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MĚSTSKÝ ÚŘAD 
INFORMUJE
■ Veřejné zasedání  

zastupitelstva se koná  
18.6. v 18.00 hodin  

v hostomické hasičárně.

■ SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU 28.6.2008 

Hostomice v 9.00 hod.  
na dvoře MěÚ 

Lštěň v 10.00 hod.  
u autobusové zastávky 

Bezdědice v 11.00 hod.  
u bývalého krámu 

Radouš ve 12.00 hod.  
na návsi

■ Starosta děkuje  
Sboru dobrovolných hasičů  

za skvělou reprezentaci města 
při hasičských závodech.

Přítomni: V. Šťáhlavský,  
Ing. V. Zachoval, V. Malecký,  
E. Fajrajzlová, V. Maršálek,  
Mgr. J. Walterová, J. Nádvorník
Omluveni: Ing. J. Jirák,  
Ing. P. Brůžek

Zastupitelstvo města Hostomice:
1. SCHVALUJE:
a) Rozpočtové opatření č. 1/2008. 
 Schváleno 7-0-0  
 (pro-proti-zdržel se).
b) Rozpočtové opatření č. 2/2008. 
 Schváleno 7-0-0.
c) Dělení pozemku Václava Balaše  
 parc. č. 202/2 v k.ú. Bezdědice  
 v části vymezené územním  
 plánem k výstavbě bydlení čistého  
 (BČ 13) na 4 parcely. 
 Schváleno 7-0-0.
d) Uzavření sbírky na dopravní  
 značení v okolí ZŠ. Vybraná částka  
 bude použita na nákup dopravního  

 značení – radaru s ukazatelem  
 rychlosti. Doplatek na nákup  
 tohoto značení bude uhrazen  
 z městského rozpočtu. 
 Schváleno 7-0-0.

2. BERE NA VĚDOMÍ:
a) Cenovou nabídku od firmy Karel  
 Svoboda na asfaltérské práce  
 v ulici Kpt. Jaroše a ulici  
 V Koutech – odloženo na příští  
 zasedání k doplnění.
b) Poděkování sboru dobrovolných  
 hasičů za výbornou reprezentaci  
 na hasičských závodech  
 v Podbrdech.
c) Informaci o stavu pronájmu  
 vodovodu a kanalizací.
d) Žádost hasičského sboru  
 o 28.000,- Kč ze svého rozpočtu,  
 na nákup hadic.
e) Všechny body diskuse. 
 Usnesení schváleno: 7-0-0.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
MĚSTA HOSTOMICE KONANÉHO DNE 21.5.2008 OD 18.00 HODIN  

V HASIČSKÉ ZBROJNICI V RADOUŠI 

VÝPRAVA ZA MINULOSTÍ
Po týdnu deštivého počasí nastala příjemná 
změna, a tak se v sobotu 24. května mohl 
uskutečnit ohlášený výlet na Plešivec.  
Ti, kteří se nenechali odradit ranní mlhou, 
se setkali na bezdědické návsi pod kaštany 
a byli nakonec odměněni nádherným 
počasím. 
Vyrazili jsme kolem desáté, a to směrem  
na Bezdědičky. Zavítali jsme také k Vikla-
nu a pak zamířili na vrchol Plešivce.  
Díky výkladu manželů Polišenských jsme 
se dozvěděli, kudy vedly hradby či brána 
keltského opevnění. Upozornili nás na  
spoustu věcí, o kterých jsme, ač většinou 
místní, mnohdy ani nevěděli.
Na vrcholu Plešivce jsme se posilnili buřtíky 
a pečeným „trdelníkem“ a poté jsme se  
- rozličnými cestami a tempem - vydali 
zpět k domovu. Snad si všichni zúčastnění  
z procházky kromě unavených nohou  
odnesli i spoustu zajímavých poznatků  
a pocit smysluplně využitého dne.

