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Loučení s deváťáky

29. června 2011 se na Městském úřadu v Hostomicích slavnostně rozloučili
se školou žáci devátých ročníků. Pan starosta Vít Šťáhlavský popřál žákům
hodně úspěchů v dalším studiu i v osobním životě. Věříme, že se vystupující
žáci dobře uplatní v naší společnosti. Další fotografie najdete na straně 9

Změna uzávěrky
Od příštího, tedy zářijového čísla HL bude změněn
datum uzávěrky příspěvků na 20. předchozího měsíce.
Pro zářijové číslo tedy platí datum 20. srpna.

ZUBNÍ POHOTOVOST

Červenec + srpen 2011
Rozpisy pohotovostních služeb budou
zveřejněny na webových stránkách města.
Pohotovostní služba je v době
od 8.00 do 11.00 hodin.

co se u nás děje

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva

města Hostomice č. 5/2011 konaného dne 22. června 2011
od 18.00 hod. v hasičské zbrojnici v radouši
Přítomni: V. Šťáhlavský, V. Maršálek,
M. Ulrich, J. Jirák, S. Kubišta, J. Mičan,
V. Zachoval, V. Mandík
Omluveni: J. Mikeš
Zastupitelstvo města Hostomice:
1. Schvaluje:
a) Orgány schůze:
Návrhová komise:
J. Mičan, V. Maršálek.
Zapisovatel: Mgr. Ulrich.
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jirák, p. Kubišta.
Hlasování: 8-0-0
(pro-proti-zdržel se)
b) Program v navrženém znění
doplněný o bod schválení nájemní
smlouvy honitby a o bod schválení
smlouvy s firmou Digitus.
Hlasování: 8-0-0
c) Smlouvu o nájmu honitby
č. 50 – Zátor ve znění, které bylo
všem zastupitelům předloženo
s tím, že proběhlo ústní vyjádření
znalce Ing. Zdeňka Maříka
o tom, že navržené nájemné
ve výši 510 Kč/ha je tržní. Toto
jeho vyjádření bude v písemné
podobě doplněno do podkladů
k uzavřené smlouvě.
Hlasování: 8-0-0
d) Nové smlouvy o dovozu obědů
pro MŠ a smlouvu o zajištění
pečovatelské služby s navýšením
o 12.800,- Kč s firmou Digitus
Mise, o.p.s..
Hlasování: 8-0-0
e) Zrušení věcného břemene práva
chůze a jízdy ve prospěch města
Hostomice na pozemku parc.
č. 1227/2 k.ú. Hostomice pod
Brdy, s tím, že bude po dobu
1 roku od zavkladování zrušení
věcného břemene do katastru
nemovitostí umožněn přístup
majiteli pozemku parc.č. 1227/4
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k.ú. Hostomice pod Brdy na tento
pozemek.
Hlasování: 8-0-0
f) Zrušení platnosti bodu č. 1
(odměny zastupitelů dle zákona
č. 614/2006 Sb.) z usnesení
č. 2/2008 ze dne 27.2.2008
s účinností od 1. listopadu 2010.
Hlasování: 8-0-0
g) Pověření Mgr. Michala Ulricha
kontrolou rozpočtového opatření
– správa rozpočtu města s účinností od 1. listopadu 2010.
Hlasování: 7-0-1
h) Plán kontrol finančního výboru
na rok 2011.
Hlasování: 8-0-0
ch) Prominutí poplatku za komunální
odpad paní Anně Šebkové
ze Zahradní ul. z důvodu jejího
pobytu v Domově Harmonie
v Mirošově.
Hlasování: 8-0-0
2. Bere na vědomí:
a) Informaci o postupu prací
na cyklostezce Hostomice-Radouš.
b) Všechny body diskuze.
3.	Ukládá:
a) P. starostovi jednání s majitelkou
domu č.p. 225 ohledně vyřešení
parkování před tímto domem.
4. Odkládá:
a) Projednání prodeje pozemků
parc. č. 245 v k.ú. Hostomice
pod Brdy do příštího zasedání
zastupitelstva (kvůli nutnosti
vyvěšení záměru prodat tento
pozemek na úřední desce Města).
Usnesení bylo schváleno.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
INFORMUJE
■ Veřejné zasedání se uskuteční
v září, pokud nevznikne úřední
potřeba je svolat.
O datu konání budeme
informovat v zářijovém čísle.
■ Svoz velkoobjemového odpadu
proběhne 16.7.2011 a svoz
nebezpečného odpadu 23.7.2011.
Svozová místa a časy:
Hostomice na dvoře MěÚ
v 9.00 hod.
Lštěň u dětského hřiště v 10.00 hod.
Bezdědice na návsi u bývalého
obchodu v 11.00 hod.
Radouš na návsi před obchodem
ve 12.00 hod.
■ Pracovní soboty budou
2. července a 6. srpna 2011.
■ Městský úřad Hostomice bude
z technických důvodů uzavřen
od 4. do 8. července 2011.
Děkujeme za pochopení.
■ Vedení města Hostomice děkuje
všem sponzorům, kteří finančně,
ale i věcnými dary podpořili
konání Dětského dne v Radouši.
Dále patří dík všem organizátorům
dětského dne, především hasičům
z Radouše, kteří připravili pohoštění a zázemí pro jeho konání.
■ Obecní knihovna v Radouši
Knihovna v Radouši byla dne
7.6. 2011 předána nové knihovnici,
paní Dagmar Peňázové.
V knihovně byla mimo jiné provedena revize (inventura) knihovního
fondu. Prosíme všechny čtenáře,
kteří mají vypůjčené knihy,
aby je co nejdříve vrátili.
Otevřeno bude každý pátek
od 17 do 18 hodin.
Provoz byl zahájen v pátek
24.6.2011. Těšíme se na vaši
návštěvu. Přijďte si vybrat knihy
na prázdniny a dovolenou!

