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Drakiáda v Hostomicích

V neděli 4. října se na louce za Hostomicemi směrem k Zátoru sešly  
děti, které si chtěly vychutnat oblíbenou podzimní aktivitu. Přišly  
v poměrně hojném počtu (téměř 40) i se svými rodiči a prarodiči.  
Ve vzduchu se pohybovali draci nejrůznějších tvarů a barev, koupení  
i ručně vyrobení. Za odměnu si všichni mohli pochutnat na buřtících 
či sladkostech a povozit se na konících paní Maršálkové. Jsme rádi, 
že nikoho neodradil až příliš silný vítr, který některé dráčky dokonce 
poničil. Děkujeme také panu Vostárkovi za zapůjčení louky. 

KK Hostomice
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HOSTOMICE  
ZAHALENÉ KOUŘEM
Tak nám nastal podzim a s ním i oblíbené 
pálení listí. Někteří z vás teď pilně hrabou  
listí na zahrádce, aby poté mohli listí  
zapálit a Hostomice zahalit do štiplavého 
kouře. Ostatním pak nezbývá nic jiného, 
než pokašlávat, zavírat okna, sundávat 
prádlo ze šňůr, vyhánět děti ze zahrady do 
domů… To vše jen proto, že „listí se přece 
pálilo vždycky a teď si přece nebude někdo 
vymejšlet, že se to nedělá! Zlatý komu..sti, 
kdyby to tady člověku na hlavu padlo, tak 
se ho žádnej nevšim!“ – na tyto argumenty 
se však jen stěží hledají odpovědi.
Faktem však je, že každý slušný uvědomělý 
člověk listí prostě nepálí, ale např. jej zkom-
postuje (kompost z listí, tzv. „listovka“, je 
zahradníky velmi ceněna a plně nahrazuje 
rašelinu). Pálením vlhkého listí se také tito 
„paliči listí“ dopouštějí přestupku v zákoně 
o ochraně ovzduší s pokutou až do výše 
150.000 Kč.
Město Hostomice má mj. zákonnou mož-
nost nařídit vyhláškou úplný zákaz pálení 
rostlinných materiálů. Protože však zas-
táváme názor, že pokud takovouto věc 
zakážeme, musíme zároveň dát občanům 
možnost legálně tento odpad zlikvidovat, 
má město záměr vybudovat kompostárnu, 
či jiné zařízení na likvidaci rostlinných  
a živočišných odpadů. Po jeho vybudování 
pravděpodobně tuto vyhlášku schválíme. 
Není však vyloučeno, že pokud situace  
s pálením listí bude neúnosná, bude 
vyhláška schválena dříve.
Dalšími tvůrci štiplavého závoje Hostomic 
jsou někteří obyvatelé, kteří hodí do kotle 
vše, co jim pod ruku přijde (což mi nejde 
na rozum, když po zavedení nového sys-
tému nakládání s odpady zaplatí odpad 
stejně, jako když ho vhodí do popelnice  
– 450,- Kč a navíc riskují pokutu za nedo-
volené spalování odpadů), a ti obyvatelé, 
kteří buď neumějí topit, nebo mají tech- 
nicky špatně provedené spalovací zařízení.
Vyzývám tedy všechny „paliče“, aby se nad 
sebou zamysleli – nejsou tady sami a žijí 
kolem nich i ostatní lidé, kteří nechtějí být 
omezováni jejich štiplavým kouřem!

Vít Maršálek, předseda KŽP

Ohlédnutí za 30. výstavou králíků, holubů a drůbeže,
kterou konal Český svaz chovatelů Hostomice ve spolupráci s hostomickými 
zahrádkáři dne 17. října 2009 v areálu ČSCH v Hostomicích.
Na chovatelské výstavě bylo vystaveno 397 zvířat od 68 chovatelů z okresů  
Beroun, Praha západ, Příbram a Rokycany. Z hostomické organizace se účastnilo  
10 chovatelů, kteří vystavili 27 kusů holubů, 43 kusů králíků a 3 kusy drůbeže. 
V odbornosti králíků byly uděleny 32 poháry, a to: „Vítězná kolekce králíků“, 
který obdržel př. Josef Průcha na kolekci Českých černopesíkatých králíků, pohár  
„Nejlepší králík výstavy“, získal ho předseda naší organizace př. Josef Záhořík na 
králíka Castorex, a pohár „Nejlepší králík mladého chovatele“, získala ho Michaela 
Růžičková na králíka Stříbřitého žlutého. Dále bylo uděleno 10 čestných cen.
V odbornosti holubů bylo vystaveno 170 holubů 25 chovateli. Pohár „Nejlepší holub 
výstavy“ získal př. Josef Hříbal st. na holuba Moravský pštros modrý kapratý. V této 
odbornosti bylo dále uděleno 7 čestných cen. 
V odbornosti drůbeže bylo vystaveno 68 kusů od 17 chovatelů. Pohár „Nejlepší 
kolekce drůbeže“ byl udělen mladé chovatelce Lence Hříbalové na Českou husu 
chocholatou. Dále byly uděleny 4 čestné ceny.
Okrasou výstavy byla expozice květin, ovoce a zeleniny Českého zahrádkářského 
svazu Hostomice, ve které jeho členové představili své výpěstky a výrobky. Chtěl 
bych při této příležitosti poděkovat organizaci zahrádkářů za dlouholetou úspěšnou 
spolupráci při pořádání našich společných výstav.
Děkujeme touto cestou všem sponzorům, kteří podpořili naši výstavu finančními
nebo věcnými dary a bez jejichž přispění bychom naši výstavu nemohli pořádat. 
Děkujeme také starostovi města, panu Vítu Šťáhlavskému za podporu naší orga-
nizace. Protože členů organizace chovatelů je málo, děkujeme z pomoc na zajištění 
výstavy i nečlenům – panu Ludvíku Řeřichovi a Libuši Kůtové za zapisování při 
posuzování holubů, studentce Vendulce Brůžkové, paní Rosolové a Luboši Bíglovi 
za pomoc při posuzování králíků. Velký dík patří také MVDr. Brožkové za výbor- 
nou spolupráci s naší organizací. Poděkovat chci také všem členům ČSCH, kteří se 
na zajištění a průběhu výstavy podíleli, včetně našich mladých chovatelů.

Vladimír Přívora, jednatel ZO ČSCH

PROSBA REDAKCE
Prosíme všechny, kteří chtějí přispět svým článkem  

či oznámením do Hostomických listů,  
aby se pokusili učinit tak v elektronické podobě. 

Je časově náročné a leckdy i zbytečné vše přepisovat  
a někdy bývá i obtížné rukopis správně interpretovat.
Proto, máte-li tuto možnost, ulehčete nám naši práci,  

uděláte nám radost. 
Děkujeme.

V sobotu 24. října byl za účasti velkého počtu věřících,  
ale i ostatních občanů znovu vysvěcen opravený interiér chrámu  

„Stolce svatého Petra“ v Hostomicích.  
Slavnostní mši celebroval bývalý hostomický farář,  
nyní kanovník, Libor Bulín. Jeho koncelebranti byli  

Karol Laburda a Maksymilian Jan Putyra.
Vít Šťáhlavský
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Přítomni: V. Šťáhlavský, Ing. Zachoval,  
J. Nádvorník, V. Maršálek,  
E. Fajrajzlová, Mgr. Walterová,  
Ing. Jirák, V. Malecký
Omluven: Ing. Brůžek

I. Zastupitelé schvalují:
1. Zapisovatelka: Mgr. Walterová
 Ověřovatelé zápisu:  
 Ing. Zachoval, Ing. Jirák
 Návrhová komise: 
 E. Fajrajzlová, V. Maršálek 
2. Program zasedání.
3. Příspěvek na činnost ČSCH  
 4.000,- Kč.
4. Návrh na otevření prodejny  
 JEDNOTA v Radouši za finanční  
 spoluúčasti obce 4.000,- Kč 
 měsíčně.
II. Zastupitelé neschvalují:
1. Žádost ing. Kočího o změnu  
 územního plánu v Bezdědicích,  

 řešení posunout do nového 
 zpracování územního plánu.

