
Na jednání bylo přítomno 6 
zastupitelů. Zastupitelé Waltrová, 
Brůžek a Malecký byli omluveni.
Zastupitelé všechny body přijali 
jednohlasně. 
Zastupitelstvo schválilo:
1. Návrhovou komisi ve složení:  
 Fajrajzlová, Zachoval.
2. Zapisovatele p. Maršálka.
3. Ověřovatele zápisu p. Jiráka.
4. Předložený program.
5. Přijetí úvěru od České spořitelny,  
 a.s., ve výši 40 mil. Kč na financová- 
 ní výstavby vodovodu a kanalizace  
 z prostředků SZIF (90% proti zapla- 
 ceným fakturám a po ukončení  
 etapy) a v části 10% z vlastních  
 prostředků města.
6. Přijetí dotace – finančního příspěv- 
 ku KÚ Středočeského kraje ve výši  
 4.276.600 Kč na výstavbu kanalizace  
 v Hostomicích.
7. Rozpočtové opatření 3 a 4.
8. Prodej pozemků č.1433/7, 1434/3,  

 1433/2, 1433/6, 1438/3, 1434/2,  
 1438/2, 1442/3, 1439/3, 1440/2,  
 1441/3, 1439/4, 1432/25 ve pros- 
 pěch p. RNDr. Mgr. Richarda  
 Chvojky, CSc. Prodej zastupitelstvo  
 schvaluje za souhrnnou cenu  
 36.250 Kč za uvedené pozemky  
 o souhrnné výměře 1371 m2.  
 Cena byla vypočtena a schválena  
 jako 322 m2 zastavitelné plochy  
 za cenu 80Kč/m2 a 1049 m2 orné  
 půdy za cenu 10Kč/m2.
9. Záměr využít dotaci od KÚ  
 ve výši 130.000 Kč na opravu ulice  
 kpt. Jaroše.
Zastupitelstvo ukládá p. starostovi:
1. Připravit pro příští zasedání zastu- 
 pitelstva k projednání a případnému  
 schválení smlouvu o budoucí smlou- 
 vě kupní mezi městem a ZVHS na  
 prodej městských pozemků v toku  
 Chumavy v intravilánu města.  
 Jako podklad pro projednání zastu- 
 pitelstvo požaduje předložit geo- 
 metrický plán s vyznačením  
 prodávaných pozemků.

2. Provést na příštím zasedání zastu- 
 pitelstva vyhodnocení úkolů jemu  
 uložených usneseními zastupitelstva  
 v roce 2008.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Informaci o možnosti přípravy  
 výstavby centrální kompostárny  
 v Hostomicích.
2. Všechny body diskuze.
Usnesení bylo schváleno hlasy všech 
přítomných zastupitelů.

HOSTOMICKÉ LISTY
Číslo: 9/2008 Vyšlo: 1.9.2008

WWW.HOSTOMICE.CZ ZDARMA

MĚSTSKÝ ÚŘAD 
INFORMUJE

■ Zasedání zastupitelstva  
se koná 17.9. od 18.00 hodin  

v hostomické hasičárně.
■ Svoz velkoobjemového odpadu

Hostomice v 9.00 hod.  
na dvoře MěÚ

Lštěň v 10.00 hod.  
u autobusové zastávky
Bezdědice v 11.00 hod.  

u bývalého krámu
Radouš ve 12.00 hod. na návsi

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOSTOMICE ZE DNE 16.7.2008

Co chystá radnice v Hostomicích? Čtěte na stranách 4. a 5.
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Je léto a „okurková“ sezóna. Při jed-
nání redakční rady jsme se dohodli, 
že by bylo dobře prostor v listech 
využít a informovat občany Hos-
tomic, Radouše, Bezdědic a Lštěně, 
jaké že nás to vlastně městské inves-
tice v nejbližší budoucnosti čekají. 
Není tedy smyslem tohoto textu 
procházet volební program a plnění 
jeho slibů v jednotlivých oblastech 
činnosti samosprávy, ale chceme 
sdělit jaké chystáme použití těch 
největších porcí městských peněz.
Velká akce, která se už nějakou 
dobu připravuje je úprava a oprava 
náměstí v Hostomicích. Zastupi-
telstvo už rozhodlo, že začneme  
a stalo se. Protože už nechceme dílčí 
„hurá“ akce, ale celkovou a pokud 
možno ve všech souvislostech 
profesionálně promyšlenou inves-
tici, začínáme studií a projektem. 
Proběhlo výběrové řízení a byla 
vybrána projekční kancelář. První 
výstupy by měly být na světě teď 
v podzimních měsících. Zároveň 
probíhají intenzivní jednání o finan-
cování z dotací a zatím to vyhlíží 
velmi nadějně. Až bude projekt, 
který předpokládá minimálně dvě 
etapy výstavby, vypíšeme výběrové 
řízení a vybereme dodavatele.
Očekáváme, že při objemu kolem 
100 mil. Kč se soutěže zúčastní i ti 
největší a nejlepší. Až výsledek této 
soutěže nám řekne, kolik to bude  
stát a jak dlouho to bude trvat.  
Těšíme se ale už teď na kulturní 
prostředí, méně prachu, bezpečnější 
dopravu a hlavně na dobrý pocit  
a hrdost na místo, kde žijeme.
Další nemenší akcí bude výstavba 
vodovodu a kanalizace v Radouši  
a Bezdědicích a výstavba čističky 
pod Radouší. O této akci píše kolega 

■ Co chystá radnice v Hostomicích?
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Maršálek na jiném místě tohoto 
čísla a tak jen pro pořádek: Bude  
to celé stát více než 50 mil. Kč i když 
i tady definitivní cenu a termín 
provedení stanoví výběrové řízení 
na dodavatele stavby a podmínky 
financování, tj. dotace a dosažitelný
podíl městského rozpočtu.
Přebudování Mateřské školy  
v Hostomicích tak, aby kapacita  
a kvalita zařízení odpovídala i per-
spektivní potřebě spádové oblasti 
je akce, která je již také v běhu, 
ale snad ještě více na začátku. 
Předběžný finanční objem potřebné
investice je odhadnut na 12 mil. 
Kč, ale vymyšleno je to tak, aby  
v konečném důsledku byla akce 
pro městský rozpočet neutrální,  
nebo mírně zisková. Jde o to,  
že výstavbou nového zařízení na 
místě stávajícího „horního“ objektu 
by se „dolní“ objekt uvolnil a jeho 
prodej by měl „s jistotou“ uhradit 
podíl města na této, jak doufáme, 
vysoko dotované investici.
To jsou jen ty největší stavební 
investice, které město chce reali-
zovat v nejbližším období. Když 
se rozhlédneme kolem sebe, tak 
tím nejvýraznějším, co kolem nás 
probíhá a proběhlo je dostavba vo-
dovodu a kanalizace v Hostomicích 
a ve Lštěni, dokončení rekonstrukce 
Základní školy v Hostomicích  
a úpravy přechodů v Hostomicích 
u školy, v Radouši a v Bezdědicích. 
Jestli se nám podaří realizovat akce 
tak, je popisuji výše, bude v nejbližší 
době u nás pořádně živo. Věříme 
však, že ten stavební ruch pone-
seme všichni statečně. Vždyť výhled 
je optimistický a na váhání není čas. 
Peníze z dotací nebudou dosažitelné 
věčně a tak se snažme!

Ing.Vladimír Zachoval
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Zhodnocení nového systému  
nakládání s odpady
Město Hostomice zavedlo od počátku tohoto roku nový  
systém nakládání s odpady. Hlavní změnou je fakt, že každý  
občan (majitel rekreačního objektu) je povinen platit  
450,- na osobu (objekt) a zvýšení počtu stanovišť a kontej-
nerů na tříděný odpad.
Tento nový systém se, dle našeho průzkumu, občanům více 
méně zamlouvá; 
1. občanům přináší spoustu výhod – za jednorázový  
 poplatek je každému každý týden vyvezena popelnice,  
 tzn., že se odpad nehromadí lidem doma, méně lidí  
 odpad pálí (což přispívá k lepší kvalitě ovzduší), vzniká  
 méně černých skládek (pokud odpad vyhodím  
 do přírody, tak mne to stojí pořád stejné peníze a navíc  
 riskuji pokutu), atd. 
2. zvýšením počtu míst s kontejnery (a jejich počtu)  
 na tříděný odpad, přidáním kontejnerů na papír, a výmě- 
 nou kontejnerů na plast s malým otvorem pro vhazování  
 plastů za kontejnery, kam lze vhodit plast o velikosti  
 popelnice, se pro spoustu občanů stalo třídění odpadu  
 příjemnější a tudíž se v našem městě začal mnohem  
 více třídit odpad!
Co se týče množství vytříděného odpadu, tak v krajské 
soutěži „My třídíme nejlépe“ se naše město ve své katego-
rii umístilo za 4. čtvrtletí roku 2007 (tzn. před zavedením 
nového systému) na 101. místě z 363 míst a za 1. čtvrtletí 
roku 2008 (tzn. po zavedení nového systému) na 16. místě  
z 369 míst. To znamená skok o 85 příček nahoru! Tímto 
bych chtěl pochválit všechny uvědomělé občany Hosto-
mic, kteří třídí odpad, protože je to pro nás velký úspěch!
Bohužel máme mezi sebou i neplatiče, kteří městu dosud 
nezaplatili povinný poplatek za odpady, ačkoliv je město 
již vyzývalo k uhrazení poplatku. Protože nemůžeme  
po neplatičích dluh nevymáhat (příště by nám nezaplatilo 
mnohem více občanů a ti co by zaplatili, by byli oprávněně 
naštvaní), bude neplatičům nyní vystaven platební výměr 
se zvýšeným poplatkem (až na trojnásobek původní ceny)  
a pokud ani poté nebude dluh městu uhrazen, bude vymáhán 
a to buďto soudně, exekučně, nebo odprodejem pohledávky. 
Apeluji proto na neplatiče, aby svůj dluh neprodleně zapla-
tili, nebo alespoň kontaktovali p. starostu a dohodli se s ním 
na dalším postupu. V opačném případě se mohou dostat  
do nepříjemných majetkových situací.
Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že přechod  
na nový systém se nám vydařil a že je jak pro občany, tak pro 
město velikým přínosem!

Novinky – instalace E-boxu
Naše město se ve spolupráci se společností ASEKOL  
rozhodlo usnadnit občanům třídění vysloužilých malých 

elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost zanést starý 
mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení,  
discman nebo MP3 přehrávač na městský úřad a zdarma  
se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu. 
Je umístěn hned za vchodovými dveřmi do budovy radnice. 
Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz  
a ekologickou likvidaci. 
Hlavním cílem, vedle usnadnění třídění drobných 
elektrozařízení, je zvýšení množství sebraných malých 
spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpa-
du. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé 
materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, 
nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce.  
Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který  
by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení 
odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina 
vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak 
přírodní zdroje a životní prostředí. Podrobnosti o třídění 
elektroodpadu najdete na www.elektrosrot.cz.

■ HOSTOMICKÉ ODPADY
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SK Informuje
Dne 19.7. a 16.8. se uskutečnily  
dva koncerty v rámci projektu  

Hostomické rockové léto.  
Všem občanům, kterým jsme 

hlasitější hudbou narušili večer  
se omlouváme a děkujeme  
za trpělivost a pochopení. 
Výtěžek z tohoto projektu  

bude použit pro rozvoj  
hostomické kopané. 

Po letní přestávce se opět rozběhly 
mistrovské soutěže v kopané.  

SK Hostomice přihlásil  
do letošního ročníku šest mužstev:  

A, B dospělí, dorost, žáci,  
mladší žáci a přípravka.  

Rozpisy utkání jednotlivých  
mužstev najdete v denním tisku. 

Dne 13.9.2008 od 20.00  
se uskuteční v baru Záložna  

taneční zábava. K tanci a poslechu 
hraje skupina ARRABEND.

REAKCE NA ČLÁNEK  
„Proč nebyl v Hostomicích dětský den”  
z červnového vydání Hostomických listů
V loňském, ani letošním roce kulturní komise na dětský den sportovnímu 
klubu nikterak finančně nepřispěla. V loňském roce kulturní komise 
dodala sladkosti a hračky a nabídla svou pomoc. Aktivně ovšem pomohli 
pouze manželé Kubátovi. 
Důsledkem rozdílného pohledu na organizaci dětského dne mezi SK  
a kulturní komisí, nebyla v tomto roce několikaletá tradice pořádání 
dětského dne ze strany SK obnovena. Pořádání dětského dne je ryze  
neziskovou a dobrovolnou akcí, a proto se nabízí otázka: „Proč kulturní 
komise města Hostomice neuspořádala v roce 2008 dětský den?“ Nebyl 
přece problém zjistit na městském úřadu, zda někdo dětský den pořádá, 
nebo ne (SK všechny veřejné akce hlásí na městském úřadu s dostatečným 
časovým předstihem). Na závěr bychom se rádi informovali u autorky 
článku, kde vzala informaci, že SK obdržela finanční příspěvek na dětský
den 2008? Touto nepravdivou informací očernila veškeré aktivity SK  
v očích občanů Hostomic. 
Žádáme o veřejnou omluvu nejen SK ale i všem dobrovolníkům, kteří  
se na organizaci dětského dne v Hostomicích podíleli. 

Sportovní klub Hostomice V.R.

Oprava střechy kostela  
v Hostomicích
Děkuji všem sponzorům a občanům Hostomic, kteří 
přispěli na opravu střechy místního kostela. 
Bez jejich pomoci by nemohl být tento záměr uskutečněn. 
Pán Bůh zaplať.

P. Maksymilian Putyra, správce farnosti
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POSEZENÍ 
V BEZDĚDICÍCH
V měsíci srpnu připravil výbor Svazu tělesně postižených 
v Hostomicích prázdninové posezení v Bezdědicích  
na hřišti. Účastníci si mohli zazpívat lidové písničky  
za doprovodu harmoniky nebo třeba jen přátelsky  
poklábosit. Někteří vyrazili na procházku nově zastavě-
nou částí vesnice. Nálada byla skvělá, počasí se vydařilo. 
Na hřiště přišlo asi 60 lidí. Jedna z příležitostí, kdy se 
členové SZP a obyvatelé obce mohou setkat, se vydařila.
Děkujeme sponzorům - Občanskému sdružení Ma-
racana Bezdědice, p. J. Ernigerovi, p. J. Tejneckému  
a p. Ivo Skálovi, harmonikáři R. Jínovi a ženám, které  
se postaraly o občerstvení - J. Čabounové, S. Součkové,  
R. Kocourkové, D. Zikánové.

Za výbor SZP Hostomice, J. Kordulová



OZNÁMENÍ
■ Pojeďte s námi do Želkovic
SZP Hostomice vás srdečně zve 
ve středu 24. září 2008 na výlet  
do Želkovic. Odjezd auty ve 13.30 hod.  
od papírnictví u školy. Parkování  
na kraji obce před restaurací Špejchar 
v Želkovicích. Prohlídka vesnice, 
občerstvení v country restauraci 
(otevřeno od 15.00 hod.) - příjemné 
posezení uvnitř i venku, možný pěší 
výlet po okolí - asi tříkilometrový  
okruh směrem na Borek. Návrat  
do Hostomic do 17 hodin. Řidiči  
i zájemci o zajištění dopravy se  
nahlásí v papírnictví do 10.9.2008. 
Každý účastník zaplatí řidiči 20,- Kč  
za dopravu.
■ BBkurzy v Hostomicích 
 2008/2009
· výuka angličtiny ve skupinkách  
 nebo individuálně
· vždy v pátky a soboty dvakrát  
 měsíčně
· vhodné pro úplné a věčné  
 začátečníky i pro více pokročilé
O bližší informace si napište na 
BBkurzy@seznam.cz nebo volejte tel. 
603 868 460.
■ Restaurace „u Frajerů“ vás srdeč- 
ně zve v sobotu 13. září od 20.00 hod.  
na posvícenskou zábavu. Hraje sku-
pina „Rytmick“, v průběhu zábavy 
ukázka latinskoamerických tanců,  
k občerstvení „švédské stoly“, vstupné 
80,- Kč. A v pondělí od 14.00 hodin  
na pěknou hodinku při harmonice  
s Fr. Čepelákem.
■ Pozvánka na přednášku
Český svaz včelařů, základní orga-
nizace Hostomice pořádá u příležitosti 
110. výročí založení pro veřejnost 
přednášku lékaře včelaře Mudr. Jiřího 
Brožka na téma:
- alergie - jak ji léčit
- zdravý životní styl
- včelí produkty: med, pyl, propolis,  
 mateří kašička, včelí jed - pro  
 výživu a zdraví člověka.
Přednáška se uskuteční v sobotu  
13. září ve 14.00 hodin na sále restau-
race u Frajerů.

Za ZO ČSV srdečně zve  
Josef Frajer, předseda ZO

■ SK Hostomice pořádá v neděli 
14. září fotbalový vzpomínkový zá-
pas na Zdeňka Eiselta. Výběr Hosto-
mic – Stará garda Slavie Praha, který 
se koná na hřišti SK Hostomice od  
15.00 hodin. Vstupné 40,-Kč, sloso-
vatelné vstupenky.
Kdo byl Zdeněk Eiselt?
Byl to především výborný člověk, ka-
marád a fotbalista. Zdeněk se narodil 
25.7. 1950 ve fotbalové rodině, a tak  
ho tato hra samozřejmě také „chytila“. 
Za žáky poprvé nastoupil v šesti letech 
a v roce 1965 již hrál za dorost. Když 
mu bylo 17 let, všimli si tohoto skvě-
lého levého křídla ve SPARTĚ PRAHA, 
kde zkusil několik tréninků. Zůstal  
však věrný černobílým dresům, neboť  
v té době byla v Hostomicích dobrá  
parta. Od roku 1968 nastupoval  
za dospělé a sázel soupeřům jeden 
gól za druhým. Svoji kariéru ukončil 
ve třiceti letech v roce 1980. Eiseltů 
(Zdeňka, Franty a Jirky) se v jejich 
nejlepších letech báli všichni soupeři  
v kraji. V roce 2001 začal pomáhat 
jako asistent trenéra u B-mužstva, kde 
se vždy snažil předat své zkušenosti 

hráčům a dokázal zde vytvořit skvělou 
partu. Mezi jeho dva velké koníčky 
patřilo houbaření a osada „ZUBRIN“  
a s ní spojený nohejbal, který ovlá-
dal také bravurně. Bohužel, víc nám 
Zdeněk pomoci nemohl. Zemřel po 
těžké nemoci 21.10.2007 v 52 letech.

PODĚKOVÁNÍ
■ Děkuji Městskému úřadu, ČSŽ, 
STP v Hostomicích a všem ostat-
ním, kteří mě potěšili svým přáním  
k mým narozeninám.

Zdeňka Křivánková

■ Dne 11. srpna 2008 pořádal STP 
v Hostomicích přátelské posezení  
v Bezdědicích, za hojné účasti našich 
spoluobčanů. Touto cestou bychom  
chtěli poděkovat všem, kteří se  
podíleli na přípravě pohoštění a zda- 
řilého průběhu posezení. Poděkování 
patří i panu R. Jínovi za hudební  
doprovod.

Členové výboru STP Hostomice

■ Děkuji všem, kteří se přišli rozlou-
čit s panem Jiřím Mikešem z Radouše.

Manželka a děti s rodinami
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■ PODĚKOVÁNÍ ZA KURZY JÓGY. Tímto bych chtěla poděkovat 
ing. Mileně Lisé za přednášky a praktické ukázky cvičení „Jóga  
v denním životě“, které v Hostomicích probíhaly po čtyři páteční 
podvečery na přelomu května a června v tělocvičně ZŠ P. Lisého. 
Zároveň bych chtěla oznámit všem účastnicím tohoto kurzu, že jsou 
u mne k dispozici pěkné fotografie, včetně zde uvedeného společného 
fota. V případě zájmu o fotografie a také o pokračování kurzu volejte 
na číslo: 723 455 330. Markéta Lisá
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KLUB BETLÉM
Program na září 2008:
■ 3. středa, Individuální bezplatné 
poradenství s právničkou od 10.00  
do 12.00 hod.
■ 14. neděle, Drakiáda s návštěvou 
hvězdárny v Žebráce. Pěší výlet, dél-
ka trasy cca 10 km. S sebou svačinu,  
draka, 40 Kč na vstupné a jízdné  
na zpáteční cestu, dobrou náladu. Sraz 
v 8.00 hod. před klubem, návrat kolem 
15.00 hod.
■ 26. pátek, Noc vědců. Pojeďte  
s námi na noční prohlídku hvězdárny. 
Podrobné informace získáte u pracov-
nic klubu telefonicky nebo osobně. 
Nutné přihlásit nejpozději v pondělí 
22.9. Návrat kolem 23.00 hod.
■ Do zahrádky za zvířátky s výkla-
dem pro MŠ a 1.-3.ročník ZŠ si můžete 
individuálně domluvit na telefonu  
724 219 892.
Aktuality:
■ Chtěli byste nám pomoci? Můžete 
pro nás vyrobit dárek z keramiky, který 
použijeme na některé z benefičních
akcí ve prospěch našeho projektu. 
■ Možnost uspořádat oslavu naro-
zenin dětí u nás v klubu. Chtěli byste 
uspořádat oslavu narozenin pro dítě  
s jeho vrstevníky? U nás můžete.
■ Máte nápady, přání? Zveme vás  
ke spolupráci na tvorbě programu 

klubu každou první středu v měsíci 
v 9.30 hod., nebo nám napište vaše  
nápady na email klubu.
■ Kroužky pro děti začínají v říjnu. 
Zápis do kroužků během celého září 
a října vždy v pondělí a ve středu  
od 9.00 do 17.00 hod. v prostorách  
klubu. Zápisné činí 500,-/rok nebo 
300,-/pololetí. Informace na tel. číslech: 
724 219 892 nebo 724 774 299.
Pravidelné klubové činnosti:
Klubové činnosti jsou zdarma, přís-
pěvek je dobrovolný. Zapojit se můžou 
děti od 6 let, mladší pouze v dopro-
vodu rodičů.
■ Každé pondělí: 14.00-15.00 hod., 
řádíme s Bárou (pohybové, míčové 
hry, hry a soutěže venku i v naší nově 
zrekonstruované minitělocvičně).
■ Každá středa: 14.30-15.30 hod., 
jízda na koních.
■ Každá středa: 15.00-16.00 hod., 
klub deskových her.
Dětský koutek a posezení pro ma-
minky v pondělí a ve středu od 9.00  
do 17.00 hod.
■ V pondělí od 9.30 hod., zpívánky 
a tanečky pro nejmenší dětičky  
za doprovodu živé hudby pod vedením 
Zity El Dunia. 
■ Ve středu od 9.00 do 12.00 hod., 
možnost bezplatného hlídání dětí.
■ Keramika pro maminky ve středu 
od 10.00 do 12.00 hod.

■ Bezplatná pomoc v jednání  
s úřady, internet a knihovna. Pomů-
žeme vám s vyplňováním formulářů 
a sestavením úředních dokumentů, 
poskytneme rady a doporučení. 
Pomůžeme vyhledat jednoduché 
věcné informace, adresy poskytovatelů 
služeb, zprostředkujeme konzultace  
se specialisty. Můžete si půjčit knížku  
z naší knihovny, sami si vyhledat  
informace na internetu.

VZPOMÍNKA
■ Dne 28.8. 2008 uplynul 1 rok, co 
nás navždy opustil můj drahý manžel, 
tatínek a dědeček pan Josef Palacký, 
kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. 

Děkují manželka, syn  
a dcery s rodinami

ZUBNÍ POHOTOVOST
■ 6. a 7.9. MUDr. Slivka Josef 
 Beroun, tel. 311 513 313

■ 13. a 14.9. MUDr. Srpová Marcela 
 Hořovice (Alba), tel. 311 512 119

■ 20. a 21.9. MUDr. Svobodová Eliška 
 Komárov, (Buzuluk), tel. 311 572 389

■ 27. a 28.9. MUDr. Pillmanová Irena 
 Beroun, tel. 311 600 220

Pohotovost je od 8.00 do 11.00 hodin.

Vydává: MěÚ Hostomice
Odpovědná osoba: Vít Šťáhlavský
Redakce: Ing. Vladimír Zachoval, Vít Maršálek, 
Petr Lachman, Karel Grunt, Eva Macková
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Uzávěrka HL je vždy 22. den v měsíci.
Do té doby můžete své příspěvky předávat písemně 
pí Merunové na MěÚ, telefonicky nebo faxem 
na číslo 311 584 116, nejlépe však v elektronické 
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Děkujeme za příspěvky

JAZYKOVÁ ŠKOLA  
SMETANOVÁ

Mírové náměstí 70, Dobříš 
Tel.: +420 605 986 129 

silva@jazykovaskoladobris.cz 
www.jazykovaskoladobris.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
se koná dne 1. září 2008 od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 19.00 hod.

ZÁPIS DO JAZYKOVÝCH KURZŮ  
se koná ve dnech od 1. do 5. září 2008 od 13.00 do 20.00 hod.


