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Městský úřad informuje
■ zasedání zastupitelstva se koná 16.10.2013  

od 18.00 hodin v Hostomicích.

Vážení spoluobčané, 
opět jsou tu volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.  
Vím, že většina z nás je současnou politickou situací v naší zemi  
znechucena. Přesto nepodceňujme tyto volby! 
Mělo by být morální povinností každého občana České republiky využít 
svého volebního práva. Každý z nás nese osobní zodpovědnost za to,  
jakým směrem se bude naše vlast ubírat po čtyři roky mandátu nově  
zvolených poslanců. 
Přeji nám všem moudrou a zodpovědnou volbu.

Vít Šťáhlavský, starosta

Dveře volebních místností se otevřou
v pátek 25. října 2013 od 14.00 do 22.00 hodin 
a v sobotu 26. října 2013 od 8.00 do 14.00 hodin
Místem konání voleb
❚ ve volebním okrsku č.1 je volební místnost MěÚ Hostomice  
 Tyršovo nám 165, 267 24 Hostomice 
 pro voliče bydlící v Hostomicích a ve Lštěni 
❚ ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost hasičská zbrojnice  
 čp. 2, 267 24 Hostomice 
 pro voliče bydlící v Radouši a Bezdědicích

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost  
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,  
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem).
Každému voliči budou dodány 1 den přede dnem voleb hlasovací lístky 
(lhůta zkrácena dle § 55 zákona).
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, 
škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

Nešťastný pátek 
třináctého
V noci z pátku 13. na sobotu 14.9.2013 
neznámý vandal poničil sochu panny 
Marie bolestné na Tyršově náměstí. 
Je zarážející, že pachatel po morovém 
sloupu vyšplhal nahoru k soše přibližně 
7 m. Poté ulomil pozlacený meč a zo- 
hýbal svatozář. Paradoxem je, že se 
tento odsouzeníhodný čin odehrál  
v den svátku Panny Marie bolestné. 
Město Hostomice v roce 2012 na opravu 
této památky vynaložilo 336.490,- Kč. 
Dále byly použity finanční prostředky, 
které poskytli naši spoluobčané ve ve- 
řejné sbírce na revitalizaci Tyršova 
náměstí. 
Akademický sochař p. Míča, který  
morový sloup v roce 2012 restauroval, 
byl zděšený, že si někdo troufne šplhat 
po morovém sloupu, který je sice sta- 
ticky zabezpečen, ale není počítáno se 
sportovními výkony tohoto typu. Dále 
konstatoval: „Jakoby jednoho Béhma 
nebylo dost.“ Jistě máme v živé paměti 
počin p. Béhma ml., který za podob- 
ný vandalský čin zaplatil amputací 
předloktí pravé ruky.

Volby 2013 
do Poslanecké sněmovny  
Parlamentu České republiky
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Přítomni: V. Šťáhlavský, V. Maršálek,  
J. Jirák, M. Ulrich, J. Mikeš 
Omluveni: V. Zachoval, S. Kubišta,  
J. Mičan 
Neomluveni: V. Mandík 

zastupitelstvo města Hostomice: 
1. Schvaluje: 
a) Orgány schůze:  
 Návrhová komise:  
 V. Maršálek, J. Mikeš  
 Zapisovatel: M. Ulrich  
 Ověřovatelé zápisu:  
 J. Jirák, V. Šťáhlavský  
 Hlasování: 5-0-0  
 (pro-proti-zdržel se) 
b) Program veřejného zasedání. 
 Hlasování: 5-0-0 
c) Rozpočtové opatření č. 4/2013  
 s navýšením paragrafu „lesní  
 cesty“ (oprava po povodni)  
 o částku 80.000,- Kč. 
 Hlasování: 5-0-0
d) Prodej pozemků  
 parc. č.: 1736/16 o výměře 1208 m2,  
 parc. č.: 1735/2 o výměře 107 m2,  
 parc. č.: 1730/1, o výměře 91 m2,  
 parc. č.: 1729/2, o výměře 225 m2,  
 parc. č.: 1728/1, o výměře 65 m2,  
 parc. č.: 1730/3, o výměře 191 m2,  
 parc. č.: 1730/2, o výměře 13 m2,  
 parc. č.: 1729/5, o výměře 11 m2,  
 parc. č.: 1728/3, o výměře 14 m2,  
 které jsou zapsané na LV č. 10001  
 pro katastrální území Hostomice  
 pod Brdy, obec Hostomice,  
 dále pozemky  
 parc. č.: 45/1, o výměře 34 m2,  
 parc. č.: 203/2, o výměře 11 m2,  
 parc. č.: 202/14, o výměře 33 m2,  
 parc. č.: 203/1, o výměře 10 m2,  
 parc. č.: 180/3, o výměře 127 m2,  
 parc. č.: 162/52, o výměře 82 m2,  
 parc. č.: 162/50, o výměře 22 m2,  
 parc. č.: 162/61, o výměře 239 m2,  
 parc. č.: 162/59, o výměře 732 m2,  
 parc. č.: 178/13, o výměře 425 m2,  
 parc. č.: 173/7, o výměře 111 m2,  
 parc. č.: 178/21, o výměře 54 m2,  
 parc. č.: 247, o výměře 2039 m2,  
 parc. č.: 178/59, o výměře 141 m2,  

