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Rodina Greifova měla v minulosti 
i jinak k pivovarnictví blízko. Dům 
čp. 64 na rohu Tyršova náměstí  
a Polní ulice vlastnil pan Černý. Jeho 
dcera se jmenovala Františka Černý 
(ne Černá, ale to není pro příběh 
důležité) a vzala si za muže pana 
Hejtmánka - sládka v hostomickém 
pivovaru a pozdějšího provozního 
ředitele pivovaru Smíchovského.  
P. Hejtmánek ovdověl a jeho druhou 
ženou se stala sestra babičky stáva- 
jícího majitele, výše již jmenovaného 
p. Karla Greifa. Vztah rodiny Greifů 
ke Smíchovskému pivovaru tím však 

nekončí. Generální ředitel a předseda 
představenstva Smíchovského pivo- 
varu za 1. republiky – p. Pšenička  
– měl manželku rozenou Greifovou. 
To byla našeho p. Greifa teta.

Greifovi měli vždy jen půl hostomic- 
kého pivovaru. Není tedy divné, 
že i dnešní obnova probíhá za po- 
lovičního vlastnictví p. Greifa. 

Druhou polovinu od pana Bambušky 
koupil p. Kříž, sládek dalešického 
pivovaru a pivovarník se zkušenost- 
mi s vařením piva z Čech, Japonska  
i Karibiku. 

Obnovení pivovaru v Hostomicích
Podle historických pramenů pivovarnických byl pivovar v Hostomicích  
založen roku 1411 a tak to taky stojí napsáno na právě obnovované fasádě. 
Neví se, jestli se v Hostomicích od té doby vařilo pivo stále, ale je jisto,  
že v roce 1942 se v dobách válečné nouze vařit přestalo. Strýc a pak i adop- 
tivní otec stávajícího polovičního majitele – p. Karla Greifa – p. Václav 
Greif byl v té době polovičním vlastníkem pivovaru i jeho sládkem a nějaké 
náhražkové patoky vařit odmítl! V pivovarském nebi je mu to jistě ke cti.

P. Greif je sice povoláním přede- 
vším strojař a vlastník pěti světových 
patentů z oblasti akustiky, ale obno- 
va i budování stavebních objektů je 
jeho celoživotním údělem. Ostatně 
všichni můžeme ocenit proměnu  
polorozpadlého kravína ve Lštěni  
v krásný areál koňského ranče s veš- 
kerým příslušenstvím.
Obnova pivovaru pokračuje rychle, 
avšak s tím, že vše se buduje oprav- 
du poctivě a z původních materiálů. 
Pivo by se mělo vařit od jara příštího 
roku. Součástí pivovaru nebude 
ale jen varna a sklepy. Bude tu byt  
sládka, tradiční nálevna, restaurace, 
letní restaurace, velký sál a ve vý- 
hledu i vlastní sladovna, a dokonce 
i možnost ubytování. Výstav (roční 
produkce) by měl být zhruba 3.000  
hl. Bohužel není zatím z důvodů 
známkové ochrany možné obnovit  
v hostomickém pivovaře pivní znač- 
ku Zubrín. Toto ještě není definitivní  
a asi ani ne to nejdůležitější.
P. Karel Greif s úsměvem říká, že se 
představuje jako vynálezce a rolník. 
Přejeme si spolu s ním, aby si mohl 
hrdě říkat: vynálezce, rolník a pivo- 
varník. Je to v našem společném 
zájmu. Ing. Vladimír Zachoval
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Přítomni: V. Šťáhlavský, J. Jirák,  
S. Kubišta, J. Mičan, V. Zachoval,  
J. Mikeš, M. Ulrich
Omluveni: V. Maršálek

zastupitelstvo města Hostomice:
1. Schvaluje
a) Orgány schůze: 
 Návrhová komise:  
 S. Kubišta, J. Jirák 
 Zapisovatel: V. Zachoval 
 Ověřovatelé zápisu:  
 J. Mičan, V. Šťáhlavský 
 Hlasování: 7-0-0
b) Program v navrženém znění. 
 Hlasování: 7-0-0
c) Rozpočtové opatření č. 4/2012. 
 Hlasování: 7-0-0
d) Dodávku a montáž vodoměrů  
 v bytech BD č. 169 firmou  
 Drobílek za 21.932,- Kč bez  
 DPH. Hlasování: 7-0-0
e) Snížení příspěvku na provoz  
 příspěvkové organizace ZŠ  
 Hostomice na celkovou částku  
 1.829.000,- Kč na základě  
 přeplatku ve výši 272.638,- Kč. 
 Hlasování: 7-0-0
f) Exekuci pohledávek za popelnice. 
 Hlasování: 6-1-0
g) Prominutí poplatku ze vstupného  
 SK Hostomice s tím, že tyto  
 prostředky budou použity na  
 zdůvodnitelné výdaje spojené  
 s aktivitami mládeže. 
 Hlasování: 6-1-0
h) Nevyužít předkupní právo na ná- 
 kup hájovny za 12.059.000,- Kč  
 s tím, že bude zachováno  
 předkupní právo na příští prodej. 
 Hlasování: 6-1-0

i) Převzetí zkolaudovaných  
 inženýrských sítí v lokalitě  
 V Zahradách. Hlasování: 7-0-0
j) Příspěvek ve výši 8.100,- Kč/měs.  
 na plat asistentky v MŠ. 
 Hlasování: 7-0-0

