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Vzácný host v Bezdědicích
V podvečer svátku Panny Marie prostřednice všech milostí, navštívil  
8. května v doprovodu šesti bohoslovců naši vesničku Bezdědice signatář 
Charty 77 Mgr. Václav Malý, světící biskup pražský a probošt metropo- 
litní kapituly u svatého Víta v Praze. 
Při neformálním setkání u ohně na statku rodiny Kořínkových vzpomněl 
biskup Malý svou perzekuci komunistickým režimem. Shodou okolností 
dědeček současného majitele statku, pan Jan Kořínek, též pocítil na vlastní 
kůži útlak komunistického režimu, neboť byl ze svého statku, na kterém  
jeho rodina po desítky let hospodařila, násilně v 50. letech vyhnán  
s celou rodinou. 
Pan biskup společně se svými bratry bohoslovci přenocoval v domě 
pana Davida Kořínka. Druhý den v ranních hodinách otec biskup sloužil  
v chrámu Stolce svatého Petra v Hostomicích mši svatou. Byla sloužena  
za obyvatele města Hostomice a přilehlých obcí. Také bylo vzpomenuto  
65. výročí konce 2. světové války. Po mši svaté měli občané možnost 
pohovořit s otcem biskupem Václavem Malým. Za sebe mohu říci, že toto 
setkání ve mně zanechalo mnoho vzpomínek. Vít Šťáhlavský, starosta

Stručný životopis  
Mons. Václava Malého
Mons. Václav Malý se narodil  
21. září 1950 v Praze, je římsko-
katolický duchovní a pomocný  
světící biskup pražský.
V letech 1969-1976 studoval na 
CMBF v Litoměřicích. Na kněze byl 
vysvěcen 26. června 1976. V roce 
1977 podepsal Chartu 77 a o rok 
později byl jedním ze 17 zakladate- 
lů VONS. V lednu 1979 byl zbaven 
státního souhlasu, od 22. května 
do 22. prosince 1979 byl bez soudu 
vězněn (obviněn z podvracení repu- 
bliky). V letech 1980-1989 pra-
coval jako topič a zeměměřičský  
figurant, zároveň však působil 
tajně jako kněz a podílel se na 
tvorbě katolického samizdatu. Rok 
byl mluvčím Charty 77 (13. ledna 
1981 - 7. ledna 1982). Od roku 1988 
byl členem Československého helsin-
ského výboru. 
V širokou veřejnou známost vešel  
za sametové revoluce v roce 1989,  
kdy moderoval velká lidová shro-
máždění, například shromáždění 
tři čtvrtě milionu lidí na Letenské 
pláni 25. listopadu nebo několik 
shromáždění na Václavském náměs-
tí. Byl spoluzakladatelem a prvním 
mluvčím Občanského fóra. 
V letech 1990-1996 působil jako 
kněz v Praze. 1. prosince 1996 byl 
jmenován kanovníkem Metropolitní 
kapituly u sv. Víta, 3. prosince jej 
papež Jan Pavel II. jmenoval titu-
lárním biskupem marcelliánským 
a pomocným biskupem pražským. 
Vysvěcen byl 11. ledna 1997. Jeho 
biskupské heslo zní Pokora a pravda. 
Roku 1998 mu byl propůjčen Řád  
T. G. Masaryka III. třídy
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FUNKCE PŘÍSEDÍCÍHO
■ přísedící se podílejí na jednání a rozhodování 
okresního soudu jako soudu prvního stupně  
v občanskoprávních a trestních věcech 
■ přísedící jsou rozděleni do jednotlivých senátů 
(senáty se skládají z jednoho soudce a dvou přísedí-
cích v zásadě na celé funkční období, tj. na dobu 
čtyř let i s přihlédnutím k odbornému zaměření  
a oprávněnému přání přísedícího
■ povolávání přísedících k zasedání organizují 
předsedové senátů (zasedání se konají u Okresního 
soudu v Berouně). Povinností předsedů senátů 
je seznámit přísedící s projednávanými případy 
a podat jim potřebné vysvětlení ke konkrétním 
projednávaným věcem, dále jsou také povinni 
o případných připomínkách, resp. požadavcích 
souvisejících s výkonem jejich funkce, informovat 
předsedu soudu 
■ předseda okresního soudu pak rovněž zabezpe-
čuje odbornou průpravu přísedících, která se pro-
vádí formou školení
■ funkci přísedícího může vykonávat občan České 
republiky, který v den zvolení dosáhl věku 30 let,  
je způsobilý k právním úkonům a bezúhonný
■ přísedícímu se za účast na jednání poskytuje 
paušální náhrada, ve výši 150,- Kč, která se vyplácí  
po odpočtu zákonných srážek (u pracujících pří-
sedících činí čistý příjem 119,- Kč, u důchodců  
143,- Kč) 
■ paušální náhrada v částce 150,- Kč je vyplácena 
za jeden den účasti u soudu (bez ohledu na to, zda-li 
se v ten den přísedící účastní jednoho zasedání, dvou 
či více)
■ při účasti na dlouhodobém zasedání je přísedí-
címu hrazeno stravné dle platných předpisů (zákoník 
práce - 262/2006 Sb., § 176)
■ dále jsou hrazeny náklady na jízdné dle předlo-
žení jízdenky z MHD (při dopravě vlastním osobním 
vozidlem se jízdné proplácí ve stejné výši, která by 
byla zaplacena při použití MHD)
■ přísedícímu v pracovním poměru je případně 
hrazen zdaněný ušlý denní výdělek 
■ paušální náhrada se vyplácí v termínech určených 
organizací, tj. 10. dne běžného kalendářního měsíce, 
pokud spadá výplatní termín na sobotu, neděli nebo 
svátek, vyplácí se v předcházející pátek
■ jízdné a stravné je propláceno v hotovosti v den 
účasti u soudu
Kdo by měl zájem o vykonávání funkce přísedícího 
Okresního soudu v Berouně, má možnost se přihlá-
sit na e-mailovou adresu: starosta@hostomice.cz 
nebo v kanceláři starosty.

„Plánuješ-li na rok, zasej obilí. 
Plánuješ-li na deset let, zasaď strom.
Plánuješ-li na celý život, investuj do vzdělání.“

PROJEKT 
ZVLÁDNU PRÁCI I RODINU
Bezplatný kurz pro nezaměstnané ženy z obce Jince a okolí
Po velmi úspěšných projektech, které byly zaměřeny na vzdělávání 
a podporu při hledání zaměstnání, připravila agentura ACZ další 
kurzy, tentokrát pro nezaměstnané ženy z Podbrdského regionu.
ACZ je vzdělávací a personální agentura, která byla založena 
v roce 1995 a od ledna 2005 se podílí na řadě evropských 
sociálních projektů. Od září 2009 realizuje projekt Zvládnu 
práci i rodinu. Tento projekt je spolufinancován z prostředků
ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje  
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. V lednu se konal kurz  
ve Spáleném Poříčí a v Mirošově, v březnu ve Strašicích  
a v květnu v Komárově.
V projektovém cyklu se klientky účastní vzdělávacích aktivit,  
které zvýší jejich zaměstnatelnost. Agentura ACZ připravila 
bezplatné kurzy, ve kterých budou uchazečky a zájemkyně 
o zaměstnání vyškoleny v prezentačních a komunikačních 
dovednostech (asertivita, zvládání stresu, příprava na přijímací 
pohovor, zpracování životopisu, sebeprezentace). Dalším důleži-
tým cílem kurzu je získání a zdokonalení počítačových znalostí 
(Word, Excel, Internet, e-mail). Závěr kurzu se zaměřuje na 
témata důležitá pro sladění rodinného a profesního života. Vždyť 
uspět v zaměstnání a zároveň zůstat dobrou matkou, manželkou 
a hospodyní je velmi náročný úkol! Klientky budou mít možnost 
vybrat si také vhodnou rekvalifikaci, která jim zvýší šanci získat
zaměstnání.
V průběhu kurzu účastnice získají příspěvek na stravné. Velkou 
pomocí bude rovněž to, že účastnice kurzu budou z okolních 
míst sváženy autem do místa konání, kde se kurz bude konat.
Cílem projektu je umístit absolventky kurzu do zaměstnání. 
Klientkám bude nabídnuta pomoc a podpora při hledání 
zaměstnání, která se ukázala jako velmi efektivní v předchozích 
aktivitách firmy ACZ. Například během projektu Získej klíč 
ke své práci, který byl zaměřen na vzdělávání a podporu při 
hledání zaměstnání osobám se zdravotním postižením, jsme 
pomohli najít práci 50 % klientů.
Bezplatný kurz počítačových a komunikačních dovedností  
pro nezaměstnané ženy z obce Jince a okolí se bude konat  
v Jincích a začne v úterý 22. června 2010 do pondělí 21. července 
od 9.00 do 13.00 hodin. Bližší informace o projektu Zvládnu 
práci i rodinu se dozvíte na telefonu 739 463 984, případně 
na webových stránkách www.aczprace.cz. S podrobnostmi  
o plánovaných kurzech vás seznámíme na informační schůzce 
v obci Hostomice na obecním úřadu, která se bude konat  
v pondělí 7. června v 11 hodin. 
Přijďte nebo volejte, těšíme se na vás.

Za realizační tým projektu Zvládnu práci i rodinu,  
Barbora Macová, vzdělávací centrum ACZ.



CO SE U NÁS DĚJE

 3

Zastupitelé schvalují následující 
body:
1) Návrhové komise: Ing. Pavel  
 Brůžek, Mgr. Jiřina Walterová
 Zapisovatel:  
 Ing. Vladimír Zachoval
 Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav  
 Jirák, pí Eva Fajrajzlová
 Účast zastupitelů 8, omluven  
 p. Vít Maršálek 
2) Odložení návrhu navýšení cen  
 za odstraňování komunálních  
 odpadů f. RUMPOLD-P, s.r.o.  
 dle cenového dodatku ke smlouvě  
 do prověření smlouvy a výběro- 
 vého řízení.
3) Rozpočtové opatření č. 1 v roce  
 2010. Schváleno jednohlasně.
4) Bezplatné převedení studny  
 v majetku města nacházející  
 se na pozemku Holanových jako  
 kompenzaci, bez nároků na  
 uvedení do původního stavu.  
 Vše dořešit smlouvou včetně  
 zápisu v katastru nemovitostí.  
 Schváleno jednohlasně.
5) Spolufinancování při zavážení  
 vodojemu f. VaK Beroun.  
 Neschváleno jednohlasně.
6) Použití financí z veřejné sbírky  
 na spolufinancování opravy  
 morového sloupu na náměstí  
 v Hostomicích.  
 Schváleno jednohlasně.
7) Finanční příspěvek pro Asociaci  
 Klubíčko ve stejné výši jako  
 v minulém roce 2009.  
 Schváleno jednohlasně.
8) Finanční příspěvek na činnost  
 Společnosti pro podporu lidí  
 s mentálním postižením ve stejné  
 výši jako v minulém roce 2009.  
 Schváleno jednohlasně.
9) Opravu vodoinstalace a kanalizace  
 v bytě manželů Rabiňákových  
 v č.p. 169 dle nejvýhodnější  
 nabídky s přihlédnutím  
 k možnému napojení dalších bytů.  
 Schváleno jednohlasně.

10) Oplocení dětských hřišť  
 v Bezdědicích, Radouši a Lštěni  
 z materiálu od f. BOPPE, práce  
 svépomocí. Před osazením  
 oplocení navézt dle potřeby  
 na jednotlivá hřiště písek.  
 Schváleno jednohlasně.

Zastupitelé berou na vědomí 
následující body:
11) Informaci o stavu veřejné sbírky  
 v květnu 2010, částka 43.626,45 Kč.
12) Informaci o dani z přidané  
 hodnoty za období od 1.1.2010  
 do 31.3.2010.
13) Žádost Okresního soudu  
 v Berouně o návrh přísedících.
14) Žádost o doplnění vybavení  
 a zařízení v MŠ v Hostomicích  
 o skříňky na lehátka, lůžkoviny,  
 apod. na základě nejvýhodnějších  
 nabídek.
15) Informaci o stavu vyřizování  
 žádosti o snížení tonáže auto- 
 mobilů jezdících ulicí Potoční.
16) Informaci o namontování lavičky  
 a držáků jízdních kol u dětského  
 hřiště na náměstí v Hostomicích.
17) Informaci o stavu oprav v ZŠ Pavla  
 Lisého v Hostomicích.
18) Informaci o žádosti o příspěvek  
 na opravu kostela.

Zastupitelé ukládají p. starostovi:
19) Zajistit umístění žádosti Okres- 
 ního soudu v Berouně o návrh  
 přísedících do Hostomických listů,  
 včetně podrobnějších informací  
 k danému.
20) Vyvolat osobní jednání se zástupci  
 církve ohledně příspěvku na  
 opravu kostela a pozemku u hřiště.
21) Zjistit výši úroků u úvěru 40 mil. Kč.
22) Oznámit na vývěsce záměr  
 o prodeji pozemku v Bezdědicích  
 (kolem bývalé mléčnice).

Zastupitelé berou na vědomí všechny 
body diskuse.

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
INFORMUJE
■ Veřejné zasedání  

se uskuteční ve středu  
16.6.2010 od 18.00 hodin  
v malé zasedací místnosti  

MěÚ Hostomice.

■ Upozornění 
Na základě znění zákona  
101/2000 Sb. o ochraně  

osobních údajů není  
možné získávat informace  

z evidence obyvatel.  
Pokud mají ti, jež se dožijí  

významného životního jubilea 
(70 let a více), nebo jejich  
rodinní příslušníci zájem  

o návštěvu zástupců úřadu, 
žádáme je, aby se přihlásili  

na radnici.  
Rádi přijdeme s gratulací  

a malým dárkem.  
Václav Malecký,  

sociální a bytová komise

■ Prosíme občany,  
aby respektovali zákaz  

vodění psů na dětská hřiště,  
a to zejména v Bezdědicích  

a v Radouši, kde hřiště  
nejsou oplocena.

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOSTOMICE ZE DNE 19.5.2010
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TANČÍME PRO RADOST
A nyní vám nabízíme malé čtenářské odlehčení ve formě 
informace o společenské akci „Tančíme pro radost“,  
kterou každoročně pořádá Domov Hostomice - Zá-
tor, poskytovatel sociálních služeb ve stylovém hostinci  
„U krále Václava IV.“ v Točníku. Tato tradiční akce se  
letos konala dne 22.4.2010. Zúčastnili se senioři z blíz- 
kých i vzdálenějších zařízení sociálních služeb, domovy  
z Hostomic, Zdic, Dobříše, DPS Žebrák, Centrum Rožmitál 
pod Třemšínem a Městská správa sociálních služeb Most. 
Zábavný program byl zahájen v 10 hodin dopoledne 
ředitelkou Domova Hostomice - Zátor paní Alenou  
Káchovou a následovala vystoupení taneční skupiny  
Rozmarýna z našeho domova, klientek DPS Žebrák  
a dětí ze Základní školy Hostomice. Poté se rozběhla 
volná zábava, kde hudební doprovod zajistil pan Bobeš 
Holeček se svou hudební skupinou B.A.S. Po chutném 
obědě zábava pokračovala. K oživení programu přispěly 
také Mažoretky - seniorky z Mostu a v neposlední řadě  
členové Tanečního klubu Romany Chvátalové z Berouna. 
Všechna vystoupení byla velmi zdařilá a přispěla k dobré 
náladě a živé atmosféře.
Během celého dne měli senioři k dispozici bohaté 
občerstvení, které mohlo být zajištěno díky sponzor-
ským darům našich dodavatelů služeb. V letošním roce 
na pořádání akce přispěly tyto firmy: PaC Hořovice, 
Dřevospol Březnice, Centrum integrovaných služeb 
Příbram, MSM Příbram, Semileas, Euron, Nork, PP servis 
Sušice, pan Stehlík - Zdice, pan Novák - Beroun, pan Budil 
- Hostomice, pan Bartoš - Chodouň, paní Chvátalová - 
Beroun a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. 
Všem dodavatelům děkujeme, protože bez jejich podpory 
by nebylo pořádání „Tančíme pro radost“ možné. 
Celá akce se vydařila, přálo nám i krásné počasí, návštěv-
níci odjížděli spokojeni a my doufáme, že se v Točníku 
opět setkáme v příštím roce.

Monika Špiclová, sociální pracovnice

■ DD Zátor
Vážení čtenáři,
v minulém článku jsme vám slíbili informaci o vzdělávání 
pracovníků domova.
Trend celoživotního vzdělávání se promítá i do sociál-
ních služeb. Každý pracovník v našem domově má zpra-
cován vzdělávací plán. Plán je zpracováván na základě 
potřeb zařízení, potřeb a zájmů jednotlivého pracovníka. 
Naplňování vzdělávacího plánu je pravidelně sledováno  
a dle nových požadavků je plán doplňován. 
Vzdělávání pracovníků v sociálních službách upravuje  
zákon o sociálních službách, a to na 24 hod./ročně. 
Pro tyto pracovníky organizujeme vzdělávání přímo  
v našem zařízení a je financováno ze sponzorských darů
od dodavatelů jednoúčelových prostředků, což je pro náš 
rozpočet velmi důležitá věc. 
Střední zdravotnický personál se vzdělává dle kreditního  
systému, to znamená plnění určitého počtu bodů za  
odborné semináře v období 5 let, na základě čehož je 
prodlužována registrace pracovníka k výkonu zdravot-
nického povolání. Vzdělávání zdravotním sestrám nabízí 
Čs. asociace sester a je na každé pracovnici, který odborný 
seminář si vybere.
Ostatní pracovníci z jednotlivých úseků se vzdělávají dle 
zaměření své pracovní pozice.

Alena Káchová, ředitelka
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Městská knihovna Hostomice
V městské knihovně v Hostomicích byly vyhlášeny v měsíci březnu  
a dubnu 3 soutěže pro žáky základních škol na společné téma Staré 
pověsti české.
Výtvarné soutěže se zúčastnili žáci ZŠ v Osově a nakreslili celkem  
27 krásných obrázků.
Během dubna se také uskutečnily besedy se žáky ZŠ v Osově, při nichž 
proběhlo hlasování o nejhezčí obrázek. S převahou zvítězila práce 
Alžběty Vyštajnové, která byla odměněna knihou. Knihy dostali i další 
čtyři výherci, které vylosovala pí učitelka Kocmanová při poslední 
besedě v knihovně. Jména výherců: A. Vyštajnová, A. Sedláčková,  
T. Pešice, M. Koubíková, J. Mašek.
Kromě výtvarné soutěže byla vyhlášena ještě vědomostní soutěž  
Popletené Staré pověsti české, při níž měly děti správně vyluštit  
názvy pověstí. Výherci: D. Blahna, P. Cacínová, J. Veselý, B. Karešová, 
D. Kareš.
Ve druhé vědomostní soutěži, v Doplňovačce, se ukrýval název  
Jiráskovy knihy Z Čech až na konec světa. Obou soutěží se zúčastnili 
žáci ZŠ P. Lisého v Hostomicích a ZŠ v Osově. Výherce vylosoval 
dne 4.5.2010 pan starosta Vít Šťáhlavský za přítomnosti zástupců  
Městského úřadu Hostomice. Všichni dostali pěkné knihy. Výherci:  
P. Cacínová, D. Blahna, M. Burešová, P. Sokol, J. Rejzek, M. Šebek.

Pokud jste s námi také doma soutěžili - zde je vyluštění:
Popletené názvy Správné názvy
1. Libušina válka Libušina proroctví
2. O Křesomyslu a jeho dcerách O Křesomyslu a Horymírovi
3. Lucká proroctví Lucká válka
4. O Krokovi a Horymírovi O Krokovi a jeho dcerách
5. Poklad sv. Václava Praporec sv. Václava
6. Opatovický praporec Opatovický poklad
7. O králi havíři O králi Václavu IV.
8. Smutná paní Smutná místa
9. Růžový soud Růžový palouček
10. Kutnohorský orloj Kutnohorští havíři
11. Faustův kouzelník Faustův dům
12. Bílá místa Bílá paní
13. Sibylini rytíři Sibylina proroctví
14. Boží palouček Boží soud
15. Staroměstský dům Staroměstský orloj
16. Žito z Kozojed Žito kouzelník
17. O Daliborovi a Václavu IV. O Daliborovi z Kozojed
18. Blanická proroctví Blaničtí rytíři

Výtvarné soutěže se zúčastnila také ZŠ P. Lisého v Hostomicích. Žáci  
namalovali 40 pěkných obrázků, z nichž pí uč. Kalátová vylosovala 
při besedě v knihovně dne 19.5. za přísného dohledu svých žáků čtyři  
výherce. Pátého šťastlivce vybraly děti při hlasování o nejhezčí obrázek. 
Výherci: E. Kimlová, N. Mikitincová, J. Macháček, N. Holá, D. Špicl.
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■ DĚTI HOSTOMIC
Kolem 24.4.2010 si na náměstí v Hosto-
micích děti krátily dlouhou chvíli ubitím 
kočky klacky. Kočka na následky zranění 
zemřela a byla dětmi (v přibližném věku 
od devíti let do třinácti let) pohozena do 
keře jalovce vedle sochy svatého Jana Nepo-
muckého. Známe několik potencionál-
ních účastníků, jejichž jména zde nebudu 
zveřejňovat. V případě další podobné 
události budu kontaktovat rodiče. 
Dále bych ráda poukázala na lenost dětí 
chodit vrátky na dětské hřiště v Hostomi-
cích. Přelézají plot, který tímto počínáním 
ohýbají a ničí. Jako zábavu také děti  
berou házení písku na lidi procházející 
kolem hřiště. Sama jsem si tuto skuteč-
nost ověřila, když jsem procházela 7.5. 
kolem hřiště a „přistálo” na mně větší 
množství písku spolu s několika nadávka-
mi. Chlapce, který po mně písek hodil,  
jsem v té chvíli viděla poprvé v životě. 
Tímto bych chtěla rodiče těchto dětí 
požádat, aby naučili své ratolesti chodit 
vrátky, neházet písek po kolemjdoucích  
a nějaké to poučení o zacházení se zvířaty 
by také určitě nebylo zbytečné.

Sandra Svobodová

■ ODCIZENÁ SLIVOŇ
Podél cesty Karlštejnky byla bez povolení 
pokácena a následně odcizena vzrostlá 
slivoň. Zdravá, kvetoucí, v produkčním 
věku. Zůstaly pouze ořezané dokvétající 
větve. Slivoň byla majetkem města Hosto-
mice, ostatně jako veškeré křoviny a stromy 
na této mezi. 
Není to poprvé, co v této oblasti („Mokříše“) 
někdo pokácel stromy. Stejně tomu bylo  
na podzim a zimu roku 2008/09. Slivoň 
zřejmě nestačila, a tak dotyčný vyřezal také 
křoví nacházející se nedaleko slivoně, čímž 
však, jak by se mohli jiní domnívat, ne- 
uklidil neupravené křoví, ale taktéž odcizil  
majetek města Hostomice! 
Je politováníhodné, že někdo pokácí zdravý 
strom jen proto, že si nedokáže koupit 
dostatečné množství topných prostředků 
na zimu. Sandra Svobodová

Okrsková soutěž požárního sportu 
Okrsková soutěž se uskutečnila 22.5.2010 v Běštíně. 
Zde jsou výsledky:
Okrsek Hostomice muži: 1. místo Radouš 
 2. místo Radouš 
 3. místo Běštín
Okrsek Hostomice ženy: 1. místo Radouš 
 2. místo Běštín
Okrsek Osov muži: 1. místo Skřipel 
 2. místo Podbrdy
Okrsek Osov ženy: 1. místo Skřipel 
 2. místo Podbrdy
Z každého okrsku postupují první mužstva z žen a mužů na okresní 
kolo požárního sportu, které se koná v Hořovicích dne 5.6.2010.
Starosta Vít Šťáhlavský děkuje hasičům z Radouše za velmi dobrou 
reprezentaci města.
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Dětský den na návsi v Bezdědicích
I přes nevlídné počasí se opět letos v Bezdědicích 
u rybníka na návsi konaly 15. května již 5. dětské 
rybářské závody spojené s oslavou svátku dětí. 
Zúčastnilo se jich asi 90 lidí, z toho 40 dětí. K soutěži 
v chytání ryb se přihlásilo 16 zájemců, ostatní děti 
plnily úkoly na sedmi stanovištích připravených 
poblíž hráze rybníka. Skákaly v pytlích, překonávaly 
překážkovou dráhu, vhazovaly knedlíky šaškovi  
do otevřených úst, srážely plechovky, lovily rybky  
na suchu, chodily na chůdách, házely kroužky  
na kužely atd.
Za odměnu dostaly sladkosti a hračku. Rybáři byli 
oceněni kromě diplomu i hodnotnými cenami dle 
vlastního výběru. Nejúspěšnější rybáři: Tomáš  
Zikán, Václav Holý a Karolína Rychlá.
Na promrzlé účastníky závodů čekalo u stánku 
drobné občerstvení. Děkujeme všem sponzorům, bez 
nichž bychom akci nemohli uskutečnit.

Členové Maracana Bezdědice

Královský průvod z Prahy na Karlštejn
První červnový víkend se opět vydá císař Karel IV. a jeho 
dvořané s korunovačními klenoty z Prahy na Karlštejn. Jedinečná 
rekonstrukce skutečných historických událostí se koná letos již 
počtvrté. Desítky jezdců na koních, dvořanů v povozech i rytířů 
kráčejících pěšky můžete během dvou víkendových dnů potkat  
na trase mezi Pražským hradem a Karlštejnem. Nebo si na 
ně počkáte na některé z mnoha zastávek průvodu, kde pro 
vás místní připravují kulturní program. A to nejen historický,  
v rámci doprovodných akcí zazpívá třeba Anna K, Vladimír Mišík 
nebo Jan Kalousek. Nechybí ani soutěže - vyhrát můžete třeba let 
balónem nad Karlštejnskem!
Průvod, který pořádá sdružení obcí Region Karlštejnsko, navazuje 
na historickou tradici, jejíž kořeny sahají do doby vlády císaře  
Karla IV. Tento panovník uchovával korunovační klenoty Svaté 
říše římské na svém venkovském sídle - na hradě Karlštejně  
a každoročně po Velikonocích je nechával v Praze ukazovat  
věřícím. Krátce nato byly klenoty vezeny zpět na Karlštejn. Součas-
ný průvod je rekonstrukcí návratu klenotů z hlavního města.
Také letos dobový oděv oblékne řada zajímavých hostů, například 
herec Václav Vydra nebo politik Petr Bendl. Císaře tradičně  
ztvární Vladimír Čech, jeho choť Elišku Pomořanskou herečka 
Debora Štolbová. V místech zastávek průvodu připravují obce 
hudební, divadelní a další zábavný program pro dospělé i děti. 
Ten často začíná před příjezdem vladaře a jeho dvořanů a trvá  
i dlouho po jeho odjezdu. Můžete se těšit například na rytířská  
klání a koncerty Anny K, Jana Kalouska v Radotíně, střelbu  
z mušket v Černošicích, Středověké slavnosti v Dobřichovicích, 
košíkářské trhy v Řevnicích nebo country a staropražské písně  
v Karlštejně. „Akce je především příležitostí spojit lidi z regionu 
a návštěvníkům z Prahy i odjinud nabídnout možnost strávit 
zajímavý a pestrý víkend s celou rodinou,“ říká starosta Letů  
a předseda sdružení Region Karlštejnsko Jiří Hudeček. 
Dvoudenní Královský průvod začíná v sobotu 5. června v 9.30 
hodin na Pražském hradě před katedrálou Sv. Víta. Císař s dvořany 
pak pokračuje Nerudovou ulicí na Kampu a dále podél řeky do 
Radotína, Černošic až do Dobřichovic, kde program prvního dne 
završí ve 20.30 na nádvoří dobřichovického zámku muzikálové 
představení Noc na Karlštejně. 
V neděli 6. června se průvod nejprve zastaví v Letech a Řevni- 
cích, kde od ranních hodin probíhají košíkářské trhy. Další  
zastávka bude v Hlásné Třebani. Odpoledne průvod přijede do 
Karlštejna, kde jsou pro návštěvníky připraveny již od pravého 
poledne rytířské hry, hodokvas i country koncerty. V podvečer  
pak císař Karel uloží korunovační klenoty do kaple sv. Kříže  
na hradě Karlštejně, kam podle tradice patří. 
Doprovodný program v místech zastávek průvodu je zdarma. 
Vstupenky na divadelní představení „Noc na Karlštejně“, které 
máte možnost navštívit v pátek a v sobotu, je možné zakoupit 
přímo na místě – v areálu zámku Dobřichovice či v předprodeji  
na dobřichovickém městském úřadu. Vstupenky na páteční  
koncert Vladimíra Mišíka na nádvoří hradu Karlštejna si lze  
objednat přes internet. 
České dráhy a.s. posílí v neděli 6. června vlakové spoje, více na 
www.cd.cz. 
Informace o průvodu na www.kralovskypruvod.eu
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Cestování po alpských krajích
V rámci projektu Jaro Evropy 2010 ZŠ Pavla Lisého  
v Hostomicích uskutečnila dvoudenní zájezd žáků školy  
do Bavorska a Solnohradska, do krajiny plné hor, jezer  
a malebných vesniček. Zájezd zajistila paní učitelka  
Mičanová, program pro 41 účastníků výletu připravila CK  
Inter Zbiroh.
Zájezdový autokar nás zavezl do městečka Stock při  
Chiemsee a odtud jsme pluli lodí na ostrov Herreninsel,  
kde jsme si prohlédli nádherný zámek Herrenchiemsee,  
věrnou kopii zámku Versailles. Noc jsme strávili v příjemném 
prostředí malého penziónu v Rakousku. 
Po snídani jsme zamířili nejprve do německého dolu  
Salzbergwerk, zdroje bohatství tamějších lidí. Důl i pod- 
zemní solné jezero jsme si důkladně prohlédli při průjezdu 
štolami v hornickém vláčku, v podzemní lanovce, na voru  
a na skluzavkách. V Horním Rakousku jsme obdivovali 
staré malebné městečko Saint Wolfgang s gotickým kostelem  
z 15. století, nádherné jezero a velikány Salzburských Alp, 
tyčící se nad jezerem poblíž městečka. Odpoledne jsme 
vyjeli ozubenou dráhou taženou parní lokomotivou na horu  
Schafberg, která se nachází v samém srdci Solnohradska. 
Počasí nám nepřálo, a tak jsme byli ochuzeni o rozhled  
na alpská jezera a pohoří. Do Hostomic jsme se vrátili  
kolem půlnoci. 
Německo i Rakousko jsou určitě země, které stojí za to 
navštívit.
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Žáci ZŠ a členové STP 
na návštěvě v Senátu ČR
Se členy STP spolupracují žáci naší  
školy již několik let. Zpěvem, scénkami  
i tanci se podílíme na zpestření člen-
ských schůzí STP, zveme seniory do 
školy, seznamujeme je se školním 
prostředím, s novým vybavením  
i s naší prací, připravujeme pro ně 
občerstvení. 
Na začátku května moji spolužáci 
společně s členy STP v Hostomicích 
přijali pozvání pana senátora Oberfal-
zera do sídla Senátu ČR na Malé Straně 
v Praze 1. 
Budovu Senátu ČR i přilehlou 
Valdštejnskou zahradu jsme si pozorně 
prohlédli. Zahrada je vzorně udržovaná 
a palác nově opraven. V Hlavním sále 
jsme vyslechli zajímavosti z historie  
paláce, nahlédli jsme do pracovních 
místností i do Rytířské síně. 
V Jednacím sále Valdštejnského paláce 
jsme se dozvěděli mnoho zajímavých 
informací - jak probíhá hlasování, jak 
horní komora funguje, jaká je náplň 
práce senátorů aj. S panem senátorem 
jsme si příjemně popovídali i během 
občerstvení.
Členům STP přejeme hodně pěkných 
akcí. Martin Špicl, žák 7.B 

ZŠ Pavla Lisého Hostomice

■ Jaro Evropy 2010
Tak jako každý rok i letos se naše škola zapojila do projektu  
„Jaro Evropy 2010“. Žáci 7. ročníků si na hodinu zeměpisu  
připravili aktivitu „Objevujeme země EU“. Rozděleni do několika 
skupin vypracovali pro ostatní kamarády prezentaci o jedné  
ze zemí EU. Vyprávěli o historii vzniku vlajky či znaku země, 
pustili ukázku hymny, ukázali tradiční pokrmy či nápoje, předvedli  
ukázku národního jazyka někdy i lidového tance, seznámili  
kamarády s významnými osobnostmi, ať historickými či součas-
nými, zvoleného státu. Některé prezentace byly natolik zdařilé,  
že pozvali diváky na virtuální návštěvu vybrané země.
Žáci 9. ročníků si vybrali aktivitu „Změny klimatu“, kdy jednotliví 
studenti vypracovávali prezentace zabývající se změnami klimatu 
následkem činnosti člověka. 
Nejlepší práce budou uveřejněny na stránkách naší školy  
www.zsplhostomice.cz.

Bc. Eva Bakulová, ZŠ Pavla Lisého, Hostomice
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■ V týdnu od 26.4. do 30.4. byl pro děti v MŠ Hostomice 
připraven projekt Čarodějnice. Děti se ve školce učily říkanky 
a tanečky o čarodějnicích, kreslily a vyráběly čarodějnice, 
vyprávěly si o životě čarodějnic, skládaly čarodějnice z puzzle. 
V pátek si místo svačiny děti opekly čarodějné špekáčky  
a s chutí se do nich zakously. Po svačině byly pro děti připra-
veny soutěže a hry, po kterých nechyběla ani sladká odměna. 
■ 6.5.2010 v MŠ paní učitelky připravily oslavy Dne matek. 
Maminky se svými dětmi si zde mohly vyrobit různé dárky 
(květináč polepit ubrouskem, vyrobit srdce ze samotvrdnoucí 
hlíny, nebo vymalovat dřevěnou omalovánku). Nechybělo ani 
drobné pohoštění. Odpoledne se vydařilo a všichni jsme si  
užili plno zábavy. 
■ Dne 17.5.2010 navštívily děti z MŠ Hostomice divadlo  
v Příbrami, kde zhlédly pohádku Slůně aneb Proč mají sloni 
dlouhé choboty. Představení se dětem velmi líbilo. 
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SPORT
Mistrovská utkání v kopané
„A“ mužstvo
■ 5.6. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - Sokol Maršovice
■ 13.6. od 17.00 hod. 
 SK Petrovice - SK Hostomice
■ 19.6. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - SK Jesenice
„B“ mužstvo
■ 5.6. od 17.00 hod. 
 SK Hostomice B - TJ Drozdov
■ 12.6. od 17.00 hod. 
 SK Rpety - SK Hostomice B
■ 19.6. od 17.00 hod. 
 SK Hostomice B - Chodouň
Dorost
■ 5.6. od 10.15 hod. 
 FK Komárov - SK Hostomice
Mladší žáci
■  4.6. od 17.30 hod. 
 Hudlice - SK Hostomice
■ 9.6. od 17.30 hod. 
 SK Hostomice - FK Hořovicko B

OZNÁMENÍ
■ Slavnost Sdružené obce baráčníků 
Hostomice
Naše obec je nejstarší obcí XVIII. Župy 
T. G. Masyryka, která zasahuje tři okresy, 
Praha západ, Beroun a Příbram. V letoš-
ním roce oslavíme 85. výročí založení 
Sdružené obce baráčníků Hostomice.  
U této příležitosti proběhne dne 5. června 
2010 oslava. V dopoledních hodinách 
bude na náměstí uspořádán staročeský 
jarmark, o občerstvení se postarají: řez-
nictví u Šimpacha, restaurace U Frajerů  
a restaurace Záložna. Zábava na sále bude 
večer pokračovat dle zájmu návštěvníků. 
Srdečně zveme občany z celého okolí.  
Program: 
9.00-9.30 – vítání hostů
9.30-10.00 – nástup praporu
10.00-12.00 – slavnostní zasedání
12.00-13.30 – přestávka a oběd
13.30-14.00 – řazení průvodu
14.00-15.00 – průvod městem
15.30-16.00 – tančení České besedy.
■ Dětské rybářské závody
Dne 5.6.2010 od 7.30 hodin se konají  
na revíru Hražba v Bezdědicích v rámci 
Mezinárodního dne dětí tradiční dětské 

rybářské závody. Občerstvení a ceny pro 
všechny dětské rybáře jsou zajištěny.

MS ČRS Hostomice
■ Memoriál Zasloužilých hasičů Radouš 
SDH Radouš si vás dovoluje srdečně 
pozvat na 2. ročník hasičské soutěže  
s tímto názvem. Akce proběhne v sobotu 
12.6.2010 od 9.00 hod. na radoušském 
koupališti. Bude se soutěžit v lehce 
netradičním pojetí soutěžních disciplín 
požární útok a štafeta. Představí se nejen 
domácí družstva mužů a družstvo žen 
(družstvo žen i mužů jsou letošními vítězi 
okrskové soutěže), ale i mnoho dalších 
okolních družstev. Po celý průběh akce 
bude k dispozici občerstvení. Celodenní 
klání bude zakončeno posezením s hudbou 
pro všechny příchozí.
■ Pojeďte s námi do Muzea M. D. Ret-
tigové
STP v Hostomicích vás zve v pondělí 
14.6.2010 na odpolední výlet do Všeradic. 
Navštívíme Muzeum M. D. Rettigové, 
prohlédneme si obec. Odjezd autobusu  
z Hostomic ve 13.15 hod., návrat ze Vše-
radic v 15.43 (16.07, 16.45). Výbor STP
■ Den evropské hudby
Nikdo z nás ani moc netuší, že na den  
letního slunovratu 21.6. připadá Den 
evropské hudby. Občanské sdružení 
Jeřabinky se rozhodlo pozvednout tuto 
tradici a uspořádat odpoledne plné hudby. 
Příznivci hudby, přijměte pozvání na neděli 
20.6.2010, kdy se na náměstí v Hosto-
micích pod Brdy před hasičskou zbrojnicí 
uskuteční 1. ročník této ušlechtilé kulturní 
události v našem regionu.
K poslechu zahrají a zazpívají kapely  
a děti z regionu Hostomicka a přilehlého 
okolí. Vystoupí dětské pěvecké sbory Ko-
pretina, Jeřabinky, Lišáci, kapely Šporny, 
Ideal, X3 a další. Začátek ve 13 hodin. 
Hudební maraton ukončíme v 17 hodin. 
Srdečně zveme všechny příznivce hudby  
a kulturních tradic. Petr Kafka
■ SK Hostomice slaví 90. let od svého 
založení. 
Oslavy k 90. výročí se uskuteční 26.-27. 6. 
2010. Program oslav: 
Sobota: slavnostní schůze od 10.30 hod.  
v baru Záložna. Fotbalový turnaj pozva-
ných bývalých a současných hráčů SK bez 
rozdílu věku (v jednání účast známých 
bývalých reprezentantů ČR), kulturní 
program v režii předního moderátora 
Radiožurnálu, občerstvení - vše začíná  
na hřišti SK od 14.00 hodin. 

Od 20.00 taneční zábava na sále v Zálož-
ně, k tanci a poslechu hraje skupina  
ESO (poslední vystoupení v Hostomicích 
karneval 2010).
Neděle: 10.00 žáci SK - Slavie Praha  
- dívky, 12.00 dorost SK - Marila Příbram, 
14.00 SK A - Slavie Praha stará garda. 
Program oslav 90. výročí založení SK 
Hostomice se stále tvoří a vyvíjí. O pří-
padných změnách a překvapeních vás 
budeme informovat.
■ Pojeďte s námi na výlet
STP v Hostomicích pořádá ve čtvrtek 
8.7.2010 celodenní výlet autobusem  
na soukromý hrad Červený Újezd. 
Zastavíme se na oběd v Unhošti, navští-
víme muzeum a zámecký park v Lánech. 
Odjezd v 8.30 od ZŠ, návrat do 17 hodin. 
Člen a dítě do 15 let 150,- Kč, nečlen  
200,- Kč. Přihlášky v papírnictví u ZŠ.
■ Srpnové posezení v Bezdědicích
V pondělí 16.8.2010 vás zve STP  
k přátelskému posezení na hřiště do Bez-
dědic. Lze jet autobusem ve 13.25 hod.  
z Hostomic do Radouše, pěšky po 
Karlštejnce kolem koupaliště do Bezdědic 
(asi 1,5 km), sraz kolem 14. hodiny  
na hřišti v Bezdědicích. Uzeniny k opékání 
s sebou, občerstvení zajištěno. Těšíme se  
na vás! Výbor STP
■ Příspěvek na rehabilitaci
Výbor STP v Hostomicích nabízí svým 
členům příspěvek na pobyt v Solné jes-
kyni v Berouně (dohodněte s pí Kűhle  
– tel. 606 953 647), nebo na vstup do  
plaveckého bazénu, nebo na masáž.  
Organizace poskytne každému členovi 
příspěvek 50,- Kč proti předloženému 
dokladu o zaplacení. Vyřizuje pí Dědičová 
(lze využít 1x, nejpozději do 1.10.2010). 
■ Cvičení pro děti v doprovodu rodičů 
se koná každou středu od 16.00 hod.  
v tělocvičně ZŠ. Vhodný věk dětí 2-7 let.  
S sebou sportovní oblečení a přezůvky. 

Dagmar Kűhle
■ 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
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■ 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.

VZPOMÍNKA
■ Dne 8.7.2010 uplyne  
10 let od úmrtí naší  
milované maminky  
Jiřiny Přibylové.
Zároveň si připomínáme,  
že dne 16.6. uplyne 18 let  
od úmrtí jejího manžela,  
našeho drahého tatínka  
Aloise Přibyla. 
Dne 16.4. uplynulo 12 let  
od úmrtí jejich nejstaršího  
syna a našeho bratra  
Ing. Aloise Přibyla. 
S úctou a láskou vzpomínají  
Miloš a Jiří s rodinami
■ Dne 11.7. vzpomeňte 
s námi na 14. výročí 
úmrtí našeho tatínka 
Karla Přibyla.
Synové Karel 
a Pavel s rodinami
■ Dne 20. února uplynulo 20 let, co nás 
navždy opustil pan Miloslav Míka a dne  
14. června uplynou 3 roky, kdy není mezi 
námi paní Jarmila Míková. 

Za tichou vzpomínku děkují  
synové František a Miloslav  

a dcera Marie Císařová s rodinami
■ 15. června uplyne deset let od chvíle, 
kdy nás opustila paní Milada Javůrková  
z Hostomic. Za vzpomínku děkují  

synové Jiří a Miroslav s rodinou

PODĚKOVÁNÍ
■ Děkujeme majitelce „Restaurace  
U Frajerů“ Jarušce Frajerové za nádherně 
připravenou tabuli a profesionální obsluhu 
při oslavě setkání žáků (ročník 1950). 

Děkujeme panu Jiřímu Kadeřábkovi za 
provedení fotografií na památku srazu
2010. 

Žákyně a žáci ZŠ Pavla Lisého Hostomice.

ZUBNÍ POHOTOVOST
■ 5. a 6.6. MUDr. Marcela Srpová 
 Hořovice, tel. 311 512 119
■ 12. a 13.6. MUDr. Štěpánka Šedivá 
 Beroun, tel. 311 611 241
■ 19. a 20.6. MUDr. Zdeňka Šmejkalová 
 Lochovice, tel. 311 537 796
■ 26. a 27.6. MUDr. Ladislava Švábová 
 Hořovice, tel. 311 513 375
Pohotovost je od 8.00 do 11.00 hodin.

KLUB BETLÉM
Program na červen 2010
Téma měsíce:
„Kejklíři, kejklíři jdou...“
Příspěvek na energie: 
30,- Kč/dospělá osoba 
v případě účasti na kursu 60,- Kč/dospělá 
osoba (energie + lektor)
■ 2.6. středa, 9.30-17.30 hod.
Programová porada
■ 2.6. středa, 10.00-12.00 hod.
Den dětí: plný soutěží a her
■ 5.6. sobota, 10.00-18.00 hod.
Příprava festivalu Lochovické kejkle  
- přijďte pomoci, vaše děti se zatím mohou 
povozit na poníkovi (od 9.00 do 10.00 a po 
dohodě od 16.00 do 17.00 hod.).
■ 9.6. středa, 9.30-12.00 hod.
Otloukej se, píšťaličko - výroba píšťalky  
z proutku.
■ 9.6. středa, 10.00-12.00 hod.
Právní poradna
■ 12.6. sobota, od 10.00 hod.
Lochovické kejkle - středověký a fantasy 
festival (sledujte plakáty).
■ 16.6. středa, 10.00-12.00 hod.
Dokončení výrobků z minulých dílen  
- drátkování, pletení z lýka.
■ 16.6. středa, 10.00-12.00 hod.
Miniškolička - hlídání dětí za poplatek 
100,- Kč
■ 23.6. středa, 10.00-11.30 hod.
Přednáška: Respekt a být respektován  
- představení výchovného stylu.
■ 28.6. pondělí, 9.30-14.30 hod.
Letní sestřih - zkraťte vlasy před horkými 
dny.

■ 30.6. středa, od 10.00 hod.
Oslava začátku prázdnin - malujeme 
křídami barevný svět.
■ 5.7. pondělí, od 9.30 hod.
Začíná prázdninový provoz klubu  
- bude otevřeno pouze v pondělí.
Aktivity pro děti a rodiče:
■ pondělí, dopoledne
Zpívánky a tanečky pro nejmenší dětičky
■ pondělí, 14.00-15.00 a 15.30-16.30 hod.
Keramika pro rodiče i děti - 40,- Kč/lekce 
+ 10,- Kč výpal.
■ pondělí, 15.30-16.30 hod.
Břišní tance - 30,- Kč/lekce.
■ středa, 9.30-11.30 hod.
Výtvarná dílna pro maminky i děti
■ středa, 10.30-11.30 hod.
Svezení na poníkovi: příspěvek 20,- Kč či 
tvrdé pečivo, jablka, mrkve
■ středa, 13.00-14.00 a 17.00-18.00 hod.
Točení na hrnčířském kruhu
Jen v případě zájmu! (objednávky v klubu)
■ pátek, 15.30-17.30 hod.
Latinskoamerické tance + Historické  
tance v tělocvičně ZŠ Lochovice.
■ Klub pro děti
Přijďte si zahrát deskové nebo jiné hry, 
ve středu a v pondělí se můžete zapojit v 
tvořivé dílně. V pondělí a v pátek si můžete 
zatancovat. Nabízíme doučování Čj, Aj, Př, 
Nj 14.00-17.30 hod., ostatní po domluvě.
■ Dětský koutek a posezení pro  
maminky
Klub je otevřený v pondělí a ve středu 
od 9.30 do 18.00 hodin. Přijďte posedět 
a pohovořit si s ostatními maminkami  
u kávy a čaje v příjemném prostředí klu-
bu. Na děti čeká mnoho kamarádů, hraček  
a her.
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