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PF 2012
Milí spoluobčané, 

dovolte mi, abych vám do nového roku 2012  
popřál pevné zdraví, hodně síly, optimismu,  

lásky a pochopení jednoho pro druhého.
Vít Šťáhlavský, starosta
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Přítomni: V. Šťáhlavský, J. Mičan,  
V. Zachoval, J. Mikeš, S. Kubišta,  
M. Ulrich (od 1d)

zastupitelstvo města Hostomice:
1. Schvaluje:
a) Orgány schůze: 
 Návrhová komise:  
 V. Zachoval, J. Mikeš 
 Zapisovatel: S. Kubišta 
 Ověřovatelé zápisu:  
 V. Šťáhlavský, J. Mičan 
 Hlasování: 5-0-0  
 (pro-proti-zdržel se)
b) Koupi pozemk. parc. č. 210/4  
 o výměře 18 m2 v k.ú. Radouš  
 za cenu 100,- Kč/m2. 
 Hlasování: 5-0-0
c) Rozpočtové provizorium na rok  
 2012 za těchto podmínek:  
 Do doby schválení rozpočtu města  
 Hostomice na rok 2012 budou  
 čerpány výdaje ve výši maximálně  
 1/12 skutečnosti roku 2011,  
 zvýšené max. o 5%.  
 Každé překročení jednotlivých  
 výdajů bude samostatně odsou- 
 hlaseno na jednání zastupitelstva. 
 Hlasování: 5-0-0
d) Zvýšení ceny vodného a stočného  
 v souladu s návrhem VaK Beroun.  
 Vodné a stočné se celkem zvyšuje  
 z 57,62Kč v roce 2011 na 68,57  
 od 1.1.2012. Uvedené ceny jsou  
 vč. DPH. Zároveň ukládá p. sta- 
 rostovi zajistit co nejpodrobnější  
 vysvětlení navýšení ceny vodného  

 a stočného v Hostomických listech. 
 Hlasování: 6-0-0
e) Rozpočtové opatření č. 7/2011. 
 Hlasování: 6-0-0
f) Nákup komunální techniky dle  
 nabídky od fy Stiga za celkovou  
 cenu 277.866,- Kč (vlastní Rider,  
 sekací hlava 125, sněhová radlice,  
 guma pod sněhovou radlici, čelní  
 kartáč, sněhové řetězy, motorový  
 sběrač na trávu a listí.) 
 Hlasování: 6-0-0
g) Nabídku pojišťovny Kooperativa  
 na úrazové pojištění hasičů - členů  
 výjezdové jednotky. Plnění pro  
 případ úmrtí je 100 tis. Kč, pro  
 případ trvalých následků vlivem  
 úrazu až 300 tis. Kč a v případě  
 pracovní neschopnosti způsobené  
 v souvislosti s činností hasičů  
 výjezdové jednotky 100,- Kč/den.  
 Pojistné bude činit 18.800,- Kč 
 /rok/20 členů jednotky. 
 Hlasování: 6-0-0

2. Bere na vědomí:
a) Informaci o podání dvou žádostí  
 o dotaci (povrch školního hřiště  
 - žádost podala ZŠ a nákup  
 cisternové automobilové stříkačky  
 pro JSDH).
b) Všechny body diskuze.
Usnesení bylo schváleno. 
Hlasování: 6-0-0
Za návrhovou komisi:  
V. Zachoval, J. Mikeš
Starosta města: Vít Šťáhlavský

uSneSenÍ ze zaSedánÍ zaSTupITeLSTVa  
MěSTa HOSTOMICe Č. 10/2011 KOnanÉHO 21. prOSInCe 2011  

Od 18.00 HOd. V zaSedaCÍ MÍSTnOSTI Měú HOSTOMICe

Městský úřad INFORMUJE
■ Veřejné zasedání se uskuteční 18. ledna 2012 od 18.00 hodin  

ve volební místnosti Měú Hostomice.
■ poplatky za popelnice jsou splatné do konce února,  

stejnou formou jako vloni.  
Poplatek za osobu či rekreační objekt činí 450,- Kč.