2. Odkládá 
a) Projednání pronájmu pozemku  
 1227/7 v k.ú. Hostomice na příští  
 zasedání. Hlasování: 7-0-0
b) Projednání pronájmu pozemku  
 p.č. 167/1, 167/10, 211/1 v k.ú.  
 Radouš na příští zasedání. 
 Hlasování: 7-0-0
c) Projednání žádosti nájemníků  
 v bytové jednotce bytu v BD  
 č. 169 na montáž sprchového  
 koutu po prohlídce tohoto bytu. 
 Hlasování : 7-0-0 
d) Projednání výpovědi z nájmu  
 s Agronou Rpety na další  
 zasedání. Hlasování: 7-0-0

3. zamítá 
a) Žádost města Příbram  
 o neinvestiční dotaci na provoz  
 protialkoholní záchytné stanice. 
 Hlasování : 7-0-0

4. Bere na vědomí 
a) Informaci z valné hromady  
 Honební společnosti o daru  
 škole.
b) Zprávu o budoucím využití  
 stroje na opravu komunikací  
 ve výši cca 30.000,- Kč.
c) Všechny body diskuze.
Usnesení bylo schváleno.
Hlasování: 7-0-0

uSneSenÍ ze zaSedánÍ zaSTupITeLSTVa  
MěSTa HOSTOMICe Č. 7/2012 KOnanÉHO 19. zářÍ 2012 
Od 18.00 HOdIn V HaSIČSKÉ zBrOjnICI V radOušI

Pojďme  
k volbám!
Tak jako vždy po uplynutí čtyř 
let se letos v říjnu konají volby do  
zastupitelstev krajů. Volby nejsou 
povinnost, ale představují možnost 
vyjádřit svůj názor prostřednictvím 
zvoleného kandidáta a jeho plánů 
do budoucnosti. 
Pro demokracii a svobodu je dů- 
ležité, abychom se voleb zúčastnili 
v co největším počtu. Projevíme tak 
zodpovědnost za budoucnost nejen 
Středočeského kraje, ale dodáme 
zvoleným zástupcům legitimitu. 
Volby se mohou zúčastnit občané 
starší osmnácti let po prokázání 
totožnosti platným občanským 
průkazem, nebo cestovním pasem 
České republiky. Nebude-li se moci 
volič prokázat jedním z uvedených 
dokladů, nebude mu hlasování 
umožněno.
Volby do zastupitelstev krajů pro  
rok 2012 se konají v pátek 12. října 
2012 od 14.00 do 22.00 hodin  
a v sobotu 13. října 2012 od 8.00  
do 14.00 hodin. Hlasovací lístky  
budou voličům dodány tři dny před 
prvním dnem voleb. V případě, 
že budou některé z dodaných hla- 
sovacích lístků poškozené či jinak 
označené, vydá voliči okrsková 
volební komise lístky nové v den  
voleb. 
Místo konání voleb je jako obvykle 
určeno dle místa trvalého bydliště. 
Pro volební okrsek č. 1, tj. pro  
občany s trvalým místem bydliště 
v Hostomicích a Lštěni, bude při- 
pravena volební místnost v MěÚ  
v Hostomicích, Tyršovo nám. 165. 
Volebním okrskem č. 2 pro občany 
s trvalým místem bydliště v Bez- 
dědicích a v Radouši bude k dispo- 
zici Radouš – hasičská zbrojnice, 
číslo popisné 2. 
Mějme zájem o dění kolem nás  
– pojďme k volbám!

Sandra Svobodová
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Městský úřad informuje
■ Veřejné zasedání se uskuteční 17.10.2012  

od 18.00 hodin v Hostomicích.

■ Městský úřad v Hostomicích pořádá  
humanitární sbírku pro diakonii Broumov
Pondělí 1.10., 8.10., 15.10., 22.10. a 29.10.2012  

v době od 14 do 16 hodin
Při této příležitosti můžete přinést  

čisté oblečení, obuv, pletací příze, hračky, přikrývky.
Zabalené v krabici nebo v pytli

■ Svoz velkoobjemového odpadu proběhne 3.11.2012  
a svoz nebezpečného odpadu 24.11.2012

Svozová místa a časy:
Hostomice na dvoře MěÚ 9.00 hod.
Lštěň u dětského hřiště 10.00 hod.

Bezdědice na návsi u bývalého obchodu 11.00 hod.
Radouš na návsi před obchodem 12.00 hod.

