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KÁCENÍ V BEZDĚDICÍCH A NETOPÝŘI
V minulých dnech proběhlo v Bezdědicích kolem návesního rybníčku kácení rizikových stromů (jasanů),
u nichž hrozilo nebezpečí, že by mohly spadnout. Kácení provedl místní sbor dobrovolných hasičů, za což jim
patří velký dík!
Dokončení na straně 2
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KÁCENÍ V BEZDĚDICÍCH A NETOPÝŘI
Dokončení.
Při kácení jednoho z jasanů bylo
objeveno hnízdo 40 ks netopýrů
rezavých. Komise ŽP odvezla netopýry do záchranné stanice netopýrů
v Černošicích, ve snaze zachránit
je. Tam je nakrmí, uloží znovu ke
spánku a na jaře je ve spolupráci
s komisí ŽP opět někde v našem okolí vypustí. Zároveň jsme se dohodli
s Mgr. Walterovou, ředitelkou ZŠ,
že děti při výuce pracovních činností
vyrobí budky pro netopýry a ty
pak společně s dětmi rozvěsíme po
městě. Netopýři totiž přirozeně žijí
na starých přístupných půdách, které
díky opravám ubývají, a v dutinách
starých stromů, které ale z provozní
bezpečnosti nejsou uvnitř sídel žádány. Proto jim je třeba nabídnout
alternativní „ubytování“, jako jsou
netopýří budky.
Ale zpět ke stromům v Bezdědicích.
V těchto dnech zároveň na návsi
v Bezdědicích probíhá arboristické
posouzení stromů, na jehož základě
pak město nechá stromy ošetřit
a provozně zabezpečit, aby nám
zeleň ještě nějakou dobu sloužila.
Současně je třeba započít s náhradní
výsadbou. Aktuálně bude potřeba
zasadit cca tři stromy kolem bezdědického rybníčku, kde se, doufám,
výsadby ujmou Bezdědičtí.
Samozřejmě nezapomínáme ani na
Radouš a Lštěň, kde bychom arboristické posouzení chtěli provést též.
Za KŽP Vít Maršálek

PRANOSTIKY NA BŘEZEN:
V kožichu sij jiřinu,
v košili ozimu.
Bouřky v březnu
znamenají úrodný rok.
p. Javůrková
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA HOSTOMICE KONANÉHO DNE 19. ÚNORA 2009
I. Zastupitelé schvalují:
1. Paragrafově rozpočet na r. 2009.
Pro 7 - proti 0 - zdržel se 0
2. Prodej městských pozemků (KN
1432/69, KN 1432/6, KN 1432/70,
KN 1432/72 a KN 1449/118, k.ú.
Hostomice pod Brdy) RNDr. Mgr.
Richardu Chvojkovi za celkovou
cenu 8.660,- Kč. 7-0-0
3. Bezúplatný pronájem pozemku
parc. 275/11, k.ú. Radouš, obci
Neumětely na uložení sedimentu
při odbahňování rybníka. 7-0-0
4. Ve smyslu navržené smlouvy s panem Janem Havlíčkem prodloužení
vodovodního a kanalizačního řadu
v ul. Dubinská.
5. Směrnici pro stanovení kritérií
o přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání při překročení kapacity
MŠ za podmínky:
V případě splnění kritérií větším
počtem uchazečů bude o přijetí
dítěte rozhodovat datum narození
staršího dítěte. Při rozhodování
budou přítomni zástupci KŠK.
7-0-0
6. Cenovou nabídku ve výši 5.000,- Kč
na provedení zakázky na inventarizaci stromů v Bezdědicích. 7-0-0

7. Příspěvek ČČK v Hostomicích
na zajištění dětského karnevalu dne
14.3.2009 ve výši 2.000,- Kč. 7-0-0
II. Zastupitelé ukládají p. starostovi:
1. Zjistit informace o možném vydání
vyhlášky městem Hostomice o pozastavení rozhodnutí o přijetí dítěte
do MŠ Hostomice za krizové situace.
2. Zjistit možnost a podmínky rozšíření stávající kapacity MŠ, např.
v budově ZŠ, ve volné místnosti aj.
3. Písemně zažádat Ministerstvo vnitra ČR, ministra Langera o zřízení
služebny Policie ČR v Hostomicích.
4. Jednat se Svazem tělesně postižených v Hostomicích o výši příspěvku
na jejich činnost.
5. Jednat se zástupci SK Hostomice
o určení požadované částky
příspěvku.
III. Zastupitelé berou na vědomí:
1. Výši úplaty za předškolní vzdělávání
v MŠ Hostomice ve výši 300,- Kč
měsíčně.
Usnesení schváleno 7-0-0

Zveme vás na seminář

CHOV KONÍ BEZ PODKOV
Bosí, šťastní a zdraví koně aneb povídání o tom,
jak a proč chovat koně bez podkov welfare způsobem

14.3.2009 od 9.00 hodin
v hasičské zbrojnici v Hostomicích
Přednášející: Jiří Podhajský (www.kopytar.cz)
Pořadatelé: Bc. Lucie Maršálková Holíková a Ing. Vladimír Zachoval.
Na místě bude možné zakoupit knihy o chovu koní naboso.
Vstupné dobrovolné.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ
OKÉNKO
Lidi, lidi, nebojte se, že jaro
nepřijde. Dostavilo se vždycky
a věřte, že letos přijde znovu.
I když je letos sněhu více, než
jsme za poslední roky byli zvyklí,
stačí vyjít do přírody za slunného
dopoledne. Ptáci zpívají, že by
nás ohlušili. Jen to ještě vydržte
a pilně krmte. Oni se odvděčí
a vysbírají všechny nechtěné
škůdce, kteří se schovávají pod
kůrou stromů nebo v puklinách.
V tuto dobu je čas připravovat
zhotovení a zavěšení budek,
abychom jim zajistili hnízdiště.
Nejčastějšími obyvateli budek
jsou: sýkorka modřinka, sýkorka
koňadra, rehek zahradní, lejsek,
brhlík, konipas bílý, konipas
horský, špaček... Důležité je, abychom lehce oplechovali vletový
otvor. Musíme pak budky umístit
tak, aby k nim nemohla kočka.
Kadeřavost broskvoní
Toto houbové onemocnění není
žádnou novinkou. Známe je již
více než 150 let, jen broskvoní se
pěstovalo méně. Důležitý je první
postřik po sklizni, nejlépe v říjnu.
Jarní postřik, tedy druhý, musíme
uskutečnit nejlépe v březnu, a to
řádně postřikem celý strom umýt.
Houba se vyskytuje především
na jednoletých výhoncích a v
úžlabí pupenů. Použijeme Ditane DG, Ditane M 45, Kuprikol
50, Delan 700WDG, nejpozději
při pučení pupenů. Houba Taphrina pruni je příbuzná původci
kadeř. broskvoní a je příčinou
puchrovitostí slivoně.
Libuše Kůtová
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■ Dík, (ne)známý sprejere
Co s tím dělat? Někomu není zatěžko přelézt plot
na cizí pozemek a tam svými neumělými sprejerskými výtvory beze stopy nápadů a vkusu zničit
fasádu mateřské školy (prosinec 2008). A není to
jeho jediný výtvor, stejně diletantským výtvorem
poznamenal vchodové dveře do základní školy (říjen
2008). Na městském majetku činí škoda v součtu
100 000,- Kč, na majetku občanů, kteří to oznámili,
škoda bratru 60 000,- Kč a nehlášená poškození činí
cca 40 000,- Kč. Suma sumárum, povyražení jednoho „puberťáka“ za 200 000,- Kč.
A náš tvůrce je borec – svá díla vyfotí a umístí na
Internet, včetně své podobizny s adresou a telefonem pro případné zájemce o podobně nekonvenční
výzdobu svého objektu. Co kdyby o jeho umění
projevil zájem bohatý investor z rublové ciziny?
Vezmeme-li v úvahu, že doba vzniku jeho děl je
odhadnutelná na noční hodiny, je na místě ptát se
rodičů našeho nezletilce, zda ví, co jejich potomek
kde provádí, či je jim to úplně jedno. Z výše uvedeného vyplývá, že je jim to zřejmě šumafuk – vždyť
on se ten náš kluk o sebe v životě nějak postará,
mámo.
Navíc, když kolem sebe vidí chování mnohých
dospělých, kteří svým přístupem k veřejnému prostoru a majetku nedávají dvakrát vhodný vzor
k následování, ptám se: Kde a jaký konec toto
chování má? A to nejen u nezletilců.

KARATE V HOSTOMICÍCH
Možností, jak smysluplně využít volný čas v Hostomicích, je poměrně
málo. Kromě aktivit pro žáky základní školy (tanec, sportovní
hry) a fotbalu již žádná další nabídka není. Proto v předloňském
roce pohybuchtiví zájemci s nadšením přivítali zahájení činnosti
karatistického oddílu.
Pod vedením mistra Bc. Ivana Bařinky, držitele černého pásku,
trénují jeho svěřenci základy karate a sebeobrany. Výhodou bylo,
že do oddílu byl přijat každý, kdo projevil zájem, bez ohledu na
pohlaví či věk. Oddíl navštěvují jak děti, tak některé odvážné
maminky. Scházejí se dvakrát v týdnu v podvečerních hodinách
v místní tělocvičně. Někteří členové kromě vylepšené kondice již
získali i žlutý pásek.
Nutno podotknout, že pan Bařinka své svěřence trénuje ve svém
volném čase bez nároku na odměnu. To jistě zaslouží velkou
pochvalu.
A. Kubátová

Přece ale není možné nad takovou škodou jen
tak mávnout rukou a přejít to. Výsledkem šetření
policie je odložení věci z důvodu nezjištění
pachatele. Město se však rozhodlo předat věc
státnímu zastupitelstvu a požadovat důsledné využití nashromážděných důkazů k vypátrání pachatele
a uhrazení vzniklé škody – a nutno říci, že šance
města na dosažení tohoto cíle jsou velmi vysoké.
Vždyť jen za těch 100 000,- Kč škody na městském
majetku by bylo možné zřídit novou počítačovou
učebnu na ZŠ, nebo provést úpravy či opravy
veřejných prostor, anebo tyto peníze použít na
zvýšení příspěvků různým občanským spolkům
v Hostomicích – ať se jedná o tělesně postižené,
včelaře, hasiče, zahrádkáře nebo červený kříž. Místo
toho město zaplatí opravu poškozeného majetku
a bude doufat, že se neobjeví nový „umělec“.
Petr Lachman
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■ Stručně o hospodaření v městských lesích
Nejprve několik poznámek k hospodaření v období minulém,
když rok 2008 byl posledním rokem desetiletého lesního
hospodářského plánu (LHP), podle kterého byl les spravován
od 1.1.1999 do 31.12.2008. Za toto období jen několik základních údajů:
- těžba dřeva celkem
24.731 m3
z toho
- vývraty, souše, kůrovec
11.059 m3
- samovýroba - palivo pro občany 1.235 m3
- zalesnění - první na holině
33 ha
- opakované
63 ha
- vysázeno sazenic - jehličnatých
373.000 ks
- listnatých
120.000 ks
- prořezávky v mladých porostech
55 ha
- probírky v porostech do 40 let
156 ha
- oplocení sazenic proti zvěři
11.846 bm
- dotace do lesa z krajského úřadu
2.836.326 Kč
V loňském roce byly zahájeny práce na novém LHP pro léta
2009-2018. Po výběrovém řízení město zadalo provedení ﬁrmě
Lesoprojekt Stará Boleslav. Výsledkem této činnosti bude
kromě jiného i upřesnění výměry lesa ve vlastnictví města – na
tomto se velkou měrou podílí p. Maršálek – dále nové mapy,
zásoby dřeva v lese, předpis možných těžeb dřeva a další
povinné údaje, které stanoví zákon. Nový LHP bude dokončen
do tří týdnů. Následně bude předložen krajskému úřadu, který
by jej měl schválit do konce května 2009.
V letošním roce předpokládáme a do rozpočtu města jsme
zohlednili následující hodnoty v základních ukazatelích:
- těžba dřeva celkem
1.100 m3
- zalesnění
5,95 ha
- ochrana proti klikorohu
5,40 ha
- prořezávky
5,00 ha
- ožínání kultur – buřen
3,60 ha
- postřik buřeně
6,20 ha
- ochrana kultur proti zvěři
22,00 ha
- oplocení kultur proti zvěři
1.000 bm
Současná situace v prodeji dřeva je velice obtížná. Již od ledna
2008 ceny klesají a do konce roku klesly o 40%. Zároveň klesá
i poptávka, neboť zpracovatelský průmysl nemá dostatek
zákazníků. Z těchto důvodů nebyl naplněn původní záměr
vytěžit v roce 2008 2.300 m3 dřeva. Vytěžilo se pouze 1.689 m3
a z toho těžby úmyslné (silnější dřevo) jen 1.065m3 v prvém
čtvrtletí. Zbytek byla těžba nahodilá – vývraty, souše, zlomy,
kůrovec. Toto dřevo je vlastník lesa ze zákona povinen vytěžit
bez ohledu na jeho cenu.
Takto se za rok 2008 zašetřilo cca 600 m3 dřeva, které zůstalo
v porostech na příští léta, i když se to projevilo negativně na
momentálním hospodářském výsledku. Z plánovaného zisku
600.000,- Kč zůstal zisk jen 40.000,- Kč.
Protože se situace v cenách nelepší a naopak dále zhoršuje,
byla do rozpočtu na rok 2009 navržena a schválena ztráta
z lesa dalších 400.000,- Kč, která však bude provázena dalším
zašetřením cca 1.000 m3 dřeva. Těžit budeme omezeně jen
tolik dřeva, jaký bude ze strany LZ zájem. Přednost v těžbě

bude dána porostům starým 130 a více let, které mají
z hlediska pěstování lesa přednost. Zákonnou přednost bude
mít samozřejmě těžba nahodilá (vývraty, souše, kůrovec).
Zastupitelé i já věříme, že zašetřené dřevo budeme těžit
a prodávat v obdobích, kdy o něj opět stoupne zájem a ceny
budou podstatně vyšší. Je zřejmé, že je-li pro tento postup
prostor v rozpočtu města a je-li tu dobrá vůle všech zúčastněných, je to přístup odpovědného hospodaření, na kterém
město jen vydělá.
A co dál? Město bude v rámci platného LHP hledat všemi
přijatelný kompromis při působení v lese. Kompromis mezi
krajinotvornou podporou funkce lesa s důrazem na zadržování vody v krajině na straně jedné a vnímáním lesa jako
produkčního celku, který pro město plní důležitou funkci
ekonomickou, na straně druhé. Pro budoucí těžbu bude nezbytné investovat nemalé částky do obnovy lesní infrastruktury.
Určitě bude nezbytné vybudovat cestu mezi Zátorem a Hadovnou, na kterou se bude stahovat v budoucnu největší objem
těžby v počínajícím desetiletí.
Na závěr ještě upozornění pro občany. Budou se kácet suché
a nemocné stromy podél silnice na Dobříš. Kácení proběhne
v sobotu 28.3.2009 v době od 8.00 do 16.00 hod. Silnice
bude uzavřena z Hostomic až po odbočku na Malý Chlumec. Značená objížďka povede přes Skřipel, Osov, Velký
a Malý Chlumec.
Václav Vartýř, lesní hospodář
Vít Šťáhlavský, starosta

22. ledna 2009 rozšířila
řady Bezdědických
Magdalénka Polišenská.
Pospíšila si na svět,
aby se stala
100. občanem Bezdědic.
Přejeme jí do života
hodně spokojenosti,
štěstí a zdraví!
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Zeměpisná
olympiáda v ZŠ
Dne 3. února se na naší škole
konalo školní kolo zeměpisné
olympiády 2008/2009 pro 8. ročník na téma Evropa, přičemž se
bral v úvahu jen běžný obsah
učiva školního zeměpisu.

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ P. Lisého Hostomice
pro školní rok 2009/2010
Dne 5. února 2009 se konal zápis dětí do 1. třídy. Bylo zapsáno celkem 19 dětí
(9 hochů a 10 dívek), z toho 3 rodiče žáků požádali o odklad zahájení povinné
školní docházky svých dětí.
Samotnému aktu zápisu předcházela návštěva předškoláků z MŠ Hostomice v naší
škole. Budoucí prvňáci se tak na chvíli stali žáčky 1. třídy, kde sledovali výuku,
do které se i zapojili. Se žáky 1. tř. si zazpívali známé písničky. Nejvíce se jim líbilo
v naší tělocvičně. Pod dohledem a za pomoci starších žáků zdolávali překážky.
I hra s míčem je zaujala. Následovala návštěva školní družiny. Děti zhlédly pásmo
pohádek a písniček, které pro ně připravili starší školáci s vychovatelkami.
Za pár dní nastal slavnostní den zápisu. Děti byly ve škole přivítány pohádkovými bytostmi, u kterých plnily jednoduché úkoly. Tak procházely jednotlivými
stanovišti. Nakonec vstoupily se svými rodiči do učebny 1. tř. Zde namalovali
budoucí prvňáčci obrázek, přednesli básničku a za vše si vybrali drobný dárek.
Dík patří žákyním a paním učitelkám za příjemnou atmosféru zápisu. Děkujeme
i vychovatelkám ŠD a dětem za přípravu a pomoc. I přítomnost paní ředitelky
Kocourové z MŠ Hostomice přispěla ke slavnostnímu rázu zápisu do školy.
Za ZŠ P. Lisého Hostomice J. Walterová

V okresním, krajském i celostátním kole pak bude úroveň
rozšířena vzhledem k očekávanému zájmu soutěžících žáků
o zeměpis.
Žáci odpovídali na otázky týkající se jak základních údajů
jako je horopis nebo vodopis
Evropy, tak věnovali pozornost
informacím o hospodářství nebo
státním zřízení zemí. V neposlední řadě si vyzkoušeli orientaci v poloze náhodně vybraných
evropských zemí a důležitých
měst na slepých mapách.
Je nám líto, že přes poměrně
dostatečný čas na domácí přípravu a předem jasné okruhy
otázek byla výsledná práce některých žáků až podprůměrná.
Zřejmě v době virtuálních her
a „nových světů“ děti ztrácejí
zájem o skutečné krásy Země.
Doufejme, že lepší motivací
a především novými studijními
možnostmi v nich tento zájem
opět probudíme a snad už
v příštím roce budou výsledky
našich žáků o mnoho lepší.
Konečné pořadí:
1. místo - Lenka Vojtovičová, 8. B
2. místo - Jakub Chvojka, 8. A
3. místo - Jan Blažek, 8. A.
Blahopřejeme.
Bc. Eva Bakulová,
ZŠ P. Lisého, Hostomice
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Solná jeskyně
Od 13. února jezdí děti z Mateřské školy Hostomice
do solné jeskyně v Příbrami.
Pobyt v solné jeskyni se uskuteční celkem desetkrát,
aby byl účinný. Děti zde 40 minut odpočívají na lehátkách
a poslouchají pohádky. Posledních 5 minut si děti mohou
pohrát se solí.
Pobyt v solné jeskyni pomáhá při léčbě zánětů hrdla,
hrtanu, nosu a chronického nachlazení, zápalu plic,
průdušek, astmatu, alergií různého původu, chorob
srdce, nedostatečné činnosti štítné žlázy, dermatologických chorob – lupénka, ekzém, depresí a sklerózy.

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

Dne 18. března 2009 od 13.00 do 16.00 hodin proběhne v budově
Mateřské školy Hostomice zápis do mateřské školy na příští rok.
K zápisu se dostaví děti v doprovodu rodičů
nebo zákonných zástupců.
Zákonný zástupce předloží tyto doklady: občanský průkaz,
rodný list dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte.

DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ
Dne 10. března 2009 v 9.30 hodin
přijede do Mateřské školy Hostomice
Divadlo Pampeliška s pohádkou
O Popelce. Srdečně zveme i děti,
které nenavštěvují mateřskou školu.
Vstupné je 25,- Kč.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA / INZERCE
OZNÁMENÍ
■ TANEČNÍ KURSY
ve Společenském domě Hořovice
MLÁDEŽ: pátky od 11.9.2009
Začátečníci Z6: 18.00-20.00 hod.
Začátečníci Z8: 20.15-22.15 hod.
DOSPĚLÍ: středy od 7.10.2009
Začátečníci: 18.00-19.50 hod.
Pokročilí: 20.10-22.00 hod.
ZÁPIS: tel. 251 614 550, 603 238 090,
email: vasova@volny.cz, www.tanecni.net
■ FINANČNÍ ÚŘAD V HOŘOVICÍCH
informuje veřejnost, že v rámci služeb
poskytovaných veřejnosti budou pracovníci FÚ přítomni ve dnech 12.3. a 19.3.2009
od 15.00 do 18.30 hod. na MěÚ Hostomice.
Pracovníci FÚ ve výše uvedených termínech obdobně jako v minulých letech
umožní daňovým poplatníkům, kterým
vznikla povinnost podat za rok 2008
daňové přiznání, aby mohli vyřídit své
záležitosti. Poplatníci mohou platně podat
daňové přiznání, získat pomoc při jeho
vyplnění a obdržet daňovou složenku pro
případné zaplacení daně.
■ ORDINAČNÍ HODINY
MUDr. Daniely Štorchové:
PO: 8.00-16.00 hod.
(8.00-9.00 odběry, 13.00-15.30 prevence)
ÚT: 8.00-12.00 hod.
(8.00-9.00 odběry, 9.00-11.00 kojenci)
ST: 8.00-12.00 hod. (8.00-9.00 odběry)
ČT: 12.00-14.00 hod.
PÁ: 12.00-14.00 hod.
Vyšetření v ordinaci čtvrtek a pátek též
od 14.00 do 16.00 hod. po tel. domluvě.
Návštěvy lékaře v rodině dle domluvy.
Tel. konzultace denně 8.00-22.00 hod.
na tel. 728 143 075.

KULTURNÍ AKCE
■ KK při MěÚ v Hostomicích pořádá
v sobotu 7. března od 15.00 hodin v budově radnice kurz pro všechny tvořivé:
VÝROBA ZÁVĚSNÝCH DEKORACÍ
Z DRÁTKŮ A KORÁLKŮ. Počet účastníků je omezen. Zájemci se mohou
přihlásit u paní Fatkové v Minimarketu.
■ KK při MěÚ Hostomice opět vyhlašuje
SOUTĚŽ O NEJPĚKNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ KRASLICE. Své výrobky můžete
odevzdat do soboty 4. dubna p. Fatkové
do Minimarketu. Hodnocení proběhne
v rámci dvou kategorií – děti a dospělí.
■ ČČK v Hostomicích pořádá 14.3.2009
od 14.00 hod. v restauraci „U Frajerů“
DĚTSKÝ KARNEVAL. Srdečně zveme
všechny děti.

8

■ ZO ČZS Hostomice zve příznivce
pěstování orchidejí na PŘEDJARNÍ
BURZU. Mimo jiné budou připraveny
i pokojové květiny a budeme rádi, když
i občané pomohou burzu obohatit svými
výpěstky. K jednotlivým druhům orchidejí
bude podávána rada, jak s nimi nejlépe
zacházet a jaké stanoviště v bytě jim
vybrat. O to se postará paní ing. Dagmar
Brůžková.
Výstavka s burzou se uskuteční na MěÚ
Hostomice v přízemí v salonku vlevo
(volební místnost). Příchod je bezbariérový.
13. března od 14.00 hod. se budou přijímat
květiny a 14. března 2009 od 9.00 do 11.00
hod. bude uskutečněna burza.
Za ZO ČZS Libuše Kůtová
■ UDĚLEJTE NĚCO PRO SVÉ
ZDRAVÍ!
STP v Hostomicích nabízí svým členům
i ostatním občanům relaxační pobyt
v SOLNÉ JESKYNI V ŽEBRÁKU.
Nabízíme dva termíny – 11.3. a 18.3.2009.
Odjezd ve 13.20 hod. od ZŠ Pavla Lisého,
návrat kolem 16.30 hod. 45 minut v jeskyni, 45 minut v solném domku, kde lze
posedět v čajovně, zakoupit nejrůznější
čaje, masti, sirupy. Je dobré vzít si s sebou
teplé ponožky.
Člen STP nebo dítě od 6 do 15 let 50,- Kč,
nečlen 100,- Kč.
Vhodné pro všechny, zvláště pro alergiky,
astmatiky, osoby s dechovými potížemi,
onemocněním srdce a oběhového systému,
s kožními problémy.
Přihlásit se můžete v papírnictví u školy
do 10.3.2009
Výbor STP Hostomice
■ SK INFORMUJE: Dne 14.3.2009
od 20.00 hod. se uskuteční v baru Záložna
SPORTOVNÍ KARNEVAL. K tanci a poslechu hraje SORTIMENT. Bohatá tombola
a soutěž o nejkrásnější masku. Srdečně
zveme všechny, kteří mají rádi zábavu
a soutěže.

PODĚKOVÁNÍ
■ Děkuji MěÚ v Hostomicích a všem,
kteří mě potěšili svým přáním k mým
narozeninám.
Vladimír Mottl

VZPOMÍNKA
■ Dne 1.3.2009 uplynul rok, co nás
navždy opustila naše maminka a babička,
paní Marie Veselá z Hostomic. Kdo jste ji
znali, vzpomeňte s námi.
Rodiny Motlova, Svobodova a Veselých

KLUB BETLÉM
LOCHOVICE
Program na březen 2008
■ 4.3. středa, 9.00-10.00 hod.
Vytváření programu na duben
■ 4.3. středa, 10.30-12.00 hod.
Právní poradna
■ 9.3. pondělí, 12.00-16.00 hod.
Logopedická poradna
■ 11.3. středa, 9.30-11.30 hod.
Alikvótní zpěv - přijďte se seznámit
s harmonickým zpěvem, vyzkoušet si ho
a zároveň se v něm uvolnit. Nemusíte mít
hudební sluch, zpívat může každý.
■ 18.3. středa, 9.30-12.00 hod.
Navlékáme korálky
■ 30.3. pondělí, 12.00-16.00 hod.
Logopedická poradna
■ Břišní tance pro maminky a děti
každou středu od 17.00 hod.
■ Kroužek nápravy speciﬁckých
poruch učení přesunut na středu.

ZUBNÍ POHOTOVOST
■ 1.3. MUDr. Neužilová Jarmila,
Komárov 480, tel. 311 572 135
■ 7. a 8.3. MUDr. Pilbauerová Lenka,
Beroun, tel. 311 746 185
■ 14. a 15.3. MUDr. Pillmannová Irena,
Beroun, tel. 311 600 220
■ 21. a 22.3. MUDr. Pišvejcová Naděžda,
Karlštejn, tel. 311 681 533
■ 28. a 29.3. MUDr. Růžičková Monika,
Zdice, tel. 311 685 674
Pohotovost je od 8.00 do 11.00 hodin.
Vydává: MěÚ Hostomice
Odpovědná osoba: Vít Šťáhlavský
Redakce: Ing. Vladimír Zachoval, Vít Maršálek,
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Adresa redakce: MěÚ Hostomice, Tyršovo nám. 165,
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e-mail: starosta@hostomice.cz, www.hostomice.cz
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Právo omylu a tiskových chyb vyhrazeno.
Text je chráněn dle autorského zákona.
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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
podobě na e-mail: starosta@hostomice.cz
nebo kordulinka@email.cz
Děkujeme za příspěvky.
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