Za KK Jana Císařová
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JARO EVROPY  
NA ZŠ PAVLA LISÉHO  
V HOSTOMICÍCH
V roce 2005 jsme se připojili k projektu 
Evropské unie Jaro Evropy. Každým 
rokem v jarních měsících vymýšlíme 
nejrůznější aktivity, které nám pomáhají 
poznávat státy EU, jejich významné 
památky i život  obyvatel. Vyprávíme si, 
natáčíme, fotografujeme, vyhledáváme 
informace na internetu i v jiných médiích, 
vyrábíme, zpíváme, vaříme. Zdokumen-
tované práce vystavujeme ve škole. 
Letos jsme svoji činnost zahájili odes-
láním e-lístku se zdravicí žákům  
a učitelům do ZŠ Jince, kteří se také do 
projektu zapojili. V předzahrádce školy 
pečujeme o Strom přátelství, zasazený 
před třemi lety. Do projektu se zapo-
jují všichni žáci i učitelé. V hodinách 
pracovních činností vytváříme mapu 
Eurolandu, přehled dřívějších měn 
států EU, při přírodopisu se zabýváme  
nejvzácnějšími rostlinami na území  
Evropy a kreslíme je. 
Žáci 9. tříd připravili obrázky památek 
UNESCO v zemích EU a doplnili je  
zajímavými informacemi. V hodinách 
informatiky vytvořili pěkné prezentace  
o památkách UNESCO v naší zemi. 
Starší děti připravily přehled zvyků oby-
vatel zemí EU. 
Žáci 5. a 9. tříd shromáždili nejrůznější 
poznatky o členských státech, osmáci 
vyhledávají recepty některých národních 
pokrmů. Děti ze školní družiny dokonce i 
některá jednoduchá jídla zkoušejí uvařit. 
Zhotovily knihu ohrožených druhů 
zvířat na území EU. 
Žáci 3. třídy vytvořili kouzelné obrázky 
motýlů symbolizujících příjemné jarní 
dny. 
V 1. a ve 2. třídě děti shromažďují hračky 
a předměty přivezené z členských států. 
Připraví jejich výstavku a některé hračky 
namalují. V hodinách jiných předmětů 
vyhledají žáci informace o významných 
osobnostech z nejrůznějších oblastí 
života a připraví jejich medailonky.
Žáci i učitelé mají mnoho dobrých 
nápadů. Při jejich realizaci zažíváme s 
dětmi hezké chvilky.Žáci se touto for-
mou hodně naučí.

ZŠ Pavla Lisého Hostomice

VÝSADKÁŘI V HOSTOMICÍCH
Již začátkem března mě navštívil pan Ing. František Řanda, vedoucí pracovník spolku 
výsadkářů, zdali by bylo možné v Hostomicích uskutečnit „Výstavu 60 let od založení 
československého výsadkového vojska“. Zastupitelstvo města Hostomice nemělo námi-
tek. Dík bývalým pracovitým hasičům máme výstavní místnost na obrazové předvedení 
výcviku parašutistů a záznam válečných událostí z konce druhé světové války. 
Výstava byla uskutečněna ve dnech 14.-17. května 2008. Přijelo asi 20 členů  
v krásných nových uniformách, jak jsme je znávali za první Čs. republiky – to už asi 
není pamětníka. U památníku brdských partyzánů byla položena kytice.
Výsadkáři – jsou to vážení pánové s klukovským srdcem. Pán Bůh je má jistě rád, protože 
když při výskoku mu zavadí padákem o tu bránu nebeskou, číhne, jaké šikovné to má  
na té zemi ovečky a jistě jim drží palce, aby měli měkký dopad. 
A toto vám přeji i já, Jarda Veselý z Hostomic.
Poděkování patří paní ředitelce hostomické školy Jiřině Walterové, která umožnila 
navštívit šesti skupinám žáků tuto výstavu.
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RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ V HOSTOMICÍCH
Je ráno 3. května 2008. Ospalá bezdědická náves se pomalu probouzí do nového 
dne. Nad hladinou rybníka uprostřed obce se vznáší lehký opar. Slunce se nesměle 
prodírá mezi mraky. S přibývajícím časem začíná být ve vesničce rušno. K rybníku 
přicházejí děti nejrůznějšího věku. Některé samy, ty menší v doprovodu rodičů. 
Dnes tu totiž pořádá Občanské sdružení Maracana dětské rybářské závody. 
Soutěžící usedají na břeh rybníka a rozbalují své rybářské náčiní. Pořadatelé mají 
naspěch. Zapisují příchozí, připravují diplomy a odměny, vysvětlují soutěžícím 
pravidla. V půl deváté soutěž začíná. Všech 22 malých rybářů se pekelně soustředí, 
u rybníka je naprostý klid. Zvítězí ten, jehož úlovky budou mít dohromady nejvíc 
centimetrů. 
Poblíž rybníka zatím probíhají soutěže, do kterých se zapojuje dalších 15 dětí. Ozývá 
se odtud smích a povzbuzující křik. Jedni soutěží ve skákání v pytlích, jiní v hodu  
na cíl, další v sestřelování kelímků. Za své výkony si děti mohou vybrat drobné 
odměny. Vzduchem se šíří lákavá vůně klobás, kávy i grogu. Hladovci i mlsouni 
mohou zamířit pod hráz rybníka ke stánku s občerstvením. Ale to už se blíží pravé 
poledne a s ním závěr rybářského klání.
Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže se zúčastnil i starosta města. Vítězům  
– Tomáši Zikánovi, Adamu Plecitému a Matěji Součkovi – předali pořadatelé  
diplomy a hezké ceny. Ani ostatní malí rybáři nešli domů s prázdnou. Sobotní 
dopoledne se opravdu vydařilo.
Občanské sdružení Maracana Bezdědice děkujeme všem sponzorům za finanční
příspěvky i ceny pro děti.

DEN ZEMĚ  
NA ZŠ PAVLA LISÉHO  
V HOSTOMICÍCH
Den Země, který připadá na 22. dubna,  
je každoroční oslavou životního prostře-
dí a zamyšlením nad úsilím, jež je třeba  
k ochraně přírodního bohatství naší 
planety ještě vyvinout. Naše škola v letoš- 
ním roce připravila projekt na oslavu 
tohoto dne. Žáci a učitelé v různých 
předmětech využili náměty spojené  
s ochranou životního prostředí.
Žáci 1. a 2. ročníku využili téma: Zvířata 
na jaře, malovali ptačí strom. 
4. ročník si připomněl chráněné druhy 
rostlin a živočichů a zaměřil se i na péči 
o pokojové rostliny. 
5. ročník pomáhal s přesazováním květin 
a ve výtvarné výchově zobrazovali hmyz 
a jarní květiny. 
Děti v družině besedovaly na téma: 
Přejeme Zemi k jejímu svátku a vyrobily 
asambláže z PET lahví na téma: Motýli, 
malovali Svět v trávě. 
Žáci 6. ročníku se zaměřili na hmyz. 
Kolektivně malovali Život v mraveništi,  
v přírodopise besedovali na téma: Hmyz.
V 7. ročníku bylo téma: Bez stromů by 
nebyl život na naší modré planetě. Žáci 
vyrobili Kouzelný strom a napsali o něm 
příběh. Ve výtvarné výchově namalo-
vali stromy v různém ročním období  
a zachytili i život v korunách stromů. 
Žáci 8. ročníku zpracovali textilní 
koláže na téma: Příroda očima dětí.  
V domácnosti mluvili o biopotravinách. 
V německém i českém jazyce probírali 
život zvířat a jejich ochranu. 
9. ročník se vydal na předzahrádku 
školy, kde pečoval o výsadbu a náš Strom 
přátelství. Při informatice žáci vypra-
covali prezentaci na téma: Chránění 
živočichové v ČR, Chráněné rostliny 
v ČR, Země a ekologie. Ve výtvarné 
výchově žáci využili přírodních mate-
riálů a ve skupinách tvořili různé koláže  
na téma: I stromy žijí svým životem.
Celý projekt se všem moc líbil. Žáci si 
uvědomili, jak důležitá je příroda pro 
člověka a co musí člověk dělat, aby ji  
takovou zanechal i pro příští generace.

Zpracovala Mgr. Marcela Fouňová 
Hostomice 5.5.2008
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OZNÁMENÍ
■ Ve čtvrtek 26.6.2008 se koná v obřadní 
síni MěÚ Hostomice SLAVNOSTNÍ 
UKONČENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 
ŽÁKŮ 9. TŘÍD ZŠ P. Lisého v Hosto-
micích. Začátek: 9.A v 10.00 hod. 9.B  
v 10.45 hod.

Eva Nádvorníková
■ 3x ZPRÁVA ZE ŠKOLKY
Dne 30.4. proběhlo ve školce „čarodějné 
dopoledne”. Děti i paní učitelky se po 
svačině převlékly do masek a soutěžily 
v čarodějných disciplínách (tancování 
s koštětem, jízda na koštěti, skládání 
čarodějných puzlí a jiných soutěžích). 
Vše se vydařilo, jediné co nás zklamalo, 
bylo počasí, protože jsme musely zůstat 
ve školce a nemohly jít na zahradu.
Dne 13.5 mladší děti a dne 14.5. starší 
děti ze školky připravily pro maminky  
pásmo básniček, písniček a tanečků 
ke Dni matek. Na závěr děti předaly 
maminkám přáníčko s dárkem a sladkou 
hubičku.
Dne 16.5. starší děti ze školky jely  
na výlet do Jezdeckého klubu Luke  
do Skřiple. Zde se děti povozily  
na koních. Paní Blažková nám ukázala,  
jak se koně hřebelcují a též jsme si 
prohlédly stáje.
■ ZVEME VÁS NA VÝLET
Sdružení tělesně postižených v Hosto-
micích Vás zve v úterý 8. července 2008 
na jednodenní výlet autobusem do zajíma-
vých míst našeho regionu – tentokrát do 
komárovského muzea železářství, kolem 
komárovských rybníků až ke zřícenině 
Valdek a do zbirožského zámku. Odjezd 
v 8.30 hodin od papírnictví u ZŠ v Ho-
stomicích, předpokládaný návrat kolem  
16.00 hodin. Zájezd je vhodný i pro méně 
pohyblivé občany. Člen STP zaplatí 50,- Kč,  
nečlen 100,- Kč. Každý účastník si hradí  
sám vstupné do zámku (asi 90,- Kč), 
příp. sledování výcviku dravců (20,- Kč),  
vstupné do muzea (10,- kč) a oběd dle 
vlastního výběru. Přihlásit se můžete  
v papírnictví u ZŠ do 15.6. Zároveň se za-
placením je nutné nahlásit číslo občanského 
průkazu, abychom mohli požádat o povo-
lení ke vjezdu do vojenského pásma.
■ Chcete udělat něco pro své zdraví, 
předcházet nemocem, pocítit harmonii 
a radost ze života? Zveme vás na KURZ 
JÓGY. Hostomice v tělocvičně ZŠ P. Li-
sého, vždy v pátek od 17.00 do 18.45 hod.  
ve dnech 6.6. a 13.6. Jednotlivé lekce  
na sebe navazují, ale je možné se ke kurzu 

kdykoliv připojit. Přineste si karimatku,  
lehký cvičební oděv (tepláky, triko, ponož-
ky), deku. Program: Úvod do systému Jóga 
v denním životě (jógová cvičení-ásány, 
dechová cvičení, koncentrace, relaxace). 
Jedná se o pomalé efektivní cvičení vhodné  
pro všechny věkové skupiny. Lektorka  
Ing. Milena Lisá, cvičitelka Společnosti 
Jóga v denním životě - Praha. Cena 1 lekce 
50,- Kč. Těšíme se na vás. 

Ing. Milena Lisá a Markéta Lisá

VZPOMÍNKA
■ 30. června 2003 zemřel pan Pavel  
Sunega. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte se mnou.

Manželka Věra Sunegová
■ Dne 20. února 2008, to bylo 17 let,  
co zemřel pan Miloslav Míka a dne 14. 
června 2008 je to jeden rok co zemřela paní 
Jarmila Míková z Hostomic. 

Za tichou vzpomínku děkují rodiny  
Míkovy a Císařova

■ Dne 1. června uplyne 10 let od úmrtí  
naší maminky a babičky paní Věry  
Brotánkové rozené Meandrové. 

Za tichou vzpomínku děkují dcery  
s rodinami a manžel.

 Tak rád jsi byl  
 mezi námi všemi,  
 tolik se Ti chtělo žít,  
 ale osud nedopřál  
 s námi tady déle být.
Dne 20. května by se dožil 80 let manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček pan Vá-
clav Polívka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte  
s námi. 

Stále vzpomínají manželka, syn  
a dcera s rodinou, vnoučata a pravnoučata.

KLUB BETLÉM  
LOCHOVICE
Program na červen 2008 
■ 4.6. středa, 10.00-12.00 hod., přednáš-
ka Jak zacházet s domácími financemi.
■ 6.6. pátek, vystoupení dětí z kroužku 
hist. tanců na Akademii v Hořovicích.
■ 7.6. sobota, vystoupení dětí z kroužku 
hist. tanců na Akademii v Hořovicích.
■ 7.-8.6. sobota, neděle, finální přípravy
na festival Lochovické kejkle. Prosíme 
zájemce z řad dobrovolníků o spolupráci. 
Budeme vyrábět kulisy, plakáty, kostýmy.

■ 9.6. pondělí, od 15.00 hod., Tajemství 
hlíny a ohně. Vernisáž výstavy keramic-
kých prací dětí z Klubu Betlém. Výstava 
bude probíhat v Muzeu Českého krasu  
v Berouně do 17.6.
■ 11.6. středa, 10.00-12.00 hod., indi- 
viduální bezplatné poradenství s práv-
ničkou.
■ 14.6. sobota, 10.00-22.00 hod., festival 
Lochovické kejkle.
■ 18.6. středa, 15.30-16.30 hod., Agility. 
Ukázka výcviku pejska Andulky. 
■ 25.6. středa, 14.00-18.00 hod., odpo-
ledne plné her. Přijďte si zasoutěžit.
Aktuality:
■ Možnost uspořádat oslavu narozenin  
dětí u nás v klubu.
■ Chystáme příměstské tábory v klubu  
v Lochovicích v termínech od 14. do 18.7.  
a od 25. do 29.8.2008.
■ Chtěli byste nám pomoct? Můžete 
pro nás vyrobit dárek z keramiky, který 
použijeme na některé z benefičních akcí 
ve prospěch našeho projektu. 

ZUBNÍ POHOTOVOST
■ 1.6. MUDr. Burková Blanka,  
 Beroun, tel. 311 610 225
■ 7. a 8.6. MUDr. Holman Josef, 
 Hořovice, tel. 311 514 998
■ 14. a 15.6. MUDr. Holmanová  
 Jarmila, Hořovice, tel. 311 516 660
■ 21. a 22.6. MUDr. Karel Zdeněk,  
 Beroun, tel. 311 625 722
■ 28. a 29.6. MUDr. Kovaříková Anna, 
 Beroun, tel. 311 746 418
Pohotovost je od 8.00 do 11.00 hodin.
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