SOUTĚŽTE  
S HOSTOMICKÝMI 
LISTY!
Pokud poznáte místo na fotografii,  
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 
výherce, který (kteří) obdrží publikaci 
„Hořovicko na starých fotografiích“. 
V zářijovém čísle vyšla fotografie dnes  
již neexistující budovy skladu na nádraží  
v Hostomicích. 
Vylosovanými výherci jsou: Jiří Souček,  
Hostomice; Alena Růžičková, Velký Chlu- 
mec; Vladimíra Lehovcová, Hostomice; 
Marie Roubíková, Příbram; František 
Míka, Hostomice, Josef Neugebauer,  
Hostomice; Jan Sapančík, Hostomice;  
Lucie Maršálková-Holíková, Hostomice. 
Gratulujeme! Knihy jsou k vyzvednutí  
u pana starosty.
Říjnová soutěžní fotografie
Losovat budeme z odpovědí došlých  
do 17.10.2012 včetně.
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K náplni dendrologického průz- 
kumu.
„Průzkum se zabýval zhodnocením 
současného stavu a perspektivy  
stromového patra, z keřového  
patra zahrnuje jen několik solitér- 
ních jedinců s parametry stromů. 
Má sloužit jako podklad pro archi- 
tektonické řešení lokality, další 
koncepční rozložení péče o dřeviny, 
případně pro povolení kácení.
Hodnocení stromů obsahuje zá- 
kladní dendrometrické údaje 
stromů (průměr kmene, průmět 
koruny, spodní okraj koruny, výšku 
dřeviny, fyziologické stáří), jejich  
fyziologickou vitalitu, biomechanic- 
kou stabilitu (syn. zdravotní stav), 
provozní bezpečnost, perspektivu,  
popis zásadních charakteristik 
ovlivňujících biomechanickou vita- 
litu, základní a doplňkový návrh 
ošetření včetně priority provedení 
zásahu. Součástí je i náhledová 
fotodokumentace stromů.“
Průzkum dále hodnotí současný 
stav stromového patra.
„Fyziologická vitalita značné části 
stromů je zřetelně narušená (stupeň  
2) až výrazně snížená (stupeň 3).  
Optimální vitalitu mají jen 2% 
stromů (stupeň 0 – 4 ks), mírně 

sníženou 8% stromů (stupeň 1 – 16 
ks). Až 60% stromů byly přiřazeny 
hodnoty zřetelně narušené vitality  
(stupeň 2 – 124 ks). Výrazně 
sníženou vitalitu má skoro 23% 
dřevin (stupeň 3 – 49 ks). Nejhůře 
bylo hodnoceno 7% dřevin (stupeň 
4 – 14 ks), které mají jen zbytkovou 
vitalitu.“
„Biomechanická stabilita (zdra- 
votní stav) hodnotí míru narušení 
kořenů, kmene a větví, jejich de- 
fekty, poranění a jiná poškození, 
případně napadení patogeny. K čas- 
to se vyskytujícím defektům patří 
zejména různě rozvinuté hniloby 
kmenů a kosterních větví, tlaková 
větvení kmenů nebo větví, silně 
prosychající koruny, velké suché  
větve, poškození kořenů nebo 
kmenů, zahrnutí bází atd.
Optimální biomechanickou stabi- 
litu má jen 16% dřevin (stupeň 0  
– 33 ks), 27% hodnocených stromů 
vykazuje dobrý zdravotní stav 
(stupeň 1 – 56 ks), dalších 28% 
stromů spadá do zhoršených  
hodnot (stupeň 2 – 58 ks). Výrazně 
zhoršený zdravotní stav má až 
23% dřevin (stupeň 3 – 48 ks)  
a nejhorších hodnot dosahuje 6% 
stromů se silně narušeným zdra- 

votním stavem (stupeň 4 – 12 ks),  
ty je potřeba v nejbližší době sta- 
bilizovat ošetřením, nebo odstranit 
(dle návrhu v tabulkách u jednot-
livých stromů).“
„provozní bezpečnost téměř 3/4 
stromů se pohybuje ve stupních  
0 a 1, tzn. provozní bezpečnost  
optimální nebo snížená. To je  
dáno především stromy relativně 
malých rozměrů bez zásadních 
defektů, nebo s méně význam- 
nými defekty z hlediska provozní 
bezpečnosti u dalších stromů a ta- 
ké pravidelnou péčí - prováděnými 
bezpečnostními řezy. Více než 
čtvrtina stromů má ale provozní 
bezpečnost silně sníženou (stupně 
2 a 2-3). Příčinou jsou velmi časté 
suché větve v korunách (včetně 
kosterních) a další defekty jako 
hniloby kmenů nebo větví, tlaková 
větvení kmenů a kosterních větví 
a dále i možné poškození kořenů 
navážkou a utužení půdy.“
Dále se průzkum zabývá perspek- 
tivou jednotlivých stromů a for- 
muluje souhrnná doporučení  
a další doporučení pro stavební 
zásahy.
„Souhrnná doporučení
Z vyhodnocení stavu stromů  
vyplynulo, že 60 dřevin (29%)  
je v současné době bez potřeby 
ošetření, nějaký typ zásahu byl 
navržen u celkem 147 dřevin  
(71%) ...“
„Je evidentní, že celkový stav po- 
rostu je výrazně zhoršený. To se 
promítá i do výrazného zkrácení 
perspektivy stromů. Markantní je 
to u stromů v liniových výsadbách  
po obvodu náměstí (např. inv. č. 
6-9, 15-17, 67-72) (mnohé další již 
musely být v minulosti odstraněny). 

REvITaLIzaCE náMĚSTí  
v HOSTOMICíCH a STROMY
revitalizace hostomického náměstí se přirozeně bude do velké míry 
týkat i stromů, které na náměstí rostou, nebo by růst měly. z toho 
důvodu a v rámci projektové přípravy revitalizace objednalo město 
dendrologický průzkum u firmy TreewaLKer, s.r.o. dendrologický 
průzkum je zpracován a architektonický tým už ho má k dispozici. 
jedná se o poměrně obsáhlý spis s grafickými i tabulkovými příloha- 
mi, jehož kompletní publikování přesahuje možnosti Hostomických 
listů. pokusím se vytáhnout z textové části to nejpodstatnější. Citace 
budou v uvozovkách.
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víra, nevíra
Milí přátelé. Hodně lidí řekne, že v něco nebo nějak věří. Co to ale  
znamená? Každý to asi vnímáme trochu jinak. Navíc se dnes v naší 
společnosti často zdůrazňuje, že víra je soukromou věcí jednotlivce.  
A tak může být těžší pokusit se pár slovy víru popsat. Můžeme to ale  
udělat i opačně. 
Například docent Aleš Opatrný trefně shrnuje v několika bodech,  
co z křesťanského pohledu víra rozhodně není: 
1. Přesvědčení, že něco musí být, že je něco nad námi. 
2. Víra v jakési kosmické síly, které třeba někdo nazývá bohem. 
3. Přesvědčení o nějaké vyšší či nejvyšší spravedlnosti, která nedovolí  
 světu upadnout do naprostého chaosu. 
4. Provozování jakýchkoliv náboženských ritů proto, abych měl štěstí,  
 aby se to povedlo, protože se to tak u nás doma vždy dělalo. 
5. Pouhá teoretická znalost obsahu jakékoliv věrouky, bez osobního  
 rozhodnutí přijmout ji za svou. 
Tyto body ale nejsou k tomu, aby nějak hodnotily postoje lidí, kteří 
křesťanskou víru nemají. Právem se totiž řada lidí brání označení  
ateista, nevěrec, materialista. Mnozí z nich mají nějakou zkušenost  
s Bohem, s dotykem jeho existence, přítomnosti. Každý člověk se může  
dostat do situace, kdy je v životě Bohem osloven a kdy Bůh zasáhne  
do jeho života a on může odpovědět. Přeji nám, abychom takový  
Boží dotyk zakusili a nepromarnili. Stefan Wojdyla, kněz

Zásadní vliv má kromě výše 
zmíněných negativních faktorů 
především silné utužení půdy a její 
zasolení (vsakem solanky v zim- 
ních měsících) v kombinaci s ne- 
dostatkem vláhy a kontaminace  
zasolením. U těchto stromů do- 
poručuji jejich náhradu novou  
perspektivní výsadbou do rozší- 
řeného zeleného pásu s odstupem  
od komunikace a technickým 
řešením zamezení splachů posy- 
pových solí ze silnice.“

„některá doporučení k rekon- 
strukci“…

„Veškeré práce mají probíhat  
s ohledem na stávající dřeviny,  
ve snaze předejít případným ško- 
dám nebo je minimalizovat.

Odstranění keřového patra v ko- 
řenovém prostoru stromů (tedy 
prakticky na celé ploše) je nutné  
provádět pomocí technologií šetr- 
ných ke kořenům zachovávaných 
stromů. Pařízky je vhodné ošetřit 
herbicidem (arboricidem), kon- 
taktně nátěrem na řeznou ránu, 
nikoli plošným postřikem. 

Odstranění pařízků a větších kořenů 
lze provést ručně nebo s použitím 
malé mechanizace (ruční frézy  
se záběrem do max. 5 cm hloubky) 
a to pouze v prostoru keřového  
porostu).“

Snažíme se zde publikovat maxi- 
mum informací, abyste vy - občané 
Hostomic především - věděli, že 
přípravě revitalizace hostomického 
náměstí je věnována péče náležitá  
a komplexní. Věříme, že to na 
výsledku bude vidět!