Hlasování: 8-0-0

Hostomické listy

Městská knihovna hostomice

Výtvarná soutěž
Knihovna v Hostomicích vyhlásila v březnu u příležitosti významného
výročí spisovatele Václava Čtvrtka výtvarnou soutěž pro děti na téma
Loupežníci a podobní lotrasové v literatuře. Soutěže se zúčastnili žáci
ze ZŠ P. Lisého v Hostomicích a ZŠ v Osově. Celkem nakreslili
82 obrázků.
Práce byly velmi zdařilé. Nejhezčí obrázky vybíraly děti a také odborná
porota. Vítězné práce byly odměněny knihou a dalších 12 výherců
obdrželo kreslicí potřeby.
Práce si můžete prohlédnout v 1. patře budovy městského úřadu.

Letní dovolená

Městská knihovna Hostomice oznamuje, že bude ve dnech 4.-22.7.2011
uzavřena z důvodu čerpání dovolené. Posledním půjčovním dnem
bude sobota 2. července. Nezapomeňte si proto přijít vyměnit nebo
doplnit zásoby knih. Od ledna jsme nakoupili již 330 knih. Snad
si vyberete! Těšíme se na vaši návštěvu.
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Poznejte své zastupitele

Rozhovor s …
Vladimírem Zachovalem
-

56 let

-

zastupitel města Hostomice a přilehlých obcí

-

VŠ ekonomická

-

ekonom; provozovatel malé vodní elektrárny

Zájmová činnost:
-

koně, psi

Plány do budoucna:
ve vztahu k Hostomicím mám v plánu prosazovat:
-

zahájení revitalizace náměstí v Hostomicích s využitím
architektonické soutěže

-

dotažení vodovodu a kanalizace pro Radouš a Bezdědice

-

cyklostezka vedoucí z Radouše až do Lštěně, která by dokázala
stáhnout nemotorizovanou dopravu ze státní silnice

-

znovuzpracování územního plánu v souladu s novým stavebním
zákonem a doufám i v souladu s nejlepšími urbanistickými zásadami

...o čem ?
Komunální politika
V komunální politice mě nejvíce zajímá prosazení vzájemné slušnosti
mezi stranami místní politiky. Prosazení demokratických principů
a prosazení co největší otevřenosti, která vylučuje jakoukoliv možnost
korupčního jednání.
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Dětský den v Radouši
V sobotu 4. června připravili hasiči z Radouše pro děti ze širokého okolí
zábavné odpoledne. Program byl velice pestrý, a bylo tedy z čeho vybírat.
Dospělí i děti mohli zhlédnout ukázky ze záchranných akcí hasičů (záchrana
tonoucího, hašení požáru, vyprošťování osob z hořícího auta apod.).
Začínající odpoledne bylo narušeno bouřkou, která se přehnala během
divadelního představení pohádky „O čertovi“ divadelního spolku NA
HOLOU. Následovalo vystoupení statečných šermířů Dobroslava a Zápora.
Odpoledne vyvrcholilo soutěžemi, kde si mohly děti vyzkoušet svoji šikovnost
a obratnost v házení šipek, skákání v pytli, strefování míčků do panáka, skákání
na míčích, lovení námořníčků, střílení z kuše, hodu na koš, kroketu atd.
K úsměvům na dětských tvářích přibyly ozdoby, malované p. Dášou Kűhle
a p. Evou Nádvorníkovou.
Pro děti byly připraveny odměny, které si samy vybíraly. Všichni soutěžící
dostali po odevzdání startovní karty zdarma párek, limonádu a sušenku.
Odvážné kluky a dívky svezl na čtyřkolce Bohumil Fajrajzl a na závodní
motorce člen JBR enduro teamu Lukáš Příhoda. Kdo měl zájem, užíval si
jízdu na koních s Verčou Holíkovou a Gábinou Maršálkovou. Příjemným
zážitkem v parném dni byla jízda na raftu pod dohledem hasičů. Při dětském
dni nebylo zapomenuto ani na dospělé, kteří si čekání na své ratolesti
krátili u připraveného posezení s občerstvením. Zábavné odpoledne přilákalo
119 soutěžících s četným doprovodem.
Děkujeme rodičům, kteří pomáhali u jednotlivých atrakcí a přispěli
k zdárnému průběhu dětského dne. Za finanční a věcné dary děkujeme
těmto sponzorům:
Agrona Rpety, Alteko s.r.o., M & M Meškan, Cukrárna Hostomice, Mandík a.s.,
Elbetal s.r.o., Město Hostomice, Enersys a.s., Milan Vinš, Eva Fajrajzlová, Moose
& Partners s.r.o., Eva Klozíková, Motosport club JBR, HZS Hořovice, Oldřich
Kačena, ing. R. Krupa, Jaroslav Peller, Policie ČR, Jan Nádvorník, RNDr. Vlasta
Tarantová, Jaroslava Brůnová, Roman Králík, Jiří Frýdl, Royal Diamond s.r.o.,
JSDH Hostomice, Sorex s.r.o., Kovošrot Lorenz, Stavkor Development s.r.o.
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Dětské rybářské závody
Ráno 4.6.2011 vypukl v Bezdědicích boj o nejvíce úlovků
na rybníku Hražba. Tento souboj byl pořádán členy ČRS
MS Hostomice a účastnilo se jej 36 mladých rybářů. Tím
nejmladším byl Jakub Černý, kterému jsou pouhé čtyři
roky. Největší ryba však skončila na udici Nikolky Čisté.
Malá rybářka dokázala vytáhnout kapříka měřícího 46 cm.
Dále jsme mohli na březích vidět ulovené cejny, perlíny,
líny a plotice. Dvaceti čtyřem dětem však o červíky ve vodě
ryba ani nezavadila. Snad budou mít více štěstí příště. Díky
velkému vedru se však rybám mimo vodu moc nechtělo.
Toto ovšem neplatilo o rybách, které skončily na prutech
dětí, které nakonec stanuly na pomyslné bedně. Na třetím
místě se umístil Ondra Přecechtěl s 12 ks úlovků o celkové
délce 236 cm. Stříbrnou příčku získala Nikola Čistá se
14 ks ryb, jejichž celková délka byla 352 cm. Vítězem se stal
Tomáš Zikán s 19 ks a celkovou délkou 387 cm. Občerstvení
zajistil Jiří Kocman.
Toto vše by se však neuskutečnilo, kdyby nebylo vstřícnosti
sponzorů. A to jsou:
Mandík, a.s., Roman Černý – zednictví, Alteko, Frýdl
– pila, Stavebniny Krasanovský, Autolakovna a Pneuservis
Kluiber, Potřeby pro truhláře Kůtová, Truhlářství Kůta,
EnerSys, MěÚ Hostomice, MO Hořovice, SOREX,
Truhlářství ZIMA, Pneuservis Mezek, Kubišta, Royal
Diamond, Melichar, BATPRO, Králík – zednictví,
Stavebniny Polanský, Iveta a Roman Králíkovi, Pavel
Nový, Pila Alois Šebek, Zednictví Čistý, Zednictví Mirek
Krubner, Samík M16, Autolakovna Luboš Šebek, KSČM,
V. Malecký, Jiří Koten, Petr Nový. Ještě jednou děkujeme.
Za ČRS MS Hostomice, Vendula Brůžková

Rys ostrovid
v Brdech
Pracovníci CHKO a NP Šumava monitorovali pomocí
vysílaček výskyt rysa ostrovida v Brdech. Celkový
počet rysů v CHKO a NP Šumava se pohybuje kolem
šedesáti kusů. Rysové migrují z CHKO a NP Šumava
do Brd a zpět. Z tohoto důvodu nelze zatím určit
přesné množství rysů nastálo žijících v Brdech. Možná,
že díky pracovníkům CHKO a NP Šumava se budeme
moci s rysem setkat v našem okolí čím dál častěji. Rys
ostrovid patří mezi nejplašší zvířata žijící na území ČR.
V nynější době není zaznamenána žádná informace
o napadení člověka rysem. Vzhledem k nízkému počtu
je rys zařazen mezi chráněné a ohrožené druhy!
Foto-autor: www.wikipedia.cz
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Akad. malíř Z. Netopil (vpředu s brýlemi)

Skončil 6. ročník
mezinárodního malířského
plenéru ve všeradicích
Slavnostní vernisáží vyvrcholil v pátek 24. června 2011 již 6. ročník mezinárodního malířského sympozia Všeradice 2011. Tento
ročník se konal pod záštitou ministra kultury Jiřího Bessera.
Úvodní slovo pronesl iniciátor tohoto projektu a starosta obce
Všeradice v jedné osobě, pan Bohumil Stibal, a výtvarníky
představil účastník sympozia, akademický malíř Zdeněk Netopil.
Jako hudební doprovod se představil významný český kytarista
Jan Matěj Rak.
Sympozia se zúčastnilo 11 výtvarníků z ČR, Polska, Rumunska
a Bulharska a na vernisáž přijali pozvání i zástupci zahraničních
ambasád zúčastněných států, chargé ď aﬀaires Bulharské republiky Marin Jovčevský s manželkou a Gabriel Mares, 1. tajemník
rumunské velvyslankyně v ČR Daniely Gitman.
Že se umělecká kvalita jednotlivých ročníků neustále zvyšuje,
svědčí nejenom fakt, že všichni letošní výtvarníci jsou akademici
v oblasti umění, ale i to, že vystavují svá díla ve významných
galeriích celého světa, včetně Japonska, USA, Francie, Kanady atd.
Díky takto kvalitním umělcům, kteří se sympozia zúčastňují
a zanechávají zde svá díla, lze předpokládat, že všeradická galerie
bude mít jednou opravdu velmi kvalitní sbírku moderního umění.
Již teď, po 6. ročnících, můžeme říci, že má pro to velmi dobré
předpoklady.
Výstava obrazů potrvá v sále všeradické galerie do 30. září 2011.

Bohumil Stibal a chargé ď aﬀaires
Bulharské republiky Marin
Jovčevský s manželkou

středověké slavnosti
pořádané v zámeckém areálu

všeradice

16. července 2011
vystoupí: šermíři, kejklíři, dobové kapely, polní ležení, dobová
řemesla, lukostřelba a mnoho dalšího. celý den vyvrcholí
závěrečnou bitvou.
průvod začne v 10 h. od kostela.
vstupné středověké slavnosti všeradice:
130,- dospělí, 80,- dítě, 340,- rodinné vstupné.

slavnosti pořádá
všeradova země, o.s.
a shš okořská garda

Bohumil Stibal a Jan Matěj Rak
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Dotace Peníze EU školám
na ZŠ P. Lisého Hostomice
V lednu 2011 byl zahájen dotační projekt Peníze
EU školám - Moderní škola Hostomice.

Ocenění
Dne 29.6.2011 obdržela bývalá ředitelka
ZŠ Pavla Lisého Hostomice Mgr. Jiřina
Walterová z rukou pana starosty Víta
Šťáhlavského Plaketu J. A. Komenského
a Pamětní list ministra školství za celoživotní práci s mládeží.
Všichni si její práce velmi vážíme a přejeme jí do dalších let hodně zdraví
a osobních úspěchů. Ing. Eduard Polách

Celkový rozpočet projektu činí 1.293.093,- Kč.
V první fázi byla poukázána záloha ve výši
60%, tj. 775.855,80 Kč. Z této částky byly na
základě výběrového řízení zakoupeny 3 interaktivní tabule, včetně počítačů, do další učebny
informatiky 21 počítačů s příslušenstvím, stoly,
židle a dataprojektor. Ze zkušenosti posledních
let vyplynulo, že jedna učebna informatiky je
pro naši školu nedostačující vzhledem k vytíženosti této učebny nejen pro výuku informatiky,
ale i pro další předměty. Obě učebny informatiky
- stávající i nová - budou sloužit žákům prvního
i druhého stupně.
Ing. Eduard Polách
V duchu tradice stručného představování hostomických zastupitelů chceme
připomenout osobnost paní ředitelky Walterové. Je to proto, že v těchto dnech
odchází do důchodu.

Mgr. Jiřina Walterová
- pedagogická fakulta v Praze
- četba, cestování po Evropě, lyžování
ZŠ P. Lisého v Hostomicích
Od roku 1972 pracovala ve školní družině. V roce 1975 se stala na ZŠ učitelkou
a ředitelkou ZŠ P. Lisého se stala roku 1990. Vyučovala češtinu, občanskou
nauku a dějepis.
Nerada vzpomíná na úmrtí své kolegyně a kamarádky Mgr. Jarmily
Neugebauerové. Naopak ráda vzpomíná na příchod prvňáčků a postupné
dospívání až do deváté třídy. Nejoblíbenější knihou je Poslední kabriolet
od Antony Myrera.
Ohodnocení vlastní práce na ZŠ: „Na výbornou určitě ne. Já bych řekla,
že průměrná by mohla být. Stejně jako u žáků. Snažíte se, snažíte se, přesto
někdy neuspějete“.
Jménem redakční rady Hostomických listů jí přejeme, aby tuto nadcházející
etapu života mohla považovat za neméně tak šťastnou jako životní etapy
dosavadní.
Ing. Vladimír Zachoval, Sandra Svobodová
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Přírodovědná vycházka
V posledním týdnu uplynulého školního roku se vydali žáci 8. tříd ZŠ
Pavla Lisého na přírodovědnou vycházku po hřebeni Brd z Hradce na
Stožec a Vižinu. Obdivovali paseky plné bílých a fialových náprstníků,
buky obsypané bukvicemi, pochutnávali si na lesních jahodách
a borůvkách, zapojili se do soutěží. Domů se vraceli příjemně unaveni.
Mgr. D. Fatková, Mgr. J. Kordulová

Loučení s deváťáky
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Osmáci v adrenalinovém parku
Na konci května se vydali osmáci ze ZŠ Pavla Lisého Hostomice na třídenní školní výlet do největšího adrenalinového parku v ČR v Březové
u Třebíče na Moravě.
Zúčastnili se programu Adventure. Od rána do večera je provázel
dobrodružný program s atraktivními činnostmi. Děti si mohly vyzkoušet
odvahu například ve vysokolanovém centru. Ve výšce 10 m překonávaly
lanové mosty, sítě, neposedné třmeny a vratké oblouky. Všichni účastníci
absolvovali rambodráhu, která prověřila jejich fyzickou zdatnost. Museli
zdolat nízkolanové překážky, malou a velkou stěnu, žebříky, sítě, vodní
příkop i jiné překážky převzaté z výcvikových drah armády. V lese na
okraji strže si mohli vyzkoušet odvahu skokem do prázdna. Lákavé byly
určitě bungee trampolíny s velkou odrazovou plochou. Někteří na nich
předvedli zajímavá salta. Pro kluky byl určitě nejpopulárnější disciplinou
airsoft a paintball. Tyto adrenalinové sporty rozvíjejí schopnost správně
a rychle se rozhodnout a umět riskovat. Všichni si vyzkoušeli střelbu
ze vzduchovky. Dětem se velice líbila i plavba na raftech, při níž se seznámily se základní technikou pádlování a řízení raftu. Naučily se pracovat
v týmu. Adrenalin, vítr ve vlasech a elegantní dojezd na vodní hladinu
poskytla těm nejodvážnějším démonická lanovka, na které sjeli z věže
vysoké 15 metrů doprostřed jezera. Na stejné věži děti zdolávaly lezeckou
stěnu s převisy. Vylézt až nahoru se však podařilo jen někomu. Ve volném
čase se osmáci mohli zúčastnit diskotéky, hrát míčové hry, kulečník, pobývat
v posilovně, povídat si.
Poslední den sice zapršelo, ale jinak bylo počasí nádherné. Myslíme,
že se výlet povedl.
Mgr. Jiřina Kordulová a Mgr. Daniela Fatková
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co se u nás děje
oznámení

■ Poutní mše svatá v Bezdědicích při
svátku Nanebevzetí Panny Marie, letos
již 668., bude sloužena 13. srpna 2011
v 17.00 hod. Zváni jsou všichni lidé dobré
vůle.

■ Prázdninové posezení v Bezdědicích
Zveme vás na prázdninové posezení do
Bezdědic. Sejdeme se v pondělí 15. srpna
2011 v Bezdědicích na hřišti za vsí ve
14 hodin. Linkový autobus z Hostomic
odjíždí ve 13.20, zpět do Hostomic v 16.15.
Vyprávění, zpěv, možnost zúčastnit se různých aktivit s odměnami. Srdečně zveme!
Výbor STP a bezdědické ženy
■ Masáže Pavlína Duníková, Tyršovo
nám. 25, Hostomice, telefon: 731 455 094.
■ klasická rekondiční masáž ■ detoxikační
medová masáž ■ baňkování ■ lymfatická
masáž ■ lymfatická masáž obličeje ■ masáž
horkými lávovými kameny ■ indická masáž
hlavy + antistresová masáž ■ čokoládová
masáž ■ reflexní masáž chodidel
Prodej dárkových poukazů na masáže.
Těším se na vaši návštěvu!
http://masaze-pavlina.webnode.cz
■ Veřejné stravování U Frajerů vám
nabízí od 1.7.2011 obědy (polévka + hlavní chod) do jídlonosičů za cenu 60 Kč.
Výběr ze čtyř chodů jídel. Výdej od 10.00
do 13.00 hod. Objednávka + výdej obědu možné v cukrárně U Frajerů nebo
v restauraci U Frajerů. Předem vám všem
přejeme dobrou chuť.
J. Růžičková Frajerová
■ Hořovické maminky, o.s. bude pořádat
každou sobotu v měsíci září a říjen (mimo
1.10.) farmářské trhy na Palackého
náměstí v Hořovicích (proti radnici).

Na tyto trhy jsme obdrželi dotaci od
MŽP, proto si můžeme dovolit vám
nabídnout náš STÁNEK i PRONÁJEM
MÍSTA ZDARMA (2x2 m). Trhy budou
otevřeny od 08.00 do 15.00 hodin.
Pro zajímavost máme přislíbenou účast
ministra životního prostředí pana Tomáše
Chalupy na zahájení trhů.
Hořovické maminky, o.s. již pořádalo ve
městě například Velikonoční jarmark, na
který se dostavilo přes 900 návštěvníků
a na mediální výstupy se můžete podívat
na webových stránkách.
Zkušenosti z pořádání akcí máme a umíme trhy dobře propagovat (noviny, rádia,
rekl. plochy, direct mail-letáčky).
V případě zájmu účastnit se trhu mne
prosím neváhejte kontaktovat na e-mailu
predsedkyne@horovickemaminky.cz,
mobilu 720 705 327 či webových stránkách
www.horovickemaminky.cz.
Lucie Menclová, předsedkyně sdružení
■ Nabízím dlouhodobý pronájem rodinného domu 3+1, dvůr, garáž v
Hostomicích. Bližší informace na e-mailu:
pronajem-hostomice@seznam.cz nebo
mobilu 606 841 291 (po 15. hodině).
K nastěhování od října 2011.

poděkování

■ Děkuji ženám za blahopřání k mému
životnímu jubileu.
D. Zikánová

Vzpomínka

■ Prosíme
abyste věnovali
vzpomínku našemu váženému
předkovi, panu
Františku
Šťáhlavskému,
který by se 1.
srpna 2011 dožil stovky. Jeho
život nebyl jednoduchý, ale
měl smysl. Vychoval tři syny, měl hodně
přátel a pracoval do svých 80 roků
v kovárně, v bývalém zemědělském
družstvu v Hostomicích. Jeho optimismus, zkušenosti a selská moudrost nám,
jeho potomkům, dodnes ukazuje cestu.
Za vzpomínku na něho děkuje
jeho žena Libuše a rodina z Bezdědic

klub betlém

Téma měsíce: Aktivní odpočinek, to je naše!
Rodinné centrum - Dětský koutek a posezení pro maminky, tatínky a prarodiče.
Klub je otevřený v pondělí a ve středu
od 9.00 do 18.00 hodin. Přijďte posedět
a pohovořit si s ostatními maminkami
u kávy a čaje v příjemném prostředí
klubu. Na děti čeká mnoho kamarádů, her
a hraček.
Poradenství a sociální služby - Bezplatná
pomoc v jednání s úřady. Pomůžeme vám
vyhledat jednoduché a věcné informace
nebo adresy poskytovatelů služeb, vyplnit formuláře, sestavit úřední dokumenty.
Poskytneme rady a doporučení, zprostředkujeme konzultace se specialisty.
Doprovodíme vás na úřady a pomůžeme
vám s nimi jednat.
O prázdninách kroužky neprobíhají,
sledujte aktuální nabídku.
Program:
■ 1.7. pátek, 18.00-20.00 hod.
Hurá na prázdniny
Velký oheň, posezení s přáteli, vuřtíky,
zpívání s kytarou.
■ 11.7. pondělí, 14.00-17.00 hod.
Keramický workshop
Splňte si své tajné přání.
■ 13.7. středa, 9.00-18.00 hod.
Batikování, kreslení na trička
Vyrobte si své betlémské tričko.
	Za zvířátky do zahrádky
Nakrmíme kozy, povozíme se na
poníkovi
■ 18.7. pondělí, 9.00-18.00 hod.
Malování křídami u Litavky
Soutěž o nejhezčí obrázek.
■ 20.7. středa, 9.00-18.00 hod.
	Papír, textil, příze
Tvoříme dle fantazie.
■ 25.7. pondělí, 9.00-18.00 hod.
	Zkrášlování zahrady
Mozaika na obruby, květináče
a truhlíky.
■ 27.7. středa, 14.00-18.00 hod.
Výprava do mlýna Janov s poníkem
Za medem, prohlídka mlýna,
hospodářství, ohýnek - vezměte
s sebou vuřtíka.
■ 1.8. pondělí, 9.00-18.00 hod.
Sportovní den
Turnaj v ping pongu a míčové hry.
■ 3.8. středa, 9.00-18.00 hod.
Sázíme bylinky
Povídání o bylinkách, ochutnávka čajů.
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společenská rubrika / inzerce
■ 8.8. pondělí, 9.00-18.00 hod.
Ovocný den
Připravíme si saláty a koktejly
- přineste si své oblíbené ovoce.
■ 10.8. středa, 9.00-12.00 hod.
	Programová porada
+ právní poradna
	Ježdění na poníkovi
■ 10.8. středa, 12.00-18.00 hod.
Muzicírování
Zahrajeme si na kytaru, flétnu,
bubínky.
■ 15.8. pondělí, 9.00-18.00 hod.
Od klásku po chleba
Klásky vymlátíme, vyfoukáme plevy,
zrno semeleme, upečeme vlastní chléb
a nakonec ho sníme.
■ 17.8. středa, 9.00-18.00 hod.
Výroba ručního papíru
+ ježdění na poníkovi
■ 20.-21.8. sobota, neděle
	Pěší pouť rodin na Svatou Horu
u Příbrami
Sraz u kostela v Lochovicích
v 8.30 hod.
■ 22.8. pondělí, 9.00-18.00 hod.
	Příprava na táborák a bojovku
Chystáme dřevo a kostýmy.
■ 24.8. středa, 14.00-17.00 hod.
Turnaj ve střelbě
Vzduchovka, luk, kuše.
■ 27.8. sobota, 17.00-22.00 hod.
Táborák na rozloučenou
s prázdninami
+ velká noční bojovka
■ 29.8. pondělí, 9.00-12.00 hod.
	Jdeme na houby
Vycházka do lesa - sbíráme
a poznáváme houby.
■ 29.8. pondělí, 13.00-18.00 hod.
V Klubu houby očistíme, roztřídíme
a budeme si o nich povídat
■ 31.8. středa, 9.00-18.00 hod.
	Poslední odpočinkový den prázdnin
Volná zábava - deskové hry.
■ 10.-11.9. sobota, neděle, 8.00-17.00 hod.
Hrnčířské trhy v Berouně
Benefiční točení pro Farní Charitu,
ve stánku za farou v Berouně
v Kovářské uličce.
Benefiční obchod BEO: koupí předmětů
a výrobků klientů pomáháte realizovat
projekty Farní Charity Beroun.
Obecní úřad v přísálí.
Otvírací doba:
Pondělí a středa od 14.00 do 17.00 hod.
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co se děje
v podbrdech

■ 5.6.2011 se pořádal Den dětí od 14
hodin. Zúčastnilo se 40 dětí. Při zahájení
dětského dne vypomohly na startu paní
Mecová, Helenka Ševčíková, paní Hela
Ševčíková. Hlavní organizátorka Naděnka
Eliášková za pomoci asistentek sester
Frantových z Nesvačil a dalších občanů
Podbrd připravili pěkné odpoledne. Děti
za pomoci svých rodičů šly do „Lesa pohádek“. Když se vrátily, tak ještě soutěžily
na hřišti. Všechny děti dostaly diplomy
a dárky, které dostaly od sponzorů. Sponzoři byli: paní MUDr. Marie Kačírková,
MUDr. Marie Šarmírová, Marie Petrová,
Naďa Eliášková, manželé Havlovi, místní
ženy a Eva Krbcová. Nakonec děti měly
dětskou diskotéku, kterou pro ně připravil
Mirek Volf.
■ 18.6.2011 se konala oslava 115. výročí
založení sboru SDH Podbrdy.
Přijelo soutěžit 21 družstev. Podle
umístění si odnesly diplomy a poháry.
Na oslavu mezi hosty zavítal pan senátor
Jiří Oberfalzer, za okresní hasiče pan
Mrkáček z Karlštejna. Všichni hasiči
dostali občerstvení zdarma. Po skončení
soutěže útoků hasičů byl průvod obcí za
doprovodu hudby dechového orchestru
„Litavanky“. V čele průvodu byli koně paní
Červené z Řevnic, kteří táhli starou místní
stříkačku v doprovodu místních hasičů.
Za obecním úřadem dostali soutěžící
diplomy a poháry a někteří místní hasiči
dostali čestná uznání a další ocenění
v podobě plaket. Za sbor dětí dostal čestné uznání Jiří Šarmír, za nejstaršího hasiče

dostal ocenění pan Josef Rychlík. Dalšími
oceněnými hasiči byli například: pan
Jiří Štěpán, Jiří Kačírek, Milan Kačírek,
Petr Kačírek, Karel Štastný, Jiří Eliášek,
Naďa Eliášková, Anna Mecová, Jiří
Staněk st., Pavel Ševčík, starosta hasičů
Josef Ševčík, Václav Štěpán, Václav Ježdík. K poslechu a k tanci hrála kapela
„Litavanka“ do 16 hodin. Od 18.00 hod.
hrála do pozdních hodin v místní hospodě
k poslechu a k zábavě místní amatérská
muzika Jiří Kačírek a Petr Kačírek.
Anna Mecová
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