Vzkaz  
z Reiningue
Dne 3. 12. 2011 jsem spolu s bratrem 
při procházce nalezl ve křoví na 
okraji Bezdědic nafukovací balónek, 
ke kterému byla připevněna cedule 
obsahující údaje o tom, kdy a kým  
byl vypuštěn. Tak tedy - jednalo se 
o akci nazvanou Telethon, při které 
2. 12. 2011 děti z francouzského 
městečka Reiningue vypouštěly 
balónky; balónek, který dorazil do 
Bezdědic, vypustil Teo Stachowiak. 
Městečko Reiningue se nachází 
kousek od města Mulhouse (česky 
někdy Mylhúzy) v départementu 
Haut-Rhin (Horní Rýn) v regionu 
Alsace (Alsasko, dříve též Elsasy). 
Alsasko leží u německých hranic  
a v minulosti bylo předmětem řady 
sporů mezi Francií a Německem, 
dnes naopak velmi těží z intenzivní 
spolupráce mezi těmito státy. Někteří 
příslušníci starší generace zde ovlá- 
dají dosud alsaštinu (jeden z ale- 
manských dialektů). 
Pro zajímavost uvádím, že nejkratší 
vzdálenost (= ortodroma, tedy nej- 
kratší spojnice dvou míst na zemském 
povrchu) Reiningue a Bezdědic je 
přibližně 549 km. Tento údaj ukazuje 
na skutečnost, že v noci z 2.12. na 3.12. 
foukal západní vítr dosti intenzivně, 
což většina hostomických občanů  
jistě zaznamenala. 
Ceduli jsem spolu s krátkou zprávou, 
ve které jsem uvedl základní údaje  
o Bezdědicích (respektive Hosto- 
micích) zaslal zpět na radnici do 
Reiningue. 
Při odepisování jsem si snažil 
představit, jaké děti žijí v Alsasku, 
a dospěl jsem k názoru, že přestože 
mluví jiným jazykem, jsou těm na- 
šim velmi podobné - také si rády 
povídají, hrají a při vypouštění 
balónku si představují, kdo ho asi 
najde a jaká bude jeho reakce. 
Podobnou akci jako v Reiningue 
by tedy stálo za to uspořádat  
i v Hostomicích, aby se i našim  
dětem mohl vrátit vzkaz z dalekých 
krajů... Michal Ulrich
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konec světa?
Vstupujeme do roku, který má krásnou koncovku, 
dvanáctku. Údajně bude podle mayského kalendáře 
konec světa. Myslím, že málokdo tomu ve skutečnosti 
věří. Nicméně je to inspirace k mnoha diskuzím  
a vtipům. Na druhou stranu jednou ten konec přijít 
musí. A i kdyby to bylo za milión let, můj vlastní 
pozemský život se počítá maximálně na pár deseti- 
letí. Nebo také jen několik hodin. To je každému 
z nás jasné, ale ne vždy se podle toho chováme.  
Co si takhle dát v rámci novoročních předsevzetí 
za úkol najít alespoň o trochu víc času na sebe  
a na nejbližší? Co se pokusit žít tak, jako by  
každý den byl dnem posledním? Třeba pak  
po čase zjistím, že všechny ty „poslední“ dny jsou 
spokojenější a smysluplnější než ty minulé.
Přeji Vám vše dobré v novém roce.

kněz Stefan Wojdyła

Prosincová veřejná schůze zastupitelstva proběhla opět  
velmi intimně. Tentokrát z občanů nepřišel nikdo. Je před- 
vánoční čas a spousta jiných starostí. Pokusím se proto  
strohé body usnesení uvedeného v těchto listech na jiném 
místě trochu rozvést.
Zastupitelé schválili koupi pozemku v Radouši. Jedná se  
o kousek (18 m2) veřejného prostranství. Protože tudy  
povede pravděpodobně vodovod a kanalizace a protože se 
tyto věci prostě mají postupně dávat do pořádku. Veřejná 
prostranství by měla vlastnit a udržovat obec.
Dále jsme se standardními podmínkami schválili rozpoč- 
tové provizorium na rok 2012. Důvodem je skutečnost,  
že dosud přesně neznáme částku, kterou nám stát poskytne  
na výkon státní správy. Postup cestou rozpočtového provi- 
zoria, kdy smíme v daném měsíci utratit jen maximálně 
o 5% více než je 1/12 skutečných výdajů roku uplynulého 
(2011), nám doporučil krajský auditor jako postup v této 
situaci nejsprávnější.
V dalším bodě jsme schválili navýšení vodného a stočného 
dle návrhu provozovatele našeho vodovodu a kanalizace  
– VaKu Beroun. K návrhu nám berounští předložili  
podrobné kalkulace a zdůvodnění jednotlivých položek. 
Z internetu jsme si vytáhli kolik platí občané v okolních 
obcích obhospodařovaných VaKem Beroun. Na navržené 
zvýšení má zásadní vliv několik faktorů:
Jsme na konci tříletého cenového zmražení, které jsme 
domluvili při uzavírání koncesní smlouvy. Jedná se tedy  
de facto o tří a půlletý vliv nárůstu jednotlivých kalkulo- 
vaných vstupů.
Od 1.1.2012 se zvedá pro vodné i stočné příslušná sazba 
daně z přidané hodnoty (DPH) z 10 na 14%.
Mění se závazné směrné číslo pro výpočet stočného  
v případě, že odběratel má vlastní zdroj vody bez insta- 
lovaného měření. V Hostomicích se jedná o cca 190 
odběratelů. Směrné číslo pro stočné se jim (z vyšší moci 
úřední) mění tak, že místo současných 46 m3 na osobu a rok 
bude jim fakturováno jen 36 m3 na osobu a rok. Navýšení 
pro tyto odběratele tak bude jen o 1% a ostatním se cena 
zvýší o to více.
Z 32 obcí uvedených v internetovém přehledu vodného  
a stočného na stránkách VaKu Beroun jen v Kytíně je vodné 
a stočné levnější než v Hostomicích. Ostatních 30 má cenu 
vyšší a to i po hostomickém zdražení. 
Ještě je nutné zdůraznit, že cena vodného i stočného  
je věcně regulovaná státem. To znamená, že nejen my  
jako odběratelé, ale i stát kontroluje prostřednictvím  
ministerstva financí správnost předložených kalkulací. 

