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Po letošním zápisu dětí do MŠ nastala stejná situace jako poslední 
roky - mnoho dětí nebylo, k nelibosti rodičů, přijato se zdůvodněním  
o nedostatečné kapacitě předškolního zařízení. Proto bylo už v dubnu 
2009 rozhodnuto na veřejném zasedání zastupitelstva o vybudování  
nového oddělení MŠ v 1. patře hasičské zbrojnice na Tyršově náměstí  
v Hostomicích. K tomuto rozhodnutí mohlo dojít po souhlasu  
zástupců Sboru dobrovolných hasičů s tímto využitím prostor. 
Po vydání stavebního povolení a oslovení 4 místních stavebních firem,
kdy pro 3 firmy nebylo možné dodržet termín 1. září 2009 - pro MŠ 
a MěÚ však bezpodmínečný, byla vybrána firma otce a syna Odlasových.
Práce byly zahájeny 20. července a ve vysoké kvalitě byly skončeny  
a předány městu v termínu (předávací protokol z 21. srpna 2009). 
Navíc byl objekt hasičské zbrojnice, a tím i pošty, napojen na městský  
vodovod a splaškovou kanalizaci. Současně byla pro potřeby nové-
ho oddělení MŠ oplocena část parku, přiléhající k hasičské zbrojnici,  
jako zahrada pro pobyt dětí, vč. přístupového chodníku. Na tuto zahradu 
budou následně osazeny lavičky a pískoviště.
Po předání začal sprint kvůli zajištění nezbytného vybavení  
- židličky, stoly, kuchyňské vybavení atd. atd. Vše bylo zajištěno 
díky vstřícnému přístupu firem a jednotlivců, kteří pochopili 
situaci a spolupracovali víc, než jsme si troufali po nich žádat. Díky 
tomu se tedy podařilo vybudovat nové oddělení pro 23 dětí. Navíc 
se to podařilo bez finančního přispění krajského úřadu, pouze 
z vlastních prostředků, i když pan hejtman tak rád vykládá o pomoci 
všem, kteří potřebují řešit problém nedostatečné kapacity MŠ. 
Na druhou stranu je však třeba poděkovat p. Martínkové z odboru 
školství, mládeže a sportu za výraznou pomoc, kdy ve velice krátkém 
čase vyřídila všechny administrativní záležitosti spojené s rozšířením  
kapacity, vč. navýšení finančních prostředků na nové zaměstnance 
(2,7 úvazku a 0,3 úvazku bude financováno z prostředků města).
Na závěr dovolte, abych popřál dětem příjemné chvíle strávené v nových 
prostorách a rodičům klid, že jejich děti jsou v dobré péči a pěkném 
prostředí. Petr Lachman

■ Nové oddělení Mateřské školy Hostomice
PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI 
NA AKCI:
■ Otec a syn ODLASOVI  
 - Hostomice, a jejich subdodavatelé 
■ v.d. TVAR Klatovy  
 - židličky a stolky 
■ HILMA Litoměřice  
 - pokrývky, polštáře, povlečení 
■ BENJAMIN Buchlovice - matrace 
■ DSD Metalic s.r.o. Plzeň,  
 p. Nádrazský - vybavení kuchyně 
■ ŠINDLER Příbram  
 - vodovod, kanalizace 
■ Truhlářství HAVRLÍK - Ohrazenice 
■ Bazar IVETA - Hostomice 
■ Stanislav BUDIL - Hostomice 
■ Jan NÁDVORNÍK - Hostomice 
■ Eva KLOZÍKOVÁ - Hostomice 
■ Eva NÁDVORNÍKOVÁ  
 - Hostomice 
■ Julius KOVÁČ - Hostomice 
■ Růžena PÁVIŠOVÁ - Hostomice 
■ Helena PINCOVÁ - Hostomice 
■ Renáta TERKOŠOVÁ - Hostomice 
■ Libor KŘÍŽEK - Hostomice 
■ Manželé ZENGERLE – Hostomice

5. ZÁŘÍ OD 9.00 DO 11.00 HODIN 
PROBĚHNE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V MŠ V HASIČSKÉ ZBROJNICI. 
VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI!
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■ HOSTOMICKÉ NÁMĚSTÍ
Zásadní prioritou ve volebním programu občanských kandidátek byla rekon-
strukce hostomického náměstí. 
Po dvou letech úporného zápasu o profinancování přece jen ještě důležitější 
investice – dobudování vodovodu a kanalizace v Hostomicích a Lštěni - a při 
vědomí nutnosti vybudovat vodovod a kanalizaci v Radouši a Bezdědicích  
i s novou čističkou pod Radouší, jsme se na konci minulého roku začali zabývat 
zmíněnou rekonstrukcí hostomického náměstí.
Stav náměstí je ostudný a jeho úprava bude velmi náročná. Náročná finančně,
organizačně, časově. 
Na podzim jsme provedli výběrové řízení na projekt s velmi jednoduchým 
kriteriem – cenou. Vítězná firma nás rychle poučila, že takto se to asi úspěšně
zvládnout nedá. Nebyl splněn ani termín, ani zadání a do projektu nebyly  
promítnuty ani logické a průběžně sdělované připomínky ze strany města. 
Protože i předběžné přísliby dotací se po nástupu nového vedení kraje po loňských 
volbách ukázaly jako nereálné, rozhodlo zastupitelstvo o tom, že k rekonstrukci 
náměstí přistoupíme podstatně odpovědněji a zorganizujeme řádnou architek-
tonicko-urbanistickou soutěž. Je třeba si uvědomit, že takovouto rekonstrukcí  
máme šanci významně povýšit kvalitu nejzásadnějšího veřejného prostoru  
v Hostomicích a zároveň i možnost tento prostor „pohřbít“ na několik desítek  
let dopředu. Právě proto bychom neměli věc vidět jen dnešníma očima,  
ale i pohledem generací, které přijdou po nás.
Podstatným krokem ke správnému postupu byla konzultace, kterou jsme  
s panem starostou Šťáhlavským a šéfem stavební komise, panem Lachmanem  
absolvovali se starostou města Dobříše, Mgr. Jaroslavem Melšou a paní Mgr. 
Lenkou Mazochovou, která má tuto práci na dobříšské radnici na starosti a nyní 
i čerstvě za sebou. Kolegové z Dobříše k nám byli velmi vstřícní a podrobně nám 
své zkušenosti popsali, a dokonce i předali jakýsi manuál v písemné podobě. Tento 
zahrnuje popis všech zásadních fází přípravy rekonstrukce náměstí. Jedná se o:
- stanovení týmu, který se bude přípravou zabývat
- organizaci anket a dalších forem zjišťování skutečných potřeb využití náměstí
- vlastní architektonicko–urbanistickou soutěž cestou české komory architektů
- vypracování projektové dokumentace k vítěznému návrhu
- průběžné projednávání budoucí podoby náměstí s veřejností
- souběžné zajišťování profinancování celé akce.
Z konzultace vyplynulo, že se rozhodně nebude jednat o akci levnou. Teď  
nemám na mysli vlastní rekonstrukci, ale celou přípravu a soutěž. Je třeba  
zaplatit kvalitní a renomovanou porotu (na Dobříš se podařilo angažovat mimo 
jiných i pány Lábuse a Pleskota a to je opravdu 1. liga). Dále je nutné vypsat ceny 
do vlastní soutěže a zaplatit provedení vítězného projektu. Už od úvodní fáze je 
užitečné angažovat poradenskou firmu pro zpracování dotační žádosti. I úvodní
fáze přípravy rekonstrukce mohou totiž být pro získání dotace zásadní. 
Nelze asi počítat s tím, že tato akce bude hotova do konce tohoto volebního  
období. O to větší důraz je nezbytné klást na široký souhlas a co nejlepší infor-
movanost všech. Berte prosím tento článek jako první skromný příspěvek.

Ing.Vladimír Zachoval

Ulice v Hostomicích
Během léta vešly v platnost oficiál-
ně názvy ulic v Hostomicích, to 
znamená, že od léta jsou občané 
Hostomic povinni při styku s úřady 
jako adresu používat „název ulice“ 
a „číslo popisné“ (doposud se pou- 
žíval název města + číslo popisné). 
Většinou byly použity názvy ulic 
tak, jak byly používány v minu-
losti. Pouze u názvů ulic, kde se po-
užívaly dva názvy, byly schváleny 
používanější názvy (např. z názvů 
ulice „Kpt. Jaroše“ / „Bubenická“ 
byl vybrán název „Bubenická“). 
Ulicím bez názvů byl název  
schválen dle návrhů zastupitelů  
a občanů.
Pokud si nejste jisti, jak se jmenuje 
ulice, ve které bydlíte, můžete se  
v úřední dny informovat na MěÚ.
Dále upozorňujeme občany, že 
město v příštích dnech začne  
osazovat cedule s názvy ulic, a to 
většinou na rohové domy (ploty), 
či na domy na rozhraní ulic. S ma-
jiteli nemovitostí, kterých se toto 
týká, bude samozřejmě věc kon- 
zultována, ale zároveň upozorňu-
jeme, že majitelé nemovitostí mají  
povinnost respektovat umístění 
cedulí s názvem ulice na svých  
domech či plotech. Vít Maršálek
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MĚSTSKÝ ÚŘAD 
INFORMUJE

■ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ  
se uskuteční ve středu 23. září  

od 18.00 hod. v malé zasedací síni 
MěÚ Hostomice.

■ Městská knihovna  
v Hostomicích prosí všechny 
čtenáře, aby při své nejbližší 

návštěvě přinesli do knihovny 
VŠECHNY vypůjčené knihy  

a časopisy, tj. i ty, které nedočetli 
a budou si je chtít znovu půjčit. 

Vzhledem k tomu, že byl zaveden 
nový výpůjční systém, nemůže 

se čtenář bez tohoto kroku 
přeregistrovat a něco si půjčit.

Přítomni: V. Šťáhlavský,  
Ing. V. Zachoval, V. Maršálek,  
Ing. J. Jirák, E. Fajrajzlová

Omluveni: Ing. P. Brůžek.  
Mgr. J. Walterová, J. Nádvorník

Neomluveni: V. Malecký

Zastupitelstvo města Hostomice:

1. Neschvaluje:

a) podání žádosti o dotaci na revitali- 
 zaci Tyršova náměstí z programu  
 „ROP NUTS II“ Střední Čechy  
 – 3.3 – Rozvoj venkova. 
 Hlasování: 0-5-0  
 (pro-proti-zdržel se)

2. Schvaluje:
a) zadání I. změny územního plánu  
 města Hostomice za účelem  
 zakreslení vedení trasy vodovodu  
 a kanalizace a umístění nové ČOV  
 v Radouši. 
 Hlasování: 5-0-0
3. Ukládá:
a) p. starostovi jednat s městem  
 Dobříš (případně jinými) o předání  
 zkušeností se zadáním architekto- 
 nické soutěže na revitalizaci  
 náměstí.
b) p. starostovi zahájit přípravné práce  
 na zadání architektonické soutěže  
 na revitalizaci náměstí.
Usnesení: hlasování: 5-0-0

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
MĚSTA HOSTOMICE Č. 7/09 KONANÉHO DNE 29. ČERVENCE 2009  

OD 18.00 HOD. NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ V HOSTOMICÍCH

Pomník Rudé armádě
Zastupitelstvo mě pověřilo jednáním o přesunutí  
pomníku ve střední části Tyršova náměstí, a to z dů-
vodu výstavby dětského hřiště, na které jsme se dohodli 
na veřejném zasedání. Jelikož město nemá v současné 
době jiný vhodný pozemek a v blízkosti je zahrada 
nového oddělení mateřské školy, bude hřiště umístěno 
místo zmíněného pomníku. 
Přesunutí jsem konzultoval s pí Markovou z MěÚ 
v Hořovicích, oddělení památkové péče. Zde jsem 
obdržel informaci, že pomník je v centrální evidenci 
válečných hrobů, a tím pádem jakákoli manipulace  
s pomníkem spadá do kompetence Ministerstva obra- 
ny ČR. Písemně jsem jej kontaktoval a seznámil 
příslušný odbor s naším záměrem. 
V odpovědi Ministerstva obrany České republiky je  
napsáno: „Pomník vedený v Centrální evidenci váleč-
ných hrobů pod číslem ZCE 2108-2901 není válečným 
hrobem v souladu s § 2 zákona č. 122/2004 Sb.,  
o válečných hrobech a pietních místech a jeho přemís-
tění, či jiná změna nepodléhá souhlasu Ministerstva 
obrany České republiky“. 
Pomník se stal terčem vandalů, jak je vidět i na foto-
grafii.  Domnívám se, že nejlepším řešením je desku
z pomníku nechat opravit a pietně přenést na místní 
hřbitov – umístit ji na hrob válečných obětí na novém 
hřbitově. S tímto řešením telefonicky souhlasila  
i Česko-Ruská společnost o.s., která je následnickou 
organizací SČSP. Vít Šťáhlavský, starosta
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Kácení stromů v Hostomicích
Během měsíce srpna bylo v parku na náměstí vykáceno několik 
stromů. Jednalo se o stromy, jež arboristický posudek, který si 
nechalo město v minulých letech vypracovat, označil za stromy 
určené ke kácení (většinou ze zdravotních důvodů). Takovýchto 
stromů je na náměstí v Hostomicích téměř polovina. Město se 
však snaží (pokud je to možné) stromy na náměstí udržet co 
nejdéle a to proto, že v současnosti ještě nemáme zpracovaný 
projekt revitalizace hostomického náměstí, a tudíž bychom 
nemohli koncepčně vysazovat nové stromy.
Ze stromů, které byly pokáceny v minulých dnech, byly některé 
pokáceny pro jejich již nebezpečný zdravotní stav a ostatní 
ustoupily dětskému hřišti. Zdůrazňuji však, že se nejednalo  
o stromy, které byly pokáceny jenom kvůli hřišti, ale proto, že 
byly určeny odborným posudkem ke kácení a výstavba hřiště 
pokácení jen urychlila. Toto zdůrazňuji zejména proto, že na 
popud některých hostomických občanů se kácením stromů 
zabýval jak Berounský deník, tak Česká inspekce životního 
prostředí, která shledala, že kácení bylo oprávněné, a naopak 
doporučila pokácet všechny stromy určené ke kácení najednou, 
což zástupci města odmítli.
Město Hostomice dlouhodobě o stromy ve městě pečuje, což 
dokládá i částka vynaložená pro tyto účely od roku 2007, která 
činí více než 170.000,- Kč. V současné době se zpracovává  
arboristický posudek na všechny stromy ve všech zastavěných 
částech města (mimo hostomického náměstí a Radouše, kde je 
již zpracován). Na podkladě tohoto posudku budou pokáceny 
všechny stromy, které posudek označí za kritické, a ostatní bu-
dou postupně ošetřovány. Bohužel k péči o stromy samozřejmě 
neodmyslitelně patří i kácení stromů, a to zejména v intravi-
lánech sídel, protože na rozdíl od extravilánu, kde je možné 
strom nechat dožít a rozpadnout, v intravilánech toto nelze  
a je nutné brát zřetel na provozní bezpečnost stromů. Na dru-
hou stranu, pokud to není nutné a strom je možné ošetřit,  
je žádoucí strom co nejdéle zachovat a věnovat mu odbornou 
péči, protože na místo pokáceného stromu se nový strom strašně 
špatně vrací a moc dlouho trvá, než nový strom plnohodnotně 
nahradí ten pokácený. 
Za vykácené stromy musíme samozřejmě vysázet nové.  
Do konce roku se nám snad podaří vysázet konečně stromy  
v Malostranské ulici a zkusíme připravit výsadbu i v další ulici.

Vít Maršálek

Ošetření památných stromů
Občanské sdružení Symbióza dostalo dotaci od Středočeského 
kraje na ošetření památných stromů v Hostomicích  
a Bezdědicích. Peníze na spoluúčast dotace darovali OS  
Symbióza manželé Hrdouškovi, za což jim i Středočeskému 
kraji patří obrovský dík! Vít Maršálek, OS Symbióza

V Bezdědicích „pes nechcípl“
„Co se to v těch Bezdědicích děje?“ říkali si asi řidiči 
projíždějící 15. srpna touto vesnicí. 
Odpověď je prostá. Po pěti letech, kdy se posvícení  
a pouť slavily na hřišti, se posezení vrátilo na oblíbe-
né místo, pod lípu na návsi. Tam proto vyrostl stan 
kryjící stoly, lavičky, ozývala se hudba a dokonce zpěv 
lidí. Občas se někdo odhodlal i k tanci a nechybělo 
ani něco dobrého k snědku a točené pivo. Děti se  
pro změnu vyřádily na novém hřišti hned vedle. 
Lidé tento den přicházeli do Bezdědic za různými 
účely. Někteří směřovali ke zmíněnému posezení, jiní 
se vydali do kostela, kde se odpoledne konala mše. 
Ani dopoledne nebylo klidné, protože na místním 
hřišti se pořádal „Posvícenský nohejbalový turnaj“. 
Zúčastnilo se ho deset mužských i ženských týmů 
z Bezdědic, Radouše, Neumětel, Lážovic, Osova, 
Vižiny i Pičína.
Ať si kdo chce říká o životě na vesnici co chce,  
ale Bezdědičtí si klidně můžou říct: „Tady pes  
nechcípl.“ Jana Císařová
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SK informuje
Úvodem bychom rádi poděkovali 
všem, kteří vydrželi prázdninové 
večery s rockovou muzikou. Chá-
peme, že ne všem se tato muzika 
líbí a máte naše díky za pochopení. 
Chápeme i ty, co si stěžovali. Všem, 
kterým jsme zkazili dva prázdni-
nové večery, vzkazujeme, že výtěžek 
z těchto dvou akci bude použit  
na rozvoj mládežnické kopané.

Velké rozhodování
Skončila okurková sezóna a zostra 
začala sezóna nová. Odstartoval  
nový ročník fotbalových soutěží 
(výsledky úvodních kol již jistě 
znáte). 
Odstartovaly ovšem také velké sta-
rosti vedení SK. Areál sportovního 
klubu se z části rozkládá na pozemku 
arcibiskupství pražského, který má 
ve správě Římskokatolická farnost 
Hořovice. Tam jako správce působí 
pan páter. V době, kdy byl ukončen 
ze strany arcibiskupství pronájem 
panu Škardovi, začal SK vyjednávat 
o pronájmu zmíněných pozemků. 
Ze strany Římskokatolické farnosti 
Hořovice byla navržena neúměrně 
vysoká částka za roční pronájem. 
V případě, že by na tuto částku SK 
přistoupil, musel by nastavit členské 
příspěvky minimálně na 2500,- Kč  
u dospělých a 1800,- Kč u dětí  
a důchodců. 
Místní farnost nezviklalo ani do-
poručení arcibiskupství pražského, 
které navrhovalo částku pro SK 
přijatelnou. (Arcibiskupství pražské 
- správa majetku má rozhodující 
právo v tom, zda se smlouva uzavře, 
nebo ne).
A nyní nastává to velké rozhodnutí 
– přijmout smlouvu místní farnosti 
a tím pádem drasticky zvednout 
členské příspěvky, nebo dále vyjed-
návat s místním panem farářem  
a riskovat ztrátu části svých sporto-
višť v případě, že k dohodě nedojde?

Václav Rybák

■ ČLENOVÉ STP V JIŽNÍCH ČECHÁCH
Na začátek prázdnin připravil výbor STP v Hostomicích pro své členy výlet  
do jižních Čech, do míst vyhledávaných turisty pro nepřeberné možnosti výletů 
v romantickém zalesněném údolí Lužnice. Zúčastnilo se ho 48 zájemců.
Nejprve jsme se vydali do poutního místa Klokoty, pěkně upraveného barok-
ního areálu poblíž Tábora. Poté jsme měli možnost prohlédnout si historické 
náměstí v Táboře. Odpoledne jsme strávili v lázeňském městě Bechyni. Někteří 
vystoupili na věž kostela sv. Matěje s překrásnou vyhlídkou do okolí. Společně 
jsme navštívili bývalý františkánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny  
Marie a terasovité klášterní zahrady s uchvacujícím pohledem do hlubokého 
údolí Lužnice. Bezesporu nejkrásnější pohled na město nabízí monumentální  
52 m vysoký a více než 200 m široký železobetonový most, nazývaný hrdě 
„Bechyňská duha“. Měli jsme možnost navštívit zámek, místní lázně i jiná  
zajímavá místa. Výlet se vydařil.
Rádi bychom poděkovali panu Jiřímu Přibylovi, řidiči autobusu, za vstřícnost  
a okresnímu výboru STP v Berouně za finanční podporu.

Jiřina Kordulová



SPOLEČENSKÁ RUBRIKA / INZERCE

6 HOSTOMICKÉ LISTY

OZNÁMENÍ
■ Zájemci o výlet do barokního areálu  
Skalka u Mníšku pod Brdy (kostelík  
sv. Máří Magdalény, klášter, křížová cesta), 
přihlaste se do 10.9. v papírnictví u školy. 
Výlet se uskuteční ve středu 16.9.2009, 
odjezd autobusem ve 13.00 hodin od ZŠ,  
návrat do 18 hodin. Počítejte s chůzí k are- 
álu po lesní cestě (asi 1 km). Zastávka 
v Mníšku pod Brdy – volný program. 
Možnost posezení v cukrárně, hospůdce. 
Člen STP 50,- Kč, nečlen 70,- Kč. Nutno  
zaplatit předem.

Výbor STP Hostomice

■ Restaurace U Frajerů vás srdečně zve 
na posvícenskou zábavu dne 12.9.2009  
od 20 hodin. Jsou pro vás připraveny 
švédské stoly po celý večer a westernová 
show. Hraje a zpívá duo Melody, vše v ceně. 
Vstupné 120 Kč. Těšíme se na vás.

■ Restaurace U Frajerů vás srdečně zve  
na pěknou hodinku dne 14.9.2009 od  
14 hodin. Hraje a zpívá František Čepelák  
s bubeníkem. Je pro vás připravené pohoš-
tění a příjemná cena piva Staropramen. 
Těšíme se na vás. 

■ Klub Radouš  
 - program na září 2009:
4. Hity na přání 
 DJ Sunny, od 21.00 hod.
5. Posvícenská 
 Galaxis, od 20.00 hod.
6. Pěkná, od 16.00 hod.
11. Dance Party 
 show DJ Sunny a DJ Slejdy, večer plný  
 zábavy a soutěží, od 21.00 hod.
12. Rockkotéka, rockový večer 
 DJ Stenny, od 21.00 hod.
18. Hity na přání 
 DJ Slejdy, od 21.00 hod.
19. Travesti Show, od 21.00 hod.
25. Slavnosti Slunovratu DJ R. Lettl
26. Hity na přání 
 DJ Slejdy, od 21.00 hod.

■ Od 1.8.2009 jsem zahájila praxi v ka- 
deřnictví na Dobříši. Lze se objednat po 
telefonické domluvě na čísle 723 426 903. 
Nabízím:  
· česání společenských účesů 
· chemické narovnávání vlasů 
· barvení, odbarvování, melírování 
· stříhání pánské, dámské i dětské.

Lucie Palivcová

■ Masáže Pavlína Duníková, Tyršovo 
nám. 25, Hostomice (u squashového  
centra) telefon: 731 455 09.

· klasické sportovní a rekondiční masáže 
· detoxikační masáž medem
· baňkování
· vakuová masáž
· moxování
· lymfodrenáž
· kosmetická lymfodrenáž
· indická masáž hlavy + antistresová  
 masáž

■ BBkurzy v Hostomicích 2009
září 2009 – únor 2010
· výuka angličtiny ve skupinkách 
· vždy v pátky nebo soboty dvakrát  
 měsíčně (blok 4 x 45 minut)
· pro úplné začátečníky, falešné začá- 
 tečníky a mírně pokročilé
Bližší informace na www.bb-kurzy.cz  
nebo volejte 603/868 460.

■ Taneční kursy ve Společenském domě 
Hořovice.
Mládež: pátky od 11.9.2009
Začátečníci Z6 od 18.00 do 20.00 hod.
Začátečníci Z8 od 20.15 do 22.15 hod.
Dospělí: středy od 7.10.2009
Začátečníci od 18.00 do 19.50 hod.
Pokročilí od 20.10 do 22.00 hod.
Zápis: telefony 251 614 550, 603 238 090,  
email: vasova@volny.cz, www.tanecni.net

■ Telefonická krizová linka pro zdra-
votně postižené – Potřebujete pomoc? 
Nevíte si rady? Zavolejte bezplatnou linku 
800 246 642. – Narodilo se vám postižené 
dítě? Potřebujete poradit? Nevíte, na jakou 
dávku máte nárok? Potřebujete vhodnou  
kompenzační pomůcku? Potřebujete osob-
ní asistenci? Ztratili jste práci? Linka je 
v provozu 24 hodin denně po celý rok. 
Provozuje: PROSAZ – Společnost pro  
sociální rehabilitaci občanů se zdravot-
ním postižením, Kodymova 2526, Praha 5, 
prosaz@prosaz.cz, IČ: 43005853.

PODĚKOVÁNÍ
■ Děkujeme všem, kteří se zúčastnili  
posledního rozloučení s paní Annou 
Jozífkovou, za projevy soustrasti a květi- 
nové dary. 

Dcery s rodinami, sestry a bratr

■ Děkuji všem přátelům a spoluobčanům 
za projevy soustrasti a účast na posledním 
rozloučení s mojí manželkou, paní Věrou 
Veselou z Hostomic.

Jaroslav Veselý
■ Děkujeme všem přátelům a známým 
za projevy soustrasti a květinové dary při 
pohřbu paní Růženy Eiseltové. 

Synové s rodinami
■ Rodina Kačírkova ze Želkovic chce 
poděkovat hasičům ze sboru Hostomice, 
Radouš a Hořovice za obětavý a bleskový 
zásah při červnové povodni.

VZPOMÍNKA
■ Dne 5.8.2009 jsme si připomněli 
nedožité 90. narozeniny naší maminky 
a babičky, paní Marie Veselé z Hostomic. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Rodiny Motlova, Svobodova a Veselých

ZUBNÍ POHOTOVOST
Září 2009:
■ 5. a 6. MUDr. Karel Zdeněk 
 Beroun, tel. 311 746 414
■ 12. a 13. MUDr. Brotánková Helena 
 Hořovice, tel. 311 513 453
■ 19. a 20. MUDr. Krůta Václav 
 Beroun, tel. 311 625 901
■ 25. MUDr. Laštovičková Václava 
 Komárov, tel. 311 572 765
■ 26. MUDr. Neužilová Jarmila 
 Komárov, tel. 311 572 135
■ 27. a 28. MUDr. Neužil Miloslav 
 Cerhovice, tel. 311 577 559
Pohotovost je od 8.00 do 11.00 hodin.
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