Ing. Vladimír Zachoval

váCLav 
MaLÝ 
navšTíví  
našI faRnOST
V neděli 14. října naši 
farnost navštíví pražský 
pomocný biskup Václav  
Malý. 
Od 10 hodin v kostele  
sv. Jiljí na Vísce v Hořo- 
vicích bude sloužit mši 
svatou a udělí svátost 
biřmování čtrnácti našim 
farníkům. 
Po mši budete mít pří- 
ležitost se osobně s pa- 
nem biskupem setkat. 
Srdečně zveme! 
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Doplňovačka  
1. - 5. ročník
1. Strom, na kterém sedává vodník
2. Kamarádka Maxipsa Fíka
3. Doplň chybějící slovo:  
 Cibuláři jedou, ……… vezou, hop, hej!
4. Jméno kněžny, která předpověděla  
 slávu Praze
5. Příjmení dánského spisovatele,  
 který psal pohádky pro děti
6. Křestní jméno spisovatele Čtvrtka
7. Jméno děvčete z pohádky B. Němcové,  
 které se nebálo tancovat ani s čertem
8. Jméno princezny se zlatou hvězdou na čele
9. Jméno bohatýra z pohádky Mrazík
10. Kamarádka Hurvínka
11. Příjmení spisovatele, který napsal  
 pohádku O třech přadlenách
12. Kdo napsal pohádku Sedmero krkavců?
13. Jméno vesničky u které leží rybník  
 Brčálník
14. Oblíbená postavička Zdeňka Milera
15. Kdo nebo co je Káně z jedné knihy  
 od B. Říhy?
16. Samohláska
17. Po čem se na hradě procházejí strašidla?
18. Postava z Večerníčku o včelích medvídcích
19. Začátek jednoho rozpočítadla
20. Jméno rytíře, který straší na hradě  
 Kulíkově a zlobí pana Krbce
21. Jméno děvčete, které slouží  
 u Trautenberka

MĚSTSKá KnIHOvna HOSTOMICE
TÝden KnIHOVen proběhne ve dnech 1. - 7. října 2012.
Při této příležitosti vyhlašuje Městská knihovna v Hostomicích opět aMneSTII prO zapOMněTLIVÉ 
ČTenáře. Všichni čtenáři, kteří mají knihy půjčené déle než 3 měsíce a dostali písemnou upomínku, nebudou 
muset při jejich odevzdání v tomto týdnu platit pokutu. 
V těchto dnech nebude městská knihovna vybírat registrační poplatek na rok 2012 u nově přihlášených čtenářů.
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Pro čtenáře do 15 let byla v knihovně vyhlášena soutěž o ceny. V tajence obou doplňovaček (v 1. sloupci)  
je ukryté jméno spisovatele, dramatika a vlastence, jehož 220. výročí narození si připomínáme v listopadu.  
Druhá část tajenky pro starší žáky (poslední políčka na řádcích 3. – 19.) ukrývá jedno jeho známé dílo. 
podmínky soutěže:
1. Soutěž potrvá od 1.10. do 15.11.2012.
2. Zúčastnit se mohou všechny děti do 15 let.
3. Soutěžící budou rozděleni do dvou věkových kategorií: 1.-5. ročník a 6.-9. ročník.
4. Z každé kategorie budou vylosováni 3 výherci, kteří obdrží věcné odměny.
5. Doplňovačka musí být vyluštěna správně celá, nestačí jen uhodnout tajenku.
6. Soutěž naleznete také na našich internetových stránkách na adrese: www.knihovnahostomice.cz
7. Vyluštění můžete zaslat také e-mailem jako přílohu na adresu: soutez.knih.hostomice@seznam.cz
8. Výsledky a správné vyluštění naleznete v prosincovém čísle Hostomických listů.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Doplňovačka  
6. - 9. ročník
1. Kdo napsal knihu  
 Kubula a Kuba Kubikula?
2. Kamarádka Maxipsa Fíka
3. Postava z pověsti Dívčí válka
4. Jak se jmenovali človíčkové,  
 ke kterým se dostal Gulliver?
5. Postava pomatené dívky z knihy Babička  
 - napiš obráceně
6. Nádoba na vodu
7. Hrad v okrese Rakovník
8. Král zvířat
9. Samohlásky ze slova kino
10. Jméno kocoura nebo prach z uhlí
11. Vzácné dřevo
12. Který poledník prochází astronomickou  
 observatoří v Greenwichi u Londýna?
13. Hrad na Berounsku
14. Křestní jméno spisovatele Čapka
15. Dětská obrázková knížka z tvrdého papíru
16. Oslovení prarodiče - napiš obráceně
17. Název lodi francouzského přírodovědce  
 Cousteaua
18. Jihoamerický stát
19. Mužské jméno
20. Významná všeradická rodačka
21. Křestní jméno spisovatele Jiráska
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šachový turnaj v Hostomicích
Šachový klub při MěÚ Hostomice pod Brdy uspořádal v neděli  
2. září 13. ročník bleskového turnaje jednotlivců. Letošní ročník  
byl současně vyhlášen jako krajský přebor. Turnaje se zúčastnilo 
celkem 64 hráčů z více než třiceti oddílů celé ČR. Průměrné ELO 
letošních účastníků dosáhlo pěkné hodnoty 1911 bodů. Hrálo  
se švýcarským systémem 17 kol, hlavním rozhodčím byl mezi- 
národní rozhodčí Tadeusz Agacinski z Polska.
Zvítězil mezinárodní mistr Pavel Jirovský ze Sokola Kolín, před  
mistrem FIDE Jiřím Gregorem z TJ Neratovice a Pavlem Postupou 
ze ŠK JOLY Lysá nad Labem. 
Další pořadí: 4. mistr FIDE Jan Šuráň, 5. Tadeáš Baláček, 6. Jindřich 
Novák, 7. František Hostička, 8. Daniel Hadžala. Nejstarším 
účastníkem byl 84letý Vlastimil Bouček, který obsadil v silné 
konkurenci pěkné 20. místo se ztrátou 4,5 na vítěze.
Celá akce se mohla uskutečnit díky finanční podpoře MěÚ Hosto- 
mice, Krajského šachového svazu, firmám Andromeda obchod s.r.o., 
Alteko s.r.o., Biskupovi – nápoje s.r.o. a MUDr. Jaroslavě Jirákové. 
Poděkování patří také Jaroslavě Růžičkové – Frajerové za to,  
že nám umožnila uspořádat turnaj i přesto, že má Restaurace  
U Frajerů v neděli zavírací den. Text a foto: Jiří Kadeřábek

