
Zastupitelstvo města 
Hostomic

Schvaluje:
1. předložené smlouvy na uzavření 

VB na STL plynovodní přípojky 

se STP, a.s. na pozemcích uvede-

ných v přiložených smlouvách

Schváleno 6-0-0 (pro-proti-zdržel se)

2. přesunutí dotace poskytované 

z fondu obnovy venkova z opra-

vy horní části náměstí do Školní 

ul., kde bude opraven povrch sil-

nice – s úkolem pro p. starostu, 

aby se pokusil zajistit po dobu 

objížďky zákaz vjezdu nad 3,5 t

Schváleno 6-0-0 (pro-proti-zdržel se)

3. uzavření smlouvy s fi rmou Hole-

ček na opravení povrchu silnice 

ve Školní ulici

Schváleno 6-0-0 (pro-proti-zdržel se)
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4. uzavření mandátní smlouvy 

s fi rmou BRM spol. s r.o. na 

zajišťování dotací s podmín-

kou, že bude vyjasněn vztah 

mezi touto fi rmou a ZČU a že 

ve smlouvě budou opraveny 

stylistické chyby

Schváleno 6-0-0 (pro-proti-zdržel se)

5. poskytnutí dotace z fondu ŽP 

Středočeského kraje na nákup 

materiálu k ekologické výchově 

na ZŠ ve výši 30 559 Kč

Schváleno 6-0-0 (pro-proti-zdržel se)

6. doporučení komise, která posu-

zovala výběrové řízení na prodej 

bezdědické školy a to, že za 

nabídnutých podmínek nebude 

škola prodána a bude nabídnuta 

realitní kanceláři SNARK, s.r.o. 

do exkluzivní nabídky

Schváleno 6-0-0 (pro-proti-zdržel se)

Bere na vědomí:
1. postup v soudním sporu 

s ing. Škardou

2. informaci o stavu veřejných sbírek 

schválených na minulém zasedání

3. informaci o stavu koncesního 

řízení na pronájem vodovodu 

a kanalizace

4. informaci o instalaci dopravního 

zrcadla na výjezdu z areálu cho-

vatelů

5. informaci o personální situaci na 

stavebním úřadě

6. všechny body diskuse

Usnesení schváleno:  6-0-0 (pro-proti-

zdržel se)

Přítomni: V. Šťáhlavský, Ing. J. Jirák, 

Ing. V. Zachoval, V. Malecký, 

E. Fajrajzlová, V. Maršálek

Omluveni: Mgr. J. Walterová, 

J. Nádvorník, Ing. P. Brůžek

Číslo: 9/2007  Vyšlo: 1. 9. 2007 

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
• Veřejné zasedání zastupitelstva se koná 19. 9. od 18 hodin v Radouši v restauraci U Chramostů.

• Před přechodem u ZŠ bylo na náklady Středočeského kraje instalováno zařízení na měření rychlosti. 

• V přízemí hasičárny probíhají dokončovací stavební práce, aby zde mohl být umístěn bankomat.

• Budova ZŠ prochází 3. etapou rekonstrukce, nástup žáků do školy po prázdninách to ale neovlivní a nový 

školní rok bude zahájen v řádném termínu, tj. v pondělí 3. září.

• Připravujeme změnu odpadového hospodářství. Za odvoz komunálního odpadu se nebude platit jako 

doposud, ale nově se bude poplatek za odvoz odvíjet od počtu členů domácnosti. O podrobnostech budete 

informováni.

• Za rekonstrukci MŠ zaplatilo bývalé vedení radnice fi rmě Royal diamond, s.r.o. cca   3 800 000 Kč. Podle znalec-

kého posudku odpovídají provedené práce cca 2 300 000 Kč. Současné vedení radnice požádalo ing. Záhoříka 

a pí Přívorovou o vyjádření. Bližší informace naleznete v tomto čísle v článku „Mateřská škola – opět“.
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Malostranská ulice není jedinou ulicí 

v Hostomicích, kde jsou problémy 

s odvodem dešťových vod – namát-

kou další: Široká, kpt. Jaroše, Školní, 

Nádražní a Polní. Přesto má ulice 

Malostranská jednu výhodu – po úpl-

ném dokončení výstavby vodovodu 

a kanalizace v ulici bude vybudován  

po pravé straně směrem na Běštín 

ZPRÁVY Z RADNICE

 DEŠŤOVÁ KANALIZACE V MALOSTRANSKÉ 
nový dešťový žlab z betonových pre-

fabrikátů namísto původního, stavbou 

zrušeného, vyhrabaného příkůpku. 

Odvod dešťových vod na levé straně 

směrem na Běštín bude řešen samo-

statně, neboť tam došlo k porušení 

dešťového potrubí plynovými přípoj-

kami a jejich následná oprava nebyla 

provedena. Navíc je toto potrubí zane-

seno z 75 % posypovým materiálem 

a domácím odpadem, protože mnoho 

majitelů nemovitostí používalo tuto 

kanalizaci k odvodu splaškových 

vod. Současně je potřeba upozornit 

majitele pozemků na nutnost řešit 

odvod dešťových vod ze střech jejich 

objektů na vlastních pozemcích.

Petr Lachman

V červenci  byl tento posudek dodán 

a zároveň město písemně  vyzva-

lo zhotovitele stavby ing. Záhoříka 

a bývalou starostku paní Přívorovou, 

aby se vyjádřili k výsledkům  tohoto 

posudku. Po měsíci přišla písemná 

odpověď, kupodivu nepřekvapivá 

– „Posudek byl zpracován na zákla-

dě objednávky s neúplným zadá-

ním, a proto jsou výsledky zkreslené 

a neodpovídají vynaloženým inves-

tičním prostředkům předaného a zko-

laudovaného díla.!“ – tolik ze závěru 

odpovědi.

Pro zpracování znaleckého posud-

ku byly poskytnuty běžné podklady  

- schválená projektová dokumentace 

a osobní prohlídka objektu znalcem. 

Na základě těchto informací byl posu-

dek zpracován.

Odvolává-li se zhotovitel a bývalá 

starostka v odpovědi, že podklady 

byly neúplné, je nutné říci, že  byla 

předána stejná dokumentace, pod-

le které zhotovitel stavbu realizoval. 

Tato dokumentace byla pro zhoto-

vitele výhodná, neboť ponecháva-

la na jeho vlastním rozhodnutí, jak 

a co provádět, neboť technologické 

MATEŘSKÁ ŠKOLKA – OPĚT

postupy a materiály nebyly projekto-

vou dokumentací určeny. Z toho též 

vyplývá, že peníze za tuto dokumen-

taci pro provedení stavby byly zby-

tečně vynaložené.

Odvolává-li se zhotovitel a býva-

lá starostka na provádění prací nad 

rámec schválené P.D., tak schází 

jejich odsouhlasení, včetně rozsahu 

a ceny těchto prací. Tím se zpětně 

dostáváme k tomu, že celá akce byla 

rozeběhnuta na základě absolutně 

nedostatečné přípravy. 

Odvolává-li se zhotovitel a bývalá 

starostka, že fakturace realizovaného 

díla probíhala na základě zjišťovacích 

protokolů potvrzených technickým 

dozorem investora, pak je třeba se 

ptát, kde tyto protokoly jsou, neboť 

k fakturám jsou přiloženy pouze sou-

pisy prací, bez udání množství, pouze 

s celkovou částkou. Pro dokreslení: 

k dvěma fakturám není přiloženo ani 

toto. Navíc některé práce jsou uvádě-

ny na více fakturách - např. zemní prá-

ce, tesařské práce, povrch z SDK atd.

Proto existuje pocit, že peníze 

vložené do této akce nebyly využity 

smysluplně a ekonomicky, což znalec-

ký posudek potvrzuje.

Podle fakturace nás rekonstruk-

ce MŠ stála 3 821 608,10 Kč a podle 

posudku mají odvedené práce hodno-

tu 2 350 768 Kč. Z toho vyplývá otázka, 

za co bylo utraceno cca 1 500 000 Kč, 

když původní objekt MŠ je v tom sta-

vu v jakém se nachází (jak říkají mnozí 

pamětníci, ve stejném, jako když tam 

chodili oni) a rekonstruovaný objekt 

nenabízí, díky svému řešení, potřeb-

nou kapacitu. A to není řeč o tom, že 

onen vychvalovaný spojovací objekt 

ani neumožňuje jiné využití než jako 

komunikace. Zkrátka byla promar-

něna příležitost vybudovat dětem 

hezkou školku a stálo nás to spoustu 

peněz z městského rozpočtu, které si 

město navíc muselo půjčit.

Všem, kteří mají zájem nahlédnout 

jak do znaleckého posudku, tak do 

odpovědi, mají možnost na radnici 

tak učinit.  Petr Lachman

Jistě si vzpomínáte, že v březnovém vydání HL byla příloha 

„ Forenzní audit – MŠ“a současně byli občané informováni, že bude 

na rekonstrukci MŠ proveden znalecký posudek. 

Školka Hostomice
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ZPRÁVY Z RADNICE / SPORT

SK INFORMUJE
• Dne 21. 7. a 18. 8. se uskutečnily 

rockové koncerty. SK děkuje všem 

občanům Hostomic za pochopení 

a omlouvá se těm, kterým koncert 

pokazil večer. 

 • Sezóna 2007 – 2008 je již v plném 

proudu. Rozlosování a výsledky 

sledujte v Berounském deníku.

• Jedna ze zajímavostí je to, že od 

nové sezóny se na naše hřiště vra-

cí kategorie dorostu.

Před začátkem nové sezóny proběhlo 

několik přípravných utkání a někdy 

to byly docela divoké výsledky:

• Hořovice - Hostomice 3 : 3    

 Utkání bylo sehráno na hřišti 

v Bzové a proběhlo na úplném 

začátku letní přípravy. Branky za 

hosty: Lisý V. 2x , Kačírek.

• Rokytnice n/J – Hostomice  3 : 1

 Toto utkání bylo sehráno v sobotu 

na závěr náročného soustředění 

v Bratrouchově v Krkonoších. 

Hrálo se za vytrvalého deště na 

velice těžkém terénu. Jedinou bra-

ku vstřelil Vyskočil.

• Zdice - Hostomice 11 : 1

 Kolem tohoto utkání se vyrojilo 

mnoho diskusí a polopravd. Utkání 

bylo sehráno v neděli, druhý den 

po utkání s Rokytnicí, tím pádem 

po velice náročném programu. 

Naopak Zdice měly tento zápas 

jako generálku na mistrovské 

utkání. Hostujícím hráčům rych-

le docházely síly. To se projevilo 

hlavně v druhém poločase, kdy se 

skóre dramaticky měnilo. Na závěr 

lze říci, že jedinou chybou bylo to, 

že se toto utkání vůbec hrálo.

• Hostomice - Dol. Počernice 2 : 1 

 Domácí dokázali, že divoký výsle-

dek ze Zdic na nich nezanechal 

žádné šrámy.  Branky domácích: 

Vyskočil, Lisý.

• Hostomice - Trh. Dušníky  7 : 2

 Účastník III. třídy příbramského 

okresu nestačil na domácí hráče.

• Komárov - Hostomice  4 : 0 

 Utkání rozhodly dvě okolnosti. 

Neproměňování i těch nejvy-

loženějších brankových příležitos-

tí hostujících hráčů a nepřesný 

rozhodčí.

• Hostomice - Stodůlky  5 : 5 

 V generálce na první mistrovské 

utkání, přijel do Hostomic účastník 

pražské I.A. Nejvíce se bavili divá-

ci, trenéři však museli mít zamota-

nou hlavu.  

Václav Rybák

Od 1.9. budou zahájeny v Hostomicích 

dvě sbírky. Město Hostomice je jejich 

vyhlašovatelem. Jedná se zkráceně 

o sbírku na úpravu náměstí a o sbírku 

na dopravní značení u školy. O obou 

sbírkách už jsme psali, a tak jen 

poznámky k možným pochybnostem 

o jejich organizaci právě teď.

1. Sbírka na úpravu náměstí – může 

se zdát zbytečná, protože na realizaci 

viditelných změn bude potřeba řádo-

vě více peněz, než kolik reálně může 

sbírka vynést. Má cenu ji tedy organi-

zovat? Určitě ano, a to nejméně ze tří 

vážných důvodů:

• Organizace sbírky je významný sig-

nál pro poskytovatele dotací ze všech 

FINANČNÍ SBÍRKY V HOSTOMICÍCH
myslitelných úrovní (kraj, stát i EU), že 

tady peníze potřebné jsou a nebudou 

použity na jakýsi pochybný účel, který 

naplňuje představu jen několika jed-

notlivců. Stoupá tak naděje, že dotaci 

získáme.

• Každý, kdo do sbírky přispěje bude 

tlačit na to, aby viditelné změny nastaly 

a bude mít zájem i na tom, aby se zlep-

šení udrželo. Možná dojde i k tomu, že 

z některých pasivních občanů se sta-

nou občané aktivní.

• Žádný fi nanční obnos není nevý-

znamný a odněkud se po uskutečněné 

sbírce bude muset začít.

2. Sbírka na dopravní znače-

ní – bude zahájena těsně po instalaci 

radaru, který právě u školy měří rych-

lost, a tak nutí řidiče k větší opatrnos-

ti. Není tedy zbytečné sbírat peníze 

na další opatření, když jsme to nové 

ani pořádně nevyzkoušeli? Určitě ne. 

Vždyť radar měří jen z jednoho směru 

a je ještě spousta možností, jak bezpeč-

nost u školy zvýšit. Blikačky na pře-

chodech, nasvětlené značky, barevný 

asfalt, fi guríny policistů a určitě ještě 

mnoho dalšího. 

Sbírat se bude pokladničkami, sbě-

racími listinami a příjmy na sbírkový 

účet. Pokladničky a sběrací listiny 

budou u starosty na radnici, resp. 

u paní ředitelky ve škole. 

Ing. Vladimír Zachoval

Tým SK Hostomice
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CO SE U NÁS DĚLO

Už druhý den byla fronta na potravi-

ny. Manželka stála na chleba a kluk 

s páskou na rukávu HG (Hlinkova 

garda) měl dotaz: „A co vy tady dělá-

te?“ Poslal jsem ho do háje: „Tobě se 

budu zpovídat, co tady dělám!“ a on 

odprejsk´.

Nešla pošta, peníze nepřišly, vlaky 

tyto dny nejezdily, jen vojenské kolo-

ny Rudé armády po nedaleké hlavní 

silnici hučely dnem i nocí. 

Do kasáren Čs. armády v Ružom-

beroku nebyla Rudá armáda vpuště-

na – ani pro vodu. Byl velmi napja-

tý vztah. Kdejaké místečko bylo 

vyplněno odpudivým heslem. Rudá 

armáda vybudovala za městem vel-

ký stanový tábor.

Rozhodli jsme se, že pojedeme 

domů. Vlak po Slovensku se vlekl 

den a celou noc. Do Hostomic jsme 

přijeli 27. srpna.

Druhý den šli jsme na hřbitov 

a zdaleka byl slyšet hukot, který jsme 

už znali ze Slovenska. Vojenskou 

kolonu bylo vidět již pod Neumětel-

skou zastávkou nad Radouší. 

Běžel jsem pro fotoaparát a magne-

tofon. Zachytil jsem je, jak přijíždějí 

od Bezdědic do Hostomic ve středu 

28. srpna 1968.

Jaroslav Veselý

VZPOMÍNKA NA 21. SRPEN 1968
Tohoto roku 1968 prováděl jsem mapovací práce poblíž města 

Ružomberok, přesně malé lázeňské obce Lúčky – kúpele. Praco-

val jsem na Slovensku již desátý rok a nemohu říct, že bych pocítil 

nějakou nenávist vůči Čechům, a dodnes tam máme dobré přátele. 

Ale přece tyto dny bylo cítit, že Hlinkovci jsou „na stráži“. 

Sovětská okupace – tanky přijíždějí od Bezdědic

BEZDĚDICKÁ POUŤ – JAK JSEM JI JAKO 
ŠKOLÁK VIDĚL JÁ

Pouť v Bezdědicích vždy bývala 

v polovině srpna, kdy už všade zpra-

vidla bylo po žních a kdy každý na ni 

měl více času. Bezesporu to bývala 

nejslavnější pouť na celém Hosto-

micku.

Samozřejmě se nemohla obejít 

i beze mne. Miloval jsem tu její jedi-

nečnou atmosféru. Ta procesí, při-

cházející ze všech okolních vesnic, 

jejich svérázný, unylý zpěv, jemuž 

V Hostomických listech z 1. 8. t. r. jsem si s velkým zájmem přečetl člá-

nek p. Víta Šťáhlavského „Poutní mše svatá“. Ve svém šuplíčku mám 

již delší dobu připravenu vzpomínku na bezdědickou pouť, která by 

mohla být jakýmsi jiným pohledem na ni, pohledem školáka.

vévodil ještě svéráznější předzpěvák, 

kterého jsme jako kluci rádi napodo-

bovali. Ty varhany, které hřměly po 

celé vesnici a ten podmanivý hlas 

důstojného pána Richarda Holuši… 

ech, co vám budu povídat!

A ovšem ten neskonalý mumraj 

v prostoru před kostelem. To překři-

kování prodavačů, nabízejících své 

zboží, sklenkářů s hambatými obráz-

ky, babiček se soudky rychlokvašek 

(u nich ses mohl ze sběračky napít 

láku), pana Khýna, upozorňujícího 

na svou nebývale sladkou cukrovou 

vatu, tu podmanivou vůni opéka-

ných vuřtů, kterou cítím ještě dnes. 

Ty obrovité cucavé špalky a štang-

ličky, které vydrží v hubě celý boží 

den. Všude bylo slyšet, že „každý 

sportovec cucá ledovec“ a podobné 

výkřiky. Ale vždycky jsem si musel 

vzpomenout na slova naší starostlivé 

matky, že „všechno můžeš vidět, ale 

nic nemusíš mít!“

Všechen ten mumraj, všechny ty 

hlasy, co jich tu bylo, překřikoval vel-

ký orchestrion u kolotoče.
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CO SE U NÁS DĚJE

Pokud jste našli v minulém čísle HL 

nějakou tu chybičku, máte naši omluvu 

a zároveň jedničku z pravopisu. V jistém 

smyslu je to pro nás čest, pokud jste chyby 

odhalili, protože to svědčí o tom, že naše 

noviny skutečně čtete. A to nás těší.

Pokud nemáte osobní zkušenost s tím, 

jak takové noviny vznikají, možná vám 

přijde neuvěřitelné, že přehlédneme 

někdy i hrubou chybu. 

Jenže do HL přispívají mnohdy lidé, 

kteří text píší třeba na poslední chvíli (to 

dost často), takže ve spěchu nějakou tu 

chybku v gramatice nebo stylistice udělají, 

pochopitelně nemají většinou ani základ-

ní typografi cké znalosti, takže typografi c-

kých nedostatků je v textu mnoho (pokud 

je text dodán v elektronické podobě), 

někdy v textu chybějí i důležité údaje. To 

vše je potřeba po uzávěrce velmi rychle 

napravit, tj. odstranit věcné nedostatky, 

udělat jazykovou korekturu, opravit typo-

grafi cké chyby (tj. mezery, správná délka 

pomlček, užití znaků pro měnu, uvozov-

ky… prostě všechny „tečičky a čárečky“, 

jejichž užívání má také svá pravidla), 

případně celý článek přepsat do počíta-

ODPUSŤTE NÁM CHYBIČKY ANEB JAK 
VZNIKAJÍ HOSTOMICKÉ LISTY

če, zjistit chybějící údaje, někdy vymys-

let titulky či mezititulky, sehnat vhodné 

fotografi e k článkům, případně správné 

popisky k fotografi ím. Dále je potřeba 

odhadnout, kolik textu je potřeba dodat 

nebo ubrat, aby byly noviny správně zapl-

něné a zároveň aby obsahovaly všechny 

důležité informace. To vše je potřeba po 

uzávěrce bleskově udělat tak, aby text 

mohl být zpracován grafi cky, tj. rozmístit 

články, vytvořit sloupce, umístit fotografi e 

a popisky, dokončit typografi cké opravy. 

Grafi kovi zabere zpracování jedné strán-

ky asi jednu hodinu. Pak je provedena ješ-

tě jedna korektura, která je již soustředě-

na komplexně na všechny náležitosti.

HL jsou vytvářeny ve dvou verzích – tiš-

těné a elektronické. V textu rozdíl není, 

ale liší se zpracování fotografi í. Do tisku je 

potřeba fotografi e upravit ve speciálním 

počítačovém programu – z barevných 

udělat černobílé, někde ubrat čerň jinde 

přidat …, více zkontrastovat…je to proces 

mnohem složitější, než se zdá. Webová 

verze je převedena do formátu PDF. To 

vše je také mnoho práce.

Po zpracování je text odeslán do tiskár-

ny. Vytištění trvá dva až tři dny. Po vytiště-

ní se HL odvezou na poštu. Pošta k distri-

buci většinou také potřebuje dva dny.

Jak je vidět, proces je to poměrně 

složitý a kdo to nezkusil, většinou si to 

neumí představit. 

Chtěla bych využít této příležitosti 

k tomu, abych poděkovala všem, kteří 

se podílejí na vzniku Hostomických listů. 

Všichni to dělají zadarmo navíc ve svém 

volném čase nad rámec svých dalších 

povinností. Celý realizační tým je mi vel-

kou oporou a já si toho velmi vážím. Také 

bych chtěla poděkovat všem, kteří nám tu 

a tam přispějí nějakým zajímavým člán-

kem. Tito všichni to dělají pro vás, abyste 

měli potřebné informace, něco zajímavé-

ho se dozvěděli nebo se pobavili. 

Proto vás moc prosím, až příště narazíte 

v HL na nějakou tu chybičku, již jsme pře-

hlédli, buďte velkorysí a odpusťte nám ji.

Na závěr bych ráda vyzvala všechny 

tvořivé občany, kteří mají nějaký zajímavý 

námět nebo nápad, jenž by HL obohatil, 

aby neváhali a podělili se s námi o něj.

Alexandra Kubátová

 odpovědná redaktorka HL

Mne ale vždycky nejvíce lákala 

střelnice, ze které se zubil obrovský 

lev s obrovskou hřívou, celá kupa 

papoušků, krajta tygrovitá a také 

několik tanečnic v nejnutnějším 

oblečení – ojojoj. U té střelnice bych  

byl dokázal okounět bez konce. Rád 

bych to také zkusil si trochu zastřílet, 

ale bylo by mi líto těch několika šes-

táků, které mi cinkaly v kapse a které 

musím náležitě zhodnotit.

Jednou u takové střelnice panova-

la obzvláštní nálada. To se opět při-

šel předvést hostomický pan poručík 

Ruprecht. Ten byl znám nejen svou 

perfektní uniformou, ale také kurióz-

ním způsobem střelby. Věřte – nevěř-

te, on střílel obrácen k terčům zády! 

Že to není možné? Ale ano, sám jsem 

toho byl svědkem. Pušku držel obrá-

ceně, přes rameno, hlavní k terči. 

Mířil tak, že terč pozoroval v malém 

zrcátku. A měli jste vidět ty zása-

hy! Několik přihlížejících se s ním 

předem vsadilo, že takto nic trefi t 

nemůže. Ale trefi l!  K tomu všemu 

byl opravdový kavalír. Vždy, když 

sázku vyhrál, hned za výhru dal při-

nést džbán piva z nedalekého hostin-

ce U Chramostů. Když se o něm mlu-

vilo, každý ho nazýval „pardálem“.

V poledne se chasa začala pomalu  

rozcházet a přemisťovat ke Chramos-

tům. Tam se bude křepčit do samého 

rána.

Ale to už jsem s bratrem Václavem 

upaloval domů do Lštěně. I tak jsme 

již měli zpoždění. Bratr byl rychlejší, 

nemohl jsem mu stačit. Navíc jsem 

po čertech musel dávat dobrý pozor, 

aby mi ta obrovitá makovice cukrové 

vaty ze špejle nesklouzla. (Schválně 

jsme s bratrem čekali až na konec 

pouti, kdy pan Khýn byl nejštědřejší 

a kdy na svém kouzelném stroji vytá-

čel ty  největší koule.)

Jan Vorel 
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PODĚKOVÁNÍ

• Děkuji městskému úřadu, Svazu 

zdravotně postižených, Českému 

svazu žen a všem známým za 

přání k mým narozeninám.

Anna Lonková

• Děkuji všem za přání k narozeni-

nám.     PhMr.Václav Vašák

• Děkuji MěÚ Hostomice, ČSŽ 

a ostatním známým za milá 

blahopřání k mému životnímu 

jubileu.      M.Vršecká

• Děkuji pí Brůnové, starostovi, 

zastupitelům města, ČSŽ a SZP 

za blahopřání k mému životnímu 

jubileu.         Alena Šnajdrová

VZPOMÍNKA

• Dne 18. září by se dožil pan Vác-

lav Khýn 60 let. Kdo jste ho znali, 

vzpomeňte s námi.

Manželka a dcery s rodinami

• Dne 26. září vzpomeneme 

17. výročí úmrtí manžela, tatín-

ka, dědečka a pradědečka pana 

Josefa Šnajdra z Hostomic. 

Stále vzpomínají manželka

 a dcery s rodinami

POZVÁNKA

CESTUJETE RÁDI VLAKEM?
SZP v Hostomicích Vás zve v pondělí 

17. 9. 2007 na výlet Posázavským 

Pacifi kem.

Odjezd autobusem z Hostomic na 

Dobříš v 7.50 hod. 

• Z Dobříše odjíždí vlak v 10.02 

přes Skochovice do Davle. Ve 

13.10 odjezd z Davle směrem na 

Jílové. Říká se, že na tomto úseku 

je krajina kolem trati nejkrásnější. 

Do Jílového vlak dorazí ve 13.37.

• Zpět z Jílového je cesta rychlejší 

- vyjedeme ve 14.44 přes Skocho-

vice, na Dobříš dorazíme v 16.08. 

Autobus z Dobříše žel. zastávky 

odjíždí v 16.39, v Hostomicích je 

v 17.15 hodin.

• Maximální cena jízdného celkem 

(beze slev) je 176 Kč na osobu. 

Výlet řídí Emil Plecitý.

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
Dne 8. 9. 2007 od 20.00 pořádá 

SK Hostomice v Baru Záložna 

posvícenskou zábavu.

K tanci a poslechu hraje skupina

Sortiment. 

ROZLOUČENÍ S LÉTEM
Turisté severních svahů Brd pořádají 

pro všechny zájemce rozloučení 

s létem v Krkonoších na Benecku 

v hotelu Diana. Začínáme v pátek 

14. září po 14 hodině a končíme 

v neděli 16. září do 10 hodin.

Program:

Naprosto nezávazný, každý si ho 

upraví podle své kondice a chuti.

Pátek 14. 9. 

Doprava vlastními zdroji, pokoje jsou 

volné od 14 hodin, večeře začíná v 18 

hodin, konec - jak kdo snese.

Sobota 15. 9. 

V 7. 30 snídaně, v 8. 50 odjezd do Jan-

ských Lázní, odtud kabinovou lanov-

kou na Černou horu. Zde návštěva 

rozhledny, poté pěšky na rašeliniště 

a občerstvení v Pardubické boudě. 

V 17. 30 odjezd na Benecko, zde veče-

ře a volná zábava.

Neděle 16. 9. 

V 8.00 snídaně, vyklizení pokojů do 

10 hodin, v případě hezkého počasí 

výstup k rozhledně na Žalý.

Cena:  500 Kč za osobu a den s polo-

penzí (hradí se na místě v recepci) 

Přihlášky přijímá: Rosťa Placheta 

na tel. 724 040 715

Info o hotelu Diana na: http://www.

hotel-diana.cz/index.html

TIRÁŽ
Vydává: MěÚ Hostomice;

Odpovědný redaktor: Mgr. Alexandra 
Kubátová ; Redakce: Ing. Vladimír 

Zachoval, Vít Šťáhlavský, Vít Maršálek, 
Petr Lachman, Karel Grunt; 

Grafi cké zpracování: Ing. Ivo Kubát
Adresa redakce: MěÚ Hostomice, 

Tyršovo nám. 165, 267 24 Hostomice; 
Tel./Fax: 311 584 116; 

E-mail: starosta@hostomice.cz; 
alex.kubatova@volny.cz; 
http://www.hostomice.cz;

Evidováno MKČR pod č.: E11276;
Právo omylu a tiskových chyb vyhrazeno.
Text je chráněn dle autorského zákona.

Všichni redaktoři i grafi k vytváří 
Hostomické listy zdarma.

Uzávěrka HL je vždy 22. den v měsíci. 
Do té doby můžete své příspěvky předá-
vat písemně pí Merunové na MěÚ, tele-
fonicky 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.

OZNÁMENÍ

SK Hostomice pořádá 29. 9. 2007 

od 9 hodin sběr železného šrotu.

Výtěžek chceme použít na činnost 

mládežnické kopané. Proto, pokud 

chcete, aby se peníze za sběr dosta-

ly až k našim juniorům, umístěte 

šrot před dům až ráno! Aby se 

nestalo, že přispějete nenechavcům, 

kteří nás v noci předběhnou.

ZUBNÍ POHOTOVOST

• 1. a 2. 9. Dr. Veselá, Hudlice 64, 

telefon: 311 697 659

• 8. a 9. 9. Dr. Pilbauerová, 

Beroