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Co je nového?
vodovod a kanalizace Bezdědice - Radouš
Stavba vodovodu a kanalizace v obcích Bezdědice a radouš dospěla do zdár- 
ného konce. V současné době budou ještě probíhat úpravy místních komuni- 
kací (v obci Bezdědice kolem rybníka a v obci radouš směrem od COOPu  
k bývalému vepřínu).
Zároveň byl schválen nový provozovatel vodovodu a kanalizací na základě  
koncesního řízení, ve kterém uspěla společnost VaK Beroun, a.s. V současné  
době je podána žádost o kolaudační souhlas VaK na Městském úřadě v Hořo- 
vicích, odbor životního prostředí - vodní hospodářství.

vaK přípojky 
Bezdědice, Radouš
Po vydání kolaudačního souhlasu  
na hlavní řady si budou moci občané 
Bezdědic a Radouše připojit své ne- 
movitosti, neboť přípojky byly již  
povoleny územním souhlasem.
POdMÍNKY PŘIPOJeNÍ:
Jaký bude postup?
Město Hostomice po vydání kolaudač- 
ního souhlasu na hlavní řady vystaví 
faktury (kde v textu bude uvedeno,  
že Město prodává majiteli nemovitosti  
nedokončený majetek - přípojky VaK. 
Důvodem je, že Město na základě 
plné moci vybudovalo část této stav- 
by (přípojky) pouze na veřejné části, 
kterou majiteli nemovitosti odprodá. 
Nicméně stavba přípojek je již územ- 
ním souhlasem umístěna a povolena 
od hlavního řadu až k vaší nemovi- 
tosti) a společně s projektovou doku- 
mentací a územním souhlasem budou 
zaslány všem majitelům připojovaných 
nemovitostí.
Pro připomenutí: Cena přípojek od 
hlavního řadu po hranici pozemku 
bude po odečtení příspěvku města 
činit včetně DPH, projektu a poplatku 
za územní rozhodnutí:
❚ pro obě přípojky 
 - vodovod i kanalizaci 25.000,- Kč
❚ pro samostatnou přípojku 
 kanalizace bez připojení 
 na vodovod 31.000,- Kč

Po uhrazení faktury dostane staronový 
provozovatel VaK Beroun a.s. jmenný 
seznam majitelů připojovaných nemo- 
vitostí a na základě této informace 
bude postupně jednotlivé nemovitosti 
připojovat.
Nezapomeňte na přípravu výkopo- 
vých prací na soukromých částech 
vašich pozemků!!!

Posílení vodních zdrojů
Jistě jste zaznamenali v médiích často 
probíraný enormní úbytek spodních 
vod na území České republiky. Nás se 
to bohužel týká také. Proto se Město 
Hostomice rozhodlo, na základě hy- 
drogeologického posudku firmy GES 
Chalupa, dostavět vodní dílo Chumava 
(přehrada) nad Zátorem. Naplněná 
přehrada by měla posílit vodonosné 
vrstvy, které plní studny pod přehra- 
dou a tak stabilizovat zdroje pitné vody 
pro hostomický vodovod i pro suchá 
období roku.
Dostavba tohoto díla je administra- 
tivně velmi náročná, neboť se bohužel 
nedochovaly všechny dokumenty z ro- 
ku 1993, kdy započala její výstavba.  
Proto se v současné době zpracovává 
projektová dokumentace nová, splňu- 
jící podmínky nové vyhlášky o vod- 
ních dílech. Pokračování na straně 2.

Přivítání  
do nového 
školního roku
Letos tomu bude již 620 let od 
první zmínky o školní docházce  
na území města Hostomice. Nej- 
prve se vyučovalo v Bezdědicích 
na faře, 1. vyučujícím byl kaplan 
Matyáš Sanedar. V tomto roce 
1397 byli vyučováni jen chlapci, 
dívky byly předurčené k práci  
v domácnosti.

Milí prvňáčci, žáci, rodiče  
a učitelé! 
Skončily prázdniny, dny volna  
a odpočinku. Začíná nový školní  
rok 2017/2018, období zodpověd- 
nosti, získávání nových vědomostí  
a zkušeností. Prvňáčci, přeji vám, 
aby váš první den ve škole byl 
příjemný a plný jen hezkých zá- 
žitků. Ať se vám na naší škole líbí  
i v dalších dnech, které zde proži- 
jete. Ostatním žákům přeji mnoho 
úspěchů. Važte si rad vašich rodičů, 
nikdo jiný to v životě s vámi nemyslí 
tak dobře jako oni. Ať se vám splní 
vaše sny a v životě se vám daří. 
Rodiče, vám přeji, abyste svým 
dětem poskytovali zázemí klidného 
domova. Ať vám vaše děti dělají 
jen radost. Učitelé, co přát vám? 
Hodně zdraví, pevné nervy, shoví- 
vavost nad poklesky žáků. Rád 
bych vám touto cestou chtěl vyslovit 
velké uznání před vaším posláním, 
kterým učitelská profese je. Právě vy 
vychováváte nové a nové generace, 
které povedou naši společnost. 

Vít Šťáhlavský, starosta
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To máme mládež!
Schází se, kde se jim zamane. Jsou hluční a nemluví zrovna spisovně. 
Mají často jiné zájmy, než jsme měli my v jejich věku. Rozhodně mají 
jiné možnosti. A často mají i jinou výchovu. Rodiče jsou tolerantní, škola 
je na ně krátká a žádná autorita na ně neplatí. Tedy alespoň na některé 
z nich. Mluvím o těch vašich dětech, vážení rodičové, které po večerech 
v současné době vysedávají v parku v Hostomicích na náměstí, nebo  
se schází v bývalém areálu JZD za hřištěm. Aby bylo jasno, nemyslím,  
že by se jim a vám, jako jejich rodičům mělo vyčítat, že se puberťáci  
chovají jako puberťáci. Ale je toho přece jen dost, co je už za hranicí, 
kterou bychom měli tolerovat. Jedna z těch netolerovatelných věcí  
je ničení cizího majetku, obecního i soukromého a druhou je trvalé 
zanechávání všech možných odpadků na tom místě, kde jim upadnou  
z ruky. Na fotce je stav kolem sochy sv. Jana Nepomuckého, kde tito  
čerství absolventi a absolventky Základní školy v Hostomicích trávili 
relativně poklidný večírek večer v pondělí 28. srpna. Plechovky, petky,  
desítky vajglů od cigaret. Fotka vznikla ráno, než to po nich, alespoň  
co šlo, stihli uklidit zaměstnanci města. Nevíte, kdo by to tak mohl být? 
Zkuste se, prosím, zajímat o to, co vaše dítě po večerech dělá a jestli  
je schopno a ochotno vypitou plechovku po sobě odnést pár metrů  
do koše. On je to totiž jen začátek. Šikmá plocha začínající špatnou 
partičkou na náměstí nemusí mít vůbec dobrý konec.

Vladimír Zachoval, místostarosta

Dokončení ze strany 1.

Cyklostezka  
„Tyršovka“  
(v části na Tyršově 
náměstí)
Vypsání výběrového řízení je plánová- 
no na první dekádu září 2017. Pokud 
bude vybrán dodavatel, přepokládáme 
dokončení stavby nejpozději do konce 
roku 2017.
Předem bychom vás chtěli poprosit  
o trpělivost v průběhu stavby, kdy bude 
zejména omezen provoz bankomatu.  
Sledujte prosím webové stránky Města 
Hostomice, kde budou informace  
aktualizovány. 

Rekonstrukce  
střechy radnice  
a 2. nP
V srpnu 2017 proběhlo výběrové řízení 
na akci: Rekonstrukce střechy radnice 
a 2. NP. Firma Accon, která zajišťuje 
nadlimitní výběrová řízení, oslovila 

pět potenciálních zhotovitelů. Bohužel  
v řádném termínu nebyla podána 
žádná nabídka, a proto muselo být 
výběrové řízení zrušeno. 
Současně probíhalo výběrové řízení  
na technický dozor investora a bez- 
pečnosti ochrany práce pro tuto akci. 
Výběrová komise rozhodla o přidě- 
lení zakázky firmě pk. servin, s.r.o. 
Výběrové řízení na dodavatele stavby 
budeme opakovat s tím, že oslovíme 
přímo i další doporučené firmy.

Další opravy  
a rekonstrukce
Na jaře tohoto roku bylo opraveno  
zábradlí v ulici Školní, které bylo  
v havarijním stavu. V nejbližší době 
dojde také k opravě zábradlí na mostu  
v ulici Bubenická. 
V letních měsících bylo nově oploceno 
dětské hřiště na náměstí v Hostomicích  
a dále byla oplocena severní strana 
nového hřbitova v Hostomicích.

Územní plán
V současné době bylo zpracováno  
vyhodnocení připomínek a návrh roz- 
hodnutí o námitkách a to včetně odů- 
vodnění. Toto se posílá k vyjádření 
dotčeným orgánům (např. krajský 
úřad, některá ministerstva a další 
státní úřady). Tito mají na vyjádření 
lhůtu 30 dnů. Případné připomínky 
bude nutno vypořádat a následně dle  
výsledku upravit dokumentaci. 
Protože chceme vyhovět některým 
podaným námitkám, bude připraveno 
opakované veřejné projednání, které  
se však bude týkat výhradně měně- 
ných částí návrhu územního plánu. 
Následuje případné vypořádání a další 
úpravy návrhu. 
Poté bude návrh územního plánu pro- 
jednáván v zastupitelstvu města a po 
jeho schválení je územní plán vyhlášen 
veřejnou vyhláškou a ta nabývá 
účinnosti 15. dnem po zveřejnění  
na úřední desce města. Tímto dnem  
se územní plán stane vykonatelným.

Vít Šťáhlavský, starosta
Jana Moravcová, projektová manažerka

Vladimír Zachoval, místostarosta

Co je nového?
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záPis ze zaseDání  
zasTuPiTelsTva měsTa hosTomiCe č. 9/2017
Konaného Dne 24. sRPna 2017 oD 18.00 hoD. v hosTomiCíCh

Přítomni zastupitelé: Zachoval, Šťáhlavský, Synek, 
Kubišta, Ulrich, Kafková, Příhoda 

Omluveni: všichni nepřítomní

Program:

1. Schválení rozhodnutí o výběru koncesionáře  
 na provozování vodovodu a kanalizace

2. Schválení koncesní smlouvy k provozování  
 vodovodu a kanalizace

3. Schválení rozpočtového opatření 5/2017

4. Schválení navýšení rozpočtu akce  
 „Sanace krovu radnice“

5. Schválení rozhodnutí o přidělení zakázky a podpis  
 smlouvy TdI a BOzP akce „Sanace krovu radnice“

6. Schválení pronájmu bytových prostor  
 v bytovém domě čp. 169

7. různé

8. diskuse

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: 7-0-0(pro-proti-zdržel se)

2. Schválení programu dle návrhu s dodaným bodem  
 schválení stavební uzávěry. 
 Hlasování: 7-0-0

3. zastupitelé schvalují přidělení zakázky dle výsledku  
 koncesního řízení na provozovatele systému  
 vodovodu a kanalizace pro VaK Beroun, a.s. 
 Hlasování: 7-0-0

4. zastupitelé pověřují p. starostu podepsáním  
 koncesní smlouvy s VaK Beroun, a.s. 
 Hlasování: 7-0-0

5. Pan starosta informoval o rozpočtovém opatření  
 č. 5/2017, které schválil ve své kompetenci.

6. zastupitelé schvalují navýšení rozpočtu na akci  

 „Sanace krovu a 2. NP radnice“ o 182.011,23 Kč  

 bez dPH na doplnění hromosvodu, který v původní  

 dokumentaci chyběl a souvisejících technických  

 a obslužných zařízení k hromosvodu a výstražné  

 sirény. 

 Hlasování: 7-0-0

7. zastupitelé schvalují výběr dodavatele TdI a BOzP  

 na akci „Sanace krovu a 2. NP radnice“ pk. servin  

 za částku 290.748,- Kč. 

 Hlasování: 7-0-0

8. zastupitelé schvalují pronájem bytu v domě čp. 169  

 pro paní Stanislavu Palackou a pana Jiřího Palackého  

 za nájemné obvyklé v tomto bytě. 

 Hlasování: 6-0-1

9. zastupitelé schvalují opětovné vypsání výběrového  

 řízení na dodavatele sanace krovu a 2. NP radnice  

 s uzávěrkou podání nabídek do konce ledna 2018.  

 Předpokládané zahájení stavby v březnu 2018. 

 Hlasování: 7-0-0

10. zastupitelé schvalují veřejnou vyhlášku, kterou  

 se stanoví územní opatření o stavební uzávěře  

 dle přiloženého návrhu. 

 Hlasování: 7-0-0

11. zastupitelé berou na vědomí všechny body diskuse.

Vedení města Hostomice  
hledá nové členy do přestupkové 

komise města Hostomice,  
aby byl doplněn celkový stav členů. 

Podmínkou přijetí  
je dosažení věku 18 let
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MěSTO HOSTOMICe
Tyršovo nám. 165, 267 24 Hostomice

tel.: 311 584 101

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních  
samosprávných celků a o změně některých zákonů

vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení pracovního místa

maTRiKáŘ/Ka měsTa
Místo výkonu práce: MěÚ Hostomice

Předpokládaný nástup: od 16.10.2017 nebo dle dohody

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce (podmínkou je absolvování 
přípravy a úspěšné vykonání matrikářské zkoušky)

Platová třída: podle  zákoníku  práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění je pozice zařazena do 9. platové 
třídy

PŘedPOKLadY PrO VzNIK PraCOVNÍHO POMěru:

 ❚ občan ČR, což vyžaduje ust. § 9 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu  
  a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 ❚ věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům

 ❚ trestní bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka a úhledný písemný projev

POŽadaVKY:

 ❚ střední nebo vyšší odborné  vzdělání  ukončené maturitní zkouškou  

 ❚ podmínkou je započetí přípravy na složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti  
  na úseku matrik a státního občanství 

 ❚ dobrá znalost práce na PC (MS Office a znalost programu KEO-X výhodou)

 ❚ komunikativnost, samostatnost, zodpovědnost, příjemné vystupování
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čeRná sKláDKa na DvoŘe  
měsTsKého ÚŘaDu  
v hosTomiCíCh
Vážení občané, rádi bychom vás upozornili, že Obecně závazná  
vyhláška Města Hostomice ukládá povinnost odvážet stavební odpad  
na veřejně provozované skládky. Dvůr Městského úřadu neslouží jako  
skládka stavebního odpadu. Tento odpad je možno uložit na veřejnou 
skládku v Hořovicích. Prostor dvora je monitorován. V případě 
porušení Obecně závazné vyhlášky bude přistoupeno k finančnímu 
postihu dle platné legislativy. Dvůr MěÚ slouží pouze jako sběrné  
místo k uložení elektro odpadu. Tudíž i velkoobjemový odpad  
na dvůr nepatří a je svážen 2x ročně mobilním svozem, o kterém  
jste v předstihu informováni v Hostomických listech.

NáPLŇ PráCe:
 ❚ komplexní výkon matriční agendy, provádění ověřování shody opisů, nebo kopie  
  s listinou a ověřování pravosti podpisů na listinách, agenda CzechPOINT, výběr  
  právních poplatků, plnění úkolů souvisejících s uzavřením manželství na základě  
  dokladů předložených snoubenci, příprava provedení obřadu uzavření manželství,  
  účast na svatebním obřadu
 ❚ agenda evidence obyvatel, podatelny a výpravny, komplexní výkon matriční agendy,  
  obsluha pracoviště Czech point 
 ❚ evidence a agenda hrobů

VÝHOdOu:
 ❚ základní orientace v obecných právních předpisech (zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 
a příjmení a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád...)

PÍSeMNá PŘIHLáŠKa MuSÍ OBSaHOVaT:
 ❚ jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,  
  datum a podpis zájemce
 ❚ strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a dovednosti
 ❚ originál nebo ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání

daLŠÍ INFOrMaCe:
 ❚ po ukončení výběrového řízení budou poskytnuté doklady všem uchazečům vráceny
 ❚ nevyžádané osobní údaje budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány

Písemnou přihlášku doručte poštou nebo osobně na adresu Úřadu města Hostomice, Tyršovo nám. 165,  
267 24 Hostomice, v obálce označené „Neotvírat - výběrové řízení matrikářka“ nejpozději 29.9.2017 
do 11.00 hod.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Vít Šťáhlavský, starosta města Hostomice

Po hosTomiCíCh 
se PovíDá!
Koluje po Hostomicích podivná 
písemná informace, že pan Záhořík 
a jeho firma Royal Diamond bu- 
duje tajně v areálu za hřištěm bio- 
elektrárnu. 
Pokud by tomu tak bylo, tak chceme 
občany ujistit, že by se jednalo  
o činnost protiprávní, která probíhá 
bez vědomí Města.
Pravda je, že Město před několika 
lety projevilo s obdobným záměrem  
firmy Royal Diamond důrazný ne- 
souhlas, a tak tomuto projektu 
zabránilo. Vít Šťáhlavský, starosta
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Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne
Bez práce nejsou koláče
Na Tři krále o skok dále
Lež má krátké nohy
Dvakrát měř, jednou řež
Chytrý jako liška
V nouzi poznáš přítele
Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá
Kdo se bojí, nesmí do lesa
Sliby – chyby
Medardova kápě čtyřicet dní kape

Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem
Hlad je nejlepší kuchař
Únor bílý pole sílí
Nechval dne před večerem
Chytrému napověz, hloupého trkni
Jaký pán, takový kmán
Na Nový rok o slepičí krok
Čistota - půl zdraví
Ranní ptáče dál doskáče
Tichá voda - břehy mele
Líná huba -  holé neštěstí
Kdo šetří má za tři

měsTsKá Knihovna hosTomiCe
vylušTění PRázDninové souTěže PoPleTená PŘísloví
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oDsTaRTování PRázDnin
30. června jsme se naposledy sešli a odstartovali prázdniny. 
Sraz byl v 15 hodin před hasičárnou, ti nejstarší borci se sešli 
o dvě hodiny dříve, aby připravili hry a zabezpečili zázemí 
pro všechny. 
Tuto tajnou akci s názvem „Kebab“ vymysleli a dali si  
velkou práci s přípravami, takže jim patří velký dík, Simče, 
Zuzce, Adamovi, Ondrovi, Rosťovi.
Prvním úkolem bylo se zrychleně přesunout na louku pod 
Šiberák. Zde jsme si postavili stany a začali plnit připra- 
vené úkoly a hry. Ke svačině jsme si dali výbornou pizzu  
a na osvěžení meloun. Po načerpání nových sil jsme si  

zahráli balónkovou válku. Pro všechny čekalo velké 
překvapení v podobě nových týmových triček.
Večer jsme odstartovali ohýnkem a opékáním vuřtů.  
Když se setmělo, čekala nás strašidelná cesta na Šiberák.  
Cesta byla lemována svíčkami a po cestě na nás čekala ukrytá  
strašidla. Plni zážitků a dojmů jsem uléhali o půlnoci.
Budíček se nám rozezněl v 7 hodin, po úklidu a zabalení 
našeho provizorního ležení na nás čekala výborná snídaně, 
kterou nám připravilo Bistro Gita. Měli jsme palačinky,  
moc děkujeme. V 10 hodin byla akce ukončená.

Lucie Nájemník Krubnerová
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CO Se u NáS děJe

Celodenní výlet  
členů sTP
V úterý 18.7.2017 jsme se vydali na celodenní  
výlet do severovýchodních Čech. Naším hlavním 
cílem byla prohlídka hospitalu Kuks, barokního 
komplexu v údolí řeky Labe. Prohlédli jsme si 
barokní lékárnu, jednu z nejstarších v Evropě, 
klášterní kostel, sochy Ctností a Neřestí od Ma- 
tyáše Bernarda Brauna. Mnozí z nás strávili 
příjemné chvíle v přilehlé bylinkové zahradě. 
Naší další zastávkou byla přehrada Les Královst-
ví poblíž Dvora Králové, vystavěná v roce 1920  
v úzkém korytu řeky Labe. Je jednou z nej- 
krásnějších přehrad v České republice.
Výlet se vydařil. Zúčastnilo se ho 47 osob. 

Výbor STP Hostomice
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židé v hostomicích
Tak jako v mnoha jiných městech, tak i v Hostomicích přerušila druhá světová  
válka životy občanů židovského vyznání. Proto by si i zde tato náboženská komunita  
zasloužila vlastní publikaci, která by jejich životy připomněla. Mezi lety 1890  
až 1938 existovala v tomto městě židovská náboženská obec. Kniha, která by mohla  
na toto téma vzniknout, by vlastně volně navazovala na již loni vydanou knihu  
„Rukavice Dobříš“, kterou si stále můžete koupit v nálevně místního pivovaru. 
Přesto fotografií je prozatím velmi málo, a proto se na vás tímto obracím. Občané 
židovského vyznání měli často přátele i mezi lidmi nežidovského vyznání a díky 
tomu se občas dochovaly v rodinných albech tváře místních židovských rodin, prosím 
pokud byste takové snímky měli, ozvěte se. Za jakoukoliv pomoc předem děkuji.

Petr Kadlec, tel.: 723 386 742, email: knihy.kadlec@seznam.cz

leTní seTKání v BezDěDiCíCh
V pondělí 21. srpna se na hřišti v Bezdědicích uskutečnilo setkání členů 
STP Hostomice. Zúčastnilo se ho 27 příznivců, kteří si mohli u kávy  
a pohoštění poslechnout lidové písničky v podání pana Jiřího Rysky.

Děkujeme spolku Marakana Bezdědice za poskytnutí prostor a příjemně 
strávené chvíle. Výbor STP
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SPOLeČeNSKá ruBrIKa / INzerCe

oznámení
■ zveme vás na vycházku
Výbor STP Hostomice vás zve ve čtvrtek 
21.9.2017 na vycházku z Radouše kolem 
radoušské hájovny přes Bezdědičky  
do Běštína (asi 4-5 km). 
Sraz u železniční stanice v Radouši ve 13.30 
(autobus z Hostomic odjíždí ve 13.20).  
Z Běštína od školy jede autobus do Hosto- 
mic v 15.23, později v 16.12.
Za nepříznivého počasí se vycházka 
nekoná.

vzPomínKa
■ Dne 7. července 
by oslavil 40. naro- 
zeniny náš milovaný 
syn Petr Novák  
z Radouše. Kamarádi, 
vzpomeňte si na něj  
s námi.

Stále vzpomínají 
rodiče, sestra s rodinou a ostatní příbuzní

■ 6.9.2016, den, 
který navždy změnil 
naše životy a který 
hluboce zasáhl naše 
srdce... Tento den nás 
navždy opustila paní 
Iva Mrázková. Žena, 
kterou si všichni pa- 
matujeme s úsměvem na tváři, laskavým 
srdcem, obrovským optimismem a láskou 
v srdci.
Děkujeme všem, kteří si společně s námi 
vzpomněli. Dcera Lucka s rodinou, 

syn Lukáš s přítelkyní a manžel

■ Ty roky běží  
jak klidné řeky proud, 
jen vzpomínky  
se vracejí a nedají  
na vás zapomenout.
Dne 7.8. to bylo již 
25 let, kdy nás opustil 
náš starostlivý tatínek, 
pan Václav Pecák  
z Hostomic.
Dne 5.8. ho před 
17 lety následovala 
jeho manželka a naše 
milovaná maminka,  
paní Božena Pecáková 
(roz. Dohnalová).
Kdo jste je znali  
a měli rádi, věnujte jim, prosím, tichou  
vzpomínku. 
Nikdy nezapomenou dcera Marie Mottlová 

a syn Václav Pecák s rodinami
■ Jen kytičku květů 
na hrob vám dáme  
a s úctou na vás  
vzpomínáme.
Dne 5. dubna to bylo 
již 35 let, kdy nás 
opustil pan František 
Mottl a 21. července  
30 let, co ho následo- 
vala jeho manželka, 
paní anna Mottlová  
- oba z Hostomic.
Děkujeme všem, kteří 
vzpomenou s námi.

S láskou vzpomínají 
dcera Marie 

Sapančíková s rodinami, snachy Marie 
Mottlová z Hostomic a Marie Mottlová       

z Neumětel s rodinami

zuBní PohoTovosT
září 2017

■ 2. a 3. Dr. Josef Holman  
 Hořovice, Komenského 49 
 tel. 311 516 660 

■ 9. a 10. Dr. Zdeněk Karel  
 Beroun, Tř. Pol. Vězňů 40 
 tel. 311 746 414 

■ 16. a 17. Dr. Jan Joukl  
 Králův Dvůr, Průmyslová 614 
 tel. 724 275 395 

■ 23. a 24. Dr. Zdeněk Kaiser  
 Hořovice, K Nemocnici 1106 
 tel. 311 559 812 

■ 28. a 29. Dr. Jaroslav Holický  
 Beroun, Švermova 1591 
 tel. 311 625 510 

■ 30. (+1.10.) Dr. Denis Kirichenko  
 Beroun, Havlíčkova 1732/3 
 tel. 727 836 818

Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.

Vydává: MěÚ Hostomice
Odpovědná osoba: Vít Šťáhlavský
Redakce: Ing. Vladimír Zachoval,  
Karel Grunt, Diana Hrdličková
Grafické zpracování a tisk: Ivan Křenek, Hořovice
Adresa redakce: MěÚ Hostomice, Tyršovo nám. 165,  
267 24 Hostomice, tel.: 311 584 101 - ústředna, 
e-mail: starosta@hostomice.cz, www.hostomice.cz
Evidováno MKČR pod č.: E11276
Právo omylu a tiskových chyb vyhrazeno.
Text je chráněn dle autorského zákona.
Za obsah a formu článku odpovídá jeho autor.
Uzávěrka HL je vždy 20. den v měsíci.
Do té doby můžete své příspěvky předávat  
písemně pí Hrdličkové na MěÚ 
nebo telefonicky na číslo 311 584 101 - ústředna, 
nejlépe však v elektronické podobě  
na e-mail: starosta@hostomice.cz  
nebo d.hrdlickova@hostomice.cz
Děkujeme za příspěvky.

svoz velKooBjemového  
+ neBezPečného oDPaDu
Dne 16.9.2017 se uskuteční  
svoz velkoobjemového odpadu:
❚	 9.00	hod.	-	ve	dvoře	Městského	úřadu	Hostomice
❚	 9.15	hod.	-	u	dětského	hřiště	-	Lštěň
❚	 9.45	hod.	-	Bezdědice	
❚	 10.15	hod.	-	Radouš

PŘÍŠTÍ zaSedáNÍ 
zaSTuPITeLSTVa 

PrOBěHNe  
dNe 20.9.2017  

V 18.00 HOdIN  
V radOuŠI.