III. Zastupitelé ukládají  
 panu starostovi:
1. Informovat ing. Kočího  
 o rozhodnutí odložení změny  
 územního plánu.
2. Zahájit práce na harmonogramu  
 k novému územnímu plánu.
3. Vyvolat jednání se zúčastněnými  
 stranami ohledně přístupové  
 komunikace do areálu bývalého  
 zemědělského družstva (Enersys,  
 Albion, Royal Diamond, J. Nád- 
 vorník, sdružení klempířů, zastu- 
 pitelů obce a dotčených občanů).
4. Zajistit více nabídek na lehkou  
 techniku na odklízení sněhu.
5. Zajistit více cenových nabídek  
 na nákup multifunkčního zařízení  
 dle skutečné potřeby stavebního  
 úřadu.

6. Oslovit pana starostu Neumětel  
 na možnost získání akátového  
 dřeva na svépomocnou výrobu  
 laviček k doplnění vybavení  
 dětských hřišť.
7. Získat nabídky na pojištění  
 odpovědnosti.

IV. Zastupitelé berou na vědomí:
Všechny body diskuse.

Usnesení schváleno: 8 – 0 – 0 
(pro – proti – zdržel se)

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ MĚSTA HOSTOMICE 
ZE DNE 21. ŘÍJNA 2009 V RADOUŠI

MĚSTSKÝ ÚŘAD 
INFORMUJE

■ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ  
se uskuteční ve středu  

18. listopadu od 18.00 hod.  
v malé zasedací místnosti  

MěÚ Hostomice

„Mám mnoho dluhů, nestačím vůbec splácet a denně mi 
několikrát volají věřitelé, bojím se návštěvy exekutorů, 
nevím co dělat, další půjčku už mi nikdo nedá“, naříká žena  
středního věku v občanské poradně. Rodina však mohla 
problémům předejít – mohla se dozvědět, dle čeho si půjčku 
vybrat, jaká jsou rizika zadlužení, jak jednat ve chvíli, kdy už 
bylo jasné, že v daném měsíci nebude možné splátku splatit, 
a jaká jsou práva a povinnosti exekutorů. Pokud se již člověk 
nachází ve velmi těžké situaci je možné, po splnění zákonných  
podmínek, podat návrh na zahájení insolvenčního řízení  
tzv. „osobní bankrot“, i s tímto vám v poradně mohou pomoci.  
Občanská poradna v Berouně rozvíjí své služby sociálně  
odborného poradenství a je připravena radit i v dluhové  
problematice. Veškeré poradenství je bezplatné. 
„Nejsme finanční poradci a nesledujeme nejvýhodnější úroky,
za které si můžete půjčit. Dokážeme ale spočítat, zda budete 
mít na splácení, jak správně sestavit osobní/rodinný rozpočet  
a sdělíme veškerá rizika spojená se životem na dluh,“ vysvět-
luje poradce z Občanské poradny v Berouně. Cílem dluhové-
ho poradenství není odrazování lidí od dluhů, ale zamezení  
stavu, kdy si člověk musí půjčit proto, aby mohl splatit  
dosavadní dluhy. „Pokud se ovšem jednotlivec nebo rodina 
ocitnou v dluhové pasti, umíme navrhnout řešení takovéto 

