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❚ První z projektů, který byl zdárně 
ukončen kolaudací v září 2017, byla 
výstavba „II. etapy vodovodu a kanali- 
zace Hostomice, Bezdědice, Radouš“.
Souběžně s tímto projektem probí- 
hala realizace „Vodovodních a kana- 
lizačních přípojek v Bezdědicích  
a Radouši“, která byla financována  
z rozpočtu Města Hostomice.
Zhotovitelem první akce byla společ- 
nost Šindler - Stavmonta - Memsep.
Zhotovitelem VaK přípojek byla 
společnost Šindler, důlní a stavební 
společnost s r.o.
V současné době stále probíhá předá- 
vání veřejných částí přípojek občanům 
Bezdědic a Radouše.
Zároveň byl prostřednictvím konces- 
ního řízení vybrán nový (staronový) 
provozovatel vodohospodářské infra- 
struktury v městě Hostomice, kterým 
se staly Vodovody a kanalizace  
Beroun, a.s.
❚ Druhým dokončeným projektem 
byla „Revitalizace márnice na hřbi- 
tově v Hostomicích - I. etapa“, tento 
projekt byl spolufinancován z národ- 

ní dotace z Ministerstva pro místní  
rozvoj.
Zhotovitelem této akce byla společnost 
Kaziko, a.s., která vyhrála veřejnou 
zakázku jak na II. etapu projektu  
„Revitalizace márnice na hřbitově  
v Hostomicích“, tak i naplánovanou 
akci „Revitalizace hřbitova v Hosto- 
micích - I. a II. etapa“.
Na počátku jara 2018 započne  
oprava hřbitovní zdi vč. vstupní brá- 
ny na hřbitov, která je součástí akce  
„Revitalizace hřbitova v Hostomicích  
I. a II. etapa“.
❚ Třetím dokončeným projektem byla  
„Tyršovka - Stezka pro pěší a cyklisty“ 
(na Tyršově náměstí v Hostomicích), 
realizace tohoto projektu se uskuteč- 
nila na konci roku 2017, zhotovitelem 
této akce byla společnost PSS Bohe- 
mia s.r.o. a projekt byl spolufinan- 
cován prostřednictvím národní dotace  
ze Státního fondu dopravní infra- 
struktury.
❚ Pro zvýšení bezpečnosti občanů  
byly z rozpočtu města provedeny 
rekonstrukce mostních zábradlí v uli- 
cích Školní a Bubenická.

z dalších plánovaných akcí, pláno- 
vaných na příští rok jsou asi nej- 
významnější tyto:
Sanace krovu radnice, Hostomice, 
rozšíření veřejného osvětlení u hřbito- 
va (nové vedení VO vč. elektrické pří- 
pojky pro objekt hřbitovní márnice), 
opravy místních komunikací (Malé 
náměstí alias Kozí plácek a Rybnice), 
revitalizace rybníku Hražba, klubovna 
pro FC Marakaná (a další spolkový  
a vůbec komunitní život) v Bezdě- 
dicích. 
dále Město Hostomice plánuje zrea- 
lizovat v průběhu příštích dvou let 
tyto projekty související s udržením 
vody v krajině a posílením zdrojů  
pro městský vodovodní systém: 
„Soubor preventivních opatření v hos- 
tomických lesích pro snížení rizika  
povodní a sucha“ a „Dokončení vod- 
ního díla Hostomice“ (přehrada Chu- 
mava), kde jsme v tuto chvíli ve fázi 
získávání stavebních povolení na obě 
akce. Realizace je podmíněna také 
získáním příznivých dotačních pod- 
mínek.
Z dalších důležitých věcí je možné  
uvést výstavbu nové hasičské zbrojnice  
a obecního domu v Radouši. Zde jsme  
ve fázi zadání studie. Rovněž ve fázi  
studie je úprava návsi a vůbec veřej- 
ných prostor v Radouši a Bezdědicích. 
Čeká nás řešení sběrného dvora  
v Hostomicích, kde jsme stále ve vý- 
běru nejvhodnějšího místa a získání 
příslušných pozemků.
V neposlední řadě také znovu zažá- 
dáme MŠMT o dotaci na projekt 
„Přístavba a stavební úpravy objektu  
MŠ v Hostomicích“, kdy je na rok  
2018 vypsán další dotační titul. 
Popřejme si společně mnoho dalších 
úspěchů v roce 2018 a splnění všech 
plánů!!! Jana Moravcová, 

projektová manažerka města
Vít Šťáhlavský, starosta

Vladimír Zachoval, místostarosta

V roce 2017 byly v Hostomicích 
úspěšně dokončeny tři významné 
investiční projekty
Tak jako každý rok, tak i letos bilancujeme, co se v Hostomicích 
nejdůležitějšího stalo v uplynulém roce a co chystáme do dalšího  
období. Ty největší projekty zde připomínáme.
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zápis ze zasedání  
zastupitelstVa města Hostomice č. 15/2017
konanéHo dne 21. prosince 2017 od 18.00 Hod. V HostomicícH

Přítomni zastupitelé: Šťáhlavský, Synek, Zachoval, Bomba, 
Příhoda, Ulrich (od bodu 2)
Omluveni: všichni nepřítomní

zastupitelé projednali následující body a v případě jejich 
schvalování je uvedeno pod bodem pro-proti-zdržel.

1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 Zapisovatel: Zachoval 
 Ověřovatel zápisu: Šťáhlavský 
 Návrhová komise: Kafková, Synek 
 Hlasování: 5-0-0 (pro-proti-zdržel se)
2. Schválení programu dle návrhu. 
 Hlasování: 6-0-0
3. zastupitelé schvalují rozpočet města na rok 2018  
 v paragrafovém znění jako přebytkový s přebytkem  
 ve výši 4.401.091,- Kč v předložené struktuře. 
 Hlasování: 6-0-0
4. zastupitelé schvalují střednědobý rozpočtový výhled  
 na roky 2019-2023. 
 Hlasování: 6-0-0
5. zastupitelé schvalují vodné a stočné platné  
 od 1.1.2018 dle rozpočtu VaK Beroun ve výši  
 38,67 Kč/m3 vodné a stočné 41,57 Kč/m3.  
 K cenám se bude dopočítávat dPH v zákonné výši. 
 Hlasování: 6-0-0
6. zastupitelé schvalují zvýšení poplatku za účast  
 v mikroregionu Hořovicko z 20,- Kč na 30,- Kč  
 na občana a rok. 
 Hlasování: 6-0-0
7. zastupitelé schvalují obecně závaznou vyhlášku  
 č. 1/2017 o nočním klidu v předloženém znění. 
 Hlasování: 6-0-0
8. zastupitelé schvalují nařízení obce č. 1/2017  
 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje  
 na území obce v předloženém znění s úpravou  
 pod čarou (nově zákon 251/2016Sb.). 
 Hlasování: 6-0-0
9. zastupitelé schvalují proplacení faktury č. 17010145  
 ve výši 134.661,- Kč pro firmu Šindler důlní, s.r.o. 
 Hlasování: 5-0-1
10. zastupitelé odkládají do příště zadání projektu  
 pro provedení stavby a položkový rozpočet  
 na úpravu MŠ za 400.000,- Kč bez dPH.
11. zastupitelé schvalují příspěvky pro spolky a další  
 žadatele v následující výši:

 ❚ Domov Hostomice Zátor - 21.114,- Kč. 
 ❚ SDH Radouš na repasi stříkačky ve výši PS-12  
  57.000,- Kč. 
 ❚ SDH Radouš na konání dětského dne spolupořáda- 
  ného Městem Hostomice dle rozpočtu - 49.000,- Kč. 
 ❚ FC Marakaná na akce za podmínky vyúčtování  
  35.000,- Kč celkem. 
 ❚ Požadavek SK Hostomice ve výši 130.000,- Kč  
  se odkládá na příště s požadavkem na vysvětlení  
  ze strany představitelů SK Hostomice a s uvedením  
  počtu dětí, které jsou v Hostomicích. 
 ❚ SDH Hostomice bez slavnostních uniforem  
  - 30.000,- Kč. 
 ❚ Ve věci vybavení pro děti pro SDH Hostomice  
  (celkem 50.000,- Kč) doporučujeme požádat  
  o dotaci ze Středočeského kraje. Schvaluje se zatím  
  23.000,- Kč na akce dle návrhu na rok 2018  
  a 7.000,- Kč na adventní představení roku 2017. 
 ❚ Baráčníci - 20.000,- Kč. 
 ❚ Chovatelé - 20.000,- Kč. 
 ❚ Svaz tělesně postižených - 18.000,-Kč. 
 Podmínkou všech dotací je řádné vyúčtování všech  
 akcí. 
 Hlasování: (6-0-0)
12. zastupitelé schvalují plán inventur a inventarizační  
 komise dle návrhu. 
 Hlasování: 6-0-0
13. zastupitelé schvalují navýšení ceny za služby firmy  
 rumpold-P pouze o inflaci v souladu s uzavřenou  
 smlouvou. 
 Hlasování: 6-0-0
14. V důsledku zrušení stávajícího nařízení vlády  
 č. 37/2003 Sb. k 1. lednu 2018 a aplikování nového  
 nařízení vlády č. 318/2017 Sb. zastupitelstvo města  
 Hostomice stanovuje svým neuvolněným členům  
 za výkon funkce odměny za měsíc v následujících  
 částkách: 
 ❚ místostarosta: max. 27.613,- Kč 
 ❚ předseda výboru: max. 3.068,- Kč 
 ❚ člen zastupitelstva 1.534,-Kč 
 Tato odměna bude poskytovaná od 1.1.2018.  
 V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát  
 člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována  
 ode dne složení slibu. V případě budoucích změn  
 v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna posky- 
 tována ode dne zvolení do příslušné funkce.
 Někteří zastupitelé projevili svou vůli vzdát se odměny,  
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 a proto jim zastupitelstvo  
 stanovuje odměnu v nulové výši  
 a to jmenovitě: 
 ❚ Vladimíru Zachovalovi  
  - místostarostovi 
 ❚ Michalu Ulrichovi 
 ❚ Stanislavu Kubištovi
15. zastupitelé schvalují zadání  
 projektu Klubovny a zázemí  
 sportoviště v Bezdědicích  
 u hřišť spolku Marakaná arch.  
 Kuzemenskému za nabídnutou  
 cenu 180.000,- Kč bez dPH  
 a hodinovou sazbu 650,- Kč/hod.  
 bez dPH za inženýring  
 a autorský dozor.  
 Součástí projektu bude řešení  
 přiléhajících komunikací  
 (dle návrhu) - řešení dopravy  
 v klidu, zásobování a podobně. 
 Hlasování: (5-1-0)
16. zastupitelé schvalují zakoupení  
 zařízení PrO/pak a mlhové  
 hřeby pro jSdHO Hostomice  
 za souhrnnou cenu 52.378,- Kč  
 a navýšení příslušné položky  
 rozpočtu na rok 2018. 
 Hlasování: (6-0-0)
17. zastupitelé schvalují zadání  
 zpracování studie na novou  
 hasičskou zbrojnici v radouši  
 za nabídnutou cenu 6.000,-  
 + 19.000,- Kč. 
 Hlasování: 6-0-0
18. zastupitelé schvalují uzávěru  
 silnice zátor - Buková na termín  
 27.4.2018 od 16.00 do 21.00 hod.  
 pro účel závodu rallye. 
 Hlasování: (6-0-0)
19. zastupitelé berou na vědomí  
 zadání pro výběrové řízení  
 na projekční práce na komu- 
 nikace v bezprostředním okolí  
 rybníka V rybnicích dle textů  
 a výkresů předložených panem  
 Příhodou.
20. zastupitelé berou na vědomí  
 všechny body diskuse.

8. ročník tradičníHo  
adVentníHo jarmarku  
V HostomicícH
9. prosince se konal již 8. ročník adventního jarmarku. Letos se nám počasí  
moc nevydařilo, silný vítr a zima prověřily odolnost jak stánků, tak i pro- 
dávajících. návštěvníci měli možnost nakoupit drobné dárky ve stáncích  
s nejrůznějším zbožím. 
O hudební produkci se postarala hudební skupina Třehusk. Dalším zpestře- 
ním programu byla šermířská škola z Berouna, která do svého vystoupení  
zapojila i přítomné děti. V městském stánku bylo prodáváno občerstvení 
(řízky a dršťková polévka) za dotovanou cenu. V 17.00 hodin následovalo  
divadelní představení malých hasičů s vánoční tématikou. Jejich představení 
nás všechny moc potěšilo, ale i pobavilo. Navečer se z nebe nad Hostomicemi 
snesl anděl, který vinšoval veselé Vánoce.
Adventní jarmark vyvrcholil mikulášskou nadílkou. Všem, kteří se na pořádání 
jarmarku podíleli, patří velký dík. Příští rok se na vás opět těšíme. 

Vít Šťáhlavský, starosta
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čertoVské rojení V kniHoVně
začátkem prosince se v knihovně konalo „Čertovské čtení“ pro žáky  
zŠ PL Hostomice, MŠ Osov a čtenářský kroužek Veselé čtení ze zŠ Osov.  
děti i paní učitelky přišly v čertovských maskách. Vstupné byl 1 řetěz  
čertovský (papírový). 
Děti vyrobily dlouhé řetězy, kterými jsme vyzdobili knihovnu i chodbu měst- 
ského úřadu. Četli jsme pohádky a příběhy o čertech a Mikuláši. Čtení bylo 
doplněno soutěžemi nejen vědomostními ale i praktickými. Čertíci a čertice 
mimo jiné házeli čertovské úpisy do pytle (to přece musí umět každý čert).  
Četli jsme, vyprávěli, zpívali, tancovali a naučili se dvě čertovské písničky.
V pondělí 4.12. před polednem navštívili prvňáčci pracovnice městského úřadu  
a pana starostu. Společně jsme si zazpívali koledu a odnesli jsme si dobrou  
nadílku.
Moc děkujeme za mikulášskou nadílku. Městskému úřadu za čokoládové zlaťáky 
a figurky a paní Heleně Andělové z Hostomic za dobré perníčky.
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Hasiči Hostomice
příprava na advent
Pár setkání jsme věnovali přípravě a tréninku na adventní představení.

adventní představení 
V sobotu 9. prosince jsme se zúčastnili adventního jarmarku.  
V 17 hodin nastala pro nás ta hodina, kdy tréma a napětí vyvrcho- 
lily a znovu po roce se otevřely dveře naší „hasičárny“. Po úvodním 
slovu anděla Petronela jsme navodili vánoční atmosféru vybranými 
koledami.
První scénka poukazovala na nešvar dnešní doby (alkohol za volantem), 
kterou jsme chtěli varovat a ponaučit nejen dospělé, ale i budoucí řidiče. 
Zde mladí hasiči ukázali první pomoc při dopravní nehodě. Letos jsme 
se s naším představením podívali do nebe, které představili neposední  
andílci. Do pekla nás zavedly rozpustilé čertice. A nakonec jsme  
zavítali do ráje s Adamem, Evou a zrádným hadem, který svedl Evu  
k utržení jablka. Celé představení bylo zakončeno krásnou koledou,  
při které se z nebe snesl anděl a popřál krásné Vánoce.
Všem, kteří se podíleli na představení a organizaci akce, děkujeme!  
Velký dík patří Hostomickým hadicím za jejich trpělivost při nacvičo- 
vání. A samozřejmě děkujeme vám, divákům, za hojnou účast.

Za vedoucí Lucie Nájemník Krubnerová, Petr Nájemník,  
Veronika Černá a Aneta Lipenská

Do nového roku vám hostomičtí hasiči přejí hodně pohody, šťastné náhody a žádné nehody.

Výroční členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Hostomice se koná 13. ledna od 16.00 hodin  
v hostomické hasičárně.

Sbor dobrovolných hasičů Hostomice přeje všem svým členům, příznivcům a spoluobčanům hodně 
zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů v novém roce 2018. Zároveň děkuje všem, kteří nás v uplynulém 
roce podporovali a drželi nám v naší činnosti palce.

Sbor dobrovolných hasičů Hostomice pořádá v sobotu 3. února od 20.00 hodin v restauraci  
„U Frajerů“ tradiční hasičský ples. K tanci a poslechu vám bude hrát hudební skupina ÚŽAS.  
Bohatá tombola, vstupné 100,- Kč. Srdečně zvou hasiči Hostomice.

poslední setkání  
u stromečku
Tento velmi úspěšný rok byl zakončen 
11. prosince 2017 u stromečku. Vedoucí  
i mladí hasiči zhodnotili celý rok a sdělili  
si přání, co by spolu chtěli prožít v násle- 
dujícím roce. Vedoucí poděkovali velkým 
dortem, který všem moc chutnal. 
Po rozdání dárečků si všichni hasiči 
popřáli krásné Vánoce a bohatého  
Ježíška.
Těšíme se na další shledání v novém roce.
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Dne 9. prosince se náš tým zúčastnil  
turnaje O pohár starosty města 
Hořovice v nové sportovní hale  
v Hořovicích. Turnaje se zúčastnilo 
celkem 8 družstev, hrálo se systémem  
2 základních skupin, posléze malé  
a velké semifinále a nakonec utkání  
o umístění. Náš tým začal výhrou nad 
týmem TJ Chodouň 2:0 (Hadraba, 
Báchor), kdy klíčovým okamžikem 
utkání byla chycená penalta soupeře 
naším brankářem R. Toťem. V druhém 
zápase ve skupině jsme porazili tým  
z Cerhovic. Zápas ovládli naši obránci  
a s výsledkem 2:0 byla velká spoko- 
jenost (Mikitinec, Frajtág). V posled- 
ním utkání ve skupině jsme porazili 
Broumy 3:0 (Báchor 2x, Hadraba),  
čímž jsme ovládli skupinu B a pos- 
toupili do velkého semifinále. V něm 
naši hráči nastoupili proti celku AFK 
Loděnice. Po celý zápas jsme byli 
aktivnější a zaslouženě vyhráli 2:0 
(Hadraba, Frajtág). Ve velkém finále 
jsme nastoupili proti celku Zdic, který 
ovládl skupinu A. Finále bylo velmi  
vyrovnané, ale nakonec byl o malý 
kousek lepší tým Hostomic / Lochovic  
a zvítězil nejtěsnějším rozdílem 1:0 
(Báchor). Po konečném hvizdu pro- 
pukla mezi hráči obrovská radost  
z vítězství. Náš tým obsadil 1. místo  

aktiVity fotbaloVé přípraVky  
sk Hostomice / tj sloVan locHoVice

Dne 3.12. pořádala naše přípravka Mikulášský turnaj  
ve sportovní hale v Jincích. Turnaje se zúčastnila družstva 
TJ Felbabka, SK Slovan Lochovice (mladší přípravka B),  
TJ Chodouň a sdružený tým SK Hostomice / TJ Slovan 
Lochovice. Hrálo se systémem „každý s každým“. Náš tým 
začal turnaj výhrou 2:1 (Báchor 2x) nad týmem z Locho- 
vic. Posléze jsme prohráli vyrovnané utkání s Chodouní 2:3 
(Báchor 2x), které v poslední minutě rozhodlo nedůsledné 
bránění standardní situace našeho týmu. V závěrečném 
utkání turnaje jsme podlehli Felbabce 0:3. Na turnaji  
jsme tak obsadili konečné 4. místo. Turnaj vyhrálo 
mužstvo TJ Felbabka, na 2. místě se umístil tým Lochovic  
a na 3. místě skončila TJ Chodouň.

Foto družstva SK Hostomice / TJ Slovan Lochovice, turnaj 
Jince 3.12. Zleva: M. Báchor, A. Kropáč (trenér), P. Časar,  
V. Hrubý, V. Hrubý (trenér), Š. Kolařík, M. Sůrová, J. Houska 
a J. Bastl (ležící).

se skórem 10:0 a bez ztráty bodu 
zaslouženě zvítězil v turnaji O pohár 
starosty města Hořovice. Konečné 
pořadí turnaje:
1. SK Hostomice / TJ Slovan Lochovice
2. FK Olympie Zdice
3. AFK Loděnice
4. Union Cerhovice
5. FK Hořovicko
6. TJ Broumy
7. TJ Chodouň
8. SC Radotín

V odpoledním klání starších přípravek 
obsadilo mužstvo SK Hostomice / TJ 
Slovan Lochovice pěkné 6. místo.
Toto byla naše poslední akce v roce 
2017. Budeme se těšit opět v roce 2018. 
Tímto bychom chtěli poděkovat všem 
trenérům minipřípravky, mladší a star- 
ší přípravky, kteří věnují svůj volný 
čas pro rozvoj mládeže v Hostomicích 
/ Lochovicích a přejeme jim hodně 
zdraví a štěstí v roce 2018.

Rodiče hráčů  
SK Hostomice / TJ Slovan Lochovice

Foto družstva SK Hostomice / TJ Slovan Lochovice, turnaj Hořovice 9.12.
Zleva: R. Toť (ležící), M. Sůrová, R. Hadraba (trenér), S. Hadraba, M. Frajtág, A. 
Kropáč (trenér), P. Mikitinec, M. Báchor, O. Kropáč a Š. Kolařík.
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Výlet do čechovy stodoly
Tentokrát se stodola v Bukové proměnila do vánoční  
atmosféry, kde jsme mohli vidět slaměný betlém v životní  
velikosti a vánoční výzdobu ve staročeské podobě. Děti 
si zde vyrobily krásnou vánoční ozdobu, kterou si mohly 
doma pověsit na svůj vánoční stromeček.

čertoVská Vánoční besídka
V prosinci se zaplnila školka našich dětí rodiči a jejich blízkými. Všichni přítomní se přišli podívat, jaký program  
si pro ně připravily děti pod vedením paní učitelek. Pásmo básniček, písniček a tanečků bylo odměněno velkým pot-
leskem. Na závěr děti předaly dárečky a přáníčka s přáním prožití krásných svátků vánočních.

Za kolektiv MŠ Vlaďka Synková

čerti  
a mikuláš
V úterý 5. prosince 2017 k nám  
do školky přišel na návštěvu Mikuláš  
s andělem a čerty. 
Děti měly připravené písničky a bás- 
ničky, proto drobné zlobení, které měl 
Mikuláš zaznamenané ve své knize, 
bylo odpuštěno. 
Po slibu, že děti budou hodné, dostaly 
bohatou nadílku.
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sedmáci Ve Vánoční plzni
V posledním předvánočním týdnu zavítali žáci sedmých tříd  
do Plzně. Jelikož bylo mrazivé počasí, pro zahřátí nejdříve  
vystoupili všichni i paní učitelky na věž kostela sv. Bartoloměje 
(skoro 300 schodů), odkud byl přenádherný výhled na celou 
Plzeň, i na vánoční trhy, které poté navštívili.
Domů se vraceli žáci spokojeni, někteří nakoupili vánoční dárky 
pro své blízké. Mgr. D. Fatková, Mgr. J. Štěpánková

Žáci zš Hostomice  
se zúčastnili  
regionálního přeboru 
škol v šachu
Ke konci listopadu se konal na Příbrami  
regionální přebor škol v šachu pro okresy  
Beroun, Příbram a Praha - západ. 
Naše škola měla zastoupení v první kategorii  
- 1. stupeň ZŠ. Kvarteto hráčů ve složení Petr 
Budil, Filip Nodl, Matěj Rajdl a Vojtěch Šebek šlo 
do šachových bojů s velkým odhodláním a nasa- 
zením. Nakonec žáci vybojovali krásné 4. místo. 
Hráčům děkujeme za reprezentaci školy. 

Za ZŠ Mgr. D. Fatková
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SPOLeČenSKá ruBrIKa / InzerCe

oznámení
■ Výbor STP v Hostomicích vás zve  
ve čtvrtek 11.1.2018 ve 13.30 hod. do Zá- 
kladní školy Pavla Lisého na promítání 
s tematikou cestování. Posedíme u kávy, 
malé občerstvení připraví žáci školy. 
Srdečně zveme.

Vzpomínka
■ Dne 26. ledna uplyne již 27 let  
od úmrtí pana antonína Mazného a také 
dne 31. ledna uplyne 22 let od úmrtí paní 
anny Mazné. 

Vzpomínají syn s dcerami

■ Odešel jsi,  
jak si osud přál,  
ale v našich srdcích  
a vzpomínkách  
žiješ dál.
Kdo tě znal  
v dobrém vzpomene, 
kdo Tě měl rád,  
nikdy nezapomene.

Dne 25. ledna 2018 uplyne 10 let, co nás 
navždy opustil náš milovaný tatínek, 
dědeček pan Karel Grunt z Hostomic  
pod Brdy.

Za vzpomínku děkují 
syn Karel s manželkou a vnoučci  

Kája, Honzík a Štěpánek

zubní poHotoVost
Leden 2018 
■ 1. Dr. Štěpánka Šedivá  
 Beroun, Wágnerovo nám. 1541 
 tel. 311 611 241 
■ 6. a 7. Dr. Ladislava Švábová  
 Hořovice, Pod Nádražím 289 
 tel. 311 513 375 
■ 13. a 14. Dr. Jevgenii Taran  
 Králův Dvůr, Průmyslová 614 
 tel. 777 936 330 
■ 20. a 21. Dr. Nadiia Taran  
 Králův Dvůr, Průmyslová 614 
 tel. 777 936 330 
■ 27. a 28. Dr. Jan Joukl  
 Králův Dvůr, Průmyslová 614 
 tel. 724 275 395
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platba za sVoz a likVidaci 
odpadů V roce 2018
Každá trvale přihlášená osoba 600,- Kč
rekreační objekt celkem 600,- Kč
Platba je splatná do 31.3.2018, buď v hotovosti na pokladně MěÚ  
Hostomice nebo na účet města č. 0362037329/0800 u České spořitelny.
Variabilní symbol: Hostomice 133701 + číslo domu
 Bezdědice 133702 + číslo domu
 Radouš 133703 + číslo domu
 Lštěň 133704 + číslo domu
 chaty 133705 + číslo chaty

Poplatek za psy (Hostomice 100,- Kč a Bezdědice, Radouš a Lštěň 50,- Kč)  
můžete přidat k částce poplatku za odpady se stejným VS.


