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SOUTĚŽTE  
S HOSTOMICKÝMI 
LISTY!
Počínaje březnovým číslem zve- 
řejníme v každém vydání jednu 
fotografii zajímavého či méně 
známého místa hostomického 
katastru. 
Pokud místo poznáte, napište  
správnou odpověď buď na e-mail:  
kordulinka@email.cz (předmět: 
soutěž), nebo ji přineste paní 
Merunové v obálce s nápisem 
„soutěž“.
Každý měsíc vylosujeme na 
redakční radě jednoho výherce, 
který obdrží publikaci „Hořovicko 
na starých fotografiích“.
Březnová soutěžní fotografie:

Kde můžete vidět tuto sochu?  
(Pokud víte co znázorňuje, napište.)
Losovat budeme z odpovědí doš- 
lých do 22.3.2012 včetně.

Jak to bylo letos se sněhem
Píši tento text 19. února a právě mizí poslední zbytky sněhu z chodníků  
i parků. Je nad nulou a občas svítí docela jarní sluníčko. Přesto bych rád 
připomněl, že to bylo před necelými čtrnácti dny, kdy Hostomice zasypal  
sníh a bylo hodně pod nulou. Přesto většina obyvatel Hostomic vyšla z domu 
hned ráno na vyčištěné chodníky, mohla projít i parkem po zametených  
cestách. Nový městský rider Stiga se zametacím kartáčem na odklízení sněhu 
obsluhoval p. Karel Dvořák. Zkusíme si to připomenout:

Karle, vzpomeneš si na první uklízení 
sněhu s tím novým aparátem? Koliká- 
tého to vlastně bylo?
Tak to nevím.
V kolik jsi vstával?
Byly tři hodiny ráno, když jsem 
vyjížděl.
Bylo asi dost zima, viď?
Jako kráva. -13 °C když jsem vyjížděl,  
a pak se ještě dost ochladilo.
Čím se začalo a co se všechno uklízelo?
Nejdřív Malostranská, Pivovarská, 
náměstí a postupně všechny ulice  
s chodníkem. Pak školka a prostor 
před školní jídelnou. Nakonec park  
a cesta ke hřbitovu.
Jak dlouho to trvalo?
Pět hodin celé Hostomice. Podle mých 
informací se bez vybavení strojem 

dělalo jenom náměstí ve třech lidech 
celý den.
Byly nějaké poruchy?
Jenom jeden vypadlý šroub, ale jinak 
nic, co by se nedalo vyřešit. Problém 
byl jen se zaparkovanými auty, která 
se musela objíždět a dávat pozor,  
aby se nepoškodila odletujícími  
kamínky. Příště by bylo fajn, kdyby  
si je majitelé uklidili.
Co ostatní?
P. Kovač protahoval s městskou radlicí 
a svým traktorem místní komunikace 
a paní Pávišová ručně uklízela, na co 
stroj nestačil. Všichni jsme toho měli 
celkem dost, ale snad ta práce byla 
vidět.
Děkuji za odpovědi a všem za vzorně 
uklizený sníh v Hostomicích.

Ing.Vladimír Zachoval
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Přítomni: V. Šťáhlavský, V. Maršálek,  
J. Mičan, J. Mikeš, J. Jirák
Omluveni: V. Mandík, V. Zachoval,  
S. Kubišta, M. Ulrich

zastupitelstvo města Hostomice:
1. Schvaluje:
a) Orgány schůze: 
 Návrhová komise:  
 V. Maršálek, J. Mičan 
 Zapisovatel: J. Jirák 
 Ověřovatelé zápisu:  
 V. Šťáhlavský, J. Mikeš 
 Hlasování: 5-0-0 (pro-proti-zdržel se)
b) Program veřejného zasedání. 
 Hlasování: 5-0-0
c) Rozpočet města na rok 2012  
 paragrafově.  
 Hlasování: 5-0-0
d) Rozpočtové opatření č. 8/2011.  
 Hlasování: 5-0-0

2. Bere na vědomí:
a) Informaci o stavu zpracovávání  
 povodňového plánu města. 
b) Informaci o podání projektové doku- 
 mentace na VaK Bezdědice-Radouš  
 pro územní řízení na stavební úřad. 
c) Informaci o stavu akcí na něž byla  
 požádána dotace (lesní cesty, úprava  
 povrchu u hřiště ZŠ). 
d) Všechny body diskuze.

Usnesení bylo schváleno. 
Hlasování: 5-0-0

uSneSenÍ ze zaSedánÍ 
zaSTuPITeLSTVa 

MěSTa HOSTOMICe Č. 2/2012 
KOnanÉHO dne 15. únOra 2012  

Od 18.00 HOdIn V zaSedaCÍ  
MÍSTnOSTI Měú HOSTOMICe

MĚSTSKÝ úřad  
INFORMUJE

■ Veřejné zasedání se uskuteční 21. března 2012 od 18.00  
hodin v hasičské zbrojnici v radouši.

■ V chodbě Měú Hostomice (hned za hlavními vchodovými 
dveřmi) je nyní nově umístěn sběrný box na použité tonerové  
a inkoustové kazety do tiskáren.
Prázdné tonerové a inkoustové kazety nepatří mezi odpadky.  
Jejich sběrem umožníte renovaci a ušetříte přírodu od zbytečné 
zátěže. Ročně se v ČR na skládce ocitne až 3400 tun tonerových  
a inkoustových kazet.
Odevzdáním prázdných tonerových a inkoustových kazet navíc 
podpoříte ústavy pro mentálně postižené, kterým bude poukázán 
výtěžek z prodeje renovovaných tonerových a inkoustových kazet.
Sbírku prázdných tonerových a inkoustových kazet organizuje  
firma OTTO Office (CZ) s.r.o. – více o této sbírce najdete  
na http://sbirej-toner.cz/

■ V průběhu celého roku budou postupně ve všech částech 
Hostomic čištěny problematické úseky na splaškové a dešťové 
kanalizaci, čímž může dojít k nežádoucím nepříjemnostem 
uvnitř nemovitostí, kterým ale neumíme předejít - např.  
k zápachům kanalizace, k mírnému vytečení odpadních vod, 
apod. (tyto nepříjemnosti jsou ve většině případů způsobeny 
nesprávně provedenou přípojkou do kanalizace). za případné 
nepříjemnosti se předem omlouváme a v případě potíží  
se prosím obracejte na Měú.
Zároveň s čištěním kanalizace bude prováděno i zjišťování  
závad na kanalizacích, se zaměřením na vnikání dešťových vod 
do splaškové kanalizace, neboť na stávající čistírně v Hostomi- 
cích jsou s dešťovými vodami velké problémy (zjednodušeně 
řečeno nám to čističku za deště vždy vyplaví a ta pak nefunguje). 
Upozorňujeme proto občany, aby si ve vlastním zájmu zkontro-
lovali, zda nemají dešťové vody zaústěné do splaškové kanali- 
zace a pokud ano, tak aby tuto závadu odstranili. Zjišťování, zda 
je do kanalizací svedena pouze splašková voda, bude probíhat  
mj. zdravotně nezávadným kouřem – tzn., že do splaškové  
kanalizace bude vehnán kouř, který případně bude stoupat  
okapovou rourou vzhůru a na první pohled tak bude zřejmé, 
kdo má dešťové vody napojené do splaškové kanalizace. S těmito 
hříšníky pak bude vedeno správní řízení.
Zároveň je možné si u firmy, která bude provádět čištění a revizi 
kanalizací, objednat vyčištění, frézování, kamerovou prohlídku, 
či stavební úpravy vaší domovní kanalizace za výhodnější ceny. 
Pokud máte na vaší kanalizaci nějaký problém a máte zájem  
o jeho vyřešení prostřednictvím firmy, která bude provádět  
práce pro město Hostomice, kontaktujte prosím MěÚ Hostomice.



CO Se u náS děje

 3



CO Se u náS děje

4 HOSTOMICKÉ LISTY

Po klimaticky mírném prosinci a začátku roku 2012,  
se konečně počasí „umoudřilo“ a začalo v posledních  
dnech na celém území České republiky mrznout, což  
jistě vyláká mnoho příznivců zimních sportů na zamrzlé 
rybníky a vodní nádrže. Aby byl pohyb po přírodních  
zamrzlých plochách bezpečný, je nutné si připomenout  
pár základních pravidel:
❚ nedoporučuje se vstupovat na tekoucí vody. V klima- 
tickém pásmu České republiky některé řeky nezamrzají  
vůbec a jiné jen na velice krátkou dobu. I když se může 
zdát, že potok nebo řeka je souvisle pokryta ledem, v mís- 
tech hlavního proudu dochází k zeslabení ledu. Tím se 
riziko propadnutí zvyšuje. V případě proboření na tonoucí  
osobu nepůsobí pouze chlad a stres, ale také proud, který  
ji stahuje pod led.
❚ na stojatých vodách - což jsou rybníky, jezera, vodní 
nádrže a přehrady - se doporučuje vstupovat až v čase,  
kdy celodenní teploty klesnou pod bod mrazu po dobu  
deseti dnů a síla ledu dosahuje minimálně dvaceti centi- 
metrů. Tloušťka ledu ale není konstantní po celé vodní 
hladině. Je zeslabena v místech přítoků, odtoků a také tam, 
kde jsou různé nečistoty, listí a odpadky. V ledu mohou být 
zapíchnuté různé předměty, jako například větve, hokejky 
apod. Rybáři, potápěči a vodohospodáři takto označují 
otvory v ledu. Proto je vhodné se označeným místům  
v bezpečné vzdálenosti vyhnout.
❚ rekreační sportovní aktivity by měly vždy provozovat 
minimálně dvě osoby. Děti navíc jen v doprovodu dospělé 
osoby. Měly by mezi sebou udržovat rozestup, aby příliš 
nezatěžovaly led a v případě proboření si navzájem pomohly 
nebo přivolaly složky integrovaného záchranného systému.
❚ Pro sebezáchranu probořené osoby lze použít tzv.  
ledové bodce (Ice Picks). Na trhu jsou nabízeny originální 
výrobky ze Švédska nebo je lze během krátké doby vyro- 

bit i doma. Mohou to být dva šroubováky nebo jiné bodce 
s rukojetí, svázané provázkem a zavěšené kolem krku. 
Stejně jako mají malé děti přivázané rukavice. Ostré konce 
bodců je třeba opatřit ochranou, aby nedošlo k poranění 
bruslaře při sportovních aktivitách. Při proboření bruslař 
bodce uchopí, sundá ochranu a zasekne do ledu, následně 
se přitáhne na pevný led. Když nejsou k dispozici ledové  
bodce, lze alternativně použít například svazek klíčů.
❚ Při proboření v blízkosti břehu se bruslař logicky  
snaží vylézt směrem ke břehu. Důležité je zachovat klid, 
v případě panického chování mu rychle ubývají síly. 
Jestliže dojde k nehodě uprostřed rozsáhlé vodní plochy, 
doporučuje se vylézat ve směru, odkud tonoucí přišel nebo 
přijel, protože tam byl led únosný. Od místa proboření  
je vhodné se plížit, aby se hmotnost rozkládala na větší plochu.
❚ Jestliže nastane situace, kdy se někdo proboří do ledu  
a není schopen sám vylézt, záleží na momentálním  
zdravotním stavu a fyzických možnostech svědků, zda se 
rozhodnou pomoci nebo událost jen telefonicky oznámí  
na tísňovou linku. Při oznámení na linku 112 je nutné 
stručně a zřetelně popsat kdo volá, co se stalo, kde se to  
stalo a jak je tonoucí osoba daleko od břehu. U velkých 
vodních ploch je potřeba upřesnit, ke kterému břehu 
je osoba blíže a popsat nejvhodnější příjezdovou cestu.  
Hovor ukončit až po celkovém předání informací a pokynu 
operátora tísňové linky. Jestliže se na místě nachází více 
svědků, vyslat některého přihlížejícího, aby šel naproti 
přijíždějícím složkám IZS a navedl je na místo události.  
Do příjezdu záchranných složek je nutné s tonoucí osobou 
komunikovat a ujišťovat o blížící se pomoci.
❚ Oznámení na tísňovou linku musí provést i svědci  
a přihlížející před vstupem na led v případě, že se pokusí 
o laickou záchranu tonoucí osoby. Při vlastním proboření 
zachránce už může být pozdě. Po ledu je vhodné se po- 
hybovat plížením. K vytažení osoby může posloužit větev, 
hokejka, prkno, případně nachází-li se v blízkosti vozidlo,  
je možné použít tažné lano z povinné výbavy. Jsou  
popsány případy, kdy k záchraně posloužila i rybářská 
pramice, kterou tlačil zachránce před sebou po ledu  
a posunul ji až k tonoucí osobě.
❚ Zachráněnou osobu, která je vytažená na břeh, je nutné  
urychleně převléci nebo zabalit do suchého oblečení.  
V případě, kdy osoba nemá hmatný puls a nedýchá, je nutné 
neprodleně zahájit resuscitaci a pokračovat až do příjezdu 
zdravotnické záchranné služby nebo ostatních složek IZS.
❚ Záchranu zvířat, například přimrzlých labutí, probo- 
řených srnek, vždy oznámíme na tísňovou linku a vyřešení 
situace přenecháme příslušníkům Hasičského záchran- 
ného sboru ČR.