 parc. č.: 179/5, o výměře 117 m2,  
 parc. č.: 178/56, o výměře 170 m2,  
 které jsou zapsané na LV č. 10001  
 pro katastrální území Bezdědice  
 u Hostomic, obec Hostomice  
 a pozemek parc. č.: 248/8,  
 o výměře 16 m², který je zapsán  
 na LV č. 10001 pro katastrální  
 území Radouš, obec Hostomice  
 Ing. Lubošovi Kořínkovi za cenu  
 62.880,- Kč, plus náklady na převod  
 pozemků. Hlasování: 5-0-0
e) Umístění stavby v rámci akce  
 „Revitalizace Tyršova náměstí  
 v Hostomicích“ na pozemcích  
 v k.ú. Hostomice pod Brdy  
 ve vlastnictví Středočeského kraje  
 a uzavřením smlouvy o smlouvě  
 budoucí darovací na bezúplatné  
 nabytí pozemků:  
 p.č. 15/2 o předpokládané výměře  
 44 m2, p.č. 790/2 o předpokládané  
 výměře 60 m2, p.č. 956/1  
 o předpokládané výměře 14 m2,  
 p.č. 1209/1 o předpokládané výměře  
 621 m2, p.č. 1720/9 o předpokládané  
 výměře 450 m2, p.č. 1792/33  
 o předpokládané výměře 324 m2,  
 p.č. 975 o předpokládané výměře  
 54 m2, p.č. 877/2 o předpokládané  
 výměře 95 m2 z vlastnictví  
 Středočeského kraje do vlastnictví  
 Města Hostomice.  
 Zastupitelstvo města dále souhlasí  
 s budoucím bezúplatným převodem  
 částí pozemků p.č. 1209/8  
 o předpokládané výměře 17 m2,  
 p.č. 1720/14 o předpokládané  
 výměře 15 m2 z vlastnictví Města  
 Hostomice do vlastnictví  
 Středočeského kraje.  
 Hlasování: 5-0-0 
f) Zásady pro uzavírání smluv  
 o zřízení věcného břemene při  
 budování staveb inženýrských sítí  
 na pozemcích ve vlastnictví města  
 Hostomice. Hlasování: 5-0-0
g) Schvalují prodej starších  
 nepotřebných hasičských příleb  
 JSDH Chaloupky za celkovou cenu  
 15.000,- Kč. Hlasování: 5-0-0

h) Schvalují vyřazení prodaných  
 nepotřebných hasičských příleb  
 z majetku města Hostomice dle  
 návrhu, který tvoří přílohu tohoto  
 usnesení. Hlasování: 5-0-0 
i) Vyřazení drobného nepotřebného  
 majetku z majetku města Hostomice  
 dle návrhu, který tvoří přílohu  
 tohoto usnesení. Hlasování: 5-0-0
j) Výsledek výběrového řízení  
 na rekonstrukci lesních cest  
 v majetku města Hostomice,  
 tzn. zadání této veřejné zakázky  
 firmě Petr Kožený s.r.o., která  
 podala nejnižší nabídku ve výši  
 5.243.640,- Kč bez DPH. 
 Hlasování: 5-0-0
k) Uzavření smlouvy na technický  
 dozor investora na rekonstrukci  
 lesních cest s firmou KPCM s.r.o. 
 Hlasování: 5-0-0
l) Záměr zadání výběrového řízení  
 na dodavatele stavby „rozšíření  
 vodních zdrojů města Hostomice  
 - Brdlavka“. Hlasování: 5-0-0
m) Záměr zadání výběrového řízení  
 na dodavatele stavby „ČOV Hosto- 
 mice - intenzifikace“. 
 Hlasování: 5-0-0
n) Záměr zadání výběrového řízení  
 na dodavatele projekčních prací  
 „rekonstrukce ulice Bubenická“. 
 Hlasování: 5-0-0

2. Bere na vědomí: 
a) Záměr odprodat pozemky  
 v majetku města Hostomice parc.  
 č. 273/1 a 273/4 v k.ú. Hostomice  
 pod Brdy.
b) Všechny body diskuse. 

3. ukládá p. starostovi: 
a) Zpracovat návrh vyhlášky na zákaz  
 podomního prodeje. 
Usnesení bylo schváleno.  
Hlasování: 5-0-0

uSneSenÍ ze zaSedánÍ zaSTuPITeLSTVa MěSTa HOSTOMICe Č. 6/2013 
KOnanÉHO dne 18. zářÍ 2013 Od 18.00 HOdIn na Měú HOSTOMICe
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Město Hostomice v současné době připravuje několik inves- 
tičních akcí, jejichž význam je možné označit jako zásadní. 
Je však zřejmé, že tyto investiční akce jsou finančně velmi 
náročné a proto je město není schopné plně pokrýt z vlast- 
ních zdrojů. Jako nezbytné se tedy jeví využití aktuálně 
dostupných dotačních titulů.
Jedna z nejvýznamnějších investičních akcí je mimo vší  
pochybnost revitalizace Tyršova náměstí. Přípravě této akce  
se ve svých příspěvcích podrobně věnuje Ing. Zachoval, pro-
to je na tomto místě pouze vhodné konstatovat, že i na první  
etapy bude možné čerpat dotace. Konkrétně se jedná o park, 
tedy o regeneraci zeleně (zde je již dotace „přiklepnuta“  
z Operačního programu Životní prostředí) a dále o chodníky, 
které bude možné podpořit v rámci dotačního titulu Státního 
fondu dopravní infrastruktury zaměřeného na zvyšování 
bezpečnosti.
Pro většinu obyvatel Radouše a Bezdědic je ještě významněj- 
ším projektem než revitalizace náměstí projekt dostavby  
vodovodu a kanalizace. Tento projekt by však měl do značné 
míry zajímat i obyvatele Hostomic, neboť jeho součástí je 
i výstavba nové čistírny odpadních vod. Stávající čistírna 
totiž svými parametry již dlouho nevyhovuje odpovídajícím 
předpisům a město je do vybudování nové (event. alespoň 
přebudování stávající) stále intenzivněji tlačeno Českou  
inspekcí životního prostředí. Pokud bude v nejbližší době 
v této oblasti otevřen dotační titul, je město do značné míry 
připraveno žádat. Je však otázkou, zda bude možné finan- 
covat všechny části projektu (včetně vodovodu) nebo zda se 
bude jednat pouze o dotace na kanalizace. Město Hostomice  
se tedy musí připravovat v této věci na několik variant.  
V případě, že nějaká část projektu bude odsunuta do budouc- 
nosti, bude muset být s největší pravděpodobností financová- 
na v rámci budoucího programového období Evropské unie, 
které začne v roce 2014. Začátek v roce 2014 však nezna- 
mená, že už od ledna 2014 bude možné žádat o dotace.  
Nejprve totiž budou muset být vyjednány a ze strany Evropské 
komise schváleny jednotlivé programy (tedy dotační tituly),  
spuštění prvních výzev je tedy oprávněné očekávat spíše  
až v roce 2015.
V stávajícím programovém období jsou ještě k dispozici  
některé dotační tituly v rámci regionálních operačních progra- 
mů (které budou v budoucím programovém období nahra- 
zeny centrálně řízeným Integrovaným regionálním operačním 
programem). Pro město Hostomice je relevantní Regionální 
operační program Střední Čechy, v rámci něhož je aktuálně 
vyhlášených několik výzev. Město by chtělo využít výzvy, která 
se týká rekonstrukce a modernizace místních komunikací. 
Podmínkou však je, že se musí jednat o komunikace napo- 
jující zóny ekonomického rozvoje či občanské vybavenosti  
na regionální silniční síť. Vzhledem k tomu, že do občanské  
vybavenosti jsou počítány rovněž vzdělávací instituce  
(mateřské a základní školy), nabízí se využít tento dotační  
titul na rekonstrukci Bubenické ulice, která momentálně  
není v příliš uspokojivém stavu. Podmínkou využití dotace  
je však dosažení požadovaných kvalitativních parametrů, 
nesmí se tedy jednat o prosté „zalepení děr.“ Otázkou však 

