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Tak už máme začátek za sebou!  
Ale opravdu jen začátek.
Po vyhlášení vítězných ideových 
záměrů se uskutečnila výstava všech 
zúčastněných prací. Výstava začala 
vernisáží dne 1.7.2010. Slavnost-
nímu zahájení byli přítomni občané, 
členové komise a samozřejmě archi-
tekti, kteří se umístili na prvních 
třech místech, stejně tak i autoři 
dvou prací, kteří získali zvláštní 
ocenění.  Díky členům Svazu tělesně 
postižených v Hostomicích byla 
výstava přístupná veřejnosti 6 dnů  
v týdnu až do 17.7.2010. Dle zápisů  
v kronice výstavu zhlédlo 317 občanů. 
Zájemců bylo více, ale ne všichni  
se zvěčnili do knihy.

Pokračování a další informace  
na straně 4

Architektonická soutěž Revitalizace Tyršova náměstí
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Informace o stavbě  
Zkapacitnění toku Chumava  
v k.ú. Hostomice pod Brdy
Zemědělská vodohospodářská správa je správcem vodního 
toku Chumava, který protéká intravilánem města Hostomice. 
V listopadu  2009 byly v k.ú. Hostomice zahájeny práce na 
úpravě koryta Chumavy z důvodu zkapacitnění toku pro 
převedení povodňových průtoků o velikosti povodňové vlny 
Q50. Účelem této stavby je protipovodňová ochrana města 
Hostomice.  
Úprava řeší snížení procesu zanášení koryta vodního toku 
sedimenty, omezení transportu splavenin (štěrk, větve apod.) 
z úseku nad Hostomicemi, omezení negativních účinků vodní 
eroze v korytě toku a zlepšení odtokových poměrů v intravi-
lánu města. 
Investorem stavby je Zemědělská vodohospodářská správa.
Členění stavby je rozděleno do šesti stavebních objektů: 
SO 01 Retenční přehrážka v km 12,903 - záchytný prostor  
 550 m3

SO 02 Rekonstrukce dřevěných prahů a kamenných stupňů  
 v km 11,818 až 13,040
SO 03 Zkapacitnění koryta v Hostomicích - km 11,267  
 až 11,801 - vybudování kynety ve dně stávajícího  
 koryta, pomístní rekonstrukce břehových zdí,  
 rekonstrukce zdi na pravém břehu v dolní části  
 intravilánu, vybudování brodu
SO 04 Brod v km 11,730
SO 05 Odběr vody pro rybník v km 11,863
SO 06 oprava zdiva klenbového mostku v km 13,009  
 - investice MěÚ Hostomice
Délka úpravy je 1 773 m.
Cílem navržených úprav je ochrana intravilánu města Hos- 
tomice před povodňovými průtoky až do hodnoty Q50. 
Stávající kapacita koryta se v současné době pohybuje mezi 
hodnotou Q5 - Q20.
Koncepce navržených úprav a jednotlivé konstrukce jsou 
navrženy s ohledem na dosažení příznivých ekologických 
důsledků, s ohledem na vhodné začlenění do krajinného 
prostředí a zlepšení stavu koryta toku v intravilánu města.
Akce je zařazena do programu Prevence před povodněmi 
II. etapa, který spravuje Ministerstvo zemědělství. Termín 
ukončení stavebních prací je 30.11.2010. V roce 2011 pro-
běhne majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených 
pozemků, zakončené kolaudačním souhlasem. Akce je finan- 
cována z prostředků EU, vč. projektové dokumentace, 
zaměření a majetkoprávního vypořádání. 
Na základě veřejného výběrového řízení tuto zakázku získala 
firma CGM Czech a.s. Říčany za cenu 5.170.621 Kč bez DPH 
s termínem ukončení prací dle Smlouvy o dílo k 30.11.2010.

NOVÝ ODBORNÝ  
LESNÍ HOSPODÁŘ  
MĚSTSKÝCH LESŮ
Stávající odborný lesní hospodář Ing. Vartýř se roz-
hodl odejít k 31.8.2010 do důchodu. Z tohoto důvodu 
se pan starosta rozhodl vypsat výběrové řízení na  
nového odborného lesního hospodáře městských lesů. 
Do výběrového řízení se přihlásilo dvanáct uchazečů,  
se kterými zastupitelé za účasti přizvaného odbor-
níka absolvovali přijímací pohovor. Z těchto dvanácti 
uchazečů byli zastupiteli vybráni tři uchazeči, se který-
mi komise životního prostředí absolvovala pochůzku  
po našem lese s tím, že jednotlivým uchazečům byly 
kladeny otázky týkající se hospodaření v našich lesích.  
Z těchto tří uchazečů byli zastupitelům komisí život-
ního prostředí doporučeni dva uchazeči, kteří dle 
názoru komise životního prostředí byli svými znalostmi 
a zkušenostmi téměř vyrovnáni. 
Zastupitelé poté na veřejném zasedání po diskusi  
vybrali na místo odborného lesního hospodáře městských 
lesů pana Miloše Černého. Ten v září nastoupí místo  
Ing. Vartýře. Nejprve však budou v lese fungovat nějakou 
dobu ještě spolu, aby si hospodaření v lesích předali.

Vít Maršálek

VODOVOD A KANALIZACE 
BEZDĚDICE-RADOUŠ
Výstavba vodovodu a kanalizace v Radouši a Bez- 
dědicích se zase o kousek více posunula směrem  
k realizaci. Koncem srpna totiž nabylo právní moci  
rozhodnutí o výběru projektanta na tuto akci. Projek-
tant byl vybírán dle zákona o veřejných zakázkách. 
Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 15 ucha-
zečů, ale jen 7 z nich splnilo kvalifikační kritéria.
Výběrové řízení vyhrál Ing. Václav Ureš, který nabídl 
nejnižší nabídkovou cenu, a to: 1.531.600,- Kč bez 
DPH. 
Zakázka obsahuje (vyjma projekčních prací) i obsta- 
rání veškerých podkladů pro projekční práce, 
inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení 
a autorský dozor. Stavební povolení na tuto akci by 
mělo být vydáno nejpozději do 15 měsíců od uzavření 
smlouvy o dílo. Nyní záleží na zastupitelstvu města, 
zda vybraného uchazeče potvrdí a zda uvolní finanční
prostředky na tuto akci. Vít Maršálek
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MĚSTSKÝ ÚŘAD  
INFORMUJE
■ Veřejné zasedání 

se uskuteční ve středu  
22. září 2010 od 18.00 hodin  

v hasičské zbrojnici v Radouši.

■ Úřední sobota 
proběhne 4. září 2010.

■ Oznámení pro občany: 
autobusové zastávky budou  
od 10. do13. září přesunuty  

do dolní části Tyršova náměstí  
z důvodu posvícení.

■ Městská knihovna  
Hostomice

Otevírací doba:
Pondělí 9-12, 13-17 hod.
Středa 13-17 hod. - děti
Pátek 10-12, 13-15 hod.

Sobota 8-11 hod. - vždy první  
v měsíci

Ceník služeb:
Registrační poplatky na 1 rok

Dospělí 100,- Kč
Děti 50,- Kč

Každý další rodinný příslušník 
20,- Kč

Objednání knihy z jiné knihovny 
50,- Kč za každou knihu

Internet zdarma
Písemná upomínka - úhrada 

poštovného
Výpůjční lhůta jsou 4 týdny

e-mail: knih.hostomice@seznam.cz
www.knihovna hostomice.cz

■ Prosíme občany,  
aby respektovali zákaz vodění  

psů na dětská hřiště,  
a to zejména v Bezdědicích  

a v Radouši, kde hřiště  
nejsou oplocena.

Městský úřad Hostomice, Tyršovo náměstí 165, 267 24 Hostomice
vyhlašuje ve smyslu §6 zákona číslo 312/2002 Sb.

VEŘEJNOU VÝZVU
k přihlášení zájemců na obsazení jednoho pracovního místa  

na pozici REFERENT STAVEBNÍHO ÚŘADU

Místo výkonu práce: Hostomice

Platová třída: 8. (9. v případě složení zkoušky odborné  
 způsobilosti)

Požadavky kladené na uchazeče: Fyzická osoba
 Státní občanství ČR 
 Minimálně 18 let věku
 Způsobilost k právním úkonům
 Bezúhonnost
 Ovládá český jazyk
 Řidičský průkaz skupiny „B“
 Uživatelská znalost práce s PC (MS OFFICE)
 ÚSO ukončené maturitní zkouškou
 Jako výhoda uchazeče bude posuzováno:
 - vzdělání stavebního směru
 - vykonaná zkouška odborné způsobilosti  
  (uchazeči bez vykonané zkoušky odborné  
  způsobilosti budou muset tuto složit  
  po nástupu do zaměstnání)
 - znalost stavebního zákona
 - praxe ve státní správě

Doklady předložené uchazečem: Přihláška uchazeče obsahující
 - příjmení, jméno, titul zájemce
 - datum a místo narození zájemce
 - státní příslušnost zájemce
 - místo trvalého pobytu zájemce
 - číslo OP zájemce
 - datum a podpis zájemce
 Výpis z rejstříku trestů (ne starší 90 dnů)
 Maturitní vysvědčení (ověřená kopie)
 Strukturovaný životopis
 Souhlas se shromažďováním osobních údajů

Lhůta pro podání přihlášky: do 13.9.2010 do 12.00 hodin

Adresa pro podání přihlášky: MěÚ Hostomice,  
 Tyršovo náměstí 165, Hostomice

Způsob podání přihlášky: Poštou v zalepené obálce označené v levém  
 horním rohu příjmením, jménem a adresou  
 odesilatele a se zřetelným označením v levé  
 dolní čtvrtině obálky nápisem: 
 „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ VÝZVA  
 - PŘIHLÁŠKA – REFERENT STAVEBNÍHO  
 ÚŘADU“

V Hostomicích dne 11.8.2010 Vít Šťáhlavský, starosta



CO SE U NÁS DĚJE

4 HOSTOMICKÉ LISTY

REVITALIZACE 
TYRŠOVA NÁMĚSTÍ  
V HOSTOMICÍCH II
Dalšími kroky k realizaci byla návštěva rad-
nice na Dobříši. Ve složení pp. Šťáhlavský 
– starosta, Ulrich – odborník na evropské 
dotace a Zachoval – předseda finanční
komise, jsme navštívili p. starostu Melšu  
s jeho pracovnicí útvaru rozvoje, která  
realizaci výsledku architektonické soutěže 
na revitalizaci dobříšského náměstí má na 
starosti. Chtěli jsme se dozvědět, jak daleko 
je s realizací Dobříš, která s celou akcí má 
cca 2 roky náskok, a jestli jejich zkušenosti 
nejsou k nám do Hostomic přenosné. 
Přijetí bylo velmi vlídné, vstřícné a pra-
covní, bohužel spíše s negativním vyzněním. 
Dobříši se zkrátka žádné peníze na reali-
zaci získat nepodařilo. Jejich snaha nara-
zila kromě jiného na nedostatek krajských 
prostředků nutných pro spolufinancování
z evropských fondů a momentální snahu 
veřejných prostředků šetřit, kde se dá. 
Dobříšskou nevýhodou je špatná možnost 
etapizace projektu, která je daná charak-
terem úprav obsažených v jejich vítězném 
návrhu. 
Tady je zřejmě naše hlavní naděje na 
možnost realizace úprav u nás. Musíme  
projekt rozdělit na takové etapy, které 
finančně zvládneme v krajním případě 
i bez dotací. Náš projekt to umožňuje. 
Dále jsme jako zastupitelé absolvovali  
podrobnou prezentaci vítězného návrhu ze 
strany rozšířeného týmu jeho tvůrců. 
Začali jsme v tělocvičně, kde přítomné za-
stupitele oceněnými návrhy velmi zajímavě 
provedla paní sochařka Monika Immrová 
– členka hodnotitelské poroty. 
Následoval přesun k elektronické tabuli  
v učebně chemie a výklad autorů s diskuzí 
a vysvětlením všech záměrů a východisek 
tvůrců architektonického návrhu. Přede-
vším byla ze strany autorů zdůrazněna 
nabídka dalšího dialogu se zastupiteli  
i občany města, která by měla směřovat  
k co nejširšímu pochopení a přijetí 
navrhovaného řešení. 
O veškerých dalších krocích budeme pečlivě 
informovat. V. Zachoval

Architektonická soutěž  
Revitalizace Tyršova náměstí
Pokračování ze strany 1
Řada občanů se vyjádřila k vystavovaným pracím. Z celkového počtu 
81 zápisů chválilo 44 občanů vítězný projekt. O třech zápisech lze říci, 
že byly svým vyjádřením neutrální. Osmnáct občanů upřednostňovalo 
jiné práce. Někteří (4) by rádi vybrali z každého projektu jisté části.  
Čtyři občané nechtěli raději žádné změny a park by ponechali v součas-
ném stavu s jistým doplněním. Nejčastějšími připomínkami bylo malé 
množství travnatých ploch (12) a nevhodnost betonových cest (6). Čtyři 
připomínky se týkaly dalšího řešení dopravy a parkování. Ve 2 případech 
si občané postěžovali, že není řešena nová budova pro hasiče. V tuto  
chvíli to ani nebylo záměrem. Osm připomínek poukazovalo na chybějící 
vodní plochu či kašnu. Dva občané byli zřejmě zahrnuti růzností návrhů 
a jejich množstvím a upřímně napsali, že by si nevybrali. 
Překvapivá byla i jedna připomínka, že nebyla žádná spolupráce  
s místními občany. Snažili jsme se, aby nejdříve se mohli vyjádřit  
k Tyršovu náměstí a k jeho funkčnosti právě občané prostřednictvím  
anketního lístku v prosinci 2009. Náměty občanů z došlé ankety se staly 
prvními podklady pro zadání podmínek této architektonické soutěže. 
Píši prvními, neboť v další etapě bychom vás rádi, vážení občané, přizvali 
k široké diskusi o podobě našeho náměstí. Vaše názory a dojmy z výs-
tavy jsou pro další práce nezanedbatelné. Vítězný návrh není projekt,  
ale pouze ideový záměr, který bude dále doplňován našimi požadavky  
a představami o konečné tváři Tyršova náměstí a odbornými doporu-
čeními z oborů dopravy, parkových úprav aj.
Jistě je přáním nás všech mít pěkné a funkční náměstí. K řadě přání 
občanů se připojuji i já. Kéž bychom už začali s jeho realizací.

J. Walterová
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Posezení na hřišti v Bezdědicích
STP připravil pro své členy i přátele srpnové odpolední  
posezení na hřišti v Bezdědicích. Lidé si popovídali u kávy, 
s chutí si zazpívali známé písničky za doprovodu pana Jiřího 
Rysky, který hrál na kytaru. Na hřišti se sešlo kolem 40 lidí. 
Děkujeme členům Maracana Bezdědice za bezplatné poskyt-
nutí služeb.

Posvícenské posezení
14. srpna se jako každý rok sešli nejen lidé z Bezdědic,  
ale i mnozí další na tradičním posvícenském posezení  
na návsi. Každý přinesl spoustu dobrot k ochutnání,  
tentokrát ale všichni mohli ochutnat i grilované prasátko.  
Je to skvělá příležitost, jak se setkat s lidmi, které člověk 
běžně nepotkává.
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STRMÁ KARIÉRA
Jiří Havelka se narodil 25. července 
1892 v ruském městě Orel. Právnická 
studia však dokončil už v Praze. 
Prvním jeho významným postem 
bylo ministerstvo železnic, kde pra-
coval jako vrchní odborový rada, 
později také osobní tajemník něko-
lika ministrů. Po vzniku ČSR se stal 
soukromým docentem pro správní 
vědy a československé správní právo 
na Univerzitě Karlově a v roce 1933 
postoupil na Nejvyšší správní soud. 
Tam se blíže seznámil s Emilem 
Háchou, který stál v jeho čele. Há-
cha si ho také po Benešově abdikaci 
(a Šámalově odchodu) vybral jako 
vedoucího Kanceláře prezidenta re-
publiky. 1. prosince 1938 byl Havelka 
jmenován také ministrem bez port-
feje (v Beranově vládě) a 27. dubna 
1939 (ve vládě generála Aloise Eliáše) 
ministrem dopravy a (do 3. února 
1940) náměstkem předsedy vlády.  
Byl to právě on, kdo Háchovi kandi-
daturu bývalého legionáře Eliáše na 
premiéra doporučil. A nemýlil se. 
Generálovy schopnosti a povahové 
vlastnosti mu jako premiérovi přinesly 
brzy autoritu u většiny politiků. 
Přitom pouze několika zasvěcencům 
bylo známo, že Eliáš přebírá funkci  

už jako člen rady starších Obrany 
národa (kterou založil v březnu 1939 
s generály Bílým, Vojcechovským  
a Vojtou) - největší ilegální vojenské 
organizace 2. odboje. S domácím 
i zahraničním odbojem udržoval 
kontakty (a poskytoval mu užitečné 
informace) i Jiří Havelka. Jediný, 
kdo Eliášovi od začátku právem 
nedůvěřoval, byl K. H. Frank - šéf 
protektorátního útvaru SS a policie. 
Ještě víc než Eliáše Frank nesnášel 
pragmatického, nebojácného a impul- 
zivního Havelku, s nímž se dostával 
pravidelně do ostrých sporů (Eliáš  
si ho vybral pro jeho odvahu už  
v roce 1939, aby s ním protestoval  
na velitelství SS v Petzkově paláci 
proti zatýkání Čechů, Jiří Havelka 

později zastupoval při složitých jed-
náních protektorátní vládu a jako 
právník zabránil vydání řady zákonů 
navrhovaných Frankem, které měly 
potlačit svébytnost českého národa). 
25. dubna 1941 se však nakonec K. H. 
Frankovi přece jen podařilo prosadit 
to, oč dlouhodobě usiloval - jeho 
odvolání z vlády i místa kancléře.  
Za záminku si vzal skutečnost, že 
Havelka odmítl zaujmout stanovisko 
k přepadení Jugoslávie Německem. 
Po příchodu zastupujícího protek-
tora Reinharda Heydricha v září 
1941 byli Havelka a Eliáš týž den 
zatčeni a oběma hrozil – jak sdělil 
Háchovi osobně Frank - trest smrti. 
Prezident se je snažil všemožně  
zachránit. V prosinci 1941 se mu 

JIŘÍ HAVELKA
OPRAVENÝ PŘÍBĚH
Komunistická propaganda pokřivila dějiny tohoto státu natolik,  
že se na mnohé události a osobnosti minulosti díváme stále ještě  
pohledem té doby. Muž, o kterém se chci zmínit, sice za války neskončil 
na popravišti, ani v koncentračním táboře (byl „jen“ vězněn gestapem), 
nicméně si za svoje postoje a činy zaslouží úctu a obdiv.

Protektorátní vláda gen. Eliáše - Jiří Havelka první vpravo
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alespoň podařilo (po poskytnutí  
písemné záruky) dosáhnout propuš-
tění Havelky do domácího vězení,  
v němž setrval (jako vězeň gestapa)  
až do konce války. Za zmírnění 
trestu byl však Hácha nucen zaplatit 
několika velmi bolestnými ústupky 
(například jmenováním minis-
try vlády esesáka Waltera Bertsche  
a kolaboranta Emanuela Moravce). 
Generál Eliáš byl nakonec po aten-
tátu na Heydricha na přímý příkaz 
Himmlera (jako jediný premiér oku-
pované země) zastřelen (19. června  
1942). Prezident Hácha sice zoufale  
žádal až u Hitlera o změnu tres-
tu smrti na doživotí, avšak bez  
úspěchu.

NEZASLOUŽENÝ PÁD
Po válce se otevřel prostor pro 
vyřizování účtů. Často ho bohužel 
využívali ti, kteří měli máslo na hlavě. 
Cílem odbojářů (kdyby jich bylo 
skutečně tolik, kolik se jich po válce 
za ně vydávalo, osvobodili bychom 
se dávno sami) se stali i ministři  
protektorátních vlád. „Bývalí kole-
gové, s nimiž jsem sloužil v druhé 
vládě Syrového, ve vládě Beranově  
a pak Eliášově, byli představováni 
národu a cizině jako kolaboranti  
s Němci, kteří schvalovali okupaci  
a zrazovali národ. Jsem povolaným 
svědkem, který je připraven, aby to 

vyvrátil a řekl národu pravdu,“ proh-
lásil na obranu svých někdejších 
kolegů v roce 1945 bývalý ministr 
zemědělství Ladislav Feierabend 
(který po prozrazení své odbojové 
činnosti na radu Eliáše emigroval 
a stal se členem londýnské exilové 
vlády). Marně. Půldruhého roku 
po osvobození (v lednu 1947) došlo  
i na docenta Jiřího Havelku, který  
byl zatčen a v rámci retribučního 
řízení postaven v procesu s předse- 
dou protektorátní vlády Rudolfem 
Beranem a jeho ministry (dalšími 
byli armádní generál Jan Syrový,  
Josef Černý a Otakar Fischer) před 
Národní soud. Komunistický tisk 
požadoval pro všechny nejvyšší 
tresty. Beran, jako bývalý předseda 
agrární strany, zakázané Košickým 
vládním programem, byl označen 
za zrádce národa (právě zákaz pěti 
stran, nakloněných Benešovi, které 
získaly ve volbách v roce 1935 celkem 
2 928 828 hlasů, plus povolení pouze 
čtyř politických stran v rámci so-
cialistické Národní fronty, byly dva 
z mnoha „triků“, díky nimž vyhrála 
v roce 1946 KSČ volby a naše země 
se nasměrovala k vývoji v roce 1948). 
Později před soudem vyšlo najevo,  
že vyšetřovatelé nutili svědky ke 
křivým výpovědím proti Beranovi,  
naopak svědkové obhajoby byli opo- 
míjeni. Havelka byl přese všechno  

21. dubna 1947 shledán nevinným 
a soud ho (stejně jako Černého  
a Fischera) osvobodil. Beran se  
Syrovým byli odsouzeni ke dvaceti 
letům těžkého žaláře. 
Nicméně po únoru 1948 nastupující 
totalitní režim donutil Jiřího Havel- 
ku opustit Prahu, a ten strávil zbytek 
života v Hostomicích pod Brdy. 
Většina lidí, kteří o jeho skutečném 
osudu nic nevěděli, v něm viděla 
kolaboranta. Ostatně, podobně bylo 
ještě docela nedávno nahlíženo  
i na jeho přítele a hrdinu s velkým  
H generála Eliáše, jenž neváhal 
položit za svou vlast život. JUDr. 
Jiří Havelka o hlavu sice nepřišel, 
leč posledních více než deset let 
života byl nucen dožít v ponížení  
a nedůstojných podmínkách. Jediné, 
čím si mohl alespoň trochu přilepšit, 
byla výuka cizích jazyků. O tu ale  
v té době skoro nikdo nestál (já jsem 
jako desetiletý patřil mezi jeho pár 
žáků). 
Bývalý ministr Havelka zemřel  
5. června 1964. Nikdo z jeho teh- 
dejších spoluobčanů nejspíš nevěděl, 
že odešel člověk, který jen o vlas 
unikl popravišti a jehož zásluhou 
protektorátní vláda odmítla vydat 
protižidovské zákony (prosadil je až 
po jeho odchodu K. H. Frank)!

Vašek Vašák, novinář

667. poutní mše svatá v Bezdědicích
Na letošní poutní mši svatou v Bezdědicích přišlo více 
jak sto poutníků z okolních farností a obcí. Již půl hodi- 
ny před začátkem mše svaté začali poutníci přicházet 
do kostela a v tiché modlitbě za vyzvánění zvonu 
očekávali začátek mše svatá. Ta byla zahájena staro- 
bylou poutní písní „Tisíckrát pozdravujeme tebe“,  
kterou mnozí jistě znáte od svých babiček. Součástí  
mše svaté byl i křest malého děvčátka. Tradiční 
bezdědická pouť při svátku Nanebevzetí Panny Ma-
rie má svoji velikou oblibu u lidí. Krásná je atmosféra  
v kostele, kde vedle sebe sedí i pět generací v lavici  
a s pokorou společně děkují Panně Marii za vyslyšené 
prosby. Pevně věřím, že se lidé opět vrátí k duchovním 
hodnotám. Vít Šťáhlavský
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■ Senioři na výletě
Na začátku prázdnin podnikli členové STP  
v Hostomicích celodenní výlet do Červeného 
Újezdu a do Lán. 
Hrad Červený Újezd vznikl teprve v letech 
2001-2002. Mile nás překvapil svým exterié-
rem i rozsáhlým muzeem českého venkova  
minulého a předminulého století. 
Navštívili jsme dílny tradičních řemesel, 
skanzen s větrným mlýnem, zvonicí, vinným  
sklípkem, salaší, milířem, špejcharem, nád-
hernou romantickou zahradu s více jak  
tisícem různých druhů rostlin. 
Odpoledne jsme zamířili na zámek v Lánech, 
oblíbené místo T. G. Masaryka, letní sídlo 
prezidentů naší republiky. Pozdně renesanční 
zámek původně sloužil jako lovecký zámeček. 
Veřejnosti je nepřístupný. Prohlédli jsme si 
pečlivě udržovaný přilehlý park, zámeckou 
kapli a skleníky. 
Prožili jsme příjemný letní den. Výbor STP
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Pražský biskup v Hostomicích
Dne 25.6.2010 byl v Náboženské obci Církve československé husitské vysvěcen 
do jáhenského stavu Bc. Ivan Bařinka, který působí v Hostomicích již od roku 
2005 jako kazatel. Svěcení provedl bratr biskup ThDr. David Tonzar, Th.D., 
za přítomnosti dalších duchovních z církve.
Na tento slavnostní den kromě členů náboženské obce přijali pozvání kyrgyzský 
konzul, armádní kaplan vojenské policie, akolyta Katolické církve a hlavní 
představený ukrajinského kláštera z Rakošina ze Zakarpatské oblasti. Modliteb-
na sboru byla zaplněna do posledního místa. Bratr biskup v kázání vyzval věřící, 
aby si vzájemně dokázali odpustit, nepomlouvali se a byli si vždy vzájemnou 
oporou. 
Svěcení proběhlo v nově upravených prostorách farního úřadu a modlitebny,  
která změnila radikálně svůj ráz a stala se velmi příjemným příbytkem nejenom 
pro členy sboru. Opravy objektů se prováděly hlavně k letošní oslavě 90. výročí 
založení Církve československé husitské. Náboženská obec Hostomice zve 
své členy ke shromáždění Náboženské obce, a to dne 30.9.2010 v 18.00 hodin  
v modlitebně Husova sboru, kde je nutné projednat další činnost rady starších, 
které končí její volební období. Bc. Ivan Bařinka

■ Prázdniny...
Prázdniny si každý užíval po svém. 
Například „ex-pert HST„ nebo „Ali-
en 23„ (mimozemšťan 23) sprejují 
po všem, na co narazí. Ničí majetek 
nesmyslnými čmáranicemi, o nichž 
si myslí, že jsou grafiti.

„Naši„ sprejeři zřejmě nikdy neviděli 
grafiti od člověka, co aspoň trochu
sprejovat umí. Chtějí se to naučit, ale 
bylo by lepší, kdyby si to nacvičovali 
na svém domě, popelnici či plotu. 
Věřím, že by jim všichni byli vděčni 
(kdyby nás neotravovali těmi svými 
nesmyslnými, nehezkými výtvory, 
na kterých není mnohdy ani poznat 
co znázorňují). Za grafiti lze podle
zpracování považovat sprejování, 
fixy, leptání, rytí a gumoasfaltové
barvy.

Nebo také dva neznámí, kteří jen 
tak z prázdninové nudy zapalují 
auta nejen v Hostomicích. Přibližně 
ve stejné době, kdy byla zapálena 
auta v Hostomicích na náměstí před  
restaurací „Záložna“, hořela také  
dvě auta v Hořovicích. Nedovoluji 
si však tvrdit, že to mají na svědo- 
mí jedni a titíž žháři. To vědí nejlíp 
jen oni sami.

Také se nejspíš u nás někde v okolí 
vytváří nové hřiště pro děti. Jak  
jinak pochopit odcizení houpaček  
ze hřiště ve Lštěni a herních řádů 
hřišť z nástěnek. Děti se nemají  
na čem houpat, tak doufám, že je 
ten, kdo si houpačky odnesl, pozve  
k sobě na hřiště!

Není to však jediné, co někdo odcizil. 
Své o tom vědí stavbaři, kterým 
někdo vykradl buňku.

Sandra Svobodová
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JAK SE VYVÍJÍ DOBROVOLNICTVÍ  
V DOMOVĚ HOSTOMICE – ZÁTOR
Domov Hostomice – Zátor vstoupil v roce 2007 do projektu „Management 
dobrovolnictví“. V rámci tohoto projektu jsme si vytvořili vlastní dobro-
volnický program „ušitý na míru“ podmínkám domova, cílové skupině 
uživatelů i možnostem daným lokalitou. Vzhledem k položení domova  
3 km od města Hostomice bez dopravní obslužnosti není jednoduché  
dobrovolníky získávat, ani následnou spolupráci trvale udržet. Navíc  
Hostomice ani okolní obce nemají žádné střední či vysoké školy, které 
bývají nejčastějším zdrojem dobrovolníků. I přes výše zmíněné překážky  
se podařilo v domově dobrovolnictví nastartovat a již čtvrtým rokem  
spolupracujeme s mladšími i staršími dobrovolníky. 
Služebně nejstaršími dobrovolníky v našem domově jsou paní Hašková  
a pan Vrňata z Berouna, kteří k nám dojíždí již čtvrtým rokem, vždy  
jedenkrát v měsíci na sobotní odpoledne a tráví s uživateli příjemné chvíle 
při povídání na pokoji nebo při vycházce do okolí domova. 
Jako dobrovolníci také začínají lidé, kteří chtějí v domově pracovat. 
Během několika dní si tak vyzkouší, co práce se seniory obnáší a zjistí, zda  
by je bavila, či nikoliv. Tímto způsobem se eliminuje riziko ukončení  
pracovního poměru ve zkušební lhůtě a senioři, kteří hůře snášejí změny, 
mají možnost si na budoucího zaměstnance postupně zvykat.
Neopomenutelná je i spolupráce se Základní školou Pavla Lisého  
v Hostomicích. Každoročně žáci devátých, někdy i osmých ročníků, 
navštěvují seniory, předčítají krátké úryvky z knih nebo časopisů, povídají 
si o aktualitách z blízkého i vzdáleného okolí i zajímavostech ze života 
seniorů, zahrají a zazpívají, uvaří kávu, nebo vezmou seniory na vozíčkách 
na vyjížďku do parku. V letošním roce nás pravidelně navštěvovali slečna 
Kristýna Lapáčková, Lucie Šebková, Gabriela Maršálková, Vojta Matějček 
a Tomáš Dědek. S některými z nich jsme se domluvili i na prázdninové 
spolupráci. 
Tento výčet dobrovolníků a jejich aktivit samozřejmě není vyčerpávající, 
dobrovolníci přicházejí a odcházejí, někteří zůstanou jen jednou či dva- 
krát, někteří po několik let. Všichni však zaslouží uznání a velký dík za 
to, že se dokážou i v dnešním uspěchaném světě na chvíli zastavit a udělat  
radost člověku, který to potřebuje.

Zloději nevynechali  
ani domov pro seniory
Na jaře letošního roku jsme umístili 
do lesíka u cesty vedoucí k domovu 
posezení sestávající ze stolu a dvou 
lavic. Naším záměrem bylo zpříjemnit 
vycházku nejen našim uživatelům, 
dopřát jim odpočinku po výšlapu do 
strmého kopce vedoucího k domo- 
vu, ale také kolemjdoucím turistům  
a houbařům. Zátor je romantický 
kout a les poskytuje stín v horkých 
letních dnech. Jak senioři, tak kolem-
jdoucí tuto příležitost využívali, 
každou chvíli zde někdo poseděl.  
Dokonce i senioři, kteří si na delší  
vycházku dříve netroufali, nyní  
s vidinou odpočinku v půli cesty  
se odvážili vyjít i několik desítek 
metrů dále. 
Bohužel nás mimo turisty a houbaře 
navštívil i zloděj a 9.7. naše pose- 
zení, i přes označení, že je majetkem 
Domova Hostomice – Zátor, zmizelo. 
I když sestava vážila několik desítek 
kilogramů, zloděj nelenil a posezení 
nyní zdobí nějakou zahradu. Škoda 
jen, že zloději asi nemají svědomí,  
jinak by se totiž musel vcítit do si- 
tuace starého člověka, kterému dělá  
chůze velké problémy, často i bolest,  
a když s velkou námahou a sebe-
zapřením konečně dojde na místo 
odpočinku, zůstanou mu jen oči  
pro pláč a náročná cesta zpět.