Zásady bezpečnosti při rekreačních sportech  
na zamrzlých hladinách

Ledové bodce domácí výroby ze šroubováků.
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❚ Vjíždění dopravních prostředků na led za účelem  
zkrácení cesty je nepřiměřené riziko v poměru k ušetřeným 
pohonným hmotám a možnému utonutí. Hasiči každo- 
ročně vyprošťují vozidla z ledu několika řidičům, kterým  
se cesta přes zamrzlou hladinu prodraží díky následnému 
servisu jejich vozidla.
Pamatujte, i v největších mrazech je jediné opravdu 
bezpečné bruslení na zimních stadionech, umělých le- 
dových plochách nebo bruslařských drahách, které jsou 
pod kontrolou vodních záchranářů, například na Lipně.
Krátké instruktážní video je uloženo zde: 
http://www.youtube.com/watch?v=3xhOt0y27og&feature 
=plcp&context=C3c69f57UAOEgsToPDskJicI17PHGkd8 
_0rrEEnUox Zpracoval Mjr. Ing. Mgr. Hynek Černý

HZS Středočeského kraje, Územní odbor Beroun

ŠD v Hostomicích spolupracuje s Tvořivým rájem Hořovice

PLETEME Z PEdIGU
V pondělí 13.2. v odpoledních hodinách se konalo naše druhé setkání maminek  
a učitelek na výtvarném kurzu ,,Jen pro dospělé“.
Abychom se zdokonalily v pletení z pedigu a navázaly tak na kurz předešlý,  
zvolily jsme si pletení košíčků, které jsme ještě dozdobily dřevěnými korálky  
a ubrouskovou technikou. Každá z nás odcházela domů příjemně naladěná, 
odpočinutá od všedních povinností a s pěkným výrobkem v ruce. Paní lektorky  
i potřebný materiál nám opět zajistila paní Andrea Blažejová z Tvořivého ráje  
v Hořovicích (www.tvorivyraj.cz). Tímto jí moc děkujeme a těšíme se na další  
setkání, na kterém budeme plést dózu na vařečky.

Vychovatelky ŠD v Hostomicích pod Brdy Radka Šťastná a Pavlína Obořilová
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Začátkem organizovaného chovatelství 
v Hostomicích bylo založení „Spolku 
chovatelů drobného hospodářského 
zvířectva“ dne 2. března 1952. Podnět  
k založení spolku dal Karel Mareš, který 
se do Hostomic přistěhoval a bydlel  
ve vile pana Haidlberga v Zahradní ulici.
Sám choval králíky činčily velké, které  
zájemcům ukázal a seznámil je s potřeb- 
nou činností spolku. Na ustavující schůzi, 
která se konala v Hotelu Krása, se sešlo 
16 zájemců o chovatelskou činnost. Karel 
Mareš byl zvolen prvním předsedou 
spolku. Ten poté vyzval přítomné členy, 
aby složili dobrovolný příspěvek jako 
základ pro činnost spolku. Jednotliví 
členové přispěli takto: Průša Jar. 70,-,  
Hasman Jar. 50,-, Miller Václ. 50,-, Penc  
Fr. 50,-, K. Čermák, 100,-, Krbec Vl. 50,-, 
Koráb Ant. 50,-, Krumhanzl O. 50,-, Po- 
korná Jindř. 50,-, Fabián A. 50,-, Schneider 
Ant. 100,-, Černý Fr. 50,-, Pokorný Ant. 
50,-, Mudra Jos. 30,-, Mareš K. 50,-.
Do dalších funkcí byli zvoleni: Krbec  
Vlast. jednatel, Černý Fr. pokladník, Po- 
korný Ant. registrátor králíků a Fabián 
A. revizor. Členové Krbec a Průša byli 
současně členy „Jednoty chovatelů drob- 
ného hospodářského zvířectva v Praze“ 
a Hostomický spolek za ně odváděl 
příspěvek. Již v tomto prvním roce bylo 
zakoupeno 50 holubích kroužků, zakou- 
peny tetovací kleště na králíky a bylo 
prováděno jejich tetování. V roce 1953 
zakoupil spolek na výstavě v Praze samici 
činčily velké k rozšíření chovu. Spolek měl 
v tomto roce 26 platících členů a zakoupil 
30 holubích a 20 drůbežích kroužků. První 
stolní oceňování králíků se uskutečnilo 
17. ledna 1954 v Hotelu Krása soudcem 
(tehdejší název pro posuzovatele) Blahov- 
cem z Berouna. Posuzováno bylo 35 krá- 
líků. V roce 1955 se stal předsedou (byl 
již použit nový výraz) „Místní organizace 
chovatelů drobného hospodářského zví- 
řectva“ Antonín Kalina. V tomto roce  
organizace finančně přispěla na pořádání 
„Okresní výstavy“ ve Zdicích a členové  
z Hostomic zde také vystavovali. 
V roce 1959 byl předsedou organizace  
zvolen Vlastimil Krbec. Organizace měla 
23 platících členů a zakoupila 35 kroužků 
na slepice a 19 kroužků na holuby. Teto- 
váno bylo 29 králíků.
V roce 1964 se stal předsedou František 
Barborka a jednatelem Václav Kačírek. 

V roce 1967 byl předsedou zvolen Josef 
Skolil a hospodářem Josef Budil. Organi- 
zace měla 37 členů. 
V roce 1971 vstoupil do organizace Josef 
Fousek, pozdější dlouholetý jednatel a člen 
Ústředního výboru Svazu chovatelů.
V roce 1974 ukončil výkon funkce po- 
kladníka František Černý, který ji vzorně 
vykonával od založení. Díky za jeho 
poznámky v pokladní knize, kde uváděl 
údaje o činnosti organizace a volených 
funkcionářích. Jiné písemnosti se bohužel 
nedochovaly.
V roce 1976 měla organizace 23 členů  
a 2 mladé chovatele. Tetováno bylo 54 
králíků, kroužkováno 216 holubů a 108 
kusů drůbeže.
V roce 1977 byl předsedou zvolen Jan 
Kobylka a jednatelem v roce 1978 Josef 
Fousek. V tomto roce bylo proti myxo- 
matóze očkováno 150 králíků. Organizace 
měla 26 členů.
V roce 1979 bylo pořádáno stolní 
oceňování králíků. Holubáři vystavovali 
na výstavách v Praze, Dobříši, Všenorech 
a Berouně. Králíkáři také v Poděbradech.
V roce 1980 došlo k částečné obměně 
výboru. Místopředsedou a vedoucím  
odbornosti holubů se stal Jan Bomba,  
vedoucím odbornosti drůbeže Jan Beneš  
a u králíků Karel Čermák. Tetováno bylo 
40 králíků, kroužkováno 120 holubů,  
100 ks drůbeže a 45 ks exotů.
V roce 1981 uzavřela organizace smlouvu 
o dodávání masa pro Drůbežářství Libuš. 
Založen byl kroužek „Mladých chovatelů“.
V roce 1982 měla organizace 27 členů  
a 7 mladých chovatelů. Organizace začala 
jednat s MNV Hostomice o zapůjčení  
objektu bývalých stájí pro potřeby chovatelů.
Dne 7.4.1982 MNV potvrdil přidělení 
objektu (nynější chovatelský areál) pro 
základní organizaci chovatelů na 20 let 
bezplatně s tím, že organizace bude hradit 
náklady oprav. Organizace zakoupila 150 
klecí, jejichž úhrada byla provedena sbě- 
rem šrotu. Organizace požádala Ústřední 
výbor chovatelů o příspěvek na úpravu  
objektu pro konání výstav. Výbor rozhodl, 
že každý člen musí na úpravách budoucího 
výstavního areálu odpracovat minimálně 
10 hodin. Úpravy objektu trvaly 5 měsíců 
a bylo při nich odpracováno 800 hodin. 
První výstava se konala 11. a 12. září 1982 
o hostomickém posvícení. Vystaveno bylo 

146 králíků šestnácti plemen, 83 holubů 
šesti druhů, 41 kusů drůbeže velké, 8 kusů 
drůbeže zakrslé, 2 kusy drůbeže vodní, 
3 nutrie a velké množství exotů. Výstavy 
se zúčastnilo rekordních 611 platících 
návštěvníků. Členové naší organizace  
v tomto roce chovali 186 kusů holubů,  
166 kusů drůbeže a 218 kusů králíků.  
Vakcinátory naší organizace bylo proti 
myxomatóze očkováno 735 kusů králíků, 
a to i nečlenům naší organizace v Hosto- 
micích a okolních obcích.
V roce 1983 měla organizace 38 členů, 
kteří chovali 186 kusů holubů, 166 kusů 
drůbeže a 218 kusů králíků. Chovatelé 
mimo Hostomic vystavovali na výstavách 
v Jincích, Doksanech, Kladně, Dobříši  
a Zaječově. Pro členy i ostatní občany  
bylo proti myxomatóze očkováno 1452 
kusů králíků. Na areálu bylo odpracováno 
650 brigádnických hodin. 
V roce 1984 bylo zakoupeno dalších 
90 klecí. Výstava se konala 30.4. a 1.5.  
a navštívilo ji 597 dospělých návštěvníků 
a 250 dětí. Další výstava byla pořádána 
17. a 18. listopadu. Na základě smlouvy 
s velkoodběrateli dodali chovatelé 5474 
kusů vajec, 372 kg králičího masa, 491 kg 
skopového a 602 kusů králičích kůží, 23 
kusů kozlečích kůží a 218 kg ovčí vlny. 
Na úpravách areálu bylo odpracováno 
420 hodin. Po dlouhém vyjednávání  
bylo 20.4.1984 vydáno povolení ONV  
k celkové adaptaci hospodářského objektu  
na výstavní areál ČSCH. Na základě  
tohoto povolení nám Ústřední výbor cho- 
vatelů poskytl půjčku 120.000,- Kč, což 
činilo 70% rozpočtované půjčky.
V roce 1985 měla organizace 41 členů  
a 8 mladých chovatelů. Pokračováno bylo 
na přestavbě výstavního areálu. Hlavním 
problémem bylo shánění materiálu např. 
oken a dveří. Na členské schůzi byla uctěna 
památka zemřelého předsedy Jana Kobylky. 
Do funkce předsedy byl zvolen František 
Brůžek. Celkový počet králíků očkovaných 
proti myxomatóze byl u členů 939 kusů  
a u nečlenů 460 kusů. V areálu byly již 
zazděny dveře a okna, provádělo se čištění 
pro místní výstavu a meziokresní soutěž- 
ní výstavu drůbeže pro okresy Beroun,  
Kladno a Prahu-západ. Výstava se konala 
16. a 17. listopadu a v meziokresní soutěži 
zvítězil okres Beroun. Členové v tomto  
roce chovali 373 kusů slepic, 257 kusů 
králíků, 395 kusů holubů a 47 kusů ovcí. 
Na areálu byly za roky 1984 a 1985 pro- 

CHOvaTELé OSLaví 60 LET Od SvéHO ZaLOŽENí
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vedeny práce v hodnotě 100.890,- Kčs  
a zbývaly dokončit práce v hodnotě 
77.244,- Kčs.
V roce 1986 se prováděly zednické  
a instalatérské práce. U Družstva kovářů  
si organizace nechala zhotovit podstavce 
pod klece a železné schody do horní 
výstavní haly. Stavební práce provedl  
J. Pospíšil. Organizace podala návrhy  
na vyznamenání J. Budila, V. Kačírka  
a K. Čermáka. 
V roce 1988 základní organizace požá- 
dala o kolaudaci výstavního areálu a ta  
byla provedena 25.1.1988 a tím byl objekt 
schválen k používání.
V roce 1989 jsme pořádali 2 výstavy  
4. a 5. března a 4. a 5. listopadu. Mimo 
to naši členové vystavovali na dalších  
9 výstavách.
V roce 1990 organizace pořádala 2 výsta- 
vy a naši chovatelé vystavovali na dalších 
10 výstavách.
V roce 1991 se výstava konala 16. a 17. lis- 
topadu a součástí této výstavy byla expo- 
zice zahrádkářů a včelařů. Touto výstavou 
započala naše dlouholetá a úspěšná spolu- 
práce s Českým zahrádkářským svazem  
Hostomice, která trvá dosud. Hned  
v příštím roce jsme uspořádali společný 
zájezd na zahradnickou a chovatelskou 
výstavu do Čimelic.
V roce 1993 přestal fungovat chovatelský 
systém očkování proti myxomatóze a byl 
předán veterinárním doktorům. Výstava 
pro výskyt této nemoci v obci se nekonala.
V letech 1994 a 1995 pořádala naše orga- 
nizace výstavy a naši členové vystavova-
li na výstavách v okrese i mimo okres.  
Na výroční schůzi v roce 1996 došlo  
k větší změně členů výboru mimo před- 
sedy přítele F. Brůžka a hospodáře  
a vedoucího odbornosti holubů přítele  
J. Budila a pokladní přítelkyně E. Budi- 
lové. Svoji dlouholetou a precizní činnost 
ve funkci jednatele ze zdravotních důvodů 
opustil přítel J. Fousek a na jeho místo  
byl zvolen přítel Vl. Přívora. Místopřed- 
sedkyní se stala přítelkyně M. Pokorná,  
vedoucím odbornosti králíků přítel  
J. Svoboda a odbornosti drůbeže přítel 
V. Kačírek. Organizace pořádala jarní 
a podzimní výstavu. Pro členy i ostatní 
občany organizace uspořádala přednášku 
MVDr. Dopitové k nemocem králíků.  
V tomto roce také proběhla v naší organi- 
zaci kontrola výstavního areálu předsedou 
Ústřední revizní komise ČSCH a vedoucí 
právního oddělení ÚV ČSCH. Naše orga- 

nizace byla vyzvána k úpravě majetkových 
vztahů k areálu, neboť ÚV ČSCH, který 
do areálu prostřednictvím naší organizace 
investoval značné prostředky a nehodlá  
se jej vzdát. 
V roce 1998 uložil ÚV ČSCH naší  
organizaci jednat se starostou města  
o prodloužení užívacího práva na areál do 
roku 2018. Po jednání se starostou měs- 
ta byla zastupitelstvem žádost 10.2.1998  
schválena.
V roce 1999 probíhaly další opravy ve 
výstavním areálu, např. opravy omítek, 
montáž okapu na zadní straně areálu, opra- 
vy střechy, natření oken a dveří. Výstava  
se konala 16.10. a navštívilo ji 335 občanů.
V roce 2000 se konala výstava 14.10.  
a naše organizace byla pověřena uspořá- 
dáním okresní soutěže králíků. Také  
v tomto roce se prováděly úpravy areálu 
hlavně spodní části. Členové vystavovali  
na 7 dalších výstavách. Na členské schůzi 
byl vedoucím odbornosti králíků zvolen  
př. J. Záhořík.
V roce 2001 na okresní konferenci ČSCH 
nám byla opět přidělena okresní soutěž 
králíků při naší výstavě, která se konala 
13.10. Prvně na této výstavě byla pro  
vystavující k dispozici bodovací listina  
s hodnocením všech zvířat, která se jí  
zúčastnila. Naši výstavu obeslalo 60 vys- 
tavovatelů a vystaveno bylo 392 zvířat.
V roce 2002 t.j., v roce 50. výročí založe- 
ní naší organizace, jsme měli 21 členů  
a 5 mladých chovatelů. Členové chovali  
82 slepic, 10 perliček, 3 krůty, 80 králíků, 
286 holubů, 8 koz, 2 psy, 2 ušlechtilé  
kočky a 1 želvu suchozemskou. K této 
příležitosti nám byla přidělena okresní 
výstava králíků, holubů a drůbeže. 
Slavnostní schůze k 50. výročí založení 
chovatelů v Hostomicích se zúčastnilo  
15 členů, předseda OO ČSCH, zástupci 
ZO ČSCH Komárov, Hořovice, Jince,  
Suchomasty, Zaječov, místostarosta města 
Hostomic, zástupci ČSZ, ČSV. Na slav- 
nostní schůzi byly předány členům  
i hostům „Pamětní listy“. J. Budilovi,  
V. Kačírkovi a A. Zárybnickému bylo 
předáno vyznamenání ÚV ČSCH.
Na okresní výstavě, která se uskutečnila 
v našem areálu dne 12. a 13.10.2002 bylo 
vystaveno: 262 králíků 30 plemen, 221 
holubů 18 plemen, 44 ks drůbeže velké  
9 plemen, 65 ks drůbeže zakrslé 8 plemen  
a 2 ks drůbeže vodní. Návštěvníků bylo 
310.

V roce 2003 na výroční členské schůzi  
25.1. proběhla volba výboru naší orga- 
nizace. Předsedou byl zvolen F. Brůžek, 
jednatelem Vl. Přívora, místopředsedou  
a vedoucím odbornosti králíků J. Záhořík, 
vedoucím odbornosti drůbeže V. Kačírek, 
vedoucím odbornosti holubů M. Mašata, 
hospodářem J. Budil, pokladní E. Budilová 
a předsedkyní RK M. Pokorná.
V roce 2004 se konala výstava 11.10.  
s okresní soutěží králíků. Vystaveno bylo 
209 králíků, 182 holubů a 82 ks drůbeže.
V roce 2005 došlo k poklesu počtu členů 
na pouhých 17. Výstavu jsme pořádali  
16.10. a vystaveno bylo 393 zvířat. Výstavu 
navštívili také 2 kandidáti do Senátu ČR. 
Na výroční členské schůzi byl předsedovi 
organizace F. Brůžkovi schválen návrh 
na Čestné uznání ÚV ČSCH za jeho  
20letou činnost ve funkci předsedy cho- 
vatelské organizace a k jeho 60. narozeni- 
nám. Dále byl u příležitosti 70. narozenin 
Václavu Kačírkovi schválen návrh vyzna- 
menání „Za zásluhy o chovatelství II. 
stupně“. E. Budilové byl u příležitosti  
jejích 50. narozenin schválen návrh na 
udělení Čestného uznání ÚV ČSCH. 
Výstava s okresní soutěží čtyřčlenných 
kolekcí králíků se v tomto roce konala  
15.10. Vystaveno bylo 229 králíků, 147 
holubů a 69 kusů drůbeže.
V roce 2006 došlo opět k poklesu počtu 
členů, a to na 16 členů.
Výstava se konala 14.10. opět s okresní 
soutěží čtyřčlenných kolekcí králíků.  
Vystaveno bylo 234 králíků, 158 holubů  
a 56 kusů drůbeže. Naši členové vysta- 
vovali svá zvířata na dalších 9 výstavách.
V roce 2007 postihla 18. až 19. 1. náš  
chovatelský areál pohroma. Vichřice znač- 
ně poškodila střešní krytinu, do areálu  
zatékalo. Díky pojištění objektu byly  
škody částečně uhrazeny z pojištění.
Na výroční schůzi byl příteli Budilovi 
předán zlatý odznak ÚV ČSCH. Výstava 
se konala 13.10. u příležitosti 55 let od 
založení naší organizace. Vystaveno bylo  
205 králíků, 176 holubů a 87 ks drůbeže.
Hospodářem organizace po J. Budilovi  
byla zvolena M. Pokorná. V měsíci říjnu 
postihla naší organizaci velká ztráta  
– zemřel náš dlouholetý předseda Franti- 
šek Brůžek, který stál v čele organizace 
od roku 1985. Na příští členské schůzi 
byl do funkce předsedy zvolen dosavadní 
místopředseda J. Záhořík.

Vladimír Přívora, jednatel ZO ČSCH
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§ 60 - Jízda na zvířatech  
a vedení a hnaní zvířat 
❚ Pro jezdce na zvířeti a pro průvodce vedených  
a hnaných zvířat platí přiměřeně povinnosti řidiče 
podle § 5 odst. 1 písm. b), d), f), g) a h), § 11 odst. 1,  
§ 12 až 17, § 20 až 24, § 25 odst. 1 a 2, § 27, § 28  
odst. 1, 2, 4 a 5, § 29, 30, § 41 odst. 7 a § 42 odst. 2. 
❚ Je-li zřízen jízdní pruh pro jezdce na zvířatech 
nebo stezka pro jezdce na zvířatech označené  
dopravní značkou “Stezka pro jezdce na zvířeti”,  
musí jezdec na zvířeti užít tento pruh nebo stezku. 
❚ Jiní účastníci silničního provozu nesmějí pruh 
pro jezdce na zvířatech nebo stezku pro jezdce na 
zvířatech užít. 
❚ Na vozovce musí jezdec na zvířeti jet při pra- 
vém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni nebo 
omezováni chodci, smí jet po pravé krajnici. 
❚ Na silnici, místní komunikaci a veřejně přístup- 
né účelové komunikaci smí jet na zvířeti jen jezdec 
starší 15 let. Osoba starší 12 let smí jet na zvířeti  
na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné 
účelové komunikaci jen pod dohledem osoby starší 
15 let. Jezdci na zvířatech smějí jet jen jednotlivě  
za sebou. Jezdec smí vést jen jedno zvíře. 
❚ Průvodce vedených nebo hnaných zvířat musí  
být osoba starší 15 let. Vyžaduje-li to bezpečnost 
provozu na pozemních komunikacích, je průvodce 
vedených nebo hnaných zvířat při doprovodu zvířat 
oprávněn zastavovat vozidla. 
❚ Zvířata se smějí vést nebo hnát rychlostí chůze 
a jen tak, aby provoz na pozemní komunikaci nebyl 
ohrožován a aby byl co nejméně omezován. 
❚ Hnaná zvířata ve stádu musí být doprovázena 
potřebným počtem průvodců hnaných zvířat a musí 
být rozdělena na vhodně dlouhé skupiny oddělené  
od sebe dostatečně velkými mezerami. 
❚ Průvodce vedených zvířat smí vést nejvýše dvě 
zvířata, která musí být k sobě spřažena. 
❚ Za snížené viditelnosti musí být jezdec na zvířeti 
označen na levé straně neoslňujícím bílým světlem 
viditelným zepředu a červeným neoslňujícím světlem 
viditelným zezadu. Průvodce vedených a hnaných 
zvířat musí být za snížené viditelnosti označen 
neoslňujícím bílým světlem. Od soumraku do svítání 
je zakázáno užívat k jízdě na zvířatech a k vedení 
zvířat silnice I. nebo II. třídy.1)
Zdroj: Pravidla provozu na pozemních komunikacích

PO KOPYTĚ Na vOZOvCE
Jen vyvedu koně ze stáje, čeká mě (dle úhlu pohledu) pravo- 
točivá nepřehledná zatáčka. Automaticky se s koněm přesunu  
na levou stranu vozovky, protože na pravé, na jejíž krajnici bych 
měla být, by mě řidič neměl šanci uvidět včas. I přes to však  
trnu při blížícím se zvuku motoru. Ze zatáčky se několikrát za 
den vyřítí řidiči, kterým nejspíš nikdo neřekl nic o defenzivním 
způsobu jízdy, zákonu setrvačnosti a působení sněhu. Zmíněná 
zatáčka se nachází u výstaviště, kde si také často hrají děti.  
Brzdy v dané rychlosti, k tomu do zatáčky. A vám už nezbývá nic 
jiného než se modlit. 
Zapojit se s koněm do provozu hlavní silnice na Tyršově náměstí 
křižující se s ulicí Širokou je též často nadlidský výkon a hlavně 
zkouška trpělivosti. Setkáte se s troubením nebo inteligentním  
nápadem předjíždění se v levém, protějším pruhu. Není tak 
výjimkou situace, kdy se dvě auta a remonta nachází v jedné  
rovině za doprovodu troubení a rozhodně bez úmyslu přibrzdění. 
Řidiči však nejsou jediní. Mnohdy upozorňuji chodce, že lézt  
pod kopyta koni, který má bezmála 800 kg, není moc dobrý  
nápad. Vše je jen o domluvě a já věřím, že většina jezdců vás  
nechá koně si pohladit. 
Řidiči i chodci by měli myslet především na možnost úleku  
koně a tomu své jednání přizpůsobit. Samozřejmě jsem ráda, že ne 
všichni při setkání s koněm na vozovce troubí, předjíždějí... 
Závěrem bych chtěla jen požádat, abyste si uvědomili, že ne vždy 
narazíte na klidného a se silničním provozem vyrovnaného koně. 
I vyrovnaný kůň se musel na vozovce naučit pohybovat. Pokud  
víte, že váš vůz způsobuje hluk, snižte svou rychlost. Pokud chodec 
uvidí, že se ho kůň bojí, může udělat jezdci na remontě radost  
a na koně klidným hlasem promluvit. Jezdec se na vás určitě  
zlobit nebude a předejdete tím možnému úleku a splašení.  
Výjimkou nejsou ani na volno puštění psi bez páníčků. Vás, kterým 
je zdraví koně i jezdce lhostejné a rozhodnete se mou výzvu  
a prosbu ignorovat, upozorňuji, že vaší hloupou chybu může  
jednou kůň, jezdec i váš plechový mazlíček zle odnést.

Sandra Svobodová
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Návštěva dětí z mateřské školy  
ve škole základní
V pondělí 23. 1. 2012 navštívily předškolní děti z mateřské školy své starší 
kamarády ve škole základní. Nejprve se podívaly na vyučování v 1. třídě,  
kde si též zkusily počítat. Dramatizaci pohádky Paleček a jeho kamarádi 
jim předvedli žáci druhé třídy. Pak se všichni vydali do zdejší tělocvičny, 
kde žákyně 9. třídy pod vedením své paní učitelky připravily „opičí dráhu“, 
kterou si malí žáčci vyzkoušeli. Nakonec děti navštívily i zdejší oddělení 
školní družiny. Paní vychovatelky pro ně vytvořily různé hry a úkoly.
Doufám, že se malým předškolákům v naší škole líbilo. Mgr. L. Kárová

MaTeřSKá šKOLa  
HOSTOMICe

zve rodiče a děti na

 záPIS děTÍ 
dO Mš HOSTOMICe 

a den OTeVřenýCH 
dVeřÍ

Přijďte se podívat mezi nás  
28. března 2012 od 9.00 do 16.00 hodin

K záPISu dOneSTe:

❚ občanský průkaz  
zákonného zástupce dítěte

❚ rodný list dítěte
KrITÉrIa PrO PřIjeTÍ dÍTěTe dO Mš:

K předškolnímu vzdělávání  
jsou přednostně přijímány děti  

v posledním roce před zahájením povinné  
školní docházky s místem trvalého bydliště  
v Hostomicích (§ 34, odst. 4, § 179, odst. 2  

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
do mateřské školy  

jsou přijímány děti k celodenní docházce,  
které dovršily věk tří let.

děti s místem trvalého pobytu  
v Hostomicích jsou přijímány do Mš  

s ohledem na následující kritéria,  
která vyjadřují stupeň priority:

❚ děti předškolního věku a s povoleným  
odkladem školní docházky

❚ děti zaměstnaných zákonných zástupců

❚ děti, které mají sourozence v téže MŠ

❚ matka evidována na úřadu práce  
jako uchazeč o zaměstnání

doplňující kritéria - je možno přijmout  
dítě s jiným místem trvalého pobytu,  

v tomto případě platí tyto stupně priority:

❚ děti předškolního věku

❚ děti, jejichž sourozenci  
navštěvují stejnou MŠ

❚ děti zaměstnaných zákonných zástupců
O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí  

podané žádosti.  
Mateřská škola je pro děti od 3 do 6 (7) let.

Hana Beránková, ředitelka MŠ
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HOSTOMIčTí TENISáCI
Od začátku školního roku se v naší základní škole každý  
čtvrtek scházejí malí tenisté. Úplní začátečníci, mírně pokročilí 
i pokročilejší tenisté tu v zimním období, kdy nelze trénovat na 
kurtech pod širým nebem, nalezli útočiště ve školní tělocvičně. 
Pod vedením trpělivého trenéra Petra Václavka z Černošické 
Tenisové školy Václavek & Vopravil se zde učí základům bílého 
sportu. Trénují techniku, zdokonalují styl a zlepšují fyzickou 
kondici. To vše se děje, zejména u menších dětí, zábavnou  
formou her. Výuka probíhá ve skupinkách, tzv. „školičkách“,  
ve dvojicích nebo individuálně. Tenisovou školičku zde navště- 
vují začátečníci. Pokročilejší děti z vyšších ročníků trénují ve 
skupince po dvou až třech hráčích. Ti nejlepší z malých tenistů 
se zúčastní některého turnaje ze série turnajů pořádaných  
Asociací tenisových škol. Od jara, jakmile počasí dovolí,  
se tréninky přesunou na venkovní hřiště u základní školy. 
A úspěchy? Největší odměnou trenéra i dětí je, pokud nás sport 
baví, pokud nesedíme jak pecky doma a strávíme čas aktivně. 
Tak máte-li chuť ochutnat tento druh sportu, připojte se k nám.

P. Václavek

Lyžařský výcvik 7. tříd na ZŠ Pavla Lisého
Letošní LVVZ se uskutečnil od 28. ledna do 4. února v Albrechticích v Jizer- 
ských horách. Zúčastnilo se ho celkem 33 žáků školy, z toho 21 sedmáků.  
Ubytováni jsme byli v horské chatě Fánia, kterou jsme měli jen pro sebe a v níž 
jsme se i stravovali. Pedagogický dozor zajišťoval pan učitel Adámek, D. Fatková, 
A. Šimonová a J. Kordulová. O zdraví dětí pečovala MUDr. S. Adámková.
Děti byly šikovné - již druhý den všechny zvládly základy lyžování a bez problé- 
mů sjížděly pod vedením instruktorů blízký kopec „Obecňák“. Počasí nám přálo  
– po celou dobu našeho pobytu svítilo slunce, obloha byla azurově modrá, pano- 
valo bezvětří, a i když byly poměrně vysoké mrazy, na svahu jsme zimu necítili. 
Ve středu jsme se vydali vlakem do IQ centra v Liberci, abychom si odpočinuli  
od lyžování. Během kurzu každý účastník absolvoval výcvik na běžkách.
Hned první den byla vyhlášena celopobytová hra o fáníky, tj. papírové peníze,  
které děti mohly poslední podvečer směnit za drobné zboží – sladkosti, šperky, 
psací potřeby, hračky, notesy aj. Fáníky děti získávaly za ochotu, práci navíc, 
úklid, za soutěže, ztrácely je např. za nevhodné vyjadřování, nepořádek, porušo- 
vání daných pravidel. Ve volném čase soutěžily ve znalostech a dovednostech, 
připravily módní přehlídku, při níž dívky líčily a oblékaly chlapce, závodily při 
hromadění předmětů začínajících na určitá písmena, plnily postřehové úkoly  
a bobříka odvahy při večerní hře v terénu, luštily text napsaný Morseovkou, 
soutěžily v obratnosti, zatančily si na diskotéce. Někteří zdatnější lyžaři se 
zúčastnili večerního lyžování. Poslední dopoledne proběhly závody ve slalomu. 
Nejlépe v kategorii žáků 7. tříd uspěli Jan Rejzek a Iva Rydrychová. Tři nejlepší  
v každé kategorii získali věcnou odměnu a diplom. Na poslední večer byl připra- 
ven karneval, ale ten se moc nevydařil, protože převlečení si připravila asi jen 
třetina dětí. Nejlepší masky získaly ocenění a pak následovala žádaná diskotéka. 
Děti můžeme pochválit, protože se chovaly slušně, během celého pobytu se nikdo 
nedopustil vážného porušení stanovených pravidel, nedošlo k žádnému úrazu.

Albrechtice 4.2.2012, Mgr. Jiřina Kordulová

Ředitelství  
ZŠ Pavla lisého v hostomicích 

a měÚ hostomice

vás Zvou na výstavu

uměleckých děl  
akademického malíŘe 

Pavla lisého
konanou u PŘíležitosti  

100. výročí malíŘova naroZení 

v PŘíZemí ZŠ Pavla lisého  
ve dnech 14.4. až 19.4. 2012  

denně 9.00-12.30, 13.30-17.00 hodin
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OZNáMENí
■ ČČK v Hostomicích pořádá 17. břez- 
na 2012 v restauraci U Frajerů dětský  
karneval. Začátek ve 14.00 hod. K tanci  
a poslechu hraje DJ Karel Moravec. 
Vstupné – dospělí 30,- Kč.
■ Velikonoce v Čechově stodole
STP zve své členy i ostatní zájemce  
do Čechovy stodoly v Bukové u Příbramě 
ke zhlédnutí naučné výstavy na téma  
Velikonoce našich předků, velikonoční 
zvyky. Možnost občerstvení, za příznivého 
počasí výstava nejen v interiéru.
Odjezd auty ve středu 28. března 2012 od 
papírnictví u ZŠ v Hostomicích ve 13.30 
hodin (začátek prohlídky ve 14.00 hod.). 
Doprava 20,- Kč, vstupné 50,- Kč (členové 
STP budou mít vstupné zvýhodněno).
Zájemci se nahlásí v papírnictví, přivítáme, 
když nabídnete volná místa v autě dalším 
členům.
■ Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 
opět prodává slepičky snáškových plemen  
Tetra hnědá a Dominant žíhaný, krope- 
natý, černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze  
z našeho chovu! Neprodáváme kuřice,  
ale slepičky těsně před snáškou.
Stáří slepiček 18-20 týdnů - cena 138-152,- 
Kč/ks, starší 20 týdnů - 158,- Kč/ks
Prodej se uskuteční ve středu 7. března 
2012 od 13.55 hod. u vlakového nádraží  
v Hostomicích. Případné bližší informace: 
728 605 840, 728 165 166, 415 740 719.