Rozpočtovým opatřením č.7/2011 jsme schválili financo- 
vání v dalším bodě tohoto usnesení věcně přijatý nákup  
komunální techniky a dříve odsouhlasenou opravu 
radoušské hasičské zbrojnice.
Nákupem komunální techniky se rozumí koupě tzv. Rideru 
od firmy Stiga s příslušenstvím. Příslušenství je voleno tak, 
abychom s tímto přístrojem zvládali tři základní úkoly:
❚ sekání, sběr, případně mulčování trávy
❚ sběr listí
❚ úklid sněhu z chodníků.
Stigu jsme vybrali z několika nabídek komunální a zahradní 
techniky. Jedná se o profesionální zařízení s předpokladem 
dobré životnosti a univerzálního využití. Množství udržo- 
vaných veřejných prostranství (nejen v Hostomicích, ale  
i v Bezdědicích, Radouši i Lštěni) si profesionální vybavení 
už dávno zasluhuje.
V posledním bodě jsme schválili úrazové pojištění členů 
výjezdových jednotek dobrovolných hasičů poté, co jsme 
zjistili, že pojištěni nejsou. Zastupitelé se shodli, že alespoň 
tímto základním pojištěním plníme minimální povinnost 
vůči svým hasičům, kteří při zásazích své zdraví často ris- 
kují ve prospěch nás všech.
K informaci o podaných žádostech o dotace na hasičskou 
stříkačku a lepší povrch školního hřiště není vlastně moc 
co dodat. O podání se rozhodlo na minulých zasedáních  
a jednalo se o jednoznačnou snahu napravit téměř 
neudržitelný stav jak školního hřiště, tak i používané 
hasičské techniky. Zastupitelstvo informaci vzalo na vědomí. 
Všichni se těšíme, až budeme brát na vědomí, že nám náš 
Středočeský kraj nějakou tu dotaci poskytl.

Ing.Vladimír Zachoval

O UsNEsENí pOdRObNěJI

Vedení města Hostomice  
děkuje všem sponzorům za podporu akcí  

pořádaných městem v roce 2011.

Dovolte mi, abych touto cestou vyjádřil  
svůj obdiv a dík našim dobrovolným hasičům  

za jejich obětavou práci v roce 2011.
Vít Šťáhlavský, starosta
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Na konci každého roku se bilancuje. Sčítají se plusy a mínusy  
jak v osobním životě, tak i v životě obce – města. 
Rok 2011 v Hostomicích byl především rokem příprav a projektů. 
Vybrali jsme projektanta – p. Ureše na projektové práce k dostavbě 
vodovodu a kanalizace pro Radouš a Bezdědice a pro radoušskou 
čističku pro nový i stávající kanalizační systém. Projekt je hotov  
a běží povolovací řízení. Následovat bude veřejná soutěž na výběr 
dodavatele a hledání peněz mezi dotačními tituly.
Projektuje se cyklostezka, která propojí Radouš, Bezdědice,  
Hostomice a Lštěň pro veškerou nemotorizovanou dopravu.  
Je hotova studie, projekt, zajišťují se pozemky, probíhá stavebně 
povolovací řízení.
Byl zpracován projekt na důležité opravy vybraných páteřních  
lesních cest pro dobrou možnost nedevastující těžby v našich  
lesích. Zde je podána žádost o dotaci.
Je zpracován projekt na rekonstrukci MŠ v Bubenické. I zde 
hledáme financování.
Je zadán projekt pro řešení havarijního stavebního stavu budovy 
radnice.
Jednáme o zadání projektových prací na revitalizaci Tyršova 
náměstí v Hostomicích s předpokladem zahájení 1. etapy v roce 
2012.
Základní škola podala se souhlasem a za těsné spolupráce  
města žádost o dotaci na úpravu školního hřiště.
Byly posouzeny a schváleny konkrétní nabídky na dokončení 
povrchů komunikací po výstavbě vodovodu a kanalizace v ulicích 
K Zátoru, Polní a Kopeček. Realizaci v roce 2011 překazilo počasí. 
Bude to tedy první akce jara 2012.
Z uvedeného výčtu vyplývá, že označení „rok projektů“ není nad- 
nesené. Je důležité, abychom byli připraveni. Způsob financování 
městských akcí prostřednictvím dotací toto všechno vyžaduje.  
My prostě nevíme s jistotou a v dostatečném předstihu jaké  
dotační tituly budou vypsány a jestli s našimi návrhy uspějeme. 
Dotace nejsou „nároko- 
vé“. I při splnění všech 
vstupních podmínek na  
dotační prostředky ne- 
máme „nárok“. Od infor- 
mace o dotačním titulu, 
od jeho vypsání do po- 
sledního možného termí- 
nu podání žádosti, jsou 
často i jen tři měsíce  
a protože povinnou sou- 
částí žádosti je často  
i platné stavební povo- 
lení, není čas začít při- 
pravovat projekt až když  
je dotační titul znám.  
V té době už musíme být 
připraveni.
Není to však tak, že jsme 
celý rok jen připravovali 
projekty pro příští akce. 
Město fungovalo a žilo 
docela úspěšným provoz- 
ním životem.
Prošli jsme různými 
kontrolami nadřízených 

orgánů a dá se říci, že vždy na výbornou. To se týká účetnictví  
i stavebního úřadu. V chodu radnice jako úřadu se jistě dá  
pořád něco zlepšovat, ale stav určitě není špatný. K tomu  
je nutné dodat, že nároky na pracovnice úřadu se v administra- 
tivním přebírání dalších a dalších činností státní správy stále 
zvyšují. To vše za podmínek snižujících se úhrad státu za výkon 
státní správy. Tyto úhrady pro rok 2011 byly ze strany státu sníže- 
ny o 18%. Toto se týká především matriky a stavebního úřadu.
Lesní hospodářství funguje k všeobecné spokojenosti. Zvyšující  
se ceny výkupu dřeva, jeho lepší sortimentace a další péče 
věnovaná obchodu umožnily těžbu zašetřeného dřeva a přinesly 
významnou pomoc do městské kasy.
Jednotka dobrovolných hasičů ukázala v průběhu letních povod- 
ní, jak dokáže účinně pomoci všem potřebným ve chvílích 
nejtěžších. Škoda jen, že jsme zatím nedokázali jejich úspěšnými 
zásahy vzbudit zájem krajských úředníků, kteří by mohli pomoci  
s modernizací hasičské techniky.
Kolem jednotky dobrovolných hasičů se točí i velká část spo- 
lečných akcí v Radouši. Hasičské soutěže, dětský den a i další  
setkání v radoušské hasičárně.
Městská pokladna podporovala jako každoročně i četné  
občanské aktivity týkající se hostomických občanů. Největší  
podporu v roce 2011 získali fotbalisté pro masivní péči o děti  
a mládež. Z nejaktivnějších organizací město podporovalo  
i Svaz tělesně postižených. Také šachisty i různá sociální  
zařízení pečující o potřebné občany z našeho města.
Hodně viditelnou aktivitou města je počínající tradice veli- 
konočních a adventních jarmarků. O tom posledním píšeme  
na jiném místě tohoto vydání. 
Věříme, že jestli rok 2011 byl rokem příprav, bude rok 2012  
rokem realizací a dokončených a viditelných akcí pro zlepšení 
života v našem městě i přilehlých obcích.

Ing.Vladimír Zachoval

Jaký byl ROk 2011 z pOhlEdU hOstOMIcké RadNIcE



CO Se u náS děje

 5

adventní jarmark v hostomicích
Tak jako v loňském roce konal se i letos, a to dne 4.12.2011, adventní  
jarmark v Hostomicích. Jarmark se připravuje mnoho týdnů a závěrečné 
přípravy v den konání započaly již v brzkých ranních hodinách. Počasí  
jarmarku nepřálo. Byla zima a foukal silný vítr občas i s trochou deště  
a o sněhové pohádce loňského roku jsme si mohli nechat jen zdát. Přes tu 
nepřízeň počasí jarmark začal, jak měl - v deset hodin dopoledne. 
K vidění byla keramika v podobě podkov, různě barevných a malovaných 
květináčů, hrnků, váz, velký výběr věnců, svíček, bižuterie a textilu, cukrová  
vata, perníčky a další sladkosti pro děti. Ty měly také možnost se projet  
na poníkovi, kterého vodila čertice s andělem. Pro dospělé byla medovina  
a na zahřátí připraven grog. 
Snad největší úspěch slavil prodej řízků v městském stánku. Prodávaly se  
za vlídnou cenu 25 Kč za kus. Toto umožnila neziskovost prodeje a podpora 
restaurace „U Frajerů“. Nápis „řízkobraní“ a slušivé červené zástěry se zna- 
kem města Hostomice přilákaly pozornost nejednoho návštěvníka jarmarku. 
Není tak nic překvapivého, že se po víc jak čtyři sta padesáti řízcích jen  
zaprášilo. Kupovaly se i vánoční stromky z městského lesa i med nejen  
od hostomických včel.
Okolo čtvrté hodiny odpolední vystoupily pěvecké sbory dospělých i dětí  
s tradičně dobrým vedením pana učitele Kafky a s jeho doprovodnou kapelou. 
Zpívaly se koledy a bylo hezky vánočně. Těsně před pátou se rozsvítil vánoční 
strom a následně nás navštívil Mikuláš, čert a anděl a každé hodné dítě  
obdaroval adventním kalendářem. 
Někteří stánkaři se nepříznivého počasí zalekli, a tak byl celkový počet  
prodejních stánků nakonec podstatně nižší než počet stánků původně 
přihlášených. Někteří stánkaři kvůli počasí odjeli i v průběhu jarmarku.  
A tak těm, kteří s námi vydrželi až do konce, patří velké poděkování. A nejen 
jim. Poděkování patří všem, jež se podíleli na organizaci, vzájemné pomoci  
a dobré náladě. Jmenovitě především Karlovi Dvořákovi jako hlavnímu  
organizátorovi jarmarků v Hostomicích. V neposlední řadě patří dík i spolu- 
občanům, kteří nás podpořili už jen tím, že přišli. 

Sandra Svobodová, Ing. Vladimír Zachoval
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Mikulášská diskotéka
Dne 3.12.2011 jsme v baru Záložně uspořádali Mikulášskou diskotéku s nadílkou pro 
děti. Pro děti byla připravena zábava, soutěže a nadílka. Jednou celoodpolední soutěží 
bylo nakreslení tematického obrázku Mikuláše, čerta nebo anděla. Výherní obrázky 
poté vybrala nezávislá osoba paní Věra Eliášková ze zdravotnických potřeb, tímto  
jí děkujeme. Za obrázky byly vítězům předány hezké věcné ceny. Tímto bychom rádi 
poděkovali všem sponzorům, kteří přispěli svými prostředky, a to: Radku Korytovi, 
fa K-term s.r.o., Royal Diamond s.r.o., pneuservis Mezek, pekárna Meškan, zelenina 
p.Vinš, Albixon. Poděkování patří též Václavu Štylerovi a jeho synovi Vašíkovi  
za skvělý hudební doprovod a pomoc při organizaci mikulášského odpoledne.

D. Svobodová

dáRky pRO sENIORy
Žáci ZŠ Pavla Lisého zhotovili během měsíce listopadu v hodinách výtvarné a pracovní 
výchovy spoustu pěkných dárků pro seniory. Vyrobili nejrůznější vánoční svícny, 
obrázky, krabičky, ozdoby na stromeček, přáníčka, andělíčky a jiné vánoční dekorace. 
25. listopadu 2011 se konala předvánoční schůze členů STP v Hostomicích, na níž byly 
dárky předány seniorům zástupci 4., 5. a 9.B třídy. Markéta Pospíšilová z 9.B popřála  
všem seniorům příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do nového roku.
Dárky důchodce zjevně potěšily. Měli radost, že na ně děti myslí.
Některé výrobky putovaly do Domova v Zátoře. Klientům je předala děvčata 9. ročníku 
při svých pravidelných návštěvách. Zbylé dárky obdrželi imobilní nebo nemocní  
členové STP.
Děkujeme všem, kdo se na výrobě podíleli! Mgr. J. Kordulová
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Ohlédnutí sdh za jejich činností
Vstoupili jsme do nového roku 2012, přesto bychom se rádi ohlédli  
za naší činností v roce 2011.
Naše jednotka měla v minulém roce kolem třiceti výjezdů. K nejčastějším 
patřily požáry lesního a polního porostu, dále požáry nízkých budov, 
v jednom případě se jednalo o dopravní nehodu, nejvíce bylo potřeba 
technické pomoci k odstranění nebezpečných stavů, a to hlavně při 
červencových povodních. 
Velkým pomocníkem je pro nás nejen naše technika, kterou se sna- 
žíme udržovat v provozu a zdokonalovat, ale i naše automobilová 
plošina AP 20 s dosahem 20 m, kterou vlastníme od konce roku 2010. 
 Je využívána hojně pro naši obec, ale i pro obce okolní, které na její 
provoz přispívají. Slouží například k prořezu stromů, k práci na veřej- 
ném osvětlení, na výzdobu apod. Plošina byla dokonce zapůjčena 
filmařům, kteří ji využili v Hořovicích při natáčení reklamy. Chtěli 
bychom touto cestou informovat i vás, občany, že je možnost si naši 
plošinu s řidičem zapůjčit i k vašim osobním účelům. 
Úsilí našeho týmu spočívá nejen v pomoci, ale i v našem rozvoji pro  
lepší a kvalitnější práci.
Na jaře minulého roku jsme se proto zúčastnili prvního ročníku  
cvičení ve vyprošťování osob a zvířat z havarovaných automobilů  
v Hořovicích. Výcvik proběhl na tamějším letišti, kde jsme nejen 
zajišťovali průběh konání, ale pochytili mnoho cenných informací  
a zhlédli postupy našich profesionálních kolegů.
V červnu pak proběhl další výcvik naší jednotky na vodě, který  
se konal na řece Berounce. Sešlo se hned několik týmů JPO III, které 
si předaly nejen své zkušenosti, ale posílily svá těla v jízdě na raftech, 
v záchraně tonoucích a prošly i odborným školením ve zdravovědě.
Nezaháleli jsme ani v tréninku na soutěže, které se konaly nejen v naší 
obci, ale i v obcích okolních. Soutěžily ženy, muži i děti v různých 
věkových kategoriích. Odměnou za naše výkony je několik pohárů,  
které jsme přivezli domů. Především nás ale potěšila sehranost  
a spolupráce všech týmů.
K odlehčení nám pak byl vydařený memoriál v obci Radouš, který 
proběhl již třetím rokem. Všem účastníkům moc děkujeme a věříme,  
že se v tomto roce opět setkáme.
Soutěže a pestrý program se připravily v Radouši i dětem k jejich  
svátku. Dětský den si děti opravdu užily, důkazem toho byl úsměv  
na jejich tvářích. Za pěkný průběh děkujeme nejen všem lidem, kteří 
se podíleli, ale i sponzorům této akce. Velké poděkování patří také 
sponzorům, kteří přispěli na vybavení naší jednotky.
Milí občané, jsme tu pro vás a jsme vždy připraveni vám pomoci. Naštěstí 
nedošlo v minulém roce k žádnému vážnému ohrožení života našich 
občanů, a totéž bychom si přáli i v tomto roce.
Dovolte nám popřát vám všem hodně úspěchů, zdraví, štěstí a lásky  
v roce 2012. SDH
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Výlet žáků 1. a 2. třídy
Předvánoční čas si žáci 1. a 2. třídy zpříjemnili v pondělí 19. prosince v Čechově  
stodole v Bukové u Příbramě. Cestou do Bukové nás čekala zastávka v Pohádkové 
zemi Vítězslavy Klimtové v Pičíně, kde jsme si mohli prohlédnout draky, skřítky  
a mnoho dalších pohádkových postav. Z Pohádkové země nás autobus zavezl 
do Bukové, kde na nás čekala v Čechově stodole vánoční expozice. Nejprve nás 
přivítala příjemná vůně, která v nás probudila tu správnou vánoční atmosféru.  
Peklem i nebem nás provedl sám svatý Mikuláš. I když se říká, že „čert nikdy  
nespí“, zdejší čert ospalý byl, ale jen zpočátku. Potom si na nás pěkně posvítil,  
a aby nás pustil do nebe, museli jsme mu hezky zazpívat. Před nebeskou  
bránou jsme všichni prošli pod nebeskými váhami, které váží dobro a zlo,  
aby se zjistilo, jestli v někom z nás není zla více než dobra. V nebi jsme si pro- 
hlédli stroj na výrobu sněhu a za to, že jsme zazpívali i Mikulášovi, dostali jsme 
od něj všichni zasloužený dáreček. Nakonec na nás čekaly staročeské betlémy  
z papíru, slámy, těsta, dřeva, keramiky a jiných přírodních materiálů a staro- 
česky ozdobené vánoční stromky. Také jsme si povídali o vánočních zvycích  
a pustili si lodičky z ořechových skořápek po vodě. Kromě krásné expozice  
jsme navštívili též výtvarnou dílnu, kde si děti mohly vykrojit perníčky  
a udělat barevné papírové řetězy, kterými si vyzdobíme školní třídu. Po nákupu  
upomínkových předmětů a dárečků si děti pochutnaly na vlastnoručně  
vyrobených perníčcích. A to už nás čekala cesta zpět do Hostomic. Z výletu si 
děti přivezly kromě suvenýrů také nezapomenutelné zážitky, které jim pomohou 
zkrátit čekání na skutečné Vánoce a především na příchod Ježíška. 

Mgr. Jiřina Šebková
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den nekuřáků
Dne 16.11. proběhl na naší škole projekt nazvaný Den nekuřáků. Žáci 8. ročníků 
si připravili pro prvňáčky „stezku“ zábavy. Děti se ráno shromáždily ve třídě, 
kde bylo první stanoviště. Poté vybíhaly po skupinkách a plnily různé úkoly. 
Vyzkoušely si střílení na terč, soutěž v pamatování obrázků, zasoutěžily si  
na připravené opičí dráze. Formou zábavy byly děti též poučeny, jak se zacho- 
vat v situaci, když je osloví cizí člověk. Na závěr jsme vyhlásili vítěze a každý  
od nás dostal sladkou odměnu. Pro nás to bylo příjemné dopoledne strávené 
s mladšími spolužáky. Prvňáčci byli aktivní a s chutí soutěžili. „Stezka“ měla 
nejen zábavný charakter, ale i výchovný.

Diana Lisá, Barbora Kubrichtová, žákyně 8.B

ČERVENý dEN 
Na Naší škOlE
1.12. Světový den boje proti aIdS.
Motto: Příliš mnoho,  
příliš brzy v sobě ukrývá  
méně nebezpečí než příliš málo, 
příliš pozdě.
Chtěli jsme podpořit prevenci váž- 
ných nemocí, proto se nebojíme 
informací. Sdělili jsme si je sro- 
zumitelně, citlivě, s ohledem na  
věk. Malé děti se dozvěděly, proč 
nesmí sahat na nalezené injekční 
jehly a starší spolužáci diskutovali 
o tom, jak se ochránit nejen před 
nemocí AIDS. Kdo chtěl, přidal 
porci kreativity v oblékání a sty- 
lingu dočervena a Červený den  
byl tu!
Červená stužka je mezinárodně 
uznaným znakem solidarity s lidmi 
nakaženými virem HIV / trpícími 
nemocí AIDS.

Helena Nesnídalová
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zdobení vánočních perníčků
Několik dívek z 8. tříd ZŠ Pavla Lisého navštívilo v předvánoč- 
ním období klienty Domova Hostomice - Zátor, aby společně 
nazdobili vánoční perníčky. Atmosféra ve videokavárně, kde 
probíhalo zdobení, byla příjemná – zněly tu vánoční koledy,  
linula se vůně koření a skořice, zazněly zajímavé příběhy vyprá- 
věné babičkami. Ozdobené perníčky zpestří vánoční tabuli  
klientů Domova.

VáNOČNí bEsEda  
V kNIhOVNě
Ve čtvrtek 15. prosince navštívili žáci 2. třídy 
Městskou knihovnu Hostomice, kde si pro nás 
jako již každoročně přichystala paní knihov- 
nice Irena Lisá besedu s vánoční tématikou. 
Kromě povídání a poslechu čtených pohádek 
jsme si vánoční pohádky a písničky poslechli 
také z dnes již vzácných gramofonových desek, 
dvě písničky jsme si též s chutí zazpívali. Pro  
děti bylo zábavné luštění vánoční křížovky. 
Na závěr proběhlo napínavé losování výherců 
soutěže z Pohádky do pohádky, kterou  
knihovna vyhlásila v říjnu. Protože se mnoho 
dětí ze 2. třídy soutěže zúčastnilo a štěstí nám 
přálo, jsou tři výherci této soutěže z naší třídy. 
Jakubovi Součkovi, Kateřině Táborské a Róze  
Jírové byly v následujícím předvánočním  
týdnu předány knižní odměny. Po skončení 
besedy měli žáci možnost prohlížet si dle svého  
zájmu libovolné dětské knihy z knižního  
fondu knihovny. Výhercům soutěže blahopře- 
jeme a paní Lisé děkujeme za přípravu besedy  
a těšíme se na další. Mgr. Jiřina Šebková
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OzNáMENí
■ FC Veteráni Hostomice pořádá v so- 
botu 14. ledna 2012 od 20.00 hodin  
v restauraci „U Frajerů“ 17. hostomickou 
fotbalovou tancovačku. Vstupné 50 Kč, 
bohatá tombola. K tanci a poslechu hraje 
hudební skupina Duo Melody.
■ Dne 28. ledna 2012 od 20.00 hodin  
se koná hasičský ples. Hraje skupina 
Gama. Bohatá tombola. Vstup 50 Kč.
■ Vzpomínky na minulost
Výbor STP v Hostomicích zve své členy 
i ostatní zájemce na setkání v ZŠ Pavla  
Lisého, které se uskuteční ve středu 
11.1.2012. Téma Vzpomínky na minulost  
- promítání na interaktivní tabuli, vy- 
právění, občerstvení ve cvičné kuchyni. 
Začátek ve 13.30 hod. v relaxační učebně 
(přízemí). Přezůvky s sebou.
■ Masáže pavlína duníková, Tyršovo 
nám. 25, Hostomice, telefon: 731 455 094.
■ klasická rekondiční masáž ■ detoxikační 
masáž medem ■ baňkování ■ lymfatická 
masáž ■ lymfatická masáž obličeje ■ masáž 
horkými lávovými kameny ■ indická masáž 
hlavy + antistresová masáž ■ čokoládová 
masáž ■ reflexní masáž chodidel
Prodej dárkových poukazů na masáže.
Těším se na vaši návštěvu!
http://masaze-pavlina.webnode.cz

blahOpřáNí
■ Výbor Svazu tělesně postižených  
v Hostomicích přeje všem svým členům  
i občanům města hodně zdraví a pohody 
v roce 2012.
■ FC Veteráni Hostomice přeje všem 
svým členům, příznivcům a ostatním 
občanům hodně zdraví, spokojenosti  
a úspěchů v roce 2012 a děkuje za pod- 
poru při své činnosti v uplynulém období.

VzpOMíNka
■ Čas neúprosně ply- 
ne a nevrátí, co vzal, 
zůstává jen bolest  
a v srdcích žal. Dne  
25. ledna 2012 uplynou 
4 roky, co nás navždy 
opustil náš milovaný 
tatínek a dědeček, pan 
Karel Grunt z Hosto- 
mic pod Brdy. 

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

bOhOslUžby
program bohoslužeb v lednu:
nedělní mše: 
■ 8.30 hod. - Lochovice 
■ 10.00 hod. - Hořovice, kostel sv. Jiljí,  
 poslední neděle v měsíci, kostel  
 sv. Trojice na nám.  
■ 11.30 hod. - Mrtník 
■ 15.00 hod. - Praskolesy
Mše ve všední dny: 
■ středa v 16.00 hod.  
 domov pro seniory Hořovice  
 (1x za 14 dní) tj. 4.1., 18.1. 
■ čtvrtek v 8.00 hod. - kostel sv. Jiljí 
■ pátek v 16.00 hod. - kostel sv. Jiljí  
 po mši výstav Nejsvětější svátosti
■ Výuka náboženství  
 se koná každý čtvrtek v 15.45 hod.
další program leden: 
■ neděle 22.1. v 17.00 hod.  
 ekumenická bohoslužba  
 kostel sv. Trojice na náměstí

zUbNí pOhOtOVOst
Leden 2012
■ 1. MUDr. Irena Kozlerová 
 Beroun, tel. 737 171 408
■ 7. a 8. MUDr. Vladimíra Krabcová 
 Beroun, tel. 311 621 973
■ 14. a 15. MUDr. Václav Krůta 
 Beroun, tel. 311 625 901
■ 21. a 22. MUDr. Iva Křivohlavá 
 Beroun, tel. 311 746 372
■ 28. a 29. MUDr. Václava Laštovičková 
 Komárov, tel. 311 572 765
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.

klUb bEtléM  
lOchOVIcE
Rodinné centrum BETLÉM je sociální  
služba určená dětem, rodičům a praro- 
dičům poskytující tyto aktivizační služby: 
1. Základní sociální poradenství
2. Pomoc při uplatňování práv
3. Pomoc při obstarávání osobních  
 záležitostí
4. Zprostředkování kontaktu  
 se společenským prostředím
5. Volnočasové aktivity
6. Právní poradenství
PROVOZ RODINNÉHO CENTRA: 
Pondělí + středa 9.00-18.00 hod.

program na leden 2011:
■ 2.1. pondělí 
 zaVŘenO
■ 4.1. středa, od 15.00 hod. 
 příprava Tříkrálové sbírky 
 Příprava kostýmů. 
■ 7.1. sobota, 14.00-17.00 hod. 
 Tříkrálová sbírka 
 Vyjdeme společně do ulic vybrat  
 pár penízků na podporu Stacionáře  
 sv. Anežky v Berouně.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
ŘEVNICE

KOSTEL SVATÉHO  
PETRA A PAVLA  

V LITNI
vás zve 

na slavnostní mši svatou

v sobotu 7.1.2012  
od 15.30 hodin
Dr. Jaroslav Mácha

I. ČESKÁ MŠE  
VÁNOČNÍ LIDOVÁ
pro osm hlasů, instrumentální 

doprovod a varhany

Účinkují instrumentalisté 
a operní pěvci z Prahy:

Dagmar Vaňkátová (soprán)  
Ilona Šatylovová (alt) 
Jana Koucká (soprán) 
Pavla Štěpničková (alt) 
Ondřej Socha (tenor) 

Ivo Michl (bas) 
Martin Slavík (tenor) 

Lukáš Hynek – Krämer (bas)
Diriguje Jan Steyer

Po mši svaté následuje vánoční 
koncert, kde zazní skladby  
T. N. Koutníka, J. J. Ryby,  
J. Brahmse a O. Blechy.

Koncert se uskuteční  
za finanční podpory  

městyse Liteň.
Organizačně zajistil  

Václav Kliment
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■ 9.1. pondělí, 10.00-11.00 hod. 
 Tanečky pro nejmenší
■ 9.1. pondělí, 11.00-18.00 hod. 
 Výroba sněhuláků 
 Sníh, papír, textil – Soutěž o nejlep- 
 šího sněhuláka.
■ 11.1. středa, 9.30-11.30 hod. 
 programová porada 
 Přijďte se i vy podílet na plánování  
 programu.
■ 11.1. středa, 9.30-11.30 hod. 
 právní poradna
 Náš právník vám zdarma poradí  
 v právních otázkách.
■ 11.1. středa, 9.30-11.30 hod. 
 Výroba domácího pečiva 
 Pečeme houstičky.
■ 16.1. pondělí, 9.30-11.30 hod. 
 poznáváme stopy zvěře ve sněhu 
 Vydáme se pod vedením zkušeného  
 myslivce do terénu poznávat stopy  
 zvířat.
■ 18.1. středa, 9.30-11.30 hod. 
 Výroba sněhových vloček 
 Stříháme, kreslíme, lepíme.

■ 23.1. pondělí, 10.00-11.00 hod. 
 Tanečky a zpívánky pro nejmenší
■ 23.1. pondělí, 11.00-18.00 hod. 
 Výroba medvědů z ořechů a oříšků 
 Drobná a milá dekorace.
■ 25.1. středa, 15.00-17.00 hod. 
 radovánky na sněhu 
 Sáňkujeme, koulujeme, stavíme  
 sněhuláky.
■ 30.1. pondělí, 14.00 hod. 
 prodejní výstava medvědů  
 na sále Oú Lochovice 
 Přineste  své odložené mazlíčky,  
 uděláte tím někomu radost a výtěž- 
 kem podpoříte provoz Betléma.
aktivity pro děti a rodiče:
■ pondělí, 15.00-16.30 hod. 
 Lovecké střelectví pro děti
■ úterý, 14.00-17.00 hod. 
 Keramika
■ středa, 13.00-14.45 hod. 
 náboženství
■ středa, 17.00-18.00 hod. 
 Břišní tance pro dívky 
 30 Kč/lekce.

■ čtvrtek, 15.45-16.45 hod. 
 Historické tance

■ čtvrtek, 17.00-18.15 hod. 
 zumba

■ pátek 
 Svezení na koni a poníkovi  
 Po tel. domluvě na čísle 777 122 202.
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Evidováno MKČR pod č.: E11276
Právo omylu a tiskových chyb vyhrazeno.
Text je chráněn dle autorského zákona.
Za obsah a formu článku odpovídá jeho autor.
Uzávěrka HL je vždy 20. den v měsíci.
Do té doby můžete své příspěvky předávat písemně 
pí Merunové na MěÚ, faxem na číslo 311 584 116 
nebo telefonicky na číslo 311 584 101 - ústředna, 
nejlépe však v elektronické podobě na e-mail:  
starosta@hostomice.cz nebo kordulinka@email.cz
Děkujeme za příspěvky.