❚ OrIgInáLnÍ ITaLSKÝ CHLÉB FOKáČa ❚ ITaLSKÉ 
TěSTOVInY agLIO, OLIO, peperOnCInO, arraBBIaTa, 
puTTaneSCa ❚ MaSa a rYBY MeTOdOu BraISIng 
(dLOuHÉ dušenÍ) ❚ grIL ❚ MÍCHanÉ zeLenInOVÉ 
SaLáTY ❚ MOuČnÍKY a dezerTY ❚ HOrKá ČOKO- 
Láda ❚ KáVa COSTadOrO OCeněná 1. MÍSTeM  
za CHuť a KVaLITu ❚ prOdej BIOpOTraVIn

Vaříme italsky s láskou

TeL. 774 111 144
MOžnOST OBjednáVeK pO TeLeFOnu

HOSTOMICKá
  FOKáČa

Držíme se traDičních receptů  
italské Domácí kuchyně

Vaříme VžDy z čerstVých suroVin  
a pečliVě Vybíráme sVé DoDaVatele

nepoužíVáme mražené polotoVary,  
konzerVanty a umělá DochucoVaDla

Vaříme i bezmasá, teDy Vegetariánská jíDla

OTeVÍraCÍ dOBa: úTerÝ – páTeK 8.30–16.00 HOd.
SOBOTa 8.30–14.00 HOd.   ❚   neděLe – pOnděLÍ zaVřenO

TYršOVO náM. 160, HOSTOMICe
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GO! kurz
I na začátku letošního školního roku strávili žáci 6. tříd ZŠ Pavla 
Lisého příjemné chvíle na GO! kurzu – seznamovacím pobytu,  
tentokrát ve Žloukovicích u Nižbora.
V rekreačním areálu Jitřenka prožilo 32 dětí z hostomické a osovské 
školy tři dny plné her, zábavy, sportu a jiných společných aktivit. 
Vyzdobily si trička, řešily ve skupinách nejrůznější doplňovačky, 
rébusy a přesmyčky, zúčastnily se noční bojové hry, absolvovaly  
slepeckou dráhu, prolézání pavučiny z provazů, prolézání obruče, 
vyzkoušely si střelbu ze vzduchovek, čekala je řada aktivit na stme- 
lení kolektivu, budování důvěry, tolerance, respektování pravidel. 
Všichni žáci z Osova si našli kamarády mezi Hostomickými.
Kurz se dětem líbil.

Mgr. Jiřina Kordulová a Mgr. Daniela Fatková
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MaTeřSKá šKOLa HOSTOMICe

akce Mateřské školy Hostomice
■	 Školní rok 2012-2013 jsme zahájili 3.9.2012.  
V tomto školním roce je změna v uspořádání tříd. 
Jelikož předškoláků se sešlo v tomto roce víc, než  
je kapacita jakékoli naší třídy, soustředili se do 
Bubenické ulice, kde mohou předškolní výchovu  
absolvovat společně. V bývalé hasičárně je smíšená  
třída 3-5 let. Celý náš tým se snaží, aby vstup nejmen- 
ších dětí do kolektivu byl co nejvíce klidový.

■	 V pátek 14.9. se všechny třídy sešly v Bubenické 
ulici. Zavítala k nám divadelní společnost Zvoneček. 
Předvedla se v klasické české pohádce O líném Hon- 
zovi. Zvláště malé děti příběh o Honzovi na peci, který 
k rozumu přišel, když zabil draka a zamiloval se do 
princezny, zaujal. Děti měly možnost po představení  
si pohrát s loutkami, prohlédnout si kulisy.

Za MŠ Jiřina Kačírková
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SPORT
Mistrovská utkání v kopané 10/2012
„a“ mužstvo
■ 7.10. od 16.00 hod. 
 FK Mníšek pod Brdy - SK Hostomice
■ 13.10. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - Spartak Rožmitál
■ 20.10. od 15.30 hod. 
 Spartak TOS Žebrák - SK Hostomice
■ 27.10. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - Sokol Maršovice
„B“ mužstvo
■ 7.10. od 14.00 hod. 
 Felbabka - SK Hostomice B
■ 13.10. od 14.00 hod. 
 SK Hostomice B - FK Olympie Zdice B
■ 20.10. od 15.30 hod. 
 Drozdov - SK Hostomice B
■ 27.10. od 14.00 hod. 
 SK Hostomice B - SK Březová 08
dorost
■ 7.10. od 13.00 hod. 
 Hudlice - SK Hostomice
■ 14.10. od 10.15 hod. 
 SK Hostomice - FK Olympie Zdice
■ 20.10. od 10.15 hod. 
 SK Chyňava - SK Hostomice 
■ 28.10. od 10.15 hod. 
 SK Hostomice - SK Chyňava