bOHOSLUŽbY
Milí přátelé,
Popeleční středou jsme vstoupili do čty- 
řicetidenního postního období. Je to 
čas, kdy zvláštním způsobem můžeme 
doprovázet Ježíše na jeho cestě do Jeru- 
zaléma, na místo naplnění jeho poslání, 
utrpení, smrti a vzkříšení. „Obraťte se  
ke mně celým srdcem!“. Tato Ježíšova  
výzva prostupuje všemi prvky postní  
doby. Bůh nás nechce trestat za hříchy, ale 
žádá změnu smýšlení, života. Je to výzva  
k návratu k Bohu. Jak říká bible, k návratu 
celým srdcem, v lítosti nad svou pýchou, 
sobectvím... neboť Bůh je dobrotivý  
a milosrdný, shovívavý, plný lásky, slituje  
se v neštěstí. Toto Boží pozvání platí pro 
nás všechny. Stačí ho jen chtít přijmout.
Přeji požehnané dny. Stefan Wojdyla, kněz
Každou první sobotu v měsíci je  
v bezdědickém kostele od 10.00 hod. 
sloužena mariánská bohoslužba.

POdĚKOváNí
■ Děkujeme vedení města, spolu- 
občanům a přátelům za projevy soustrasti 
a květinové dary při posledním rozloučení 
s panem Jaroslavem Veselým. 

Jménem rodiny bratr Miroslav Veselý  
a synovec Karel Soukup

■ Děkujeme všem, kteří se přišli 
rozloučit s panem Ladislavem Vitáskem,  
za květiny a projevy soustrasti. 

Manželka a syn s rodinou
■ Děkujeme všem, kteří se zúčastnili 
posledního rozloučení s panem Václavem 
Malým či jinak vyjádřili svoji soustrast. 

Marie Malá s rodinou

vZPOMíNKa
■ Dne 1.2.2012 uplynuly čtyři dlouhé 
roky, co nás navždy opustil náš milovaný 
tatínek a dědeček, pan František eiselt. 
Děkujeme za vzpomínku. 

Rodina Eiseltova a Korytova
■ 5. března 2012 
uplyne pět smutných 
let, kdy nás opustil 
navždy pan josef  
Lenkvík. 
Za vzpomínku děkuje 

manželka, synové  
Petr s rodinou,  
Pavel a Standa

■ Dne 17.2.2012 uplynuly již 3 roky 
od úmrtí pana josefa rybáka, rodáka  
ze Lštěně. Stále vzpomínají manželka 

a dcery s rodinami

ZUbNí POHOTOvOST
Březen 2012
■ 3. a 4. MUDr. Monika Růžičková 
 Zdice, tel. 311 685 674
■ 10. a 11. MUDr. Antonín Spal 
 Hořovice, tel. 311 542 396
■ 17. a 18. MUDr. Marcela Srpová 
 Hořovice, tel. 311 512 119
■ 24. a 25. MUDr. Eliška Svobodová 
 Komárov, tel. 311 572 689
■ 31.3. a 1.4. MUDr. Štěpánka Šedivá 
 Beroun, tel. 311 611 241
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin

ZPRávY Z POdbRd
Co se událo v únoru v Podbrdech
■ 4. února se konal na sále u obec- 
ního úřadu Hasičský bál. Na bále bylo  
přítomno asi 70 lidí. K poslechu a tanci 
hrála muzika pana Faigla. Všem se bál  
moc líbil. Tancovalo se a veselilo se do  
pozdních hodin.
■ 10. února se konalo veřejné zasedání 
obecního zastupitelstva. Hlavním bodem 
bylo především projednávání poplatků  
za odvoz odpadu.
■ V sobotu 11. února slavil pan alois 
Kačírek 65 let v sále u obecního úřadu.  
Sezval celou svou rodinu, kamarády  
a sousedy. Popřáli mu z obecního úřadu sta-
rosta obce P. Ševčík a T. Kačírek. Oslavenec 
dostal také od obce dárkový balíček, který 
mu donesly H. Ševčíková a M. Netíková. 
I ostatní hosté oslavenci popřáli a donesli 
dáreček. Oslavenci zahráli místní muzi- 
kanti J. Kačírek, P. Kačírek a J. Manich. 
Zpívalo se i tančilo do pozdních hodin.
■ V neděli 19. února se konal dětský  
karneval. Celý karneval vedla pí N. Eliáš- 
ková. Děti měly pěkné masky, proběhly  
i soutěže a dětská diskotéka. Všechny  
děti byly odměněny balíčkem sladkostí. 
Karneval byl v 17 hod. ukončen.

Napsala A. Mecová

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 březen 2012:
■ 5.3. pondělí, od 10.00 do 11.00 hod.  
 Tanečky a zpívánky pro nejmenší
■ 7.3. středa, od 9.00 do 18.00 hod.  
 Velikonoční dílna 
 Malujeme kraslice, pleteme pomlázky.
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■ 7.3. středa, od 9.00 do 18.00 hod.  
 Stříháme a kadeříme 
 Kadeřnice ostříhá vaše robátko  
 bez slziček a boje v příjemném  
 prostředí centra Betlém.
■ 7.3. středa, od 10.00 do 12.00 hod.  
 Programová porada 
 Přijďte se i vy podílet na plánování  
 programu.
■ 12.3. - 14.3. 
 Betlém uzavřen - dovolená
■ 14.3. středa, od 10.00 do 12.00 hod.  
 Právní poradna 
 Náš právník vám zdarma poradí  
 v právních otázkách.
■ 19.3. pondělí, od 10.00 do 11.00 hod.  
 Tanečky a zpívánky pro nejmenší
■ 19.3. pondělí, od 14.00 do 17.00 hod.  
 Svátek našeho patrona sv. josefa  
 - již II. ročník!  
 Všichni Josefové, Josífci, Pepové  
 a Pepíci dostanou dárek.  
 Soutěž o nejlepší domácí bábovku.  
 Přineste svůj výtvor a možná,  
 že zrovna vy vyhrajete první cenu.

■ 21.3. středa, od 9.00 do 18.00 hod.  
 Velikonoční dekorace 
 Vypichovaná vajíčka, přáníčka, ...
■ 26.3. pondělí, od 9.30 do 11.30,  
 od 14.00 do 16.00 hod.  
 Otloukej se, píšťaličko 
 Nařežeme si proutky a vyrobíme  
 píšťalky z jasanu, vrby nebo bezu.
■ 28.3. středa, od 9.00 do 18.00 hod.  
 Velikonoční dílna 
 Malujeme kraslice, pleteme pomlázky
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
■ čtvrtek, 15.45-16.45 hod. 
 Historické tance
■ čtvrtek, 17.00-18.15 hod. 
 zumba

■ čtvrtek, 19.00-20.00 hod. 

 Muzicírování

■ pátek 

 Svezení na koni a poníkovi  

 Po tel. domluvě na čísle 777 122 202  

 nebo 724 219 892.
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