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Aktuální zpráva o hostomickém náměstí
Nejdřív jen malá rekapitulace. V loňském roce jsme
zorganizovali a do úspěšného konce dovedli architektonickou soutěž na „Revitalizaci Tyršova náměstí
v Hostomicích“. Soutěž vyhodnotila nejprestižnější
možná porota. Účastnil se jí nebývalý počet týmů
a odborná architektonická i místní laická veřejnost
ji vyhodnotila převážně velmi kladně. S většinou lidí,
se kterými jsem o věci mluvil, jsem se shodl na tom,
že vlastně ani jiný způsob, jak objektivně zvolit to nejlepší řešení pro veřejný prostor, není.
Na soutěž jsme okamžitě navázali jednáními s vítězným
týmem. Bohužel jsme se shodli vlastně jenom na tom,

že jejich návrh je kvalitní. Už jsme se neshodli na
právním rámci budoucí spolupráce ani na představě
o finančním ohodnocení práce architektů a ani na rozsahu možnosti investorských vstupů do projektových
prací. Přes opakované pokusy a usilovné naše snahy najít
průchozí řešení se to nepovedlo. Na konci července jsme
dostali email, který definitivně spolupráci ukončil. Možná
se tady hodí připomenout, že vše špatné bývá i k něčemu dobré. S architektem budeme tak jako tak muset
jednat dlouhou dobu, a když se to nedaří hned ze začátku,
tak v dalších etapách by to možná bylo ještě horší.
Dokončení na straně 3
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USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva

města Hostomice č. 6/2011 konaného dne 8. srpna 2011
od 18.00 hod. v zasedací místnosti Měú hostomice
Přítomni: V. Šťáhlavský,
V. Maršálek, S. Kubišta, J. Mičan,
V. Zachoval, J. Mikeš, M. Ulrich
(od bodu 1. c)
Omluveni: J. Jirák, V. Mandík
Zastupitelstvo města Hostomice:
1. Schvaluje:
a) Orgány schůze:
Návrhová komise:
J. Mičan, V. Maršálek.
Zapisovatel: Ing. Zachoval.
Ověřovatelé zápisu:
V. Šťáhlavský, S. Kubišta.
Hlasování: 6-0-0
(pro-proti-zdržel se)
b) Program v navrženém znění
doplněný o bod schválení rozpočtového opatření č. 3/2011.
Hlasování: 6-0-0
c) Zadání projekčních prací
na akci „Cyklostezka LštěňHostomice-Bezdědice-Radouš“
vítězi výběrového řízení.
Hlasování: 7-0-0
d) Rozpočtové opatření č. 3/2011.
Hlasování: 7-0-0

vení pro hasiče na zásah
ve vodě.
Hlasování: 7-0-0
2. Bere na vědomí:
a) Informaci o ukončení spolupráce s A1 Architects.
b) Informaci o záměru rozšíření
hasičské zbrojnice v Radouši.
c) Všechny body diskuze.
3. Ukládá:
a) P. starostovi, aby vyhodnotil
nejvýhodnější nabídku na
projekční práce na přestavbu
MŠ (po schůzce zastupitelů
v MŠ).
b) P. starostovi, aby poptal
vyhotovení energetického
auditu, statického posouzení
vč. projekčních prací a zpracování žádosti o dotaci na
budovu radnice.
c) P. Maršálkovi, aby zajistil
nabídky na vypracování
povodňového plánu pro
Město Hostomice.

e) Prodej pozemku parc. č. 245
k.ú. Hostomice pod Brdy
o výměře 80 m2, manželům
Mičanovým za cenu obvyklou.
Hlasování: 6-0-1

4. Odkládá:
a) Projednání prodeje části
pozemku parc. č. 41/1 v k.ú.
Hostomice pod Brdy.

f) Navýšení rozpočtu hasičů
o 27.000,- Kč na nákup vyba-

Usnesení bylo schváleno.
Hlasování: 7-0-0

Změna uzávěrky
Připomínáme změnu data uzávěrky příspěvků
na 20. předchozího měsíce.
Pro říjnové číslo tedy platí datum 20. září.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD
INFORMUJE
■ Veřejné zasedání
se uskuteční 21. září od 18.00
hodin ve volební místnosti
MěÚ Hostomice.
■ Veliké poděkování patří
hasičům z Radouše a Hostomic,
kteří 20.-21. července zasahovali
při povodni v Domově
Hostomice-Zátor. V Radouši
pak pomáhali zatopeným
spoluobčanům zachránit jejich
domovy. Na odstraňování škod
způsobených povodní pracovali
celý následující týden. A to vše
ve svém osobním volnu a zcela
zadarmo. Tato služba bližním
v nouzi je v dnešní společnosti
neobvyklá.
Milí hasiči, ještě jednou díky
za vaši obětavou práci.
Vít Šťáhlavský, starosta