situace pod podmínkou, že dlužník má opravdový zájem se 
dluhů zbavit,“ dodává odborný poradce. Výhodou občanského 
poradenství je jeho komplexnost – poradci a poradkyně  
neporadí pouze v případech zadlužení, ale poskytnou radu  
v zásadě z jakékoliv oblasti.
Na projektu Proti dluhové pasti se podílí Asociace občanských 
poraden (AOP) s ČSOB a.s. a Poštovní spořitelnou a.s.  
a dalšími občanskými poradnami sdruženými v AOP.  
Seznam občanských poraden zapojených do projektu najdete 
na www.obcanskeporadny.cz/dluhy.
Občanská poradna v Berouně byla založena v roce 2003  
a již od počátku své činnosti pomohla mnoha klientům  
a klientkám. Vedle zmíněného dluhového projektu poradna 
poskytuje veškeré občanské poradenství. Občanská poradna 
sídlí v Berouně a pravidelně provozuje svou činnost v objektu 
Panský mlýn, dále je občanům k dispozici také na externích 
pracovištích v Neratovicích, Černošicích a v Hořovicích. 
Návštěvu v občanské poradně doporučujeme domluvit 
na tel. čísle: 311 625 206, v úterý, středu nebo ve čtvrtek  
od 8.30 do 12.00 hodin. 
Kontaktní osobou pro projekt dluhového poradenství je paní 
Kateřina Vosičková.

■ Občanská poradna v Berouně poskytuje i dluhové poradenství
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OZNÁMENÍ
■ Přijměte pozvání na „Lampionový 
průvod”. Koná se 14.11.2009 - začátek  
v 16.00 hod. v Hádce. Jako minulý rok  
zapálíme svíčky v lampionech a vyrazíme  
světélkující trasou. Budeme mít několik 
stanovišť a na konci nás čeká velké 
překvapení v podobě Svatého Martina na 
bílém koni, který dětem donese dobroty. 
Poté bude následovat malý ohňostroj a na 
úplný závěr bude pro zájemce uspořádáno 
vypouštění „Lampionků štěstí“. Samozřej-
mě na zahřátí připravíme svařené víno 
dospělým a dětem nabídneme nealko  
punč. Kdo by měl zájem o objednání 
„Lampionků štěstí“ volejte tel. 606 953 647  
nejpozději do 25.10. Objednám je hro-
madně, cena je cca 70,- Kč. Pro upřesnění, 
„Lampionky štěstí“ jsou vyrobeny z pří-
rodního papíru a bambusového rámu,  
mají hořáček, který po zažehnutí na-
foukne, osvětlí lampion a začne ho vznášet 
k nebi. Při vypouštění se vyslovují přání.

Dagmar Kűhle
■ Soutěžní utkání SK Hostomice  
v listopadu 2009:
„A“ mužstvo:
1.11. Sokol Maršovice – SK Hostomice
 14.00 hod.
7.11. SK Hostomice – SK Petrovice
 10.30 hod.
15.11. SK Jesenice – SK Hostomice
 14.00 hod.
„B“ mužstvo:
7.11. SK Hostomice B – SK Rpety
 14.00 hod.
15.11. Chodouň – SK Hostomice B
 10.15 hod.
Starší žáci:
1.11. FK Olympie Zdice – SK Hostomice
 11.30 hod.
■ 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 = nájem : počet účastníků. 
I z tohoto důvodu je každý další příznivec 
pohybu vítán. 

Těší se na vás Jany (Císařová a Součková)
■ Rekondiční a rehabilitační cvičení
Od 15.10.2009 každý čtvrtek od 16 do 17 
hodin v tělocvičně ZŠ Pavla Lisého. Pro 
posílení, pro zdraví, pro radost. Přihlaste 
se na tel. 737 406 679.

Za STP Libuše Kůtová
■ STP v Hostomicích nabízí svým 
členům volná místa na rekondičním  
pobytu ve Skokovech (Český ráj) ve dnech  
23.-27.11.2009. Cena 1.440,- Kč, odjezd  

v 8.30 hodin z Berouna. Bližší informace  
a přihláška na tel. čísle 311 624 359 - paní 
Kohoutová.
■ Pojeďte s námi do divadla!
V sobotu 21.11.2009 můžete spolu se  
členy STP v Hostomicích zhlédnout 
úsměvné divadelní představení Postel 
pro anděla v komorním sále divadla KK 
Žebrák. Odjezd autobusem v 17 hodin od 
papírnictví u ZŠ. Jízdné 60,- Kč, vstupné 
50,- Kč (členům STP vstupné hradíme). 
Přihlášky v papírnictví u školy.

