostomice pořádá v neděli dne 2. prosince 2012 od 10 hodin  
na Tyršově náměstí „adventní jarmark” spojený s doprovodným  
programem, podvečerním rozsvícením vánočního stromu a mikuláš- 
skou nadílkou. 
Přivítáme prodejce s tematickým adventním zbožím, zbožím pro staro- 
český jarmark a s vánočním osvětlením stánku. Cena za stánek  
je stanovena paušálem 200,- Kč, je možno využít připojení na elek-
trický proud a městskou vodu (hydrant) za poplatek 100,- Kč. V případě  
ukázek řemesel přímo na stánku - sleva 50% (tj. 100,- Kč/stánek).
Pro objednání místa a více informací prosím kontaktujte pana Dvořáka  
na tel. 608 822 964.

Tematické okruhy nabízeného zboží: 
■	 jmelí, adventní věnce, vánoční aranže ■	 svíčky, svícny ■	 hračky,  
dárky a dárkové zboží ■	vánoční ozdoby na stromeček, řetězy ■	vánoční 
papírenské zboží, vánoční papír, dárkové jmenovky, stuhy ■	 knihy,  
vánoční pohledy ■	 ozdoby ze sušených květin ■	 purpura, prskavky,  
františky ■	 adventní kalendáře, betlémy ■	 cukrovinky, perníky s vá- 
noční tematikou, marcipán ■	 produkty z medu, medovina ■	 vánoční 
stromky ■	 květiny řezané i umělé ■	 vánoční svíčky elektrické, solné  
lampy ■	 sušené ovoce, ořechy všech druhů, pečené kaštany ■	 výrobky 
ze dřeva, z proutí, ze slámy, kůže, z kamene ■	plátěné ubrusy, prostírání 
s vánočními motivy ■	 prodej lahvových vín z českých a moravských 
vinařských oblastí ■	vánoční pečivo balené ■	keramika užitková i okras- 
ná ■	vyšívané, háčkované a paličkované výrobky ■	výrobky uměleckých 
řemesel ■	 výtvarné práce ■	 šperky, umělecké sklo, bižuterie ■	 koření, 
čaj, káva, spojeno s ochutnávkou nových druhů ■	obrázky všech technik  
■	 ovčí a beraní kožešiny a drobné výrobky z nich ■	 pletené rukavice,  
šály ■	občerstvení (klobásy, grill, káva, grog, svařené víno, punč atd.)
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■	 7.11. středa, 9.00-16.00 hod.
 Slavnost světel
 Dopoledne dokončení posledních  
 lampionů, odpoledne průvod – hle- 
 dání zlatých podkov, odměny.
■	 7.11. středa, 16.00-18.00 hod.
 Svatomartinský lampionový průvod
■	 9.11. pátek, 20.00 hod.
 Ples charity
 Kulturní dům na Tetíně, vstupenky  
 ke koupi v RC.
■	 12.11. pondělí, 15.00-17.00 hod.
 Výlet do bažantnice
 S povídáním o bažantech a jiné zvěři.
■	 14.11. středa, 9.30-12.00 hod.
 Programová porada
 Přijďte se i vy podílet na tom, co se  
 u nás bude dít.
■	 14.11. středa, 10.30-12.00 hod.
 Právní poradna
 Náš právník vám zdarma poradí  
 v právních otázkách.
■	 19.11. pondělí, 9.00-18.00 hod.
 adventní dílna
 Výroba adventních věnců a kalendářů.

■	 21.11. středa, 9.00-18.00 hod.
 adventní dílna
 Výroba adventních věnců a dekorací.
■	 26.11. pondělí, 9.00-18.00 hod.
 adventní dílna
 Výroba vánočních dekorací a ozdob.
■	 28.11. středa, 9.00-18.00 hod.
 adventní dílna
 Výroba dárečků, dekorací, ozdob.
aktivity pro děti a rodiče:
■	 Pondělí, 15.00-16.30 hod. 
 Lovecké střelectví
■	 Pondělí 
 angličtina pro děti - 1. stupeň zš 
 Max. 5 dětí, kurz je zdarma
■	 Úterý, 14.00-15.30, 16.00-17.30 hod. 
 Keramika
■	 Úterý 
 náboženství 
 15.00-15.30 hod. - mladší děti 
 15.30-16.00 hod. - školáci pokrač. 
 16.00-16.45 hod. - školáci začátečníci
■	 Středa, 10.00-10.45 hod. 
 Tanečky pro nejmenší  
 Zdarma

■	 Čtvrtek, 15.30-17.00 hod. 
 Historické tance 
 30,- Kč/lekce, 300,- Kč/pololetí,  
 500,- Kč/školní rok

■	 Svezení na poníkovi  
 Za drobný příspěvek 30,- Kč  
 nebo suchý chléb a pečivo  
 (po tel. domluvě 724 219 892)