OznáMEní
■	 Lampionový průvod 13.10. v 18 hod. 
- sraz v Hátce. Srdečně zveme malé  
i velké na kouzelnou cestu plnou pohád- 
kových bytostí. Projdeme si cestu plnou 
světýlek a zažijeme velké dobrodružství. 
Nezapomeňte s sebou lampionky, aby- 
chom si posvítili na cestu. Těšíme se. 

Kühle, Město Hostomice
■	 Dne 27. října pořádá restaurace - bar 
Záložna Oldies party s Travesti Show. 
Hraje Karel Moravec. Začátek ve 20.00 
hod. Vstupné 120,- Kč. Rezervace lístků  
na telefonním čísle 773 689 217, nebo 
přímo v restauraci.
■	 pozvánka do podbrd
Chcete poznat vesničku Podbrdy? Pojeďte 
tam s námi ve středu 10. října 2012 ve  
13.15 linkovým autobusem. Prohlédneme 
si obec za doprovodu místních obyvatel,  
posedíme v hospodě, poslechneme si pís- 
ničky v podání podbrdských muzikantů. 
Zpět odjezd autobusem v 17.07, nebo  
v 18.12. Srdečně zveme. 

Výbor STP Hostomice

■	 Výbor STp Hostomice upozorňuje
Katalog kompenzačních pomůcek pro 
zdravotně postižené občany je k nahléd- 
nutí v papírnictví u paní Malecké.
■	 Výstava
Český svaz chovatelů a Český zahrádkářský 
svaz Hostomice si dovolují pozvat občany 
Hostomicka na svoji společnou výstavu, 
která se bude konat 13. října 2012 od 8.00 
do 16.00 hod. v areálu ČSCH v Pivovarské 
ulici v Hostomicích. 
Pro Český svaz chovatelů to bude již  
33. výstava králíků, holubů a drůbeže.  
Na výstavě bude ke zhlédnutí 170 králíků, 
180 holubů a 70 kusů drůbeže. V expozici 
králíků se bude soutěžit o pohár „Nejlepší 
kolekce králíků“, pohár „Nejlepší králík 
výstavy“ a čestné ceny. V expozici holubů 
se bude soutěžit o pohár „Nejlepší holub 
výstavy“ a čestné ceny. V expozici drůbeže 
se bude soutěžit o pohár „Nejlepší ko- 
lekce drůbeže“ a čestné ceny. Výstavy se 
účastní chovatelé z okresů Beroun, Praha  
západ, Příbram a Rokycany. Pro zájemce 
budou ve všech expozicích i prodejná 
zvířata.
Český zahrádkářský svaz jako obvykle 
zkrášlí naši společnou výstavu. Představí 
výsledky své celoroční práce při pěstování 
květin, ovoce a zeleniny, ale i rostlin 
léčivých. Návštěvníci si budou moci za- 
koupit dušičkové věnečky, léčivé rostliny, 
hrnkové květiny a další výpěstky a výrobky. 
Na vaši návštěvu se těší pořadatelé!
■	 prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 
opět prodává slepičky snáškových plemen 
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant 
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý  
a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!!

Stáří slepiček 15-17 týdnů, cena 159-170 
Kč/ks. Prodej se uskuteční: v pondělí  
16. října 2012 od 13.50 hod. u vlakového 
nádraží v Hostomicích pod Brdy.
Případné bližší informace: tel. 728 605 840, 
728 165 166, 415 740 719.

vzPOMínKa
■ Dotlouklo navždy to dobré srdce,  
 klesly studené ty upracované ruce,  
 anděl smrti políbil tu milou,  
 ustaranou tvář. 

Dne 16. září to bylo 40 let, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný táta, pan Václav 
šebek, perzekuovaný sedlák z Radouše  
č.p. 1. S úctou stále vzpomíná dcera 

Růžena Palasová, roz. Šebková, s rodinou

■ Dne 21.9. to bylo 10 let, co odešel 
navždy náš táta pan František Barborka. 

Za vzpomínku děkují  
 dcera Eva a syn Pavel s rodinami

■ Dne 8.10. uplyne 10 let ode dne, kdy 
zemřel pan Miloslav Kubrycht. 

Za vzpomínku děkuje rodina Kubrychtova

■ Dne 20.1.2012 uplyne dlouhých 10 let, 
co nás navždy opustil náš bratr a kamarád 
zdeněk eiselt. 

Vzpomínají rodiny Korytova a Eiseltova

■ S láskou vzpomínáme na milovaného 
manžela, otce, dědečka a pradědečka, pana 
Františka Sybola, který zemřel 19.9.2009. 
Letos by mu bylo 88 let. 

