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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOSTOMICE
ZE DNE 11. 7. 2007
Zastupitelstvem byly
navrženy a schváleny
následující body:
1. Členové návrhové komise:
Ing. Pavel Brůžek, Vít Maršálek
Zapisovatel: Ing. Jaroslav Jirák
Ověřovatelé zápisu: Eva Fajrajzlová, Ing. Vladimír Zachoval
2. Revokace prodeje pozemku Na
Hřibu p. Müllerovi a pí Vostracké po předchozím písemném
vyjádření všech zúčastněných
sousedů.
Schváleno jednohlasně
3. Oznámení na vývěsce týkající se
prodeje pozemku parc. č. 1313
v k.ú. Hostomice o výměře 77m2.
Schváleno jednohlasně
4. Dary města Hostomice zájmovým organizacím a sdružením:
4.1. Šachový klub – turnaj v bleskovém šachu, 2 000,Pro: 6; Proti 0; Zdržel se 1
4.2. Český svaz žen – taneční
kurzy jaro, podzim, 2 000,Pro 6; Proti: 0; Zdržel se: 1
4.3. Vlastivědný a dokumentační
fond, požadavek 5 000,Neschváleno jednohlasně
4.4. Jízda parního vlaku, 2 000,Neschváleno jednohlasně
4.5. Sponzorování nemocnice
Hořovice – odložení tohoto bodu.
Schváleno jednohlasně

4.6. Azylový dům a azylová
služba v Berouně, 2 000,Neschváleno jednohlasně
4.7. Český svaz ochránců přírody v Rokycanech, 2 000,Neschváleno jednohlasně
4.8. Základní organizace svazu
nedoslýchavých a neslyšících
v Hořovicích, 2 000,Neschváleno jednohlasně
4.9. Azylový dům Sv. Jakuba
v Berouně, 2 000,Neschváleno jednohlasně
4.10. Svaz tělesně postižených
v Hořovicích, 2 000,Neschváleno jednohlasně
4.11. Základní organizace včelařů
v Hostomicích – léčba a ošetřování včelstev, žádáno
3 875,-, návrh na příspěvek ve
výši 2 000,Pro 6; Proti 0; Zdržel se 1
4.12. Český zahrádkářský svaz
v Hostomicích, 2 000,Pro: 5; Proti: 0; Zdržel se: 2
4.33. Sdružení tělesně
postižených v Hostomicích,
2 000,Schváleno jednohlasně
5. Smlouvy o smlouvách budoucích k akcím plynovodních
přípojek v ulicích Široká, Polní,
Pobřežní – odložení tohoto bodu.
Schváleno jednohlasně

6. Rozpočtová opatření č. 4/2007.
Schváleno jednohlasně
7. Zadání zpracování lesního hospodářského plánu ﬁrmě Lesoprojekt Stará Boleslav.
Schváleno jednohlasně
8. Konání sbírky na úpravu náměstí
v Hostomicích.
Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 1
9. Konání sbírky na dopravní značení u ZŠ v Hostomicích.
Schváleno jednohlasně
Zastupitelstvo bere na vědomí
všechny body v různém a body
diskuse.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
INFORMUJE
• Veřejné zasedání zastupitelstva se koná 8. 8. od 18
hodin v sále hasičské zbrojnice v Hostomicích.
• Vyzýváme občany, aby
zbytečně neplýtvali vodou
a dodržovali přísný zákaz
užívání městské vody
k napouštění bazénů, zalévání, mytí aut apod.
• Radnice má otevřeno pro
veřejnost vždy první sobotu
v měsíci od 8 do 11 hodin, tj.
4. srpna a 1. září.

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK V ZŠ PAVLA LISÉHO
Školní rok 2006/2007 byl ukončen 29. 6. 2007 s 261 žáky (136
chlapců a 125 dívek). Z celkového počtu žáků prospělo s vyznamenáním 128 žáků, tj. 49 %.

Vzdělávací program školy vycházel
ze standardních učebních dokumentů MŠMT pro 1. – 9. roč., základní
škola. Během posledních 4 let byly
postupně navyšovány vyučovací

hodiny ve 3. – 9.ročníku. Výuka anglického jazyka byla nově zahájena už
ve 3. ročníku s dotací 3 hodin týdně.
Volitelné předměty se vyučují od
7. ročníku.

Plavecký výcvik
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Plán práce ZŠ navazoval na vzdělávací program a zahrnoval organizaci
školního roku, oblast výchovně vzdělávacího procesu, materiální zabezpečení a výhledové hospodářské
úkoly, řízení a kontrolu, školní program pedagogicko psychologického
poradenství, další vzdělávání pedagogických pracovníků, soutěže a olympiády žáků, minimální preventivní
program, environmentální program,
kurz GO!, činnost žákovské rady aj.
Environmentální program působil na
žáky jednotlivých ročníků v oblasti
rozvíjení smyslu pro krásy přírody
jako přirozeného životního prostředí.
Seznamoval je s chováním v přírodě,
chráněnými a ohroženými druhy,
ochranou půdy a území, chráněnými
rostlinami, významem lesa, ekologickými problémy světa, zásahy člověka
do krajiny, důsledky industrializace
aj. Žáci se také účastnili na údržbě
vodních pramenů v Zátoře. Environmentální program prolínal řadou
vyučovacích předmětů a činností ŠD.
Vyučování bylo vhodně doplňováno
kulturními pořady pro žáky, exkurzemi, výlety, besedami, soutěžemi a dalšími aktivitami.
Jednotlivé třídní kolektivy navštívily Divadlo Příbram, Úřad prá-

Dovednostní soutěže
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Lyžařský výcvik

ce Beroun, čistička odpadních vod
v Hostomicích, CHKO Karlštejnsko,
Národní muzeum v Praze, plzeňské
a berounské muzeum, ZOO Plzeň,
rozhlednu na Studeném, Točník s programem Pohádkový hrad, Parlament
ČR v Praze, Tetín, sklárnu Nižbor,
skanzen v Přerově nad Labem, ekologickou zahradu Botanicus, ﬁrmu
Mandík, Náprstkovo muzeum v Praze, Hornické muzeum v Příbrami aj.
Žáci se účastnili soutěží ve ﬂorbalu, v kopané Coca Cola Cup – zde
bojovali až v semiﬁnále v Plzni,
výtvarných soutěží, olympiád, Pythagoriády, matematické soutěže Klokan pro 3. – 9.roč. aj. Velmi dobrých
výsledků jsme dosáhli v olympiádě
v matematice a českém jazyce, kde

žákyně postoupila až do krajského
kola v Praze.
Z dalších akcí byl velmi úspěšný
školní velikonoční jarmark s čistým
ziskem cca 13 500 Kč. Z výtěžku byl
zakoupen boxovací pytel, ﬂorbalové
vybavení. Zbývající ﬁnanční prostředky jsou uloženy k případné potřebě
na účtu SRPŠ.
Díky sponzorům a SRPŠ bylo
zakoupeno dalších 5 počítačů do
učebny informatiky, chemie a relaxační učebny.
Pro žáky 2. a 3. třídy byl zajištěn
plavecký kurz v Plavecké škole Kapka v Hořovicích. Výcviku se zúčastnilo celkem 33 dětí. Lyžařský kurz
pro žáky 7. ročníků se konal v únoru v Jizerských horách s 32 žáky.

Velikonoční jarmark

Letošní sněhové podmínky nebyly
příznivé, přesto žáci několik dní měli
možnost lyžovat. Ve školní družině
pracovala 2 oddělení s celkovým
počtem 50 dětí. V rámci provozu ŠD
pracovaly 4 zájmové kroužky (šikovné ruce, výtvarný – vždy ve dvou
odděleních). Mezi nejoblíbenější
akce ŠD patřilo Halloweenské odpoledne, Mikuláš, Štědré odpoledne
před Vánocemi s besídkou pro veřejnost, karneval masek, velikonoční
jarmark, oslava Dne dětí aj.
Část prázdnin již dětem uběhla,
přejeme žákům, rodičům, občanům i sponzorům příjemný zbytek
léta. Dne 3. září zahájíme školní rok
2007/2008.
Mgr. J. Walterová

DOTACE PRO ZŠ V HOSTOMICÍCH
V rámci environmentální výchovy na školách získalo město pro ZŠ
Pavla Lisého dotaci od Fondu životního prostředí Středočeského
kraje. Dotace byla schválena v požadované výši, tj. cca 30 tisíc Kč
na projekt Ekologická výchova a osvěta.
Za získané peníze bylo již zakoupeno
osm nádob na třídění odpadu ve škole. Žáci si nádoby sami označí vyrobenými nálepkami.
Dále budou za peníze z dotace
zakoupeny tři tématické krabice ( ptáci zpěváci, domácí květena, domácí

zvířata),videokazeta o ptácích kolem
nás a 132 různých publikací (ekologické čítanky, slovníčky, ekohry, klíče
k určování zvířat, trav, léčivých rostlin, jedlých a nejedlých plodů…).
Všechny zakoupené pomůcky
budou využity při výuce přírodově-

dy, občanské výchovy a poslouží jako
nové náměty v zájmových kroužcích
a ve školní družině. Povedou žáky již
od 1. stupně ZŠ k seznámení s přírodou a různými ekologickými tématy.
Pevně věříme, že tato „ekologická osvěta“ probudí v žácích nejen
zájem, ale i jejich vlastní iniciativu,
která bude ku prospěchu našemu
města a jeho okolí.
Eliška Tenčíková
Komise životního prostředí
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PROJEKT DOBROVOLNICTVÍ V DOMOVĚ
HOSTOMICE – ZÁTOR
Zajímá vás, jak tráví vaši spoluobčané v Domově Hostomice – Zátor
svůj volný čas? Na tuto otázku můžete snadno nalézt odpověď.
Staňte se dobrovolníkem!
Jednou z cest, jak rozvíjet svou ctnost
a etický půvab je dobrovolnictví.
Základem dobrovolnictví je dobrá
vůle, empatie a chuť pomáhat.
Dobrovolník je člověk, který bez
potřeby ﬁnanční odměny dělá něco
pro druhé. Dobrovolník dává část
svého času, energie a schopností druhým lidem proto, aby vyplnil jejich
prázdný čas. Je to člověk, který věří,
že může změnit věci, se kterými není
spokojen. Dobrovolník je člověk, který se odhodlá udělat jednoduchý,
ale důležitý krok k zapojení se do

Pí Součková a pí Vydrová při odpočinku

prospěšné činnosti. Stačí pár hodin
měsíčně, týdně…
Odměnou dobrovolníkovi je nejen
hřejivý pocit z vykonaného dobra,
ale také zkušenost, pocit užitečnosti,
nová přátelství.
Způsobů uplatňování dobrovolné
činnosti v domově je mnoho. Vždy
záleží na dohodě mezi dobrovolníkem, klientem, příp. personálem
domova. Nejedná se o žádné náročné
úkoly, záleží na vašich zájmech, nápadech a času.
Pokud vás tato slova zaujala, rádi
bychom vás uvítali a seznámili s možnostmi dobrovolnictví v Domově Hostomice – Zátor.
Alena Káchová, Monika Špiclová

VODA
V minulých dnech došlo na několik hodin k výpadkům v dodávce
pitné vody. Kromě sucha, které všichni pociťujeme, byly na vině
i dvě havárie v systému.
Nejprve nám prasklo vodovodní
potrubí v areálu bývalého JZD. Než
jsme však závadu nalezli, vytekla
prasklinou značná část zásob vodojemu. Po opravení závady zůstala ve
vodojemu cca 1/3 zásob vody z jeho
kapacity. Tato zásoba by za normálních okolností bohatě stačila a vodojem by se za několik dnů naplnil na
normální stav. Nastala však tropická
vedra. Spotřeba vody se neúměrně
zvýšila, přítok z vrtu se snížil, a tak
vznikla situace, kdy do vodojemu
přitékalo stejné množství vody,
jaké se spotřebovávalo. Hladina ve
vodojemu stále zůstávala na 1/3
svého normálního stavu. Bohužel
však přišla další havárie – při jedné
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z bouřek se spálily pojistky a čerpadlo ve vrtu přestalo čerpat. Než jsme
závadu odhalili a opravili, tak všechna voda z vodojemu odtekla do Hostomic a ve vodojemu nezůstala ani
kapka. Byli jsme tedy nuceni zavřít
vodovod a několik hodin počkat, než
se vodojem napustí alespoň zčásti.
Tolik k historii a teď co dál.
V těchto dnech byl připojen další vrt na hostomický vodovod. Dále
byly započaty práce na připojení
dalších zdrojů, jejichž kapacita by
měla převýšit potřeby Hostomic
i v případě sucha.
Je ale také velmi nutné zdůraznit
fakt, že z velké části jsou nedostatkem vody vinni někteří obyvate-

lé Hostomic. Stávající vrt je velmi
vydatný a měl by bohatě postačovat
i v období přísušků. Pozorujeme
však, že odběr hostomických obyvatel je mnohem větší než by měl být
dle českých norem. Tato skutečnost
je způsobena zejména tím, že někteří
obyvatelé napouští v období sucha
své bazény (dokonce jednou týdně
si v nich vyměňují vodu!), myjí auta
hadicí či jinak nehospodárně nakládají s vodou. Také jsme zaznamenali odběry vod bez povolení a beze
smluv s Hostomickou vodárenskou
a kanalizační společností. To je snad
ten nejhorší případ. Zloději vody se
nestarají o to, kolik vody spotřebují,
protože ji mají „zadarmo“. Plýtvají
s ní a připravují tak poctivé občany
Hostomic o vodu. Doufáme, že zloději vody budou mít nakonec vodu
mnohem dražší, protože za odhale-
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né „černé odběry“ pak viníkům hrozí vysoké pokuty.
Z výše uvedeného vyplývá, že
město Hostomice má vody dostatek.

Avšak stále častější sucha v kombinaci s haváriemi, kterým se nelze
úplně vyhnout, a hlavně v kombinaci s nezodpovědným chováním něk-

terých našich spoluobčanů mohou
nastat situace, kdy voda prostě
nebude!
Vít Maršálek

ZPRÁVA O ČIŠTĚNÍ KANALIZACE – OMLUVA
V uplynulém měsíci v našem městě proběhla akce „čištění veřejné kanalizace“. K tomuto kroku město přistoupilo po projednání
v zastupitelstvu.
Hlavním důvodem byla havárie, ke
které došlo v květnu t.r. Došlo tehdy
k ucpání kanalizace v prostoru před
čističkou a odstranění zátky z tuku,
vložek a papírových ručníků trvalo
cca 8 hodin. Představa, že by při ucpání kanalizačního systému v jiné partii
vytékaly fekálie třeba i delší dobu na
náměstí nebo v jiné zastavěné části
města, vedla zastupitele k souhla-

su s radikální akcí. Na vyčištění byla
najata ﬁrma Herčík a Kříž. Zaměstnanci tlakem cca 150 atmosfér kanalizační potrubí proplachovali a nečistoty
zároveň odsávali a vyváželi. Bylo
toho cca 25 m3, převážně písků, které
se do potrubí dostaly pravděpodobně jako posypový materiál v zimních
obdobích. Zde je nutné vyslovit omluvu, protože nečistot bylo více, než se

dalo očekávat a na některých místech
pak došlo k nepříjemnému jevu, kdy
obsah kanalizačního potrubí vyrazil
v domácnostech ze záchodů přes sifony ven. Nejen zápach a vytírání koupelen a WC, ale i úlek a překvapení.
Přestože k žádným velkým materiálním škodám, podle našich informací,
nedošlo, je omluva na místě. A hlavně
poučení pro příště: až se bude čistit
kanalizace příště, měla by radnice dát
včas vědět.
Vít Maršálek
Ing. Vladimír Zachoval

STAVEBNÍ ÚŘAD V HOSTOMICÍCH
Datum 30. června 2007 bylo v souvislosti se Stavebním úřadem
v Hostomicích očekáváno mnohými s obavami, některými i škodolibě. V prvním čtvrtletí 2007 bylo vypsáno výběrové řízení na
obsazení místa vedoucího stavebního úřadu a na místo referenta.

J. Chuchler a P. Lachman při práci

Z přihlášených byla vybrána, mimochodem velmi zkušená a kvaliﬁkova-

ná, vedoucí úřadu, která však může
nastoupit až 1. září. Od začátku července nastoupila pí Šebková (samostatná referentka) dovolenou a po ní
odchází na operaci. Za této situace
se nabízela pouze dvě řešení.
Za prvé stavební úřad uzavřít
a agendu předat do Hořovic na tamní
stavební úřad - řešení pro nás nepřijatelné.
Za druhé se pokusit vlastními
silami, pokud možno kvaliﬁkovanými, zajistit funkčnost úřadu do doby
nástupu nové vedoucí a návratu
pí Šebkové. S ohledem na občany
a dostupnost úřadu jsme zvolili tuto
variantu.

A tak v úřední hodiny (pondělí
a středa 8:00 – 17:00 hod) jsou k dispozici občanům zastupující referenti
P. Lachman, V. Maršálek a J. Chuchler,
nad jejichž prací provádí dozor budoucí nová vedoucí. Takto bude úřad fungovat do doby nástupu nové vedoucí
a návratu pí Šebkové.
Současně je třeba upozornit, že
nikdo nikoho nevyhazuje z místa.
A výše uvedení odejdou v okamžiku
plné obsazenosti úřadu (k poslednímu září). Naší snahou je mít plně
výkonný stavební úřad s 3 – 4 referenty vč. vedoucí. A pokud to půjde,
s administrativní pracovnicí, aby
mohlo dojít k rozdělení působnosti
v rajonech na jednotlivé referenty,
a tím k zefektivnění jejich práce.
Doufáme, že toto řešení není na
úkor občanů, ale k jejich užitku.
Petr Lachman
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POUTNÍ MŠE SVATÁ
Název této pobožnosti je odvozen od slova putovat. Procesí věřících směřovalo do kostelů v den narození nebo o výročí mučednické smrti světce, kterému byl konkrétní chrám zasvěcen.

Zvláštností jsou mariánské svátky,
které mají své dominantní místo
v církvi. Poutě byly konány i do kapliček a k památným stromům stojícím
v krajině.
V Bezdědicích je kostel zasvěcen
jednomu z nejvýznamnějších mysterií Mariina života - Nanebevzetí
Panny Marie. Tato slavnost připadá
na 15. srpna. V minulosti o tomto
svátku chodila z okolních vesnic do
Bezdědic velká procesí, ve kterých
byly neseny korouhve s vyobrazením světců a patronů Země české.
V čele procesí šel vždy člověk, který
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předříkával litanie nebo písně k Panně Marii. Poutníci tak nemuseli znát
text a mohli se modlit a zpívat.
Z Hostomic bylo vypravováno procesí, ve kterém nesla mariánská družina sochu Panny Marie. Družinu tvořily svobodné dívky v bílých šatech za
již zmíněných zpěvů. Jeho královská
milost Karel IV. r. 1354 daroval bezdědickému kostelu velkou stříbrnou
monstranci. Tento skvost byl právě
o pouti předán bezdědickému chrámu arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. Pamětníci vypráví, jak velkou
společenskou událostí byla pouť

v Bezdědicích. Dámy si při této příležitosti nechávali každý rok šít nové
šaty, ke kterým neodmyslitelně patřily rukavičky, klobouk, brože a jiné
nezbytné doplňky. Bezdědická pouť
nabyla největšího významu po roce
1905, kdy papež Pius X. povýšil hlavní oltář titulem altare -privilegiatum.
Po vykonání předepsaných modliteb je možno u tohoto oltáře o mariánských svátcích získat plnomocné
odpustky, pro duše v očistci. Poutní
mše byla sloužena v ranních hodinách. Za hlasitého vyzvánění zvonů
vstupovali věřící do vyzdobeného
kostela. Sedláci z Bezdědic a Radouše měli zvláštní rezervé v podobě
uzamykatelných lavic.Tuto slavnostní mši sloužil vždy karlštejnský
děkan oblečen v tom nejkrásnějším
ornátu, bohatě vyšívaném zlatem.
Poutní mše byla sloužena jako poděkování Bohu za vyslyšené modlitby
a úrodu v uplynulém roce. Chrámovou lodí se nesly mariánské písně,
atmosféra v kostele byla umocněna
vůní kadidla. Na závěr této slavnostní pobožnosti bylo všem poutníkům
požehnáno.
Po mši lidé vycházeli z kostela,
kde na ně čekala náves plná pouťových stánků. Pamětníci mi jistě dají
za pravdu, jak výborný byl lák z okurek, jejichž prodej byl na pouti tradicí. Sedláci zašli do hospody, která stávala naproti kostelu. Tam při sklenici
dobrého moku uzavírali mezi sebou
obchody. Dámy mezitím korzovaly
po vsi, nakupovali nejrůznější dárečky z pouti a navzájem obdivovali své
nové šaty.
Letošní poutní mše svatá
v Bezdědicích již 664. bude
sloužena 18. srpna v 16:00 hod.
Vít Šťáhlavský
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VÝLET ZA POZNÁNÍM
V úterý 10. 7. 2007 se vydalo 44 členů i příznivců SZP v Hostomicích
zájezdovým autobusem na jednodenní výlet za zajímavými místy.
Účastníci měli možnost zhlédnout
výrobu foukaného skla v malé
rodinné sklárně v Nenačovicích,
mohli se potěšit výhledem na lom
Velká Amerika u Mořiny, seznámit
se s památkami historické obce
Tetín.
Škoda jen, že nám počasí v době,
kdy jsme dorazili na Tetín, nepřálo.
I přesto byla prohlídka památných
míst Tetína velmi zajímavá. Vstříc
nám vyšla správkyně tetínského
muzea, poděkovat bychom chtěli
i slečně, která nás navzdory prudké-

mu lijáku i bouřce ochotně provázela obcí a poutavě vyprávěla o tetínských kostelích a památných místech
okolí.
Okouzlil nás pohled z ostrohu, kde
stával kdysi hrad. Je z něho úchvatný výhled na krajinu kolem řeky
Berounky. I když někdo mohl být
výletem zklamán, většina účastníků
se vracela domů sice prokřehlá, ale
spokojená.
Cestujete-li rádi, můžeme Vám návštěvu těchto míst doporučit.
Výbor SZP Hostomice

Kostel svaté Ludmily na Tetíně

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
V Městské knihovně v Hostomicích proběhla v květnu výtvarná
soutěž na téma Vodník a jeho svět.
Soutěže se zúčastnilo 51 dětí ze ZŠ
Hostomice a ZŠ Osov. Obrázky jsou
vystavené na chodbě MěÚ v 1. patře
a je možno si je prohlédnout.
V knihovně přibyly od počátku
roku 222 knihy, z nichž Vám na konec
prázdnin nabízíme:

PRO DĚTI
Denková:
Dědková:
Gálová:
Landczová:
Němeček:

Obrázek z výstavy dětských prací

Smutná holka hledá
kluka – dívčí román
Popelčin střevíček
– dívčí román
Náhrdelník pro žirafu
Eiffelli – pohádky
Kdysi dávno – dívčí
román
Báječné příběhy
Čtyřlístku, Strašidla
v nesnázích – komiksy
Výlet do země pohádek

PRO DOSPĚLÉ
Bauer:
Milostné aféry minulých staletí
Nečas:
Milena Dvorská
– životopis
Stingl:
Hawaj je nejlepší – cest.
Šimánek:
Pobřeží Paciﬁku – cest.

Smith:
Brown:
Brown:
Detektivky
Cook:
Francis:
Frýbort:
Chase:
Indridason:
Robertsová:
Romantika
Blacke:
Cartlandová:
Deveraux:
Fieldingová:
Hofmannová:

Plidy:

Steelová:

Řeka bohů IV. – historický román
Pavučina lží – sci-ﬁ
Digitální pevnost – sci-ﬁ
Smrtící gen
Rozkazem
Vyjednávač
Proč zrovna já?
Jezero
Božské zlo
Setkání za úsvitu
Nebezpečí na Nilu
První dojem
Řekni, kde ji najdu
Bílá Masajka, Zpátky
z Afriky, Shledání
v Barsaloi
Za Modrými horami,
Ve stínu koruny, Královnino tajemství
Muži na ženění
Irena Lisá
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA / INZERCE
PODĚKOVÁNÍ
• JUDr. František Míka, Miloslav
Míka a Marie Císařová děkují
za projevy soustrasti a účasti
na posledním rozloučení
s maminkou Jarmilou Míkovou,
která zemřela 14. června 2007.

OTEVÍRÁME DNE 01.08.2007
Prodej motocyklů a motocyklového příslušenství

• Děkuji MěÚ za blahopřání
k mým 70. narozeninám.
Jiří Osmančík

Prodej čtyřkolek ATV a ACCESS Motor

ELMOTO
Prokopská 14
261 01 Příbram
Tel: 775 101 006
www.elmoto.cz

PŘÁNÍ
Dne 13. 8. 2007 oslaví 90 let bývalý
dlouholetý magistr pan PhMr.Václav
Vašák.
Blahopřeje dcera s rodinou.

VZPOMÍNKA
Ten, kdo byl milován, není zapomenut. Dne 5. 8. uplyne již 7 let od úmrtí
naší milované maminky paní Boženy
Pecákové a 7. 8. již 15 let od odchodu
jejího manžela pana Václava Pecáka.
S láskou vzpomínají dcera Marie
a syn Václav s rodinami.

POZVÁNKA

• Systém soutěže: švýcarský,
losování počítačem – min. 13 kol
• Startovné: jednotné 50,• Různé: na každou dvojici
vezměte šachovou soupravu
a funkční hodiny, základní
občerstvení zajištěno
• Přihlášky: nejpozději do 31. 8.
• Kontakt: 724 621 011

DISKOTÉKA PRO DĚTI

ŠACHOVÝ TURNAJ
Výbor šachového klubu Hostomice si
vás dovoluje pozvat na Posvícenský
turnaj jednotlivců v bleskovém
šachu.
• Datum: neděle 2. září 2007
• Místo: sál hasičské zbrojnice
v Hostomicích
• Čas: 8:30 hod. prezentace, 9:00
hod. zahájení
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• 4. a 5. 8. Dr. Šmejkalová,
Lochovice, 311 537 796
• 11. a 12. 8. Dr. Šedivá, Beroun,
Wagn. nám. 1541, 311 611 241
• 18. a 19. 8. Dr. Třesohlavá,
Beroun, Žel. stanice, 311 621 497

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 elekronické podobě na
mail: starosta@hostomice.cz nebo alex.
kubatova@volny.cz.
Děkujeme za příspěvky.

ROZHLEDNA
Dne 26. 8. 2007 od 14 hodin se
koná v sále hasičské zbrojnice
v Hostomicích diskotéka pro všechny
děti „Loučení s prázdninami“.

• 25. a 26. 8. Dr. Valta, Žebrák,
Hradní 68, 311 533 384
• 1. a 2. 9. Dr. Veselá, Hudlice 64,
311 697 659
Pohotovost je od 8 do 12 hodin.

Rozhledna na Studeném vrchu je
v měsíci srpnu otevřena každou
sobotu a neděli od 10 do 17 hodin.
Bývá vidět Karlštejn, Kladno,
Temelín, Cukrák, Milešovka, Ještěd…
Přijďte se podívat!
• Více informací na: http://sweb.
cz/s.krajina.
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