Mons.  
Václav Malý  
v Bezdědicích

V Bezdědicích 18. září  
v 10.00 hod. v kostele Na-
nebevzetí P. Marie bude 
celebrovat mši svatou 
Mons. Václav Malý, světící 
biskup pražský. 
Po mši svaté bude v parku  
u kostela vysvěcen kříž  
jako vzpomínka na hřbitov 
z let 1343-1784. 
Zváni jsou všichni lidé  
dobré vůle.
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OZNÁMENÍ
■ Restaurace u Frajerů vás srdečně zve 
na posvícenskou zábavu dne 11.9.2010 
od 20.00 hod. Hraje a zpívá Rhytmic.  
Je pro vás připraven rautový stůl, módní 
přehlídka. Vstupné 120,- Kč.
■ Restaurace u Frajerů Vás srdečně  
zve na pěknou hodinku dne 13.9.2010 
od 15.00 hod. Hraje a zpívá pan Ladislav 
Zrzavý.
■ Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět
prodává slepičky snáškových plemen Hisex  
hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, 
kropenatý, černý a modrý. Stáří slepiček 
17-20 týdnů - garantujeme začátek snášky 
maximálně do 4 týdnů od data prodeje. 
Cena 138-148 Kč/ks dle stáří. Prodej se 
uskuteční v úterý 14. září 2010, Hostomice 
pod Brdy - u vlakového nádraží. Případné 
informace tel: 728 605 840, 415 740 719, 
728 165 166.
■ Broušení nůžek a nožů, čistírna peří
Do našeho města přijede pojízdná čistírna 
peří, která provádí čistění peří, šití 
prošívaných dek a polštářů na počkání. 
Sypkovinu dodá firma. 13.-16. září 2010 
od 9.00 do 18.00 hod., stanoviště u pošty.
■ Cvičení
Opět pokračujeme v aerobiku a body 
stylingu! Těšíme se na vás každou středu 
od 18.00 hod. v tělocvičně ZŠ. Začínáme 
ve středu 15. září 2010, zacvičit si můžete  
za poplatek 30 Kč.

Jana Císařová a Jana Součková

■ Využijte příspěvku na rehabilitaci!
Výbor STP v Hostomicích nabízí svým 
členům příspěvek na pobyt v solné 
jeskyni, nebo na vstup do plaveckého ba-
zénu, nebo jakoukoli masáž. Organizace 
poskytne každému členovi příspěvek  
50,- Kč proti předloženému dokladu  
o zaplacení. Vyřizuje pí Dědičová (lze vyu-
žít 1x, nejpozději do konce tohoto roku).
■ Informace pro členy STP,  
MO Hostomice
Na OV v Berouně (komunitní centrum) 
jsou pro držitele průkazu ZPP a ZTP/P  
k dispozici zdarma Euro klíče.
■ Zveme vás na procházku lesem 
z Hradce přes Jelení Palouky k Loužku do 
Malého Chlumce (asi 3,5 km), případně 
pěšky až do Hostomic kolem Šiberné. 
Linkový autobus odjíždí z Malého Chlum-
ce zpět do Hostomic ve 14.58, v 16.22, 
v 16.54, vlak z Osova v 16.52 hod. Sraz  
v úterý 14. září 2010 ve 13.10 u autobu- 
su směr Dobříš v Hostomicích. Možná,  
že porostou i houby!

Těší se členové výboru STP
■ Pojeďte s námi do pivovaru!
Výbor STP zajistil pro všechny zájemce 
exkurzi do plzeňského pivovaru na středu 
odpoledne 12. října 2010. Smluvní auto- 
bus odjíždí ve 13.00 od papírnictví u ZŠ  
v Hostomicích, návrat do Hostomic kolem 
18. hodiny. Zajištěna prohlídka pivovaru, 
možnost nákupu v podnikové prodejně. 
Člen STP 50,- Kč, nečlen 100,- Kč. 
Přihlášky nejpozději do konce září v papír-
nictví u ZŠ.

■ Všechny děti jsou s předstihem zvány 
na DRAKIÁDU, která se uskuteční 2. říj-
na 2010 od 15.00 na louce za Hostomicemi 
směrem na Zátor (jako minulý rok).

■ Taneční klub Romany Chvátalové 
s.r.o., Havlíčkova 7, 266 01 Beroun 2,  
mobil 603 908 125. Předběžné sdělení: 
Taneční klub Romany Chvátalové s.r.o. 
Beroun se chystá v předplesové sezóně 
2010, tedy v období říjen a listopad 2010 
uskutečnit v Hostomicích Taneční večery 
pro dospělé, 7 večerů po 1,5 hod. tance.  
Čas 19.00-21.30 hod. Reagujeme tak na 
návrhy našich klientů z Podbrdska, pro 
které je obec Hostomice vhodnější loka-
litou (co do počtu dojezdových km) než  
Beroun. Rádi bychom tímto způsobem 
monitorovali další případné zájemce. 
Vyučují manželé Chvátalovi. Máte-li  
zájem, můžete se s naší prací seznámit  
na www.tanec-chvatalova.cz. Kontakt pro  
přihlášky tk.chvatalova@centrum.cz.

■ TANEČNÍ KURSY 2010 
ve Společenském domě Hořovice 
MLÁDEŽ: pátky od 10.9.2010 
Začátečníci H7: 19.00-21 hod. 
V ceně je 15 večerů  
(12 lekcí, 2 prodloužené a 1 ples) 
DOSPĚLÍ: středy od 6.10.2010 
Začátečníci Z1H: 18.00-19.50 hod. 
Pokročilí P1H: 20.10-22.00 hod. 
V ceně je 11 večerů (9 lekcí a 2 prodloužené) 
ZÁPIS: tel. 251 614 550, 603 238 090,  
email: vasova@volny.cz, www.tanecni.net

■ Masáže Pavlína Duníková, Tyršovo 
nám. 25, Hostomice (u squashového  
centra) telefon: 731 455 094.
Provozní doba: Po - Pá 14.00-18.00 hod.
· klasická masáž 
· detoxikační medová masáž 
· baňkování 
· lymfatická masáž 
· lymfatická masáž obličeje 
· masáž horkými lávovými kameny
· indická masáž hlavy + antistresová  
 masáž
Prodej dárkových poukazů na masáže.

■ Prodám rodinný dům 6+1 se zahra-
dou v Hostomicích. Tel.: 724 148 954.

■ Důchodkyně pohlídá děti dohodou. 
Tel.: 606 366 892.



SPOLEČENSKÁ RUBRIKA / INZERCE

12 HOSTOMICKÉ LISTY

VZPOMÍNKA
■ Ten, kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 5. srpna uplynulo již 10 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila naše milovaná 
maminka, paní Božena Pecáková, která  
by se 6. srpna dožila 87 let.
7. srpna jsme si připomněli 18. výročí 
odchodu našeho starostlivého tatínka,  
pana Václava Pecáka, který by se 14. čer-
vence dožil 86 let.

Vzpomínají dcera Marie Mottlová  
a syn Václav Pecák s rodinami

■ 28.8.2010 uplynuly tři roky od úmrtí 
pana Josefa Palackého z Bezdědic. 

Stále vzpomínají manželka, syn  
a dcery s rodinami

■ 16.9.2010 uplyne jeden rok ode dne, 
kdy nás opustil pan Josef Rosol z Hosto-
mic. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají matka a bratr

PODĚKOVÁNÍ
■ Výbor STP děkuje všem svým členům, 
kteří zajišťovali dozor na výstavě soutěž-
ních návrhů věnovaných revitalizaci 
Tyršova náměstí v Hostomicích.
■ Děkuji místní organizaci STP za přání 
k mým narozeninám. Jiří Maleček 
■ Děkujeme paní vedoucí a celému per-
sonálu restaurace „Záložna“ za uspořádání 
oslavy narozenin naší maminky, paní  
Terezie Matějkové. 

Jindra, Pavel, Ivana a Milena,  
děti s rodinami

ZUBNÍ POHOTOVOST
Červenec 2010
■ 4. a 5.9. MUDr. Brotánková Helena 
 Hořovice, tel. 311 513 453
■ 11. a 12.9. MUDr. Burka Jiří 
 Chyňava, tel. 311 691 131
■ 18. a 19.9. MUDr. Burková Blanka 
 Beroun, tel. 311 610 225
■ 25. a 26.9. MUDr. Hentsch František 
 Zdice, tel. 311 685 672
■ 27. a 28.9. MUDr. Holman Josef 
 Hořovice, tel. 311 516 660

KLUB BETLÉM
Program na září 2010
■ 1.9. středa, 9.00-18.00 hod.
Den otevřených dveří
Uvítáme všechny nápady na aktivity  
a kroužky pro děti.

■ 4.9. sobota, 13.00-17.00 hod.
Uprav si a seřiď svoje kolo
Pod vedením odborníka se naučíte jak  
se o kolo starat a zvládat drobné opravy. 
Pro děti a teenagery.
■ 8.9. středa, 10.00-12.00 hod.
Programová porada
■ 8.9. středa, 10.00-12.00 hod.
Právní poradna
Náš právník vám zdarma poradí v práv- 
ních otázkách.
■ 11.9. sobota, 9.30-18.00 hod.
Benefiční točení na Berounských trzích
Přijďte si vytočit na hrnčířském kruhu 
vlastní hrneček, podpoříte tím dostavbu 
Azylového domu v Lochovicích.
■ 12.9. neděle, 10.00-17.00 hod.
Benefiční točení na Berounských trzích
■ 13.9. pondělí, 10.00-11.30 hod.
Přednáška: ekoprogramy v kraji
Nabídka programů s ekologickou temati-
kou pro děti a rodiče na Berounsku.
■ 15.9. středa, 9.00-12.00 hod.
Miniškolička aneb hlídání dětí  
za poplatek 100,- Kč
■ 20.9. pondělí, 9.30-12.00 hod.
Vyrábíme skřítky z moduritu dle nápadů 
paní Klimtové z pohádkové země
■ 22.9. středa, 16.30-17.30 hod.
Začínáme s Ekofarmařením a teorií 
jízdy na koni a péče o koně
■ 25.9. sobota, od 10.00 hod.
Vinobraní Praskolesy, Otmíče, Kočvary
Vystoupení kroužku Historických tanců  
a divadelní představení Černý den na hra-
dě Tolštejně (Armetští rytíři a hosté)
■ 29.9. až 1.10., 9.30-18.00 hod.
Bazárek
Nádobí a drobné spotřebiče, domácí pot-
řeby, bytový textil...
■ Dětský koutek  
a posezení pro maminky
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.
Aktivity pro děti a rodiče
■ pondělí, dopoledne
Zpívánky a tanečky pro nejmenší dětičky
■ pondělí, 14.00-15.00 hod.
Keramika pro děti i rodiče
40 Kč/lekce + 10 Kč výpal

■ pondělí, 15.30-16.30 hod.
Keramika pro děti i rodiče
40 Kč/lekce + 10 Kč výpal

■ pondělí, 15.00-16.00 hod.
Střelecký kroužek

■ pondělí, 15.30-16.30 hod.
Břišní tance
30 Kč/lekce

■ středa, 9.30-11.30 hod.
Výtvarná dílna pro rodiče i děti

■ středa, 16.30-17.30 hod.
Ekofarma a ježdění na poníkovi

■ pátek, 14.30-15.30 hod.
Divadelní kroužek

■ pátek, 14.30-15.30 hod.
Latinskoamerické tance + Historické 
tance v tělocvičně ZŠ Lochovice

■ Možnost svezení na poníkovi: příspě-
vek 20 Kč či tvrdé pečivo, jablka, mrkve... 
(termín dle dohody).

■ Nový kroužek Ekofarma: pěstujeme 
vlastní zeleninu a květiny od přípravy půdy 
až po sklizeň a staráme se o zvířata (kozy, 
husu, slepice a poníky). Kroužek probíhá 
na farní zahradě.

■ Výtvarná dílna: náplň na základě 
zájmu a přání, podle ročních období  
tématicky zaměřená.

■ Bezplatná pomoc v jednání s úřady

■ Pomůžeme vám vyhledat jedno-
duché a věcné informace nebo adresy 
poskytovatelů služeb, vyplnit formuláře, 
sestavit úřední dokumenty. Poskytneme 
rady a doporučení, zprostředkujeme  
konzultace se specialisty.
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