Manželka Marie s rodinou
■ Dne 20. října uplyne pět let, kdy nás 
navždy opustil pan František Brůžek. 

Za tichou vzpomínku děkují manželka,  
děti s rodinami a sestra s rodinou

STaVeBnInY - STaVKOr development s.r.o., dobříšská 512, Hostomice 
(areál bývalé Cihelny za benzínkou), telefon: 311 584 128 nebo 602 240 421

Nabízíme široký sortiment stavebních materiálů skladem např.:
• sádrokarton • betonové výrobky • beton, cement, vápno, lepidlo • zdící materiál

nebo na objednávku: • střešní krytina • střešní okna Velux a další
právě probíhá od 20. října 2012 aKCe na:

Cement 25 kg 53,- Kč/ks bez DPH
Cementový potěr (beton) 40 kg 85,- Kč/ks bez DPH
Polystyren extrudovaný XPS 80 mm 210,- Kč/m2 bez DPH
Polystyren extrudovaný XPS 60 mm 154,- Kč/m2 bez DPH
Tkanina na fasádu 145 g Den Braven 10,- Kč/m2 bez DPH

Materiál po domluvě s dopravou do 10 km zdarma - možnost skládání  
materiálu na místě terénní DESTOU ! Při větší dodávce množstevní slevy!
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KLUb bETLéM  
LOCHOvICE
PROVOZ RODINNÉHO CENTRA: 
Pondělí + středa 9.00-18.00 hod.

program na říjen 2012:

■	 1.10., pondělí, 15.00-18.00 hod. 
 Sportovní odpoledne 
 Míčové hry, soutěže  
 – fotbal, košíková, vybíjená.

■	 3.10., středa, 15.00-17.00 hod. 
 Výlet do mlýna 
 Ochutnávka medu, opékání vuřtíků  
 (vezměte s sebou), zvířátka na farmě.

■	 7.10., neděle, 11.00-17.00 hod. 
 Keramický workshop 
 Vyrobíme si keramiku ručně  
 i vytočíme na kruhu.

■	 8.10., pondělí, 10.00-18.00 hod. 
 jdeme na kaštany 
 Nasbíráme si kaštánky – vyrábíme  
 ZOO kaštánek.

■	 10.10., středa, 9.30-12.00 hod. 
 programová porada 
 Přijďte se i vy podílet na tom,  
 co se u nás bude dít.

■	 10.10., středa, 10.30-12.00 hod. 
 právní poradna 
 Náš právník vám zdarma poradí  
 v právních otázkách.

■	 15.10., pondělí, 10.00-18.00 hod. 
 podzimní výtvarné tvoření 
 Přírodní materiály, papír, příze, textil.
■	 17.10., středa, 8.00-15.00 hod. 
 Kadeřnice 
 Přijďte se nechat ostříhat za příznivé  
 ceny.
■	 17.10., středa, 10.00-18.00 hod. 
 podzimní výtvarné tvoření 
 Přírodní materiály, papír, příze, textil.
■	 22.10., pondělí, 15.00-18.00 hod. 
 štrůdliáda 
 Pečeme štrůdly, ochutnávka, soutěž  
 o nejlepší štrůdl.
■	 24.10., středa, 10.00-18.00 hod. 
 podzimní tvoření 
 Vazby a další variace z listí.
■	 29.10., pondělí, 10.00-18.00 hod. 
 dýně 
 Dekorace z přírodních materiálů  
 a papíru.
■	 31.10., středa, 10.00-18.00 hod. 
 Lampiony 
 Vyrábíme lampiony, příprava  
 na Svatomartinský průvod.
aktivity pro děti a rodiče:
■	 Pondělí, 15.00-16.30 hod. 
 Lovecké střelectví 
 30,- Kč/lekce, 500,- Kč/pololetí,  
 900,- Kč/školní rok
■	 Úterý, 14.00-15.30, 16.00-17.30 hod. 
 Keramika 
 50,- Kč/lekce, 800,- Kč/pololetí,  
 1.500,- Kč/školní rok

■	 Středa 
 náboženství 
 15.00-15.30 hod. - mladší děti 
 15.30-16.45 hod. - školáci pokračování 
 16.00-16.45 hod. - školáci začátečníci

■	 Středa, 10.00-10.45 hod. 
 Tanečky pro nejmenší 
 Zdarma

■	 Čtvrtek, 15.30-17.00 hod. 
 Historické tance 
 30,- Kč/lekce, 300,- Kč/pololetí,  
 500,- Kč/školní rok

■	 Svezení na poníkovi  
 Za drobný příspěvek 30,- Kč  
 nebo suchý chléb a pečivo  
 (po tel. domluvě 724 219 892)

zUbní POHOTOvOST
říjen 2012

■ 6. a 7. Dr. Jarmila Neužilová 
 Komárov, tel. 311 572 135

■ 13. a 14. Dr. Jitka Očenášková 
 Beroun, tel. 311 624 375

■ 20. a 21. Dr. Václav Krůta 
 Beroun, tel. 311 625 901 

■ 27. a 28. Dr. Irena Pillmannová 
 Beroun, tel. 311 600 220

Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin


