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Vážení a milí spoluobčané,
začíná poslední rok volebního období a je třeba si připomenout, jaké 
toto období pro Hostomice a přilehlé obce bylo a s čím také máme  
počítat v nastávajícím roce 2022.

Dva roky nás trápí světová pandemie 
Covidu 19.
Rok 2019 byl rokem, kdy se projek-
tovalo a akce se především připravo- 
valy. Před dvěma lety, před vypuk-
nutím pandemie, jsme měli v oblasti 
městských investic velké plány. Leccos 
se naplnit podařilo a to i přes pocho-
pitelné pandemické potíže. Mnoho je 
toho před námi i na rok 2022. 
Jako nejdůležitější akci se podařilo do-
končit důkladnou rekonstrukci a vý-
znamné rozšíření kapacity mateřské 
školy v Bubenické ulici. Tady nás ještě 
čeká úprava zahrady, ale to jistě zvlád-
neme postupně a za provozu. Byla to 
velká věc a můžeme mít dobrý pocit, 
že jsme tady naplnili to, co se mnoha 
obcím a městům právě teď moc nedaří. 
Nedostatečné kapacity mateřských škol 
trápí jak Prahu, tak i malé vesnice po 
celé republice. My jsme rekonstrukci 
dokončili těsně před velkým nárůstem 
cen veškerých stavebních prací. 
Nyní naše mateřská škola konečně 
splňuje veškeré stále se zpřísňující hy-

gienické předpisy. Velmi důležitý vý-
sledek dokončené rekonstrukce v ma- 
teřské školce je uvolnění společen-
ských prostor v hostomické hasičské 
zbrojnici, kde byla provizorně jedna 
třída mateřské školy umístěna. To je 
velká pomoc pro hostomické hasiče  
a jejich péči o děti a dorost. Využi-
tí bude i pro další potřebné spolky ve 
městě působící.
Podařila se rekonstrukce hřiště u školy. 
Zbývá dořešit organizační záležitosti 
tak, aby hřiště mohlo být využíváno jak 
školou, tak i veřejností.
Průběžně se pokračuje v opravách  
a rekonstrukcích městských komuni-
kací. V různém stádiu příprav a projek-
tů je dokončení Tyršova náměstí, oprav 
a rekonstrukcí Malého náměstí, Školní 
a navazující Pobřežní ulice, Nádražní, 
Pivovarské a také místních komunikací 
v Bezdědicích a Radouši.
Na radnici byla zatím dokončena opra-
va střechy a prostor prvního patra. 
Letos by měla radnice dostat novou 
fasádu. Pro tuto akci máme již „přik-

lepnutou“ dotaci i vybraného dodava-
tele. Určitě musíme v letošním roce za-
čít s opravami budovy pošty, která je ve 
velmi špatném stavu. Před námi je jak 
stavebně projekční příprava, tak rozho-
dování o účelu, pro který budeme pro-
story této rozměrné budovy upravovat.
Bude se pracovat na doprojektování  
a pozemkové přípravě realizace dlouho 
plánované cyklostezky. Ještě se bude 
rozhodovat o etapizaci. Celkem by 
měla tato stezka vést od neumětelské 
křižovatky přes Radouš, Bezdědice  
a Hostomice k Alteku, cihelně a až  
k odbočce na Lštěň.
Po zatím neúspěšných pokusech získat 
dotaci na velkou a téměř profesionál-
ní hasičskou zbrojnici v Radouši nás 
čeká rozhodování o dalším postupu  
v této věci. Nabízí se varianta skrom-
nější opravy zakoupeného objektu  
a dostavby garážových kapacit v ne-
zbytném rozsahu. Objekt by pak měl 
splňovat i požadavky na radoušské „ko- 
munitní centrum“, které by se mohlo 
stát kromě zázemí hasičů i místem pro 
setkávání občanů a tvořit zázemí pro 
spolkovou činnost v obci.
Problematické a sporné se zatím jeví 
využívání nohejbalového hřiště v Bez- 
dědicích. Sousedské spory se zatím vy-
řešit nepodařilo. Menší problém je asi  
v samotném sportování, větší v potřebě 
společenského života v obci.
Stále nás trápí reklamační řízení spo-
jené s nekvalitní opravou márnice  
a hřbitovní zdi. I v této věci nás letos 
konečně čeká pokrok.
Jedna z nejdůležitějších akcí pro bu-
doucnost našich obcí je posílení vod-
ních zdrojů pro náš vodovodní systém. 
S financováním přehrady Chumava 
jsou stálé a nekončící problémy. O ko-
lik by se poměry ve stávajících vrtech 
zlepšily po jejím napuštění také nelze 
určit s dostatečnou jistotou. 

Pokračování na str. 2.
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zápis ze zasedání  
zastupitelstVa města Hostomice č. 1/2022
konanéHo dne 24. ledna 2022 od 18.00 Hodin V HostomicícH

Přítomni zastupitelé: Synek, Šinágl, Bomba, Mužíková, 
Šťáhlavský, Kubrichtová, Příhoda
Omluven: Mužíková, Zachoval. 
zastupitelé projednali následující body a v případě jejich 
schvalování je uvedeno pod bodem pro-proti-zdržel.
1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 zapisovatel: Kubišta 
 Ověřovatel zápisu: Šinágl, Bomba 
 Hlasování: 7-0-0
2. Schválení programu dle návrhu. 
 Hlasování: 7-0-0
3. zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č.1 /2022. 
 Hlasování: 7-0-0 
4. zastupitelstvo schvaluje výhledy příspěvkových  
 organizací zřizovaných městem. 
 Hlasování: 7-0-0
5. zastupitelstvo Města Hostomice schvaluje  
 vstup města Hostomice do dražby nemovité věci  
 v zátoře (pozemky a dům č.p. 205, bývalá hájovna) 
 Hlasování: 4-0-3 (Pro - Synek, Bomba, Kubišta, Příhoda,  
 Proti - Šťáhlavský, Šinágl, Kubrichtová)
6. zastupitelstvo schvaluje věcné břemeno stavby  
 chodníku na pozemku parc. č.974/1 ve prospěch  
 města Hostomice, za jednorázovou částku 10.000 Kč 
 Hlasování: 7-0-0
7. zastupitelstvo schvaluje věcné břemeno služebnosti  
 dle smlouvy č. Ie-12-6006765/10 za 61.704, 
 Hlasování: 7-0-0

8. zastupitelé schvalují žádost o finanční příspěvek  
 na činnost Českého svazu včelařů ve výši 15.250 Kč  
 Hlasování: 7-0-0
9. různé 
❚  P. Příhoda požaduje do zápisu následující: pan  
 starosta nesplnil požadavek upozornit na blížící se  
 konec záruční lhůty - 21.3.2022 na akci ,,revitalizace  
 márnice na hřbitově v Hostomicích I. etapa“ minimál- 
 ně 6 měsíců předem a to bodem v programu veřejného 
  zasedání. do dnešního dne nebyl zaslán reklamační  
 dopis na zhotovitele (místní šetření k reklamaci pro- 
 běhlo 13.3.2019) a nebyl objednán znalecký posudek.  
 Žádám o okamžité odstranění všech vad a nedodělků  
 (fasáda, žárové zinkování schodiště atd.). V případě  
 že nebudou vady a nedodělky řádně a včas odstra- 
 něny, navrhuji vrácení dotace.
❚  P. Příhoda žádá o okamžité odeslání zápisu vždy  
 neprodleně po ukončení zasedání. 
❚  P. Bomba upozornil na problémy s umístěním  
 nových hrobů na hřbitově, pan starosta odpověděl,  
 že tuto agendu spravuje paní matrikářka. dále pan  
 Bomba vznesl dotaz ohledně plánovací smlouvy  
 mezi městem Hostomice a rOYaL dIaMOnd,  
 pan starosta informoval, že v této věci probíhá  
 jednání s vlastníky pozemků, které by měly být  
 určeny pro stavbu chodníku. a zároveň byl dotázán  
 Městský úřad Hořovice, odbor územního plánování  
 k vyjádření k předloženému návrhu řešení území  
 rP2 radouš.
10. Starosta ukončil zasedání ve 19.15 hod.

Dokončení ze str. 1.
Proto se nyní soustřeďujeme na dota-
žení propojky našeho systému s při-
vaděčem pitné vody z nádrže Želiv-
ka. Tato voda je dotažená na Lhotku  
a protažení vodovodního řadu a její 
další využití pro nás a Neumětely je re-
álné a práce probíhají. To je nezbytnou  
a dosud limitující podmínkou pro další 
stavební rozvoj v našich obcích.
Nyní je až do schválení státního roz-
počtu na rok 2022 hledání veškerých 
dotačních titulů pro obecní akce velmi 
problematické. Dá se ale předpokládat, 
že to bude do konce března vyřešené  
a že to nebude pro akce připravované 
na letošní rok likvidační. Rozhodně 

můžeme pracovat na akcích, kde s do-
tacemi moc počítat stejně nemůžeme.
Všeobecné zdražování, které nás všech- 
ny trápí, je pro městský rozpočet po-
zitivní v oblasti lesního hospodářství. 
Našich 750 ha lesa se stoupajícími ce-
nami představuje stále lepší zdroj pro 
obecní kasu.
Rozhodně můžeme zodpovědně říci, 
že městské finanční hospodaření je  
v dobrém a konsolidovaném stavu. Za 
péči o městské prostředky, rozpočet 
a rozpočtové výhledy patří velký dík 
paní Blance Kubrichtové, zastupitelce  
a městské účetní.
Uplynulé téměř dva roky byly výrazně 
ovlivněny pandemií Covidu 19. Nejen, 

že se zhoršily podmínky pro veške-
ré komunitní akce, obecní investice  
i plánované opravy a úpravy, ale hlav-
ně se změnilo vnitřní nastavení mnoha 
z nás. Najednou byly jiné věci důleži-
té a dříve nejpalčivější problémy měly 
jinou váhu. V současné době všich-
ni doufáme a přejeme si, aby nás toto 
virové šílení už opustilo a abychom 
se mohli vrátit k normálnímu životu. 
Bylo by fajn, kdyby z té těžké doby zů-
stalo alespoň něco z pocitu vzájemnos-
ti a starosti o druhé.

Vít Šťáhlavský, starosta
Vladimír Zachoval, místostarosta

Jana Moravcová, 
projektová manažerka
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vypisuje výběrové řízení na obsazení místa 
samostatná účetní města

MěSTO HOSTOMICe
IČO: 00233269

Tyršovo náměstí 165, 267 24  Hostomice

Místo výkonu práce: Hostomice 
Trvání pracovního poměru: na dobu neurčitou se 
zkušební dobou 3 měsíce 
Platové zařazení: 10. platová třída dle nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů 
Termín nástupu: ihned 
Pracovní náplň:
❚ kompletní vedení účetnictví včetně sestavování  
 účetních závěrek na KÚ, provádění veškerých  
 operací souvisejících s vedením účetnictví  
 a archivaci účetních dokladů 
❚ příprava a sestavování rozpočtu, rozpočtových  
 opatření, rozpočtového výhledu a závěrečného  
 účtu obce 
❚ zajišťování platebního styku s bankou 
❚ účtování pokladny 
❚ daňová agenda, DPH, vypracování a podávání  
 daňového přiznání po konzultaci s daňovou  
 poradkyní 
❚ zpracování podkladů pro vymáhání pohledávek 
❚ účtování mezd 
❚ vedení evidence majetku, zpracování přehledů  
 týkající se majetku obce 
❚ příprava podkladů pro inventarizaci majetku 
❚ zpracování statistických výkazů 
❚ zpracování a aktualizace vnitřních předpisů 
❚ vystavování faktur 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 
❚ fyzická osoba, která je státním občanem ČR  
 nebo cizím státním občanem s trvalým  
 pobytem v ČR 
❚ věk minimálně 18 let 
❚ způsobilost k právním úkonům 
❚ bezúhonnost 

Požadavky 
❚ minimálně úplné středoškolské vzdělání  
 ekonomického směru 
❚ minimálně 2 roky praxe v oboru 
❚ znalost podvojného účetnictví 
❚ znalost účtování obcí výhodou
❚ znalost práce na PC (Word, Excel) 
❚ pečlivost, spolehlivost, flexibilita, psychická  
 odolnost, ochota učit se nové věci 
❚ znalost práce s účetním programem KEO výhodou 
Zaměstnanecké výhody: 
❚ pružná pracovní doba, 25 dní dovolené,  
 osobního ohodnocení, stravenky, školení 
Přihláška uchazeče musí obsahovat (přihláška 
musí být písemná): jméno, příjmení a titul, datum 
a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého 
pobytu, datum a podpis. Uveďte rovněž telefonní 
spojení.
K přihlášce uchazeč připojí: 
❚ strukturovaný profesní životopis, ve kterém  
 uvede údaje o dosavadních zaměstnáních,  
 odborné znalosti a dovednosti 
❚ originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence  
 rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 
❚ ověřenou kopii dokladu o nejvyšším  
 dosaženém vzdělání 
Přihlášky s požadovanými náležitostmi a doklady 
doručte osobně nebo zašlete na adresu:  
Městský úřad Hostomice, Tyršovo nám. 165, 
267 24 Hostomice nejpozději do 10.3.2022  
v obálce označené „výběrové řízení – ÚČETNÍ“ 
Zájemce o účast ve výběrovém řízení souhlasí 
se zpracováním osobních údajů. Zájemce nese 
náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení 
vznikly. Organizace si vyhrazuje právo pracovní 
místo neobsadit, případně zrušit výběrové  
řízení.

Vít Šťáhlavský, starosta města Hostomice
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kroužek mladých hasičů
I v zimních měsících nepolevujeme a věnujeme se tělesné přípravě  
na závody. Snažíme se zdokonalit a zrychlit spojení a motání hadic. 
zlepšit techniku uzlování, opakovat si topografické značky. 
Nezapomínáme ani na teorii, kterou si procvičujeme formou her, při  
kterých protáhneme svá těla.
Prohloubili jsme svoje znalosti při záchraně života a první pomoci. Na 
figuríně jsme měli možnost si vyzkoušet, jak správně zaklonit hlavu,  
manipulace s poraněnou osobou, oslovení. Dozvěděli jsme se správný 
počet vdechů.  Naučili se přímou masáž srdce.

V půlce ledna tohoto roku oznámilo vedení družstva 
COOP Hořovice ukončení provozování prodejny  
v radouši k 31.1.2022. jedním z důvodů je velký po-
kles tržeb. 
Město Hostomice přispívalo finančně na provoz bez- 
mála 10 let, aby tato služba byla starším občanům v obci  
zachována. 

Prodejna plnila i funkci společenskou, zde se každý den  
potkávali sousedé. 
Rád bych touto cestou poděkoval vedení družstva COOP 
Hořovice a všem, kteří v této prodejně pracovali za dlouho-
letou spolupráci. 
Nyní je budova prodejny k prodeji a třeba se najde jiný pro-
vozovatel.

ukončení provozování prodejny v obci Radouš
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sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s hostomickými baráčníky  
a městem Hostomice Vás srdečně zvou na 

masopustní pRŮVod  
ulicemi Hostomic

který se koná 5. března 2022 od 13 hod.
sraz masek ve 12.30 hod. v hasičárně.

Průvod obcí vyjde ve 13.00 hod., projdeme přes Tyršovo náměstí, Širokou ul.,  
Hátkou, K Zátoru, Malostranskou ul., Pivovarskou ul., Nádražní ul., Zahradní ul.  

a navrátíme se zpět k hasičské zbrojnici.

Otevřete svou srdečnost malým pohoštěním průvodu, který projde naší obcí  
a navštíví vaše obydlí.

Ať jsi malý nebo velký, neboj se a přijď v masce taky.

VepŘoVé HodY
které se konají před hasičskou zbrojnicí od 11 hod.

Zde si můžete pochutnat na výborných jaternicích, jelítkách, tlačence,  
zabijačkové polévce a řadě dalších specialit. 

Po ukončení průvodu bude připravené posezení v naší hasičárně se všemi dobrotami.

doBRotY kačena
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Bezdědická setkání

setkání ve škole
V úterý 18.1.2022 se ve cvičné kuchyni zŠ P. Lisého setkali senioři STP se členy pěveckého sboru vedeného panem 
učitelem Schmidem. Děti zazpívaly několik hezkých písniček. Senioři pak poseděli u kávy a připraveného pohoštění. 
Bylo to příjemné setkání.  Výbor STP

Poslední akcí roku 2021 byl v Bezdědicích listopadový 
lampionový průvod. I když jsme si raději jeden uspořáda-
li už v červnu (jako kompenzaci za předešlý rok, také jako 
pojistku pro případ podzimních omezení), nenechaly si 
procházku po Bezdědicích děti ujít ani tentokrát. 
Cestou na ně čekala strašidelná překvapení a u rybníka  
i vodník. I když nám počasí moc nepřálo, stan na návsi  
poskytl prostor na občerstvení i na sousedské popovídání ke 

spokojenosti všech. Na Štědrý den po nadílce jsme se jako 
každý rok sešli u stromečku na návsi, abychom si popřáli 
krásné Vánocé a hodně zdraví.

Dovolte nám, abychom i vám – byť trochu opožděně – po-
přáli šťastný vstup do roku 2022, pevné zdraví a notnou  
dávku vzájemné tolerance.

Za FC Marakana Bezdědice J. Císařová.
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nový rok v mŠ Hostomice
V novém roce jsme se s dětmi sešly zase v hojném počtu. Těšily jsme 
se, až si povíme, co všechno jsme doma dostaly pod stromeček, jak 
jsme si užily vánoční prázdniny a hlavně na vše nové, co nás čeká.
Společně jsme oslavily Tři krále. Děti se učily písničky, plnily různé úkoly  
a hlavně se dozvěděly, kdo tři králové byli a vše, co se k nim váže.  
Na zahradě MŠ proběhla i tříkrálová sbírka, tak děkujeme všem, kteří se 
připojili a přispěli.
V lednu jsme si s dětmi mohly užít hned dvě divadelní představení. 11.1.2022 
nás navštívilo divadlo A – Šmytec s představením ,,Páťa a Máťa“, kde si děti 
zopakovaly slušné a hlavně bezpečné chování v mateřské škole, ale hlavně  
i venku na ulici. Dne 20.1.2022 nás navštívilo divadlo Letadlo s pohádkou  
,,V korunách stromů“.
První měsíc v roce se ve školce budeme věnovat znakům zimy, místům, kde 
je zima celý rok a zimním pohádkám. Předškoláky podle počasí čeká velká 
vycházka do lesa a mladší děti si budou užívat zimní radovánky venku.
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tŘíkRáloVá sBíRka 2022
né události a na rozvojové projekty v zahraničí, 5 % půjde 
na celostátní projekty Charity ČR a 5 % je režie sbírky.
Všem štědrým dárcům a ochotným spolupracovníkům 
děkujeme a těšíme se za rok na viděnou.

Kašpar, Melichar a Baltazar Hofmanovi

Podobně jako v minulých letech proběhla i letos 
Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Čr. na rozdíl 
od loňského roku, kdy vzhledem k epidemické situa-
ci nemohly tříkrálové skupinky koledovat, bylo letos  
v první půli ledna možné potkat v hostomických uli-
cích či před budovou MŠ tři malé krále, kteří zpívali, 
přáli štěstí a zdraví do nového roku, rozdávali drobné 
propagační předměty a získávali finanční prostřed-
ky na různé sociální projekty na pomoc nemocným, 
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni 
a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí.
Zároveň bylo možné přispívat do stacionárních kasiček 
umístěných v kostelích hořovické farnosti, v hostomic-
kém zahradnictví a nově i v komárovské lékárně. Zároveň 
mohli zájemci darovat bezhotovostně online na https://
www.trikralovasbirka.cz, převodem na tříkrálový účet 
nebo dárcovskou SMS.
Celkově se do kasiček podařilo vybrat 26 029 Kč, 10 eur 
a 100,96 zlotých, bezhotovostní příspěvky činily 200 Kč. 
Celkový rekordní výtěžek za celou římskokatolickou far-
nost Hořovice tak letos činil 27 015 Kč.
Vzhledem ke změně podmínek již není možné tak jako 
dříve předat 65 % výnosu zapsanému ústavu Digitus Mise, 
který v Hostomicích zajišťuje pečovatelskou službu. Arci-
diecézní charita Praha proto využije na své projekty 80 % 
výtěžku, 10 % je určeno do krizového fondu pro mimořád-

pozVánka na Besedu
STP Hostomice a Městská knihovna Hostomice srdečně zvou  

všechny zájemce na besedu cestovatele a fotografa s handicapem  
Jakuba Greschla.

Beseda s názvem Thajské království se bude konat ve čtvrtek  
24. března 2022 od 15.00 hod. v obřadní síni MěÚ Hostomice. 

Můžete se těšit na zajímavé vyprávění o Thajsku 
a na mnoho krásných fotografií. Vstup zdarma.
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Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Hořovicích

infoRmuje VeŘejnost
finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Hořovicích, 
informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou za rok 2021 podá-
vat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že v rámci služeb 
poskytovaných veřejnosti, budou pracovníci správce daně přítomni  
ve čtvrtek 15.3.2022 v době od 15.00 do 16.30 hod. na Městském úřadu  
v Hostomicích.
Pracovníci správce daně ve výše uvedeném termínu obdobně jako v minulých 
letech umožní daňovým poplatníkům vyřídit si své daňové záležitosti. V rámci 
těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat daňové přiznání, 
mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů.
Upozorňujeme, že vzory všech aktuálních daňových tiskopisů jsou dostupné na 
webových stránkách finanční správy: www.financnisprava.cz → Daňové tiskopisy 
→ Databáze aktuálních daňových tiskopisů 
Tiskopisy lze stáhnout na internetové adrese: http://www.financnisprava.cz/cs/
danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu  
Přehled informací o elektronickém podání daňového přiznání je k dispozici také 
na webových stránkách finanční správy: www.financnisprava.cz → Daně elektro-
nicky.
Pracovníci správce daně budou rádi, když daňoví poplatníci využijí nabízené 
služby a věří, že se tím alespoň částečně usnadní plnění daňových povinnos-
tí. Pracovníci správce daně  předem děkují za spolupráci a těší se na její další  
pokračování. 

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Hořovicích

platba za svoz  
a likvidaci odpadů  
v roce 2022
Každá trvale přihlášená osoba  
    600,- Kč
rekreační objekt celkem  
    600,- Kč
Platba je splatná do 31.3.2022. 
Platit můžete na účet města č. 
0362037329/0800 u České spoři-
telny nebo v hotovosti či kartou  
v PODATELNĚ MěÚ Hostomice.
Variabilní symbol: 
Hostomice 133701 + číslo domu 
Bezdědice 133702 + číslo domu 
Radouš 133703 + číslo domu 
Lštěň  133704 + číslo domu 
chaty  133705 + číslo chaty
Pozor, změna: všichni majitelé psa 
(Hostomice, Bezdědice, Radouš 
a Lštěň) platí poplatek jednotně 
100,- Kč za psa. Slevu má maji-
tel starší 65 let věku na 1 psa, a to  
50,- Kč.
Poplatek za psa můžete přidat  
k částce poplatku za odpady se stej-
ným VS.
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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.

zuBní poHotoVost
Únor/Březen 2022
■ 26. + 27.2. MUDr. Hanáčková Anita 
 Komárov, Buzulucká 480 
 tel.: 734 583 076
■ 5. + 6.3. MUDr. Danyliuk Bohdan 
 Beroun, Talichova 825 
 tel: 311 624 375, 777 015 107
■ 12. + 13.3. MUDr. Hentsch František 
 Zdice, Palackého nám. 21 
 tel: 608 020 878
■ 19. + 20.3. MUDr. Joukl Jan 
 Králův Dvůr, Průmyslová 614 
 tel: 728 349 403
■ 26. + 27.3. MUDr. Holmanová Jarmila 
 Hořovice, Komenského 49 
 tel: 311 516 660
 Pohotovostní služba stomatologů  
 je v době od 8.00 do 11.00 hodin.

■ Dne 18.2.2022 
uplynulo 31 let, co 
nás navždy opustil 
náš milovaný tatí- 
nek a dědeček, pan 
Karel Kocourek  
z Bezdědic. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. Za vzpomínku 

děkují dcera Dobruš a synové  
Kája a Pepa s rodinami.

VzpomínkY

poděkoVání
Děkujeme hasičům a všem, kteří na 
poslední cestě doprovodili našeho otce 
Václava Šnajdra. Děkujeme za projevy 
soustrasti a květinové dary.

Dcery Dana, Zdenka a syn Vašek

městská knihovna Hostomice
rádi bychom vás informovali, že je v Městské knihovně Hostomice ke kou-
pi kniha r. Šnábla a M. Žabky Místní dráha zadní Třebaň – Lochovice. 
Publikace má bezmála 500 stran. Zakoupit si ji můžete za 800,- Kč v otevírací 
době knihovny (pondělí a středa 8 – 12 a 13 – 17 hod).