Výbor STP
■ Masáže Pavlína Duníková, Tyršovo 
nám. 25, Hostomice (u squashového  
centra) telefon: 731 455 09.
· klasické sportovní a rekondiční masáže 
· detoxikační masáž medem
· baňkování - vakuová masáž
· moxování
· lymfodrenáž
· kosmetická lymfodrenáž
· indická masáž hlavy + antistresová  
 masáž
■ Nabídka služeb fekálních vozů
Rychlost · kvalita · profesionalita
Lokalita HOSTOMICE – zvýhodněná  
jednotná cena 1.250,-Kč.
Cena zahrnuje jízdní výkon tam i zpět, 
práci na místě a likvidaci odpadních vod 
na ČOV Hořovice. Cena je bez 9% DPH.
Kontaktní osoba: František KUMST,  
tel. 606 666 922.
Možnost i společného vyvezení dvou jímek 
najednou !!!

VZPOMÍNKA
■ Rád bych touto cestou poděkoval paní 
RNDr. Elišce Tenčíkové za její obětavou 
spolupráci s městem v oblasti životního 
prostředí. Paní Eliška zemřela 17. října 
2009. Vít Šťáhlavský, starosta
■ Dne 21.10. uplynulo 10 let od chvíle,  
kdy nás opustila naše maminka paní 
Zdeňka Hubatá. Kdo jste ji znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi.

Dcera a syn s rodinami

PODĚKOVÁNÍ
■ Rád bych poděkoval všem kamará-
dům a Městskému úřadu v Hostomicích 
za blahopřání a dárky k mým narozeni-
nám. Zvláště děkuji paní Jarušce Frajerové  
a jejím kolegům za vzorné a profesionální 
uspořádání oslavy. Míla Eiselt
■ Chci poděkovat paní Libuši Kůtové  
za to, že nás pozvala na cvičení. Její cvi-
čební hodina se mi moc líbila. Věřím,  
že i ostatním cvičencům. Je jen škoda,  

že se v tak krásné tělocvičně bojíme. Tak 
rozšiřte naše řady. H. Linhartová
■ Ráda bych touto cestou poděkovala 
MěÚ Hostomice za blahopřání a dárek  
k mému životnímu jubileu. 

Jitka Medunová
■ Děkuji ČSŽ a pí Menyové za krásné 
blahopřání k narozeninám. 

Jarmila Kubrychtová
■ Tímto děkuji za blahopřání k jubileu 
od MěÚ Hostomice. Přemysl Cajthaml

BLAHOPŘÁNÍ
■ Dne 13.11.2009 
oslaví maminka, ba-
bička a prababička 
paní Anna Polívková 
úctyhodné 80. naro-
zeniny. Mnoho zdraví 
a štěstí do dalších 
let přejí syn Václav  
a dcera Jaroslava  
s rodinami.

ZUBNÍ POHOTOVOST
Listopad 2009:
■ 1. MUDr. Marcela Srpová 
 Hořovice, tel. 311 512 119
■ 7.+8. MUDr. Eliška Svobodová 
 Komárov, tel. 311 572 389
■ 14.+15. MUDr. Štěpánka Šedivá 
 Beroun, tel. 311 611 241
■ 16.+17. MUDr. Zdeňka Šmejkalová 
 Lochovice, tel. 311 537 796
■ 21.+22. MUDr. Ladislava Švábová 
 Hořovice, tel. 311 513 375
■ 28.+29. MUDr. Simona Tesařová 
 Loděnice, tel. 311 672 253
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