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Dětský karneval v Hostomicích
ČČK Hostomice uspořádal v neděli 21. března v restauraci U Frajerů 
dětský karneval. Děti si užily spoustu legrace, zasoutěžily si a byly 
odměněny balíčky ovoce a bonbóny. K tanci hrál a program připravil 
Karel Moravec, na akci přispělo i město Hostomice. Všichni si užili 
pěkné odpoledne.

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
INFORMUJE

■ Veřejné zasedání  
se uskuteční ve středu  

21.4.2010 od 18.00 hod. 
v hasičské zbrojnici  

v Radouši.

■ Svoz velkoobjemového  
odpadu proběhne  
24. dubna takto:

Hostomice:  
na dvoře MěÚ v 9.00 hod.

Lštěň: na návsi v 10.00 hod.
Bezdědice:  

na návsi v 11.00 hod.
Radouš: 

na návsi ve 12.00 hod.

■ Upozorňujeme občany,  
že pracovní sobota  

bude tento měsíc až druhá 
v měsíci, a to z důvodu 
velikonočních svátků.  

O pracovní sobotě můžete 
využít všechny odbory MěÚ.

■ V sobotu 10. dubna  
v 10.00 hod. proběhne  

vítání občánků na MěÚ.

■ Prosíme občany,  
aby respektovali zákaz vodění 

psů na dětská hřiště,  
a to zejména v Bezdědicích  

a v Radouši, kde hřiště  
nejsou oplocena.
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Dovolte, abych vám, milí spoluobča-
né, připomněl, že se blíží velikonoční 
svátky. Nejsou to jen svátky návratu 
jara, ale je to i nejvýznamnější období 
církevního roku.
Doba velikonoční nám připomíná lásku 
Syna Božího, který svým utrpením  
a svojí smrtí dokonal naše vykoupení.  
Velikonoční období je vždy stejně 
dlouhé, ale jeho začátek a konec se 
rok od roku mění, protože Hod Boží 
velikonoční je svátkem pohyblivým  
a slaví se první neděli po prvním jar-
ním úplňku.
Velikonocím předchází půst, který je 
přípravou k oslavě zmrtvýchvstání 
Páně. Začíná ve středu před Hodem 
Božím velikonočním. 

POPELEČNÍ STŘEDA
V tento den se světí popel, jímž kněz 
dělá věřícím na čele kříž se slovy: 
„Pomni, člověče, že jsi prach a v prach 
se obrátíš.“ A tímto dnem začíná 
čtyřicetidenní půst. V této době se  
v kostelech konají pobožnosti křížové 
cesty.

KVĚTNÁ NEDĚLE
V tuto neděli se slaví památka slav-
ného Kristova vjezdu do Jeruzaléma. 
Světí se ratolesti, především kočičky. 
Kvetoucí jívy symbolizují palmové listy, 
které lidé kladli před Ježíše při jeho 
vjezdu do Jeruzaléma. Poslední týden 
před Božím hodem si všichni křesťané 
na celém světě připomínají konec po-
zemského Kristova života. Toto období 
je nazýváno pašijovým týdnem.

ZELENÝ ČTVRTEK
Byl dnem, kdy Ježíš naposledy večeřel  
se svými apoštoly. Podával jim nekva-
šený chléb a víno se slovy: „Vezměte  
a jezte z toho všichni. Toto je moje 
tělo, které se za vás vydává.“ Po večeři 
pozdvihnul kalich s vínem se slovy:  
„Vezměte a pijte z něho všichni. Toto 
je kalich mé krve, která se prolévá za 
vás a za všechny. To konejte na mou 
památku.“ Tento Kristův odkaz je 

vyvrcholením mše svaté. V koste-
lech zní chvalozpěv „Gloria“ a zvoní 
všechny zvony, které pak umlkají až  
do Bílé soboty. V této době nastává 
období velkého smutku. Podle lidové 
pověry se říká, že zvony odlétají do 
Říma. O Zeleném čtvrtku se dívky 
časně zrána chodily omývat do poto-
ka, protože věřily, že omládnou. Je to  
hezký, ale pohanský zvyk.

VELKÝ PÁTEK
O něm se drží velký smutek v celé  
církvi, protože si připomínáme  
umučení Krista. V tento den se drží 
přísný půst. Líbáním uctívají věřící 
kříž, na kterém byl umučen Kristus.  
V chrámech bývá místo, které je  
upraveno jako symbolický Ježíšův 
hrob, ve kterém je dřevěné tělo Ježíše.  
V božím hrobě je vystavena v mon-
stranci nejsvětější svátost, která sym-
bolizuje skutečnou přítomnost Krista.  
Boží hrob je jediné místo v tento 
den, kde jsou v kostele květiny. Ani 
na oltářích nejsou plátěné pokrývky,  
což nám má připomínat, jak Ježíše 
vysvlékli z jeho šatu. I svatostánek je 
otevřený a prázdný, neboť Ježíšovo  
tělo je vystaveno v hrobě. Na velký 
pátek hospodyně pekly sladké pečivo,

tak zvané Jidáše. Jidáš Iškariotský byl 
jeden z dvanácti apoštolů, který zradil 
Ježíše Krista.

BÍLÁ SOBOTA
Hod Boží velikonoční je památkou 
na velkou noc, kdy Ježíš Kristus vstal 
z mrtvých. Mše v tuto posvátnou noc, 
neboli Vigilie, je největší mystérium 
církevních obřadů o Velikonocích.  
Liturgie trvá až tři hodiny, začíná 
před kostelem, kde se světí oheň jako  
znamení očištění. Poté dochází k po-
svěcení velké svíce paškálu, který nám 
připomíná ukřižovaného a vzkříše- 
ného Krista a jeho světlo věčné. Do 
paškálu je zasazeno pět kadidlových  
zrn, která jsou symbolem pěti Kris-
tových ran. Tato svíce se během 
roku rozsvěcí při křtu a o pohřbech  
a samozřejmě po celou dobu 
velikonoční. Kněz s paškálem pak 
vstupuje do zhasnutého chrámu, kdy 
při vstupu zpívá „Hle světlo Kristovo.“ 
Tento chvalozpěv se opakuje uprostřed 
kostela a pak u hlavního oltáře. 
Následuje obřad svěcení křestní vody  
a další obřady.
Všem spoluobčanům přeji radostné 
velikonoční svátky.

Vít Šťáhlavský, starosta

Za kapitánem Otakarem Jarošem na Malou Skálu
Před časem jsem do HL napsal nevelký článeček o kapitánovi Otakaru Jarošovi, 
po němž je v našich Hostomicích nazvána jedna z ulic. Dnes se k tomuto jménu 
znovu vracím. Přiměla mě k tomu zajímavá zpráva z časopisu Turista.
Dostanete-li se někdy na Malou Skálu a budete stoupat po zelené značce do 
sedla pod Kopaninou, spatříte vlevo u poslední chalupy osady Bobov v louce 
sochu vojáka. Podle samopalu „špagin“ vás asi zprvu napadne, že se jedná  
o rudoarmejce. Ale nejedná – voják má totiž na ušance československý odznak.
Je to socha Hrdiny Sovětského svazu kapitána Otakara Jaroše, který padl  
v bitvě u Sokolova, kde československá jednotka bez těžkých zbraní bránila 
vesnici proti útoku německých tanků.
Zdejší chalupář sochu zachránil před zničením, opravil ji a jako vzpomínku 
na tohoto mimořádného prvorepublikového profesionálního vojáka, který se 
postavil proti nacistům (neměl rád ani politiky), ji umístil na svém soukro- 
mém pozemku.
Co k tomu říci? Snad jenom to, že obsah tohoto článečku nutí k přemýšlení. 
Nemyslíte? Jan Vorel

■ VELIKONOČNÍ SVÁTKY A OBŘADY O VELIKONOCÍCH
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Přítomni: V. Šťáhlavský, V. Maršálek,  
Ing. J. Jirák, E. Fajrajzlová, Ing. P. Brůžek, 
J. Nádvorník, V. Malecký, Ing. V. Zachoval, 
Mgr. J. Walterová

Zastupitelstvo města Hostomice:

1. Schvaluje:

a) Přijetí daru ve výši 12.000,- Kč  
 od firmy Mandík, a.s. na činnost SDH. 
 Hlasování: 9-0-0 (pro-proti-zdržel se)

b) Dodatek ke zřizovací listině  
 příspěvkové organizace Základní školy  
 Pavla Lisého Hostomice. 
 Hlasování: 9-0-0

c) Novou zřizovací listinu příspěvkové  
 organizace Školní jídelna. 
 Hlasování: 9-0-0

d) Doplnění knihovního řádu městské  
 knihovny Hostomice o poplatek  
 ve výši 50,- za každou vypůjčenou  
 knihu mimo fond místní knihovny. 
 Hlasování: 9-0-0

e) Vyhlášku č. 1/2010 o stanovení  
 systému shromažďování, sběru,  
 přepravy, třídění, využívání  
 a odstraňování komunálních odpadů  
 a nakládání se stavebním odpadem  
 na území města Hostomice. 
 Hlasování: 9-0-0

f) Vyhlášku č. 2/2010 o místním poplat- 
 ku za provoz systému shromažďování,  
 sběru, přepravy, třídění, využívání  
 a odstraňování komunálních odpadů. 
 Hlasování: 9-0-0

g) Vyhlášku č. 3/2010 o místních  
 poplatcích. Hlasování: 9-0-0

h) Vyhlášku č. 4/2010, kterou se zakazují  
 některé druhy paliv pro malé spalovací  
 zdroje znečišťování ve městě Hostomice. 
 Hlasování: 9-0-0

i) Vyhlášku č. 5/2010, kterou se stanovují  
 pravidla pro pohyb psů na veřejném  
 prostranství ve městě Hostomice. 
 Hlasování: 9-0-0

j) Dar svazu včelařů ve výši 2.925,- Kč  
 na ochranu včelstev. 
 Hlasování: 9-0-0

k) Dar Českému svazu chovatelů  
 – ZO Hostomice na opravu výstavních  
 klecí v maximální výši 5.000,- Kč. 
 Hlasování: 9-0-0
l) Dar Svazu tělesně postižených  
 v maximální výši 5.000,- Kč na akce  
 organizované svazem. 
 Hlasování: 9-0-0
m) Dar Šachovému klubu Hostomice  
 v maximální výši 4.000,- Kč  
 na šachové turnaje. 
 Hlasování: 9-0-0
n) Dar Českému rybářskému svazu  
 – MO Hostomice v maximální výši  
 1.000,- Kč na dětské rybářské závody. 
 Hlasování: 9-0-0
o) Dar Českému červenému kříži  
 – MO Hostomice v maximální výši  
 2.000,- Kč na dětský karneval. 
 Hlasování: 9-0-0
p) Dar Obci baráčníků Hostomice  
 v maximální výši 5.000,- Kč na muziku  
 při slavnosti 85. výročí založení Obce  
 baráčníků v Hostomicích. 
 Hlasování: 9-0-0
q) Dar DD Zátor v maximální výši  
 15.000,- Kč na terapeutické pomůcky. 
 Hlasování: 9-0-0
r) Dar DD Hořovice v maximální výši  
 500,- Kč na terapeutické pomůcky. 
 Hlasování: 9-0-0
s) Dar SK Hostomice v maximální výši  
 15.000,- Kč na mládežnickou kopanou. 
 Hlasování: 7-0-2
t) Veškeré dary budou poskytnuty proti  
 příslušným dokladům a bude zajištěna  
 publicita dárce. Hlasování: 9-0-0
u) Směnu pozemků mezi Vítem  
 Maršálkem a městem Hostomice  
 pozemek parc.č. 523/17 za pozemek  
 1595/3 v k.ú. Hostomice pod Brdy. 
 Hlasování: 8-0-1
v) Zaplacení věcného břemene ve výši  
 360,- Kč a závazek že Město  
 Hostomice opraví komunikace dotčené  
 výstavbou vodovodu a kanalizace  
 ve správě SUS Kladno v hodnotě  
 1.000.000,- Kč. Hlasování: 9-0-0

w) Vyrovnání s firmou RotaGroup, s.r.o.  
 ve výši 100.000,- Kč za projekční práce  
 na úpravu náměstí. Hlasování: 9-0-0

x) Ošetření stromů u kostela a vyhoto- 
 vení dvou znaleckých posudků firmou  
 Trewalker, s.r.o. Hlasování: 9-0-0

2.  Neschvaluje:

a) Záměr výstavby fotovoltaické  
 elektrárny v lokalitě u bývalé skládky. 
 Hlasování: 0-4-5

3.  Ukládá:

a) Starostovi, aby do příštího zasedání  
 připravil podklady pro systém  
 vymáhání poplatků podle schválených  
 vyhlášek.

4. Bere na vědomí:

a) Informaci o záměru výstavby bioply- 
 nové stanice firmou EuroMethan a.s.  
 v areálu AGP Beroun. Byly formulo- 
 vány možné předběžné podmínky  
 na straně města:

· Sídlo společnosti v Hostomicích  
 (daňový výnos)

· Smluvní zajištění s pokutami  
 za účelem zajištění bezproblémového  
 provozu bioplynové stanice

· Zajištění likvidace biologického  
 odpadu vznikajícího na území města  
 Hostomice a okolních obcí v bioply- 
 nové stanici

· Prověření možnosti vytápění ZŠ  
 Hostomice odpadním teplem  
 z bioplynové stanice

· Před schválením záměru investor  
 zajistí exkurzi ve fungující bioplynové  
 stanici

b) Nabídku firmy Hrdlička Group, s.r.o.  
 na umístění systému vyjádření správců  
 sítí na webových stránkách města  
 Hostomice.

c) Všechny body diskuse.

Usnesení: hlasování: 9-0-0

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ 
MĚSTA HOSTOMICE Č. 3/2010 KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2010 OD 18.00 HODIN  

V MALÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HOSTOMICE
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DD Zátor
Domov Hostomice – Zátor, poskytovatel sociálních služeb
V dnešní, druhé části zpráv z Domova Hostomice - Zátor vás seznámíme s tím, co jsme 
v našem domově v minulém roce udělali pro zvyšování kvality poskytované služby.
Rok 2009 byl opět pro nás naplněn hlavním úkolem - poskytovat kvalitní  
sociální, zdravotní a ošetřovatelské  služby našim klientům.
Velmi dbáme na používání všech transportních pomůcek, které se osvědčily.  
Žádný pracovník nesmí pracovat bez nich a bez pomoci zvedáku a mobilních vozíků. 
Přes počáteční nejistotu v používání těchto pomůcek si pracovnice již zvykly, a tak  
nedochází k nešetrné manipulaci s imobilními klienty, pracovnice si uvědomují  
i menší fyzickou zátěž pro sebe.
Velmi pečlivě se monitoruje inkontinence, užívání správných velikostí jednoúčelo- 
vých prostředků, jejich správná savost. Zvyšuje se komfort osobního života klientů, 
šetří se prádlo, výdaje za praní a neméně je důležité, že se sníží  fyzické zatížení 
pracovníků přímé péče. Jsme neustále v kontaktu s odborníkem pro inkontinenci, který 
osobně dohlíží a poskytuje podporu pracovníkům. Velmi dbáme na prevenci tvorby 
proleženin a ošetřování kůže u imobilních klientů.
Na toto všechno mimo další povinnosti dohlíží koordinátor sociálně - ošetřovatel-
ské péče. S touto pracovní pozicí jsem se seznámila na pracovní cestě v Itálii, kde 
v každém sociálním zařízení koordinátor sociálně - ošetřovatelské péče byl, a to 
na každém patře. Tuto funkci v našem zařízení zastává zdravotní sestra, která  
dokončila studium v Institutu ošetřovatelství v Brně v oboru Ošetřovatelství  
v geriatrii. V této pracovnici jsem získala jistotu, že denně monitoruje potřeby  
klientů, okamžitě řeší novou situaci, zaznamenává do individuálního plánu klien-
ta, předává informace dalším pracovníkům. Na denních poradách ředitele s koor- 
dinátorkou, se sociální pracovnicí a manažerkou ošetřovatelské péče se řeší zjištěné 
problémy. Při běžném výkonu ošetřovatelských činností pracovník přímé péče nemá 
mnoho prostoru na výše uvedené monitorování, je klíčovým pracovníkem v průměru 
4 - 5 klientům, u kterých vede individuální plány a odpovídá za včasné podchycení  
potřeb svého klienta. Rozhodnutím utvořit tuto novou pracovní pozici jsme  
posunuli poskytovanou péči o několik stupňů výše.
Každý týden probíhá hodnocení individuálních plánů za účasti klíčového pracov- 
níka, kde se přehodnocuje péče u jeho skupiny klientů. Hodnocení vede sociální  
pracovnice, dále jsou přítomni manažerka ošetřovatelské péče, koordinátorka  
sociálně - ošetřovatelské péče, aktivizační pracovnice a instruktor sociální péče.  
V nepravidelných intervalech se zúčastňuje ředitel. Je to jedna z dalších důležitých 
činností celého týmu přímé péče. Výsledky hodnocení jsou pečlivě dokumentovány  
v individuálních plánech jednotlivých klientů.
Nadále jsme změnili organizaci práce pracovnic sociální péče. Utvořili jsme  
patrový systém, jednotlivá pracovnice se věnuje během své služby pouze omezenému 
množství klientů na svém patře, a tak odpovídá za provedenou péči pouze na svém 
přiděleném úseku. Tato praxe se nám osvědčila, jak z hlediska kontroly, tak i klien-
ti mají přehled, kdo o ně daný den pečuje a na koho se obrátit se svými potřebami. 
Nejdůležitější je, že jednotlivá pracovnice si rozvrhne péči na celou směnu, a má tak 
dostatek prostoru pro individuální přístup a přehled o vykonané práci. Tuto změnu 
navrhly pracovnice samy na základě praktických zkušeností.
Na základě dobrých zkušeností s kanisterapií jsme rozšířili kontakt klientů s dalšími 
zvířaty, založením zoo koutku, kde je možné posedět a strávit příjemné chvíle. 
Přítomnost zvířat přirozeně motivuje klienty k pravidelné aktivizaci. Kontakt se 
zvířaty má positivní vliv zejména na klienty zcela imobilní, na klienty s porušenými 
smyslovými funkcemi a u klientů s poruchou v oblasti komunikace a navazování  
sociálních vztahů.
Nadále v našem zařízení spolupracujeme s dobrovolníky, některé jsme si  
„vychovali“ na základě spolupráce se Základní školou v Hostomicích, se kterou  
spolupracujeme již několik let. Dobrovolníci se hlavně věnují individuálně klientům, 
dále společným aktivitám a spolupráci při kulturních akcích.
V příštím čísle Hostomických listů vás seznámíme s tím, jak naplňujeme povinnost 
dalšího vzdělávání všech pracovníků domova.

Alena Káchová, ředitelka
tel.: 311 584 456, 602 140 587

www.domovhostomice.cz

Výroční  
členská schůze STP
Na výroční členské schůzi STP  
zazpívali a zahráli na kytaru Kristý- 
na Lapáčková a Martin Špicl ze 
ZŠ P. Lisého. Potěšili tak mnoho 
přítomných. 
Na schůzi zavítal rovněž senátor  
Jiří Oberfalzer, z jehož nadace získala 
organizace důležitou finanční pod-
poru. 
Příjemné bylo i sladké pohoštění 
věnované majitelkou restaurace  
Jaroslavou Frajerovou. 
Všem děkujeme!

Výbor STP Hostomice
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■ DOPLŇOVAČKA 
(Staré pověsti české podruhé)
1. Kterému králi se přezdívalo Liška ryšavá
2. Které jméno je spojené s horou Říp
3. Kdo se měl stát podle pověsti hanáckým králem 
 (obilí)
4. Staročeští hraničáři
5. Kdo sestrojil pražský orloj
6. Kouzelník krále Václava IV.
7. Jiráskovo dílo z doby po Bílé hoře
8. Jméno jedné Libušiny sestry
9. Jedna z postav z pověsti Dívčí válka
10. Kdo patří podle pověsti k Boženě
11. Hora, ve které podle pověsti spí rytíři
12. Bratr praotce Čecha
13. Autor knihy Dějiny národu českého v Čechách  
 a v Moravě
14. Který kníže dal uvěznit Horymíra
15. Ve které Jiráskově knize se píše o strážcích hranic
16. Název Jiráskovy knihy z doby národního obrození  
 (Dobruška)
17. Kdo s Cyrilem vytvořil písmo hlaholici
18. Jiráskova divadelní hra

Podmínky soutěže:
Soutěže se mohou zúčastnit všichni žáci základních 
škol.
Vyluštěnou doplňovačku odevzdejte nejpozději  
do 30. dubna 2010 v knihovně.
Soutěže se můžete zúčastnit také na webových 
stránkách knihovny na adrese  
www.knihovnahostomice.cz  
a poslat odpovědi mailem na adresu  
soutez.knih.hostomice@seznam.cz.
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Příroda si neporadí!
Není tomu tak dlouho, co se na Den Země sešlo několik 
dobrovolníků, kteří uklízeli v okolí Hostomic odpadky. 
Nevím však, zda toto snažení nepřišlo nazmar. Místa, 
která tito dobrovolníci poctivě uklidili, jsou dnes znovu 
zaneřáděna odpadky. Odpadky se na určitých místech  
objevují jako houby po dešti. Prostředí, ve kterém žijeme, 
si utváříme sami. Lidé, kteří se takto zbavují přebytečných 
židlí, matrací či videa, si zřejmě neuvědomují, jakou škodu 
tímto počínáním napáchají. Příroda si sama neporadí. 
Den Země je bohužel jen jednou do roka a ne vždy se sejde 
dostatečné množství dobrovolníků, kteří by po lidech lhos-
tejných k přírodě a svému životnímu prostředí uklízeli.

Sandra Svobodová
Směr Zátor
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Dne 5.3.2010 shlédly děti z Mateřské školy Hostomice loutkové představení 
O 12 měsíčkách a 11.3.2010 maňáskové představení Kocour v botách.  
Obě pohádky se dětem velmi líbily.

Dne 24. března proběhl zápis dětí do Mateřské školy Hostomice na školní rok 
2010/2011. K zápisu se dostavilo 23 dětí, z toho bylo 8 holčiček a 15 chlapců. 
Do základní školy by v letošním roce mělo odejít 20 dětí, 2 děti jsou ale ještě 
poslány do pedagogické poradny z důvodu odkladu školní docházky. 
Zápis byl spojen se Dnem otevřených dveří. Rodiče s dětmi si mohli 
prohlédnout prostory Mateřské školy Bubenická a Tyršovo náměstí. 

L. Kocourová

Hostomické náměstí 
– už po čtvrté
Jak jsme slíbili, informujeme vás  
o průběhu architektonické soutěže na 
revitalizaci hostomického náměstí. 
Zatím poslední viditelnou akcí v rám-
ci soutěže byla plánovaná prohlídka  
náměstí pro soutěžící architekty. Pro- 
běhla v pátek 12. března a byl to pro 
nás velmi zajímavý test, zda o soutěž 
jeví architekti zájem a zda je tedy  
i předpoklad, že se do vyhodnocení 
soutěže sejdou zajímavé návrhy. 
Pro mě osobně byl počet, zájem  
a aktivita těch, kteří na prohlídku do 
Hostomic v poledne toho dne dorazili, 
nejen příjemným překvapením, ale pří-
mo šokem! Když jsme ve stanovenou 
hodinu s panem kolegou Maršálkem 
vykoukli z radnice, bylo její okolí  
zcela zaplněno. Starší, mladší, dámy 
i pánové. Nepočítali jsme zúčastněné 
přesně, ale bylo tam jistě více než 
padesát pozorných posluchačů a zví-
davých tazatelů. Ukázali jsme všem 
hasičárnu zevnitř i zvenku a obešli 
celé „řešené území“, tj. náměstí a při- 
lehlé prostory u hřiště i u školy. 
Odpovídali jsme na množství dotazů 
o dopravě, historii, dalším směřování 
města, o jednotlivých domech, o sítích 
i tušených katakombách pod náměs- 
tím a podobně. 
Prohlídka trvala asi hodinu a máme 
z jejího průběhu velmi dobrý pocit. 
Utvrdila nás v tom, že řešení hosto-
mického náměstí je zajímavý a atrak-
tivní architektonický úkol pro spoustu 
odborně nesporně zdatných a přitom 
(nebo právě proto) velmi příjemných  
a milých lidí.
Organizovaná prohlídka náměstí byla, 
jak bylo řečeno, zatím poslední „vidi- 
telnou“ akcí v rámci naší architek-
tonické soutěže. 
Teď právě však probíhá ta část 
nejdůležitější, která zatím viditelná 
není. Teď se totiž pracuje na soutěžních 
návrzích. Uzávěrka je 31. května a to  
je vlastně za chvilku.
Držme palce soutěžícím a přejme jim 
dobré nápady. Držíme tím palce sobě, 
dělají to přece hlavně pro nás!
Ing.Vladimír Zachoval, sekretář soutěže
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KARNEVAL  
V HOSTOMICKÉ 
DRUŽINĚ
Ve středu 3. března se konal v naší družině 
všemi dětmi netrpělivě očekávaný karneval.
O jarních prázdninách měly děti dostatek 
času zhotovit si originální kostým a maminky 
zas důležitý úkol napéct masopustní kobližky. 
Masek se sešlo mnoho a jedna hezčí než 
druhá.
Karneval začal tradičním průvodem po ško-
le a návštěvou ředitelny. Za všechny masky 
předal Kuchař paní ředitelce tác s koblihami, 
za to obdržel ke svým třem vyznamenáním 
ještě řád Zlaté kobližky a konečně mohla 
začít zábava. Děti se mezi tancem a soutěžemi 
občerstvovaly sladkým pečivem a porota měla  
zase pořádně těžkou hlavu. Zvolit vítěze  
nebylo tentokrát vůbec snadné. Rozhodla  
originalita a vlastní snaha ve výrobě 
kostýmů. 
Na 1. místě se umístil Trpaslík Terezky 
Kulíškové, na 2. místě Kuchař Jirky Mikeše, 
na 3. místě Myška Markétky Burešové  
a Modrásek Kačky Obořilové a na brambo- 
rové pozici Pipi Natálky Holé a Pirát 
Nikolky Holé. Za nejlepší taneční výkon  
byla odměněna Karolína Bláhová a  ostatní 
masky obdržely alespoň drobnou sladkost.
Maminkám a babičkám děkujeme za jejich 
píli při pečení a přípravě kostýmů a s dětmi  
se už těšíme na další společnou akci.

Vychovatelky ŠD  
při ZŠ P. Lisého Hostomice pod Brdy  
Radka Šťastná a Pavlína Obořilová

Cvičení pro děti  
v doprovodu rodičů
Každou středu chodíme cvičit do školní tělocvičny. 
Nejprve se zahřejeme rozcvičkou při pěkných 
písničkách a říkankách. Pak se s radostí vrhneme 
na opičí dráhu, která je vždy připravena. Velmi  
oblíbené je houpání na kruzích a skákání na 
trampolíně. Nakonec si ještě zahrajeme na rybáře 
nebo auta a vydýcháme se s písničkou. Po každé 
hodině dostaneme do notýsku razítko a malou 
sladkou odměnu. Na cvičení se vždy moc těšíme 
a děkujeme paní Dagmar Kühle, že ho pro nás 
připravuje. 

Lenka Hegrová a Jáchym Dvořák
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OZNÁMENÍ
■ Otevření rozhledny v dubnu 2010
3.4. sobota a 4.4. neděle (Velikonoce)
17.4. sobota a 18.4. neděle (Brdská stezka)
Otevřeno bude od 10.00 do 17.00 hodin.
Občerstvení je zajištěno přímo ve věži.
Za vaši návštěvu předem děkujeme.

Sdružení za ekologický rozvoj krajiny o.s. 
Velký Chlumec a Turisté severních svahů Brd
■ Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.  
Hostomice vás srdečně zve na svůj tradiční 
PAPUČOVÝ BÁL. Uskuteční se v sobotu 
10. dubna 2010 od 14.00 hodin na sále  
v restauraci U Frajerů v Hostomicích.  
Hudba: Podbrdské melodie. Vstupné:  
20,- Kč. Tombola: 20,- Kč.
■ Zahrádkářský svaz Hostomice ozna- 
muje, že uskuteční výstavu orchidejí  
v základní škole (vchod ze dvora školy). 
Pátek 23.4. od 16.30 do 17.30 hod., sobota 
24.4. od 8.00 do 12.00 hod. Zveme všechny 
obdivovatele krásných květin. Občany  
Hostomic i okolních vesnic. Budete nám 
vítáni. Za ČZS Libuše Kůtová
■ Aerobik
Každou středu od 18.00 hodin se můžete 
přijít zapotit na amatérsky vedenou hodi-
nu aerobiku a bodystylingu. Potřebujete 
jen vhodné oblečení, obuv a podložku 
na posilování. Cena 30,- Kč. Každý další 
příznivec pohybu je vítán. 

Těší se na vás Jany (Císařová a Součková)
■ Rekondiční a rehabilitační cvičení
Rehabilitační cvičení STP pokračuje  
každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 hod.,  
do konce dubna. Za STP Libuše Kůtová
■ 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
■ 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 
· baňkování 
· lymfatická masáž 
· lymfatická masáž obličeje 
· masáž horkými lávovými kameny
· indická masáž hlavy + antistresová  
 masáž
Prodej dárkových poukazů na masáže.
■ Hodinář s dlouholetou praxí nabízí 
opravy hodin (i starožitných), hodinek, 
budíků a strojků. 
M. Hendrych, Dobříšská 492 (bytovky), 
Hostomice, tel.: 721 240 722, 720 651 738.
■ SSOŠ CR Beroun – soukromá střední 
odborná škola cestovního ruchu – „Neváhej 
a přijď k nám studovat!“ 
Formy vzdělání: denní, dálkové, večerní, 
distanční, kombinované.
Kontakt: sekretariát@ssos-cr-beroun.cz; 
www.ssos-cr-beroun.cz; tel.: 311 510 138.

PODĚKOVÁNÍ
■ Děkuji MěÚ Hostomice, místní orga-
nizaci STP a všem ostatním za přání a dary 
k mým narozeninám. Antonín Křivánek 
■ Děkuji všem, kteří mi srdečně popřáli 
k mému životnímu jubileu. Marie Jínová
■ Děkuji STP, MěÚ Hostomice, místní 
organizaci ČSŽ, paní Menyové za krásné 
blahopřání k mému životnímu jubileu.

Mirka Benešová

VZPOMÍNKA
■ Už jen kytičku květů 
 na hrob Ti můžeme dát 
 a s úctou a láskou
 na Tebe vzpomínat.
Dne 19. dubna 2010 uplynou 4 roky, kdy 
nás navždy opustila naše milovaná mamin-
ka a babička paní Marie Gruntová z Hos-
tomic.

Za vzpomínku děkují syn Karel  
s manželkou a vnoučci Kájík a Honzík

■ 15.3.2010 uplynulo 15 let, co nás 
navždy opustila maminka a babička, paní 
Marie Kobylková.
■ 25.4.2010 uplyne 25 let, co nás navždy 
opustil tatínek a dědeček, pan Kobylka. 
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte  
s námi.

Za tichou vzpomínku děkují  
dcery a synové s rodinami

■ Dne 14. dubna uplynou 3 roky od 
chvíle, kdy nás opustila naše maminka, 
babička a prababička paní Marie Houd-
lová, roz. Vlčková. Věnujte jí, prosím,  
tichou vzpomínku. 

Děkují děti Zdeněk, Marie a Jaroslav  
s rodinami

ZUBNÍ POHOTOVOST
■ 2. a 3.4. MUDr. Kozlerová Irena 
 Beroun, tel. 311 746 418
■ 4. a 5.4. MUDr. Krabcová Vladimíra 
 Beroun, tel. 311 621 973
■ 10. a 11.4. MUDr. Krůta Václav 
 Beroun, tel. 311 625 901
■ 17. a 18.4. MUDr. Laštovičková Václava 
 Komárov, tel. 311 572 765
■ 24. a 25.4. MUDr. Neužil Miroslav 
 Cerhovice, tel. 311 577 559
Pohotovost je od 8.00 do 11.00 hodin.

KLUB BETLÉM
■ 12.4. pondělí, 14.30-18.00 hod. 
Výšlap do revíru a povídání o zvěři  
s myslivcem + turnaj ve střelbě ze vzdu-
chovky na farní zahradě - pro starší děti
■ 15.4. čtvrtek, 16.00 hod. 
Zpívám, hraji a tančím, abych žil  
- koncert dětí z LUŠ Praha + taneční  
vystoupení dětí z tanečního kroužku 
Klubu Betlém na sále OÚ Lochovice
■ 17.4. sobota, 9.00-17.00 hod. 
Výšlap na Plešivec s archeologem, sraz 
před Klubem 9.00, odjezd 9.26 z nádraží
■ 28.4. středa, 9.30-12.00 hod. 
Smějeme se s Jiřím Helekalem - zábavné 
show pro děti na sále OÚ Lochovice
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