zůstává, nakolik bude tento projekt úspěšný ve srovnání  
s projekty jiných měst a obcí, neboť přidělování dotací  
v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy 
je postaveno na konkurenčním principu a zájem žadatelů  
v případě takto zaměřených výzev bývá vysoký. Další výzvou,  
které chtělo město Hostomice v rámci Regionálního 
operačního programu využít, byla výzva č. 75 zaměřená  
na výstavbu a rekonstrukci mateřských škol. Tato výzva však 
byla Výborem regionální rady (orgánem odpovědným za ří- 
zení programu) zrušena, což je pro město Hostomice škoda. 
Aktuální stav budovy mateřské školy a zejména skutečnost,  
že část dětí je umístěna v prostorách v rámci hasičské zbroj- 
nice je totiž nevyhovující a cílem města musí být tento 
stav v brzké době alespoň částečně napravit. Paradoxem je,  
že důvodem zrušení výzvy je nedostatek finančních prostřed- 
ků v rozpočtu Regionálního operačního programu Střední 
Čechy, neboť nedošlo k převedení prostředků z Regionálního 
operačního programu Severozápad předpokládaného usnese- 
ním vlády ČR. Je sice možné, že výzva zaměřená na mateřské 
školy bude vyhlášena někdy v budoucnosti, avšak najisto  
se s tím počítat rozhodně nemůže.
Vedle těchto „velkých“ investičních akcí připravuje město  
Hostomice pochopitelně řadu investic menšího rozsahu.  
Ty sice nejsou tolik vidět, avšak i ony jsou pro život obyvatel 
Hostomic často velmi významné.

Aktuální stav nejvýznamnějších investičních akcí



CO Se u náS děje

4 HOSTOMICKÉ LISTY

PosVíceNský bleskoVý turNAj  
V HostoMicícH PoD brDy
Šachový klub při MěÚ Hostomice uspořádal v neděli 1. září 14. ročník  
Posvícenského turnaje v bleskové hře. 
Letošní ročník byl sehrán jako Středočeský krajský přebor. Při rekordní účasti  
74 hráčů ze 36 šachových oddílů z celé ČR zvítězil Mezinárodní mistr Pavel 
Jirovský ze Sokola Kolín, který tak dosáhl čistého hattricku. 
V juniorské kategorii zvítězil Dominik Civín ze Zdic, a vybojoval si tak právo 
účasti na Mistrovství ČR v roce 2014. 
Nejstarším účastníkem se stal 77letý Miroslav Hašpl a naopak nejmladším  
osmiletý Jakub Vojta z TJ Spartak Vlašim. Nejúspěšnější ženou byla Monika 
Závůrková z TJ Kavalier Sázava. 
Domácí barvy ŠK Hostomice hájili František a Ladislav Klánovi a Jiří Skřepský. 
Ladislav Klán se stal nejúspěšnějším domácím hráčem a se ziskem 8 bodů obsadil 
v silné konkurenci 49. příčku celkového pořadí. 
Celkové pořadí po 17 kolech: 1. Pavel Jirovský 14,5 2. Tomáš Vojta 14, 3. Pavel  
Postupa 13,5 4. Jiří Gregor 13,5 5. Tadeáš Baláček 12, 6. Daniel Hadžala 11,5  
7. David Němec 11, 8. Pavel Hladík 10,5 9. Martin Postupa 10,5 a 10. Zdeněk 
Růžička 10 bodů, atd. 
Celá akce se mohla uskutečnit díky finanční podpoře Města Hostomice,  
Krajského Šachového svazu a sponzorům (Alteko s.r.o.). Patronát nad turnajem 
převzal starosta města Hostomice Vít Šťáhlavský, který se zúčastnil závěrečného 
ceremoniálu a předal vítězným hráčům ceny. 
Informace o této akci spolu s fotografiemi byly publikovány v Berounském deníku, 
Podbrdských novinách a také v odborném časopisu Československý šach. 

Text a foto: Jiří Kadeřábek
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Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Zkušební laboratoř Praha

Zkušební laboratoř č. 1382 akreditovaná ČIA
Františka Kloze 2316, 272 01  Kladno

PROTOKOL O ZKOUŠCE  č. 13137/2013

Číslo zakázky : 8329 Zákazník : Město Hostomice
Číslo objednávky : -
Dílčí objednávka : - Tyršovo nám. 165
Příjem vzorku : 18.9.2013 267 24 Hostomice
Vyšetření vzorku : 18.9.2013- 20.9.2013

Vzorek číslo : 18606
Datum odběru : 18.9.2013
Označení vzorku : Křikavák-18606
Místo odběru : Hostomice

pramenný vývěr "KŘIKAVÁK"
Matrice : voda podzemní
Vzorkoval : zákazník
Způsob odběru : osobní odběr
Přítomné osoby : Josef mMadič

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP Použitá metoda Nejistota
amonné ionty <0,02 mg/l max. 0,50 A SOP KO 002  (ČSN ISO 7150-1) 1 -
dusičnany 36 mg/l max. 50 A SOP KO 003  (ČSN EN ISO 1 ±10 %

10304-1)
CHSK-Mn 1,0 mg/l max. 3,0 A SOP KO 016  (ČSN EN ISO 1 ±15 %

8467, změna Z1)
pH ! 6,2  6,5 - 9,5 A SOP KO 033 (ČSN ISO 10523) 1 ±0,12
Fe (železo) 0,08 mg/l max. 0,20 A SOP KO 200 část A 1 ±12 %
suma vápník a ! 1,80 mmol/l 2,0 - 3,5 A SOP KO 039.01  (ČSN ISO 1 ±10 %
hořčík (tvrdost) 6059)

Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP Použitá metoda Nejistota
enterokoky 0 KTJ/100ml max. 0 A SOP KO 906 (ČSN EN ISO 1 -

7899-2)
Escherichia coli 0 KTJ/100ml max. 0 A SOP KO 900 (ČSN EN ISO 1 -

9308-1)
koliformní bakterie ! 10 KTJ/100ml max. 0 A SOP KO 900 (ČSN EN ISO 1 -

9308-1)

* Limit (zdroj pro provedení interpretace) :
Vyhláška č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Ukazatele označené "!" jsou mimo limit.

suma vápník a hořčík (tvrdost) : limit uvádí doporučenou hodnotu

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :
(1) analýzy provedeny pracovištěm Kladno (Františka Kloze 2316, 272 01 Kladno), tel. 312 292 168, 312 292 111
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Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška
Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.
Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
Laboratoř na požádání poskytne údaje o použitých metodách a souvisejících předpisech.
Výsledky zkoušek jsou uváděny s nejistotou měření vyjádřenou jako rozšířená nejistota s koeficientem rozšíření k=2,
což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95 %.
Uváděná nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování a nevztahuje se na výsledky pod mezí stanovitelnosti.

Vedoucí Zkušební laboratoře Praha:Gálová Pavla, Ing.
Kontroloval : Hlaváčková Lenka Ing.
Protokol vyhotovil: Hlaváčková Lenka Ing.
Počet stran: 2
Dne: 23.9.2013

Ing. Helena Vilhelmová
zástupce vedoucí Zkušební laboratoře Praha, pracoviště Příbram
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ArcHitekti  
VÁs ZVou  
NA DruHou  
Diskusi 
aneb PojĎMe 
sPoleČNĚ MluVit 
Během letošního podzimu je v rámci 
práce na návrhu nového územního 
plánu zpracovávána architektonická 
koncepce města. 
Architektonická koncepce nenahlíží 
město pouze v měřítku územního 
plánu, vymezeným stavebním záko- 
nem, ale celistvě, od jemných detailů 
k regionálním souvislostem. Může 
se zabývat například průjezdem 
městem, krajinnými souvislostmi, 
ale i kvalitou jednotlivých míst  
– náměstíček, potoků či městského 
mobiliáře. 
Výsledkem je tedy ucelený názor  
na město a celý katastr,  který 
komplexně popisuje jeho problémy 
a následně i jejich možná řešení. 
Nejlépe ji snad lze přirovnat k pří- 
ručce k užívání města, která popisu- 
je, co je třeba udělat, když chceme 
vyřešit ten či onen problém. 
Závěry této architektonické koncepce 
se později promítnou do samotného 
návrhu územního plánu. 
V průběhu práce na architektonické 
koncepci proběhly v září diskuse  
s občany. Architekti se tenkrát ptali  
a naslouchali. Nyní vás zvou  
na další setkání. Architekti budou 
naslouchat a tentokrát i předsta- 
vovat rozpracovaný názor na kon- 
cepci Hostomic, Radouše, Bezdědic, 
Lštěně a celého katastru s krajin- 
nými souvislostmi. Tentokrát se už  
budete ptát vy, kritizovat, připomín- 
kovat. Přijďte si společně povídat  
o místě, ve kterém žijete. Prezentace 
a diskuse proběhne v úterý 15. října 
2013 v 18.00 hodin v sálu hotelu  
U Frajerů.
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NAbíDkA Z NoVýcH kNiH 
knihy pro děti 
Drijverová: nezbedníci – od 7 let 
Flanagan: Bratrstvo 1.-3. díl – dobrodružný od 11 let 
Geislerová: Vanda 1.-5. díl – dívčí román od 9 let 
Hollerová: Tajný spolek Škorpióna – dobrodružný od 11 let 
Nahrgangová: Modrožlutí ďáblové – fotbalový příběh od 9 let 
neposlušný pejsek a jiné pohádky – pro nejmenší 
Neubauerová: Případ pro mistrova žáka  
– detektivní od 11 let 
Ondracková: Medvědí příběhy – od 7 let 
Preuß: nebojme se strašidel – pohádky od 7 let 
První čtení s velkými písmeny – čtení s obrázky 
Příhody malého kouzelníka – česko-anglický zrcadlový text 
pro malé čtenáře 
Příhody malého poníka – česko-anglický text 
Tom a jerry – osm příběhů 
Vítová: O Květušce a tesaříkovi – od 7 let 
Vondrová: dobrodružství darinky a jejích kamarádů  
– pro předškoláky 

knihy pro dospělé 
detektivky a thrillery 
Clarková: Kdo tě hlídá, Vánoční zloděj 
Češka: arcibiskupova smrt 
Hooper: Mrazivé hříchy 
Howard: nebezpečné vyhlídky 
King: Blaze 
Morrow: Proutkařka 
Patterson: desáté výročí, Mistrovský tah, Pohlednice smrti, 
Soukromé hry 
Popelínský: 3x inspektor Žilka 
Pospíšilová: Vražda v lázních Skalka 
Robb (Robertsová): nebezpečné útočiště, Smrtící investice, 
Smrtící posedlost 
Rottová: Muž, který čte 
Sequens: Hříšní lidé města brněnského 
Sheldon: Hněv andělů 
Stallwood: S vrahem za zády 

Válečné 
Kessel: děla u Cassina, Plameny pekla 
Grubhofer: Bojoval jsem na nesprávné straně 

Cestopisy 
Jehlíková: Ostrovy draků 
Koláček: Indií za dalajlámou 
Kostúr: Vidět sekvoje a zemřít 
Pavelka: jak jsme nedojeli na kolech do Vietnamu 

Historické romány a detektivky 
Bauer: Smrt na jazyku 
Ciprová: únos urozené panny 
Cordonnier: růže vášně 
Češka: Případ hrozníčkové náušnice 
Dvořák: Meč pro královnu 
Laurens: Odhodlaná nevěsta 
Petersová: záhada sarkofágu 
Plaidy: Ludvík Milovaný 
Small: Bianca 
Vondruška: Pomsta písecké panny 
Whitton: Karel IV., Žárlivá císařovna 
Woodová: Vyvolená 

Pro ženy 
Bradford: Mosty osudu 
Coulter: Hluboko v srdci 
Deveraux: za svitu měsíce 
Garlock: úsvit lásky 
Haran: Planoucí eukalypty, Večerní vánek 
Hilliges: Skryté srdce afriky 
Kőrnerová: Kočár do neznáma 
Máté: Toskánská vinice 
McKinley: Ostrov ztracených snů, Poslední valčík 
Morton: zapomenutá zahrada 
Quick: Půlnoční krystal 
Roberts: Půlnoční zátoka, Sedmé znamení 

další romány 
Dreyer: Kdo je na řadě – lékařský 
Hohlbein: Pouta nibelungů, Prsten nibelungů,  
dědictví nibelungů – fantasy 
McClure: záměna – lékařský 
Isaacson: Léčba koněm – autismus – skutečný příběh 

otevírací doba 
Pondělí 9.00-12.00, 13.00-17.00 hod.
Středa 13.00-17.00 hod.
Pátek 10.00-12.00, 13.00-15.00 hod.
Sobota (vždy první v měsíci) 8.00-11.00 hod. 

týDeN kNiHoVeN 30.9. - 6.10. 
Motto 2013: Z kNiHoVNy Do celéHo sVĚtA  ❚  s NÁMi VŽDy All iNclusiVe! 
reGistrAce Pro VšecHNy NoVé ČteNÁře buDe V toMto týDNu ZDArMA 

Pro PrVňÁČky PlAtí tAto Akce AŽ Do 31.3.2014!
Více na www.knihovnahostomice.cz
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95. výročí vzniku  
Československé republiky
V říjnu si připomeneme 95 let od vzniku Československé republiky.  
Pro zajímavost přinášíme záznam z radoušské kroniky z roku 1932, 
který tuto událost popisuje dobovým jazykem:

NÁVštĚVA  
ZÁMku  
V MNíšku  
PoD brDy 
Koncem září navštívilo 52 členů  
a přátel STP v Hostomicích zámek v 
Mníšku pod Brdy. 
Prohlédli si interiéry zámku - 11  
historických prostor představujících 
bydlení drobné šlechty na počátku 
20. století. Jde o reprezentativní 
místnosti - zimní jídelnu, kapli, vel- 
kou jídelnu, přípravnu, velký salon  
s hodinovou věží, pánský salon, 
dámský salon, knihovnu, pracovnu, 
lovecký salon a arkádu s nástupním 
schodištěm. 
Někteří se vydali do zámeckých  
zahrad a všichni pak poseděli  
v blízké cukrárně. Výlet se vydařil. 

Mgr. J. Kordulová, STP Hostomice 
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oprava dětských hřišť po povodni  
v bezdědicích a v radouši 
Jelikož došlo k zaplavení septiků a tato voda kontaminovala dětská hřiště,  
bylo nutné odbagrovat písek z dopadových ploch. Nežli se naveze nový certi- 
fikovaný písek, je nutno dát na zem geotextílii, aby pískem neprorůstala tráva. 
Novou lazurou budou též ošetřeny hrací prvky. V Bezdědicích bude vyměněno 
dřevěné ohraničení. 
V Bezdědicích byla obnovena pěší komunikace z návsi do zástavby u dráhy.

Drazí čtenáři, 
minule jsem se začal zabývat textem slavnostního vyznání 
křesťanské víry, tzv. Krédem. Po prvních slovech „Věřím  
v Boha“ následuje přiblížení jejich obsahu: „Otce všemohou- 
cího, Stvořitele nebe i země.“ Tedy první, základní definici 
Boha, kterou nám Krédo podává, je tvrzení, že Bůh je Otec. 
Jistě není dnes snadné mluvit o otcovství. Rozpadlé rodiny, 
neschopnost některých mužů přebírat v životě zodpovědnost, 
nebo naopak jejich velká přepracovanost, nedostatek času  
pro rodinu... To jsou některé z mnoha faktorů, které narušují 
vztahy mezi otcem a jeho dětmi. Díky tomu se pak  
problematickým stává i obraz Boha jako otce. Zkušenost  
s příliš autoritativním a neoblomným, nevlídným, nezají- 
majícím se otcem, velmi ztěžuje schopnost přemýšlet o Bohu 
jako o milujícím rodiči, otci a v důvěře se Mu svěřovat. 
Bible však pomáhá překonat tyto těžkosti a vypráví nám  
o Bohu, který ukazuje, co znamená být doopravdy otcem.  
Bůh je nám Otcem, protože stojí za naší existencí, zahrnuje 
nás dary a z lásky k nám poslal na svět Ježíše. Ten o sobě  
říká, že kdo ho vidí a následuje ho, vidí a následuje Boha 

Otce a jeho vůli. Jinde Ježíš upozorňuje, že i když Bůh  
je Otec, který živí nebeské ptactvo, aniž by muselo sít  
a sklízet, a odívá polní květy do skvoucích barev, jsme mu 
mnohem cennější než všechno ostatní. Bůh je Otec, který je 
se svými dětmi, láskyplný Otec, který je oporou a pomocí, 
přijímá, odpouští a zachraňuje. Jeho věrnost nezměrně 
překračuje věrnost lidí. Vyznání, že věřím v Boha, který  
je zároveň milosrdným a milujícím Otcem a současně  
dech beroucím Stvořitelem, je podle mne přihlášením se  
k jedné z nejkrásnějších zkušeností lidstva s Bohem. Kéž je  
to i naše osobní zkušenost! Stefan Wojdyla, kněz 

❚ V pátek 1. listopadu od 16 hodin na hřbitově v Locho- 
vicích se budou konat modlitby za zemřelé. V 17 hodin  
pak bude sloužena v místním kostele mše svatá za zemřelé. 
❚ V sobotu 2. listopadu od 15 hodin na hřbitově v Hosto- 
micích se budou konat modlitby za zemřelé. V 16 hodin 
pak bude sloužena v místním kostele mše svatá za zemřelé. 
Srdečně zveme! 

DucHoVNí sloVo NA říjeN
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Večerníčku vtiskl svůj nezaměnitelný 
rukopis strašický výtvarník
Dalším mezníkem v tvorbě výtvarníka a spisovatele známého pod pseudonymem 
Vhrsti bude premiéra nového večerníčku České televize Bílá paní na hlídání. 
Dříve plzeňský, dnes už strašický autor mu vtiskl svůj veselý výtvarný rukopis  
pod režisérským vedením Petra Friedla. Autorem námětu je Pavel Brycz,  
postavám dala hlas známá herečka Martha Issová. Seriál uvedou souběžně kanály 
ČT2 a ČT :d od 10. do 16. října vždy v 18.45 hod.
S nápadem, aby večerníček nesl Vhrstiho typický rukopis, přišla dramaturgyně 
České televize Kateřina Kačerovská, kterou zaujaly výtvarníkovy autorské knihy  
už se nebojím tmy a Prázdniny v nebi vydané významným pražským naklada- 
telstvím Mladá fronta. „Spolupráce v tak velkém týmu a v tak dlouhém časovém  
úseku je něco úplně jiného, než když píšete a kreslíte vlastní knížku,“ přiznává Vhrsti. 
„Pracujete v těsné součinnosti s režisérem i s animátory, všechno do sebe musí  
perfektně zapadat,“ vzpomíná výtvarník na tři roky trvající spolupráci.
Seriál Bílá paní na hlídání vznikl volně na motivy stejnojmenné knihy. Hlavními 
hrdiny jsou nezbedná čtyřčata Barnabáš, Matyáš, Tobiáš a Uriáš, které dokáže  
zkrotit jedině kouzelná Bílá paní. Společně zažijí velká dobrodružství s oživlým  
pohádkovým drakem, bezhlavým rytířem, bludným Holanďanem, na dně oceánu 
i v břiše velryby. Nejen výtvarně, ale i originálními příběhy plnými akce a humoru  
tak vybočuje Bílá paní na hlídání z obvyklé večerníčkovské tvorby posledních let. 
Už jen názvy jednotlivých dílů jako Dinohrátky, Bezhlavá láska nebo Poplach v ráji 
přitahují pozornost. Vždyť úvodní díl celého seriálu se jmenuje Konec strašení.
Ačkoliv byl při práci na večerníčku svázaný velmi přísnými požadavky, dovolil si  
Vhrsti bavit sebe, kolegy i pozorné diváky drobnými žerty. Na pirátskou loď 
tak třeba umístil nenápadné odkazy na hollywoodský trhák Piráti z Karibiku,  
v kresleném supermarketu zase „vyvěsil“ plakáty s humornými texty. Další per- 
ličky ze zákulisí tvorby jednotlivých dílů hodlá Vhrsti odhalovat během října  
na své internetové stránce www.vhrsti.cz.
Díky Vhrstimu mohly večerníček vidět jako první děti v Plzni, když jej  
v předpremiéře uvedl na letošním festivalu Finále v Měšťanské besedě. „Děti se 
smály na místech, na kterých jsme chtěli, aby se smály. Postupně si dokonce začaly 
spontánně prozpěvovat písničku ze závěrečných titulků,“ vzpomíná osmatřicetiletý  
výtvarník na promítání.
K televizní premiéře připravila Česká televize ještě jedno mimořádné překvapení: 
všechny příběhy vyjdou zároveň jako komiksová kniha.

o Vhrstim
Profesionální ilustrátor, spisovatel,  
autor knih pro děti, komiksový kreslíř 
a scenárista. Člen předsednictva České 
unie karikaturistů je řazen k neoficiál- 
ní nové vlně českého a slovenského 
komiksu Generace nula. Jeho první  
autorská kniha Chci být dospělý (Mla- 
dá fronta, 2007) získala Cenu učitelů 
SUK za přínos dětskému čtenářství, 
na ni volně navázaly tituly Prázdniny  
v nebi (2008) a Chci být dospělý (2013).  
Kromě vlastních projektů ilustruje  
i učebnice a beletristické knihy dalších 
autorů, např. edici Kompletní Boříko- 
vy lapálie Vojtěcha Steklače. Autorský 
komiks Hurvínkovy příhody o osu- 
dech boskovického skauta Leopolda 
Färbera publikoval v cenami ověnčené 
knize Ještě jsme ve válce – Příběhy  
20. století (Argo, 2011). Spolupracoval 
na mnoha dalších zajímavých projek- 
tech, jako jsou např. naučné stezky či 
Muzeum strašidel v Plzni, pravidelně 
publikuje novinky ze světa komiksu  
a komiksové recenze, prezentuje se na 
domácích i mezinárodních výstavách, 
je zastoupen v různých antologiích 
a sbornících. O jeho aktuální tvorbě 
se dozvíte na www.vhrsti.cz, kde se 
můžete zároveň přihlásit k odběru 
pravidelných e-mailových novinek  
z Vhrstiho pracovního i soukromého 
života.
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První školní den
V pondělí 2. září zasedlo do školních lavic  
prvních tříd v Základní škole P. Lisého  
v Hostomicích 34 prvňáčků. Po přivítání 
panem ředitelem se děti seznámily se svý- 
mi třídními učitelkami Lenkou Károvou  
a Jiřinou Šebkovou. Poté děti z obou prv- 
ních tříd navštívily školní družinu, kde je  
srdečně přivítaly paní vychovatelky. Doufá- 
me, že se prvňáčkům bude v naší škole líbit,  
a přejeme jim hodně úspěchů ve studiu.

Mgr. J. Šebková a Mgr. L. Kárová

oDPlouVÁMe DÁl 
V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu EU Odplouváme dál,  
který je určen především pro žáky 9. a 8. ročníků a pro výchovné poradce.  
Účelem projektu je především profesní diagnostika a poradenství při volbě  
budoucího povolání žáků, zpětnovazební šetření, informační a poradenská 
činnost pro výchovné poradce. 
Žáci byli testováni počítačovým programem COMDI. Testy byly zaměřeny  
na zájmy klientů, profesní orientaci, vědomosti, výkony, vlastnosti a typy osob- 
nosti, profesní a studijní předpoklady. Klienti získají výstupy – komplexní popis 
osobnosti. Výstupy mohou použít pro další odbornou konzultaci s odborným  
poradcem nebo výchovným poradcem na škole. Je zajištěna ochrana dat klientů. 
Věříme, že projekt žákům usnadní výběr povolání. Mgr. Jiřina Kordulová
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Go kurZ ŽloukoVice 2013 
Od 4. do 6. 9. trávilo 32 žáků 6. ročníku začátek školního roku ve Žloukovicích  
(rekreačním středisku Jitřenka) na GO kurzu. Celé tři dny byly naplněny 
sportovně zábavnými aktivitami. Ve skupinkách řešili kvízy, potrápili si i paměť,  
svoji kreativitu si ověřili při zdobení triček. Počasí přálo, a proto veškerý  
program probíhal v přírodě (míčové, terénní, pohybové hry, prolézání, střelba 
ze vzduchovky, táborák, noční hra aj.). Chlapci i děvčata se učili upevňovat  
vztahy, budovat důvěru a respektovat daná pravidla. Přitom zažili pěkné chvíle  
i legraci. Cílem kurzu bylo stmelení žáků z osovské a hostomické školy. Tento  
cíl se podařilo splnit. Mezi sebou si našli hodně kamarádů, navázali mezi  
sebou dobré vztahy. Věříme, že přátelská atmosféra bude pokračovat i nadále  
v nadcházejícím školním roce. Mgr. Mičanová 
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Anglický jazyk 
v praxi 
Ve čtvrtek 5. září se žákům naší školy 
naskytla jedinečná příležitost vyzkoušet 
si anglický jazyk v praxi. Na školu totiž 
zavítala návštěva až z daleké Afriky. 
Žáci osmé třídy si vyzkoušeli komunika- 
ci v angličtině tváří v tvář. Pro některé 
z nich to byl vůbec první kontakt  
s cizincem hovořícím jiným jazykem. 
Formou otázek a odpovědí se žáci po- 
stupně dozvěděli o našem hostu více  
informací. Přestože lehká nervozita byla 
patrná na obou stranách, akce sklidila  
u žáků veliký ohlas. Děti si domů odnesly 
opět nové zkušenosti a pozitivní zážitky. 

Mgr. A. Szabová, Mgr. J. Šebková

cHeMický jArMArk
Dne 18.9.2013 žáci 9. ročníku navštívili chemický jarmark při  
VŠCHT. I přes nepřízeň počasí se účastníci chemicky vyžili, někteří 
se dokonce i aktivně zapojili při předvádění chemických experimentů 
(ruka v plamenech, zubní pasta pro slony...). Zároveň se seznámili  
s celým areálem technických vysokých škol v Praze Dejvicích. 

Ing. E. Polách
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sportovně zeměpisná vycházka
Přestože byl pátek 20.9.2013 podmračený den, vydali se žáci 8. třídy  
ZŠ P. Lisého na sportovně zeměpisnou vycházku do okolí Zátora.  
Cestou sledovali turistické značení, plnili zadané úkoly, sbírali  
a poznávali houby, hráli hry zaměřené na spolupráci a domluvu.  
V osadě Zubrín si opekli vuřty a vyzkoušeli si překonávat pře- 
kážky, které pro ně vytvořila příroda.
Nakonec se spustil i déšť, ale to už se žáci s dobrými pocity  
rozcházeli u školy do svých domovů. 

Mgr. D. Fatková, Mgr. A. Šimonová
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ZÁří V MAteřské škole
13.9. - Hned v druhém týdnu měsíce září jsme se s dětmi vypravili do Hořovic  
a navštívili Klub Labe, kde nás přivítal Honza Krejčík se svým programem  
- Kdo si hraje nezlobí. Představení se jako tradičně dětem líbilo. Zaujaly je chytlavé 
písničky, při kterých se s Honzou vyřádily. Na závěr si tentokrát děti měly možnost 
zapinkat s obřími nafukovacími míči. 
17.9. - Všichni jsme se sešli v Bubenické ulici, kde nás čekala Živá zvířátka.  
Děti si mohly prohlédnout Sovu pálenou, Křivku obecnou, Káně lesní, Orla skal- 
ního, Ara papouška. Dětem se líbil králíček, kterého si mohl každý pohladit. 
Odvážlivci se vyfotili s papouškem či kánětem. Všichni jsme se pobavili u kouzlení,  
které bylo součástí představení. Asistovaly děti i paní učitelky. Příští rok určitě  
na některý trik přijdeme. Za MŠ Jiřina Kačírková
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Volný čas je důležitou a nenahradi- 
telnou součástí každodenního života 
jak dospělých, tak dětí. Rekreace  
a aktivity ve volném čase přináší li- 
dem potěšení, uvolnění a setkávání  
s lidmi stejných zájmů, kteří se mo- 
hou stát přáteli. 
Máme tu podzim a aktivit venku 
ubývá. A pokud přemýšlíte, jak strá- 
vit svůj volný čas aktivně a zároveň  
si odpočinout, máme pro vás nabíd- 
ku – „Sobotní tvořivé odpoledne“. 
V říjnu vás zveme na Malování na 
hedvábí, které bude probíhat v Hos- 
tomicích dne 19. října od 15 hodin. 
Ukážeme vám, jak vytvořit krásné 
hedvábné šátky, šály, kravaty nebo 

povlaky na polštářky, které jsou vhod- 
né jako originální vánoční dárky. 
Malování na hedvábí je techni- 
ka, která pochází z Asie a je stará 
několik staletí. V Evropě se díky 
dostupnosti materiálů pro malování  
a výjimečným estetickým vlastnos- 
tem stala oblíbenou zejména v pos- 
ledních letech. Navíc nemusíte umět  
malovat. Na hedvábí můžete dekor 
překreslit z šablony a vybarvit jak 
omalovánky, nebo nechat tvořit 
svoji fantazii a zkusit jen zapíjení 
barev... Hedvábí je úžasný mate- 
riál, který s vámi bude „spolupra- 
covat“. A pokud by se vám přeci 
jen zdálo, že není vše, jak byste si 

solAsiDo se blíŽí
ZŠ Hostomice pořádá další ročník  

pěvecké soutěže SOLASIDO 
11. října proběhne ve škole konkurz,  
ze kterého budou vybráni ti nejlepší

14. října budou s dětmi natočeny hudební videoklipy 
17. října ve čtvrtek proběhne FINÁLE v KD Neumětely

Přejeme účastníkům pěvecké soutěže hodně štěstí

představovali a vy si mysleli, že jste  
své dílko zkazili, zkušená lektorka 
vám jej pomůže zachránit. Takže 
vlastně žádný výrobek nelze pokazit. 
A pokud byste měli o sobotní tvořivé 
odpoledne zájem, můžeme v listo- 
padu pokračovat „Bytovou dekorací“ 
– adventní věnce, věnce na dveře či  
jinou výzdobou, nebo „Korálková- 
ním“ či základy malby a kresby. 
Všechny tyto aktivity můžete dělat 
spolu se svými dětmi. 
Rodiče jsou pro dítě vzorem, dítě 
přebírá jejich postoje i chování. 
Prostřednictvím toho, jak rodiče  
nakládají se svým volným časem, učí 
své děti, jak budou později nakládat  
s tím svým. 
Sobotní odpoledne Malování na hed- 
vábí stojí 500 Kč na tvořící osobu 
a v ceně je hedvábí, barvy a malé 
občerstvení. Akce proběhne v pros- 
torách firmy Checkterra, s.r.o. na 
Tyršově náměstí 162, Hostomice. 
Bližší informace zašlu. 
Dotazy a přihlášky na e-mail:  
omatulova@seznam.cz Matulka

sobotní tvořivé odpoledne
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sPort
Mistrovská utkání v kopané
„a“ mužstvo
■ 5.10. od 16.00 hod. 
 SK Nový Knín - SK Hostomice 
■ 12.10. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - Spartak Žebrák 
■ 20.10. od 15.30 hod. 
 TJ Sokol Vonoklasy - SK Hostomice 
■ 26.10. od 10.30 hod. 
 SK Hostomice - SK Jince 1921 
■ 3.11. od 14.00 hod. 
 Sokol Dobřichovice - SK Hostomice
„B“ mužstvo
■ 5.10. od 16.00 hod. 
 TJ Sparta Podluhy - SK Hostomice B 
■ 12.10. od 14.00 hod. 
 SK Hostomice B - Spartak Žebrák B 
■ 19.10. od 15.30 hod. 
 TJ Drozdov - SK Hostomice B 
■ 26.10. od 14.00 hod. 
 SK Hostomice B - TJ Chaloupky 
■ 2.11. od 14.00 hod. 
 Doubravan Újezd - SK Hostomice B
dorost
■ 5.10. od 13.30 hod. 
 TJ Drozdov B - SK Hostomice 
■ 13.10. od 10.15 hod. 
 SK Hostomice - Doubravan Újezd 
■ 19.10. od 10.15 hod. 
 FK Olympie Zdice - SK Hostomice 
■ 27.10.od 10.15 hod. 
 SK Hostomice - TJ Zaječov

oZNÁMeNí
■ Pojďte s námi do přírody! 
STP v Hostomicích vás zve ve středu 
16.10.2013 na vycházku kolem některých 
mlýnů na Litavce. Odjezd linkovým auto- 
busem ve 12.40 z Hostomic na Lhotku, 
pěšky k Litavce směrem do Lochovic  
(asi 4 km). Odjezd autobusu z Lochovic 
v 15.04, v 15.10, v 15.57, v 16.08, vlaku  
v 15.39. Těšíme se na vás! 
■ Český svaz chovatelů ZO Hostomice 
vás zve na 34. výstavu králíků, holubů  
a drůbeže, která se uskuteční 12. října 2013 
od 8.00 do 16.00 hodin ve výstavním areálu 
ČSCH v Hostomicích. 
Výstava bude doplněna expozicí květin, 
ovoce a zeleniny Českého zahrádkářského 
svazu Hostomice. 

Český svaz chovatelů Hostomice

■ Pronajmu volné nebytové prostory 
Tyršovo náměstí 31 (bývalé Stavebniny 
Krasanovský) 900 m2 volné plochy, 300 m2 
sklady, a 105 m2 kanceláře. 
V případě zájmu volejte číslo 608 149 303.

VZPoMíNkA
■ Vzpomínáme na našeho dobrého tátu, 
pana prof. jana Vorla, rodáka z Hostomic 
– Lštěně, který nás opustil 16. srpna 2012. 
Letos v září by mu bylo 89 let.

Vladimír a Ivan, synové s rodinami

■ Dne 19. září 
uplynuly 3 roky, co 
nás navždy opustil 
můj manžel, pan 
František Sybol. 
Vzpomeňte s námi. 

Marie Sybolová  
s rodinou

■ 2. října uplyne 5 let od doby, kdy 
zemřel Mgr. Ing. Ludvík Šereda. Prosíme, 
zavzpomínejte s námi na tohoto dobrého 
člověka. Děkuje rodina

■ Dne 8.10. uplyne 11 let od smrti  
pana Miloslava Kubrychta. Děkujeme  
za vzpomínku. Rodina Kubrychtova

■ 10.10.2013 uplyne 1 rok od úmrtí  
mojí manželky Hany Froňkové. Kdo jste ji 
znali, vzpomeňte s námi. 

Manžel s rodinou

■ 25.10.2013 by oslavila 95. narozeniny  
naše maminka Libuše Šťáhlavská z Bez- 
dědic. Vzpomínají synové 

František a Pavel s rodinami

ZubNí PoHotoVost
říjen 2013

■ 5. a 6. Dr. Veselá Vladimíra 
 Beroun, Švermova 1591 
 tel. 601 371 200

■ 12. a 13. Dr. Veselá Marie 
 Hudlice 64 
 tel. 311 697 659

■ 19. a 20. Dr. Závorová Iva 
 Žebrák, A. Pacovského 277 
 tel. 311 533 447

■ 26. a 27. Dr. Karel Zdeněk 
 Beroun, Medicentrum 40  
 tel. 311 746 414

■ 28. Dr. Pillmannová Irena 
 Beroun, Talichova 825 
 tel. 311 600 220

Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin
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