■ Prosíme rodiče, aby poučili
své děti o chování na dětských
hřištích. Je škoda, když jsou tak
pěkná a nová hřiště, na která
se dlouho čekalo, soustavně
poškozována. Děkujeme.
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Aktuální zpráva o hostomickém náměstí
Pokračování ze strany 1
Nad stávající situací se v uplynulém měsíci sešla komise
pro náměstí. Konstatovali jsme, že přes zatímní neúspěch
byla soutěž přínosná. Otevřela nám oči ve spoustě
aspektů týkajících se náměstí a veřejných prostor vůbec.
Zahájila důležitou diskuzi a obrátila pozornost aktivní
veřejnosti důležitým směrem. V neposlední řadě
vygenerovala nosnou ideu revitalizace nejdůležitějšího
veřejného prostoru v Hostomicích.
Komise zastupitelstvu doporučí následující postup.
Obrátíme se na umístěné v soutěži na druhém a třetím místě a požádáme je o nabídku. Budeme hledat
takovou spolupráci, která zajistí odpovídající kvalitu,
dodržení vítězné ideje, bude odpovídat našim finančním
možnostem a umožní dostatečný respekt řešení k připomínkám města.
Cílem je najít nejen dlouhodobou spolupráci, ale i rychlá
řešení nejpalčivějších problémů navržená s ohledem
na celkovou ideu. Mezi ně určitě patří úprava chodníků
a parkování při jižní straně náměstí, v okolí budovy pošty
a před „Brčálníkem“ a dále je to dílčí úprava parku.

K ní si dovolím odcitovat text Jaroslava Nedvěda:
„Vážení spoluobčané,
okrajově se pokusím nastínit problematiku keřového
patra na hostomickém náměstí.
Potýkáme se zde s přestárlými a celkově špatně
zapěstovanými jedinci, kteří v mnoha místech brání
průhledům a naopak v místech s potřebou krytí negativní dominanty, tato zeleň zcela chybí. Proto, aby tyto
estetické záležitosti mohly být napraveny, je potřeba
z větší části tuto doplňkovou zeleň odstranit. Odstranit
spolu s napůl rozpadlým obrubníkem a rezavějícím
zábradlím, které je na mnoha místech používáno spíše
jako lavička.
Po odstranění těchto nevhodných keřů bude možné
zasadit nové druhy a dbát na jejich kvalitní zapěstování
(tzn. rozvětvená korunka od spodní partie rostliny a ne
jak to známe teď).
Nynější stav rozděluje náměstí do několika dílčích sektorů, které jsou od sebe odděleny. Odstraněním těchto
živých stěn na vhodných místech dosáhneme optického
spojení a průchodnosti celého prostoru. Samozřejmě,
že cílem revitalizace není celková likvidace doplňkové
zeleně, ale právě její oživení a optické zprůchodnění.
Keřové patro na hostomickém náměstí v současné
podobě plní bohužel nejvíce funkci odpadkových košů
a veřejných toalet.“
Pan Jaroslav Nedvěd je členem komise pro náměstí
a studujícím věci příslušného oboru na Vysoké škole
zemědělské v Praze a jeho názor je i většinovým názorem komise pro náměstí.
Vladimír Zachoval

Aktuální zpráva o přípravě výstavby vodovodu a kanalizace
pro Radouš a Bezdědice a nové ČOV (čistírny odpadních vod)
Hodně z vás – čtenářů Hostomických
listů – má velký zájem o stav přípravy
výstavby vodovodu a kanalizace pro
Radouš a Bezdědice.
Je to tak, že právě probíhají projektové práce. Dodavatelem je vítěz
výběrového řízení – p. Ureš. Dle jeho
sdělení bude do konce října hotová
dokumentace pro územní rozhodnutí.
Zároveň nabyde platnosti příslušná
změna územního plánu. Následovat
bude projekt pro stavební povolení

a pro vlastní provedení. Zároveň
bude probíhat výběrové řízení na
dodavatele stavby. Následovat budou
také žádosti o dotace. Již nyní máme
informace, že příslušné dotační tituly
by vypsány býti měly.
Když tedy všechno půjde optimálně,
budou termíny následující:
-

výběr dodavatele do 31.3.2012
zajištění dotací do 31.5.2012
zahájení prací 1.6.2012
dokončení akce do 30.11.2013

Mezi dodržením uvedených termínů
a dneškem je toho ale ještě opravdu
hodně a zadrhnout se může leccos.
Dotačními prostředky počínaje přes
problémy stavebního řízení, některé
přislíbené úkony majetkoprávní
a vlastními financemi konče. Neboť
zdá se, že v této době většina akcí
veřejných začíná i končí na penězích.
Pro zdar akce však budeme dělat
maximum.
V. Zachoval
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Poznejte své
zastupitele

Aktuální informace
o postupu prací na cyklostezce
Radouš – Bezdědice - Hostomice
Cyklostezka Radouš – Bezdědice – Hostomice (nebo též nemotoristické
propojení místních částí Radouš – Bezdědice – Hostomice – Lštěň pro
cyklisty a chodce) představuje bezpochyby jednu z nejvýznamnějších
investičních akcí, které se v současné době v našem městě připravuje,
a proto oprávněně vzbuzuje zájem mnoha obyvatel. Rovněž zastupitelstvo věnuje této investiční akci dostatek pozornosti a samotná stavba i její
financování se staly již několikrát předmětem diskuse mezi zastupiteli.

Rozhovor s …
Jiřím Mičanem
-

57 let

-

zastupitel města Hostomice
a přilehlých obcí

-

SŠ s maturitou

-

referent investic a výcviku

Zájmová činnost:
-

knihy, cestování, turistika,
rybaření

Plány do budoucna:
Klidné a bezpečné soužití občanů
Hostomicka
1. Realizace cyklostezky pro
sportovní i odpočinkové vyžití
spoluobčanů a bezpečný pohyb
zaměstnanců přilehlých firem
2. Rekonstrukce MŠ v Bubenické
ulici
3. Řešení problémů spoluobčanů
jako člen přestupkové komise
4. Snaha o zlepšení stavu
zanedbaných potoků v obci
5. Prosazování zájmů a potřeb
hostomických občanů v rámci
volebního programu
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V současnosti je zpracována studie proveditelnosti, která řeší umístění
cyklostezky a rámcově definuje její nejdůležitější parametry, a je vybrán
zpracovatel projektové dokumentace s tím, že v první fázi proběhne
zpracování ve stupni pro vydání územního rozhodnutí, jehož vydání je
nezbytnou podmínkou pro podání žádosti o poskytnutí dotace ve všech
dotačních titulech. Zároveň jsou téměř ukončena jednání k vypořádání
vlastnických vztahů. Projektant začne pracovat v nejkratší možné době
s tím, že bude důsledně kontrolováno plnění termínů, aby bylo možné na
podzim požádat o vydání územního rozhodnutí. Realizace investičního
záměru proběhne pouze v případě, že na něj bude schválena dotace,
neboť financování pouze ze zdrojů města by bylo pro rozpočet neúnosné.
Kontinuální výzva v Regionálním operačním programu Střední Čechy
pro výstavbu cyklostezek bude z rozhodnutí řídícího orgánu ukončena
ke konci srpna, což je pro město nesplnitelný termín. Nicméně starosta
města byl dopisem ředitele Úřadu regionální rady informován, že po
ukončení stávající výzvy bude na budování cyklostezek vyhlášena výzva
nová, rovněž kontinuální. Alternativou k Regionálnímu operačnímu
programu je financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury,
z jehož vedení byly starostovi města rovněž zaslány informace, že dotace
na výstavbu cyklostezek budou s vysokou pravděpodobností poskytovány
i příští rok.
Trasování cyklostezky je pevně dáno zpracovanou studií proveditelnosti.
Pro město má největší význam úsek Bezdědice – Tyršovo náměstí
a navazující úsek Tyršovo náměstí – konec zástavby (u stávající komunikace č. 114, tedy pila Frýdl), nicméně cílem je vybudovat cyklostezku
v celé rozsahu, a to i z toho důvodu, že možnost získání dotace na výstavbu
cyklostezek v budoucnosti je velmi nejistá. V úseku Radouš – Bezdědice
je však významnou překážkou nutnost vybudovat železniční přejezd
v místě křížení cyklostezky s železniční tratí TÚ 0291 Zadní Třebaň –
Lochovice. Ze studie proveditelnosti vyplývá, že požadované parametry
železničního přejezdu by mělo být možné dodržet, nicméně v této věci
se očekávají zdlouhavá jednání se Správou železniční dopravní cesty.
Dalším komplikovaným úsekem je úsek za Tyršovým náměstím směrem
na Dobříš, kde stávající uspořádání nedovoluje vybudovat cyklostezku
v požadované šíři, řešením tedy bude vybudování chodníku, po kterém
cyklisté budou muset vést kola.
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Zásah našich hasičů
při červencových povodních
Ve středu 20. července měli naši dobrovolní hasiči Hostomic
a Radouše velmi napilno. Ve tři hodiny odpoledne se nad
oblastí Hostomic spustil hustý a nepřetržitý déšť, který
už kolem jednadvacáté hodiny začal páchat škody a ztěžovat životní podmínky mnoha lidem.
První dva výjezdy byly vyslány krajským operačním
střediskem téměř současně, krátce po jednadvacáté hodině.
Ohrožen byl Domov Hostomice-Zátor, kde voda zaplavila
sklepní prostory. Nastaly obavy, aby se voda nedostala
i do přízemí, které obývají senioři. Jednotka našich hasičů
(v počtu 1+5) proto ihned nasadila dvě přenosné stříkačky
a plovoucí čerpadlo na zatopený sklepní prostor a pomohla
při evakuaci seniorů do prvního patra. Zasahovali zde
i hasiči ze HZS Hořovice. Situace se zklidnila, přesto se část
jednotky zdržela pro jistotu až do ranních hodin. Další část
zasahujících hasičů (v počtu 1+4) působila ve stejnou dobu
v Hostomicích na zatopené dvojgaráži, kde pomocí kalového a plovoucího čerpadla odsávala vodu.
Velmi tíživou situaci už hlásila obec Radouš. Místní potok
se vlivem nepříznivého počasí začal vylévat ze svého koryta a postupně zaplavil pravý i levý břeh. Naše jednotka
(v počtu 1+8) nasadila veškeré svoje prostředky a síly, aby
pomohla zhruba deseti domácnostem při záchraně jejich
majetku. K pomoci se přidali i místní občané a nepřetržitě
se pracovalo až do ranních hodin, kdy se situace začala
zlepšovat a potok se postupně vracel do svého koryta.
Po velmi krátkém odpočinku v následujícím dni, tedy 21.7.
v 6.49 hod., vyjížděli naši hasiči do Nádražní ulice v Hostomicích k zatopenému sklepnímu prostoru, část jednotky
zasahovala v obci Bezdědice a v Zátoře provedla monitoring.
Už po sedmé hodině ranní se opět začalo s prací v obci
Radouš. Jednotka hasičů postupně odčerpávala vodu ze
sklepních prostorů, posléze probíhalo čištění studní. Celkem
se jednalo o 21 domácností. Místním občanům byl poskytnut kontejner na poničené věci a byla přistavěna cisterna
s pitnou vodou. Povodeň způsobila škody nejen na majetku
místních obyvatel, ale poničila i velmi oblíbené dětské hřiště
a povodí potoka.
Jednotka zasahovala tentýž den ještě v obci Velký Chlumec
a znovu v obci Bezdědice.
V pátek 22.7. v ranních hodinách byla jednotka vyslána
k dalšímu odčerpání studní, ve dvou případech ještě
k odčerpání sklepních prostorů. Dobrovolní hasiči Hostomic a Radouše pracovali téměř nepřetržitě 48 hodin, aby
pomohli lidem v mnoha případech ve velmi nelehké situaci.
Závěrem by velitel jednotky hasičů velmi rád poděkoval
všem svým kolegům, ale i občanům, kteří se podíleli na
práci při povodních. Velký dík patří i HZS Beroun, který
obyvatelům Radouše, Zátora a Hostomic zapůjčil vysoušeče.
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Poutní slavnost 668.
při svátku Nanebevzetí
Panny Marie v Bezdědicích
13. srpna v 16.00 hod. byla sloužena mše svatá ke svátku nanebevzetí
Panny Marie. Do bezdědického kostela připutovali sedláci a poutníci
z okolních měst a obcí. Letos se prostor kostela téměř celý zaplnil.
Při mši byla přítomnými poutníky zpívána starobylá poutní píseň
,,Tisíckrát pozdravujeme tebe“. Tato slavnost má hluboké historické
kořeny a je velikou duchovní a společenskou událostí. Již naši předci
putovali do Bezdědic, aby Panně Marii děkovali za vyslyšené prosby,
úrodu a milosti uplynulého roku.
Mši svatou celebroval nový duchovní správce hořovické farnosti,
Mgr. Stefan Wojdyla. Ten ve svém kázání připomněl význam Panny
Marie Nanebevzaté pro dnešní společnost. Dále pak přirovnal kostel
k duši obce a zároveň podotkl, že je smutné, když je kostel v Bezdědicích celý rok zavřený a nejsou zde bohoslužby. Velice mě překvapil
a potěšil zájem nového pana faráře o kostel v Bezdědicích a o lidi,
kteří mají k tomuto místu osobní vztah. Neboť tento chrám je křižovatkou dějin našich rodů. Na tomto posvátném místě byli křtěni,
oddáváni a vyprovázeni na poslední cestu k Bohu naši praotcové.
Věřím, že se v kostele v Bezdědicích opět obnoví pravidelné bohoslužby, alespoň první sobotu v měsíci. Jsem přesvědčen, že se lidé opět
vrátí k duchovním hodnotám a tradicím.
Vít Šťáhlavský

6

Hostomické listy

co se u nás děje

Senioři v Bezdědicích

Nový duchovní správce

V pondělí 15.8.2011 se konalo setkání členů STP
Hostomice ve srubu na bezdědickém hřišti. Přestože
bylo nevlídné počasí, dorazilo asi 30 lidí. Zazpívali si
lidové písničky za doprovodu kytary Jirky Rysky, zapojili
se do soutěže skupin v přírodovědných znalostech pod
vedením Slávky Součkové, jednotlivci si mohli zkusit
vyřešit nejrůznější kvízy a hádanky. Panovala dobrá
nálada.
Poděkování patří bezdědickým ženám, které připravily
bohaté občerstvení, a členům sdružení Maracana
za poskytnutí objektu.
Výbor STP

1. července v 18.00 hod. byl v kostele svatého Jiljí v Hořovicích uveden do úřadu nový duchovní správce hořovické
farnosti, Mgr. Stefan Wojdyla. Při mši svaté ho do úřadu
uvedl pomocný světící biskup pražský Mons. Karel Herbst.
P. Mgr. Stefan Wojdyla bude duchovním správcem mimo
jiné i Hostomic, Bezdědic, Lhotky a Lochovic. Mše v Hořovicích se zúčastnili zástupci farností, které bude nový pan
farář duchovně spravovat.
Přejeme novému panu faráři, aby se u nás cítil jako doma.
Farníci z Hostomic a Bezdědic
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co se u nás děje

Rozhovor s novým duchovním správcem
Mgr. Stefanem Wojdylou
Kde jste chodil do školy?
V letech 1986–1995 jsem chodil do
základní školy v Łobozewu. V roce
1999 následovala maturita na gymnáziu v Ustrzykach Dolnych. Pak
rok, než jsem se definitivně rozhodl,
že půjdu do semináře, jsem chodil
do zdravotní školy. Filozofii a teologii jsem začal studovat v roce 2000
v Przemyśli.
Kdy vás napadlo stát se knězem.
Kolik vám tehdy bylo let?

Nový duchovní správce pochází, jako
jeho poslední předchůdce, z Polska.
Abychom jej poznali trochu blíže,
položili jsme mu několik otázek.
Vážený otče,
kde a kdy jste se narodil?
Narodil jsem se 2. září 1980 v městečku
Ustrzyki Dolne ve východním Polsku.
Až do maturity jsem žil v nedaleké vsi
Łobozew, která je asi tak stejně veliká
jako Praskolesy.
A co Vaši rodiče?
Otec pracoval v lese, maminka byla
zaměstnaná jako kuchařka. Nyní jsou
již oba v důchodu, ale i nadále se starají o nevelké hospodářství.
Máte sourozence?
Mám o pět let starší vdanou sestru,
maminku dvou chlapců, sedmnáctiletého a osmnáctiletého, která s rodinou žije v Łobozewu u našich rodičů.
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Asi čtrnáct. Přišlo to nějak samo.
Jak k tomu došlo, podrobně popsat
nedokážu. Prostě jsem nějak pocítil
Boží volání. V náboženském týdeníku,
který jsem četl, jsem našel nabídku
Misionářů Afriky a chtěl jsem se
přidat k nim. Svěřil jsem se našemu
panu faráři, který mě dobře znal,
ale ten mi to z praktických důvodů
rozmluvil. Doporučil mi, abych šel
„jen“ do semináře diecézního, tedy
nikoliv řádového.
Jak vůbec přijali rodiče Vaše
rozhodnutí stát se knězem?
Oni něco tušili, ale maminka si moc
přála, abych měl rodinu. Tatínek do
mého rozhodnutí, jakou životní cestu
si zvolím, nezasahoval.

navštěvovat častěji. Na to jsem jí říkal,
že každý má svou cestu.
Co vás vůbec přivedlo zrovna
do Čech?
Od malička jsem měl soucit s lidmi,
kteří buď nikdy o Bohu neslyšeli,
anebo jim něco bránilo v tom, aby
v něho uvěřili. To mě prostě nenechávalo a nenechává chladným. Takovým
lidem jsem chtěl Pána Boha přibližovat, a tak jim pomáhat. Když jsem se
s tím svěřil našemu faráři, říkal mi,
že v Africe je kněžských povolání už
dost, ale že leckde v Evropě je to horší.
Zmínil se i o Čechách. A pak jednou
přijel do našeho semináře v Przemyśli
pan kardinál Miloslav Vlk a říkal nám,
v jaké situaci je církev v Čechách.
Zdálo se vám jako chlapci z katolického Polska vyprávění pana kardinála
nereálné nebo dokonce drastické?
Někdy ano, protože jsme o tom skoro
nic nevěděli. Byli jsme pokřtěni jako
malé děti, od malička vychováváni
ve víře. Některé věci tady v České republice mě hned na začátku opravdu
překvapily.
Když jste přišel do České republiky,
odpovídala skutečnost tomu,
co vyprávěl pan kardinál?

Maminka asi toužila po vnoučatech...

Ano, zcela.

Ano, ale já jsem jí říkal: „Máš dceru
a dva vnuky, tak mi snad odpustíš,
že já už děti mít nebudu.“ Smířit se
s tím, že půjdu studovat na kněze, bylo
pro ni těžké. Vždycky, když jsem se
z domova vracel do semináře, plakala.
Mluvívala o obtížích kněžského stavu,
ale já jsem ji utěšoval: „A co kdybych
odjel do Afriky?“ Na to odpovídala:
„Jen to ne!“ Když jsem se tedy rozhodl,
že pojedu do Čech, přijala to s jistým
ulehčením. I když mi stále připomínala kamarády, kteří jako kněží zůstali
doma v Polsku, takže mohou rodiče

Kolik vás ze semináře v Przemyśli
šlo do Čech?
Dva. Já a kamarád, který je teď ve
Voticích.
Kdy jste přijel do České republiky?
Do Prahy jsem přijel 15. října 2003.
Na faře u sv. Václava na Smíchově jsem
se seznamoval s češtinou a pomáhal
při pastoraci. Na vysoké škole jsem
žádal o uznání studia v Polsku. Některé předměty mi byly uznány, jiné ne,
takže v některých případech jsem musel zvládnout dva roky studia za rok.
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co se u nás děje
Česky mluvíte velice dobře, takže
jste byl asi velice pilným žákem.
Děkuji. Spíš bych řekl, že jsem měl
dobré učitele.
Vraťme se k Vašemu studiu.
Jak pokračovalo?
Římskokatolickou teologickou fakultu
Karlovy univerzity jsem navštěvoval
v letech 2004-2006. Potom následoval
rok v Kolíně, v jehož průběhu jsem
přijal jahenské svěcení. Na kněze jsem
byl vysvěcen 21. června 2008 v pražské
katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha,
primici jsem měl v českém Kolíně
v kostele Nejsvětější Trojice a v polském Łobozewu u Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova.
Po vysvěcení jste zakotvil v Praze.
Jaké to bylo pro Vás?
Nastoupil jsem jako farní vikář do
farnosti Praha-Lhotka. Hned jsem si
uvědomil, že jdu do velkého města.
A já jako kluk z venkova nemám velká
města zrovna moc rád. Ale jde o zvyk.
Na Lhotce jsem se cítil dobře. Bylo tam
hodně vstřícných lidí, hodně různých
společenství, hodně práce, prostě
člověk se tam nenudil.
Praskolesy mají malé spojení
na farnost Praha-Lhotka. Víte jaké?
Tím pojítkem je P. Vladimír Rudolf.
Vím, že se v Praskolesích narodil a že
je zde také pochován.
Od roku 2010 jste byl v jiné pražské
farnosti. Která to byla?
Dalším místem, kde jsem zanechal své
stopy, byla farnost Praha-Chodov.
A teď jste zde na Hořovicku.
Rozlohou jistě také velká farnost.
Do hořovické farnosti patří kostely
v Hostomicích, Lochovicích, Lhotce
u Lochovic, Hořovicích, Mrtníku
a Praskolesích.
Nemluvě o kapličkách...
Nemluvme o kostelech a kapličkách,
i když stav některých staveb mě velmi trápí a mou snahou bude tento
stav změnit. Mluvme ale o věřících
i nevěřících. Ti mě teď nejvíce zajímají.

Věřících v České republice moc není.
Velká část obyvatelstva je přesvědčena, že Bůh neexistuje.
Proto jsem také šel do České republiky.
Mým úkolem je lidem přiblížit Boha.
Přesvědčit je o tom, že je tu něco, co má
větší cenu, než všechny materialistické
hodnoty světa.

V roce 2000 jsem byl v Římě, s kamarádem jsem navštívil Vídeň, zúčastnil
jsem se Světových dnů mládeže v Kolíně nad Rýnem. Samozřejmě jsem
byl i u nás za humny - na Ukrajině.
Na Ukrajinu je to z Łobozewa 14 km.

Situace v Polsku je jistě jiná, než
v naší republice.
Jsou nějaké rozdíly mezi věřícími
Poláky a věřícími Čechy?
Rozdílu mezi Čechami a Polskem jsem
si všiml, už když jsem byl na Smíchově. O Polácích se obecně soudí, že jsou
katolíci a že chodí do kostela. Jenže
u nás mnoho lidí chodí do kostela jen
proto, že se to sluší. Tu hodinu v kostele
nebo někde za ním nějak vydrží a pak
jdou domů. Tady cítím skutečnou víru.
Že lidé, kteří chodí do kostela si za
tím, v co věří, opravdu stojí. To mě
tu v kladném slova smyslu až zarazilo. Prostě víra je tu po tom, co církev
tu má za sebou, trochu jiná. Hlavně
starších lidí si vážím, že i přes to,
co často museli pro víru vytrpět, si ji
zachovali a nesou ji dál.

Byl jsem v Hradci Králové, Litoměřicích, Rakovníku, Olomouci, Brně,
v Petrovicích u Sedlčan...

Vraťme se k Vaší osobě a obraťme
list. Co máte rád z polské
a co z české kuchyně?
Z polské kuchyně mám rád pirohy
a bigos. Bigos – to je zelí s klobásou
a rajským protlakem. Z české kuchyně
mám rád ovocné knedlíky, ale chutnají mi též bramborové knedlíky
s omáčkou.
Máte nějaké koníčky?
Rád jezdím na koni, na kole, chodím
do přírody, hlavně do lesa nebo po
horách. Zajímá mě literatura o druhé
světové válce, z čehož jsem také
maturoval.
Co pijete rád?
Občas si dám sklenku bílého vína.
V Čechách jsem se naučil pít i pivo,
které jsem dříve nepil.
Máme období dovolených
a cestování. Kde jste byl v zahraničí
kromě České republiky?

Co jste viděl v Čechách a na Moravě
kromě Prahy a Kolína?

Jak často jezdíte domů k rodičům?
Když jsem ještě studoval, tak vždy
o prázdninách a pak ve zkouškovém
období, když se mi podařilo udělat
zkoušky brzy. Teď je to komplikovanější, nedávno jsem doma byl, ale jen
na otočku, protože o víkendech sloužím mše a ty se nedají zrušit, jen kdybych za sebe sehnal náhradu.
Jak dlouho Vám trvá cesta
do Vašeho rodiště?
Jezdím vlakem, cesta trvá téměř jeden
a půl dne.
Byli Vaši rodiče již v České republice?
V Praze byli již dvakrát.
Jak relaxujete?
Pustím si rádio a poslouchám hudbu.
To abyste měl spojení s Polskem?
Ne, většinou poslouchám české stanice, například Radiožurnál.
Jakou hudbu favorizujete?
Líbí se mi moderní, rocková hudba.
A co televize?
Televizi jsem neměl již pět let. Zde
na praskoleské faře televize je, ale
zatím nefunguje.
A co počítače a internet?
Jsem dosažitelný nejen po telefonu,
ale lze mi psát i na mailovou adresu
s.wojdyla@seznam.cz
Děkuji za rozhovor a přejeme Vám,
abyste se zde brzy cítil jako doma.
Za Zpravodaj se ptal Jaroslav Čáp
Převzato ze Zpravodaje Praskolesy
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STP na výletě
Začátkem prázdnin pořádáme každoročně celodenní výlet pro členy STP.
Letos jsme se vydali do Ostré nad Labem a do Loučeně. V Ostré jsme navštívili
Botanicus – historické centrum řemesel a bylinné zahrady. Odpoledne jsme strávili
v areálu zámku Loučeň, abychom prošli labyrintárium - 10 různých labyrintů
(kamenný, palisádový, tisový, provazový, pískovcový, dlážděný, travnatý, prstový
a buxusový, jen světelný ne, neboť funguje až za tmy). Někteří účastníci navštívili
interiér zámku. Počasí nám přálo, vrátili jsme se v podvečer.
Výbor STP
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co se u nás děje
oznámení

■ Restaurace Záložna
vás srdečně zve 2.9.2011 na posezení se
skupinou Rozjezd od 20.00 hod.
12.9.2011 vás zveme na „Pěknou“ v doprovodu skupiny Vinohradské Deto od
14.00 hod.
27.9.2011 se v baru Záložna uskuteční
Oldies párty od 20.00 hodin pro všechny
Vašíky a Václavy. Vstup zdarma.
■ Český svaz žen Hostomice pořádá
taneční kurzy v restauraci U Frajerů.
Přihlášky přijímá p. Menyová - nákupní
středisko - průmyslové zboží. Zahájení
tanečních kurzů 24. září 2011. Zápisné
1.100,- Kč.
Srdečně vás zve Český svaz žen Hostomice
■ Pojďte s námi na vycházku
STP v Hostomicích vás srdečně zve
ve středu 14. září 2011 na vycházku
z Libomyšle přes Kočvary do Lochovic.
Odjezd linkovým autobusem ve 12.40
hod. z Hostomic do Libomyšle u mostu,
pěšky přes Kočvary lesíkem do Lochovic
(3-4 km), odtud odjíždí autobus do
Hostomic ve 14.45, 15.04, 15.26, 15.52,
16.08, 17.26 hod. Udělejte něco pro své
zdraví!
■ OV STP Beroun připravuje rekondiční pobyt v Sezimově Ústí ve dnech
7.-14.4.2012, předpokládaná cena 4.800,- Kč.
Informace na telefonním čísle 736 282 467
nebo u paní Dědičové.
■ Zdravotnické potřeby Hostomice
■ zdravotní obuv ■ ortopedické stélky ■
kompresní punčochy ■ bandáže, ortézy
■ rehabilitační pomůcky ■ pomůcky pro
inkontinenci ■ tonometry, glukometry,
inhalátory.
Pracovní doba: Po
8.00-14.00 hod.
Út-Pá 8.00-17.00 hod.
So
8.00-11.00 hod.
Ne
7.00-10.00 hod.
Dle potřeby každý den do 22.00 hodin
na tel. 605 550 168, 605 550 168. Výdej na
poukazy pojišt. 111, 205, 217, 207, 213.
■ 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

■ Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze
z našeho chovu! Neprodáváme kuřice, ale
slepičky těsně před snáškou.
Stáří slepiček 18-20 týdnů - cena 138-148
Kč/ks, starší 20 týdnů - 155 Kč/ks.
Prodeje se uskuteční ve čtvrtek 29. září
2011 od 13.50 hod. u vlakového nádraží v
Hostomicích pod Brdy.
Případné bližší informace: tel. 728 605 840,
728 165 166, 415740719.
■ Pronajmeme pozemek o rozloze
516 m2 v centru obce Hostomice pod
obchodním domem Jednoty. Oplocený
pozemek má zpevněnou plochu s betonovými panely s přímým vjezdem z ul.
Nádražní.
Nabídky na email: jiri.budil@seznam.cz
■ Paní v důchodu nabízí hlídání vašeho
dítěte v Hostomicích. Podrobnosti na tel.
č.: 733 256 743.
■ Prodej bytu 2+kk v osobním vlastnictví, 60 m2, Hostomice, Tyršovo náměstí.
Velký obývací pokoj, prostorná koupelna
i chodba. Nová dřevěná okna, plovoucí
podlaha a dlažba, v ložnici koberec.
Velmi nízké náklady na provoz bytu cca
1.700,- Kč. Tel. 605 220 600.
■ Rodinná ekofarma v přechodném
období v Bezdědicích zahajuje od 1. září
prodej husí z volného chovu. Cena za kus
500,- Kč. V případě zájmu nás kontaktujte
na tel. č. 732 400 641 - David Kořínek.
■ Distribuční místo Euroklíčů
Svaz tělesně postižených v ČR o.s.
Okresní organizace Beroun
Na Parkáně 111, 266 01 Beroun
Euroklíč je určen držitelům průkazů
ZTP/P, ZTP, TP, onkologickým pacientům a diabetikům.
Informace na tel. č. 736 282 467.

poděkování

■ Děkujeme našim hasičům za obětavou pomoc při zdolávání zatopení rodinného domku v Široké ulici.
Manželé Záhoříkovi
■ Děkuji ČSŽ a STP za blahopřání
k mým narozeninám. Marie Sapančíková
■ Děkuji všem přátelům a známým
za projevenou soustrast k úmrtí mého
manžela Františka Němce.
Marie Němcová

Vzpomínka

■ Dne 19. září uplyne rok, kdy nás
navždy opustil můj manžel František
Sybol. S láskou vzpomíná celá rodina
a přátelé.
Marie Sybolová

co se děje
v podbrdech

■ Místní ženy měly v úterý 26.7. od 15
hod. v místní hospůdce letní posezení
s oslavou svátku Anny. Sešlo se několik
mužů i žen. Popřát přišli paní Anně Mecové k jejímu svátku pan Karel Šťastný,
pan Josef Ševčík a přinesli kytičku i dárek.
Pan Jiří Kačírek taky popřál paní Anně
k svátku s plným demižónem medoviny.
Zahráli nám naši muzikanti pan J. Kačírek, pan J. Manich a nejmladší Petr
Kačírek. Všichni se dobře bavili a zpívali
pěkné písničky.
■ V pátek 29.7. byla oslava 70. narozenin
našeho starosty hasičů pana Josefa Ševčíka.
Společně posedět do místní hospůdky
přišla rodina, známí i kamarádi. Paní
Mecová i paní Eliášková pro něj společně
s přáním složily i básničku. Pan J. Kačírek
a p. Mecová mu předali za hasiče, důchodce i kamarády dárky, např. koš plný uzenin,
klobás a salámů. Oslavenci vyhrávala místní kapela do pozdních večerních hodin.
■ Druhý den (30.7.) se konaly na rybníku rybářské závody - Noční lov, který
začínal od 12 hod. Zúčastnilo se 15 rybářů,
kteří soutěžili o největší rybu. Nejvíce
ryb a největší rybu ulovil p. M. Patočka.
Občerstvení připravila p. E. Krbcová s rodinou. O teplé pokrmy se staral Marek
Řezníček s bratrem Milanem Řezníčkem.
Posedět k rybníku přišli i místní občané.
Bylo špatné počasí, stále pršelo, tak závody skončily v 18 hod. Potom se někteří
rybáři a občané odebrali do místní
hospůdky, kde zakončili svoji akci.
Anna Mecová

klub betlém

Téma měsíce: Houby, houby, houbičky.
Rodinné centrum - Dětský koutek a posezení pro maminky, tatínky a prarodiče.
RC je otevřeno v pondělí a ve středu
od 9.00 do 18.00 hod., v úterý od 13.00
do 16.00 hod. a ve čtvrtek od 9.00 do
13.00 hod. Přijďte posedět a pohovořit si
s ostatními maminkami u kávy a čaje
v příjemném prostředí klubu. Na děti
čeká mnoho kamarádů, her a hraček.
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společenská rubrika / inzerce
■ 12.9. pondělí, 9.00-18.00 hod.
Houby - modelujeme, vystřihujeme,
malujeme
■ 14.9. středa, 9.00-18.00 hod.
Les - koláž z papíru, textzulu
a pohlednic
■ 19.9. pondělí, 9.00-18.00 hod.
Povídání o houbách, co se děje
v lese, poznáváme druhy hub
■ 21.9. středa, 9 00-18.00 hod.
Příprava na drakiádu, dekorační
dráčci
■ 26.9. pondělí, 9.00-18.00 hod.
Vyrobte si svého draka

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.
Aktivity pro děti a rodiče:
■ pondělí, dopoledne
Zpívánky, tanečky a cvičení
pro nejmenší
Bezplatné.
■ pondělí, 14.00-16.00, 16.00-17.00 hod.
Keramika pro děti i rodiče
40 Kč/lekce + 10 Kč výpal.
■ pondělí, 16.00-19.00 hod.
Výuka hry na hudební nástroje, zpěv
2500 Kč/rok.
■ úterý, 14.00-15.00 hod.
Lovecké střelectví pro mladší děti
30 Kč/lekce.
■ úterý, 15.00-16.30 hod.
Lovecké střelectví pro starší děti
30 Kč/lekce.
■ úterý, 16.00-17.00 hod.
Dovedné ručičky pro předškoláčky
50 Kč/lekce.
■ středa, 9.00-10.00 hod.
Výtvarná dílna pro rodiče i děti
Příspěvek na materiál 20-30 Kč.
■ středa, 10.00-10.45 hod.
Náboženství pro nejmenší
Bezplatné.
■ středa, 13.00-13.45 hod.
Náboženství pro první stupeň ZŠ
Bezplatné.
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■ středa, 14.00-14.45 hod.
Náboženství pro druhý stupeň ZŠ
Bezplatné.
■ středa, 17.00-18.00 hod.
Břišní tance
30 Kč/lekce.

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.

ZUBNÍ POHOTOVOST

■ středa, 18.00-19.00 hod.
Břišní tance pro dospělé
30 Kč/lekce.

Září 2011

■ pátek, 14.00-16.00 hod.
Doučování dětí
30 Kč/lekce.

■ 10. a 11. MUDr. Simona Tesařová
Loděnice, tel. 311 672 253

■ pátek, 14.00-17.00 hod.
Výuka hry na hudební nástroje, zpěv
2500 Kč/rok.
■ pátek, 16.00-17.00 hod.
Dovedné ručičky pro školní děti
50 Kč/lekce.
■ pátek, 17.00-18.15 hod.
Zumba pro starší děvčata a dospělé
30 Kč/lekce.
■ pátek, 19.00 hod.
Muzicírování pro mladé i starší
Hrajeme na kytaru, flétnu, bubínek
a zpíváme.
Program:
■ 5.9. pondělí, 14.00-17.00 hod.
Vycházka do lesa, návštěva
bažantnice s odborným výkladem
odchovu bažantí zvěře
■ 6.9. úterý, 13.00-16.00 hod.
Volná hra v RC
■ 7.9. středa, 9.00-18.00 hod.
Vaříme z hub, výměna receptů
■ 8.9. čtvrtek, 9.00-13.00 hod.
Volná hra v RC

■ 3. a 4. MUDr. Ladislava Švábová
Hořovice, tel. 311 513 375

■ 17. a 18. MUDr. Magdalena
Třesohlavá, Beroun, tel. 311 621 497
■ 24. a 25. MUDr. Monika Tilschová
Liteň, tel. 311 684 138
■ 28. MUDr. Richard Valta
Žebrák, tel. 311 533 384
Pohotovostní služba je v době
od 8.00 do 11.00 hodin.
Vydává: MěÚ Hostomice
Odpovědná osoba: Vít Šťáhlavský
Redakce: Ing. Vladimír Zachoval, Karel Grunt,
Jana Císařová, Bc. Lucie Maršálková - Holíková,
Sandra Svobodová
Grafické zpracování a tisk: Ivan Křenek, Hořovice
Adresa redakce: MěÚ Hostomice, Tyršovo nám. 165,
267 24 Hostomice, tel./fax: 311 584 116,
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Právo omylu a tiskových chyb vyhrazeno.
Text je chráněn dle autorského zákona.
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Uzávěrka HL je vždy 20. den v měsíci.
Do té doby můžete své příspěvky předávat písemně
pí Merunové na MěÚ, telefonicky nebo faxem
na číslo 311 584 116, nejlépe však v elektronické
podobě na e-mail: starosta@hostomice.cz
nebo kordulinka@email.cz
Děkujeme za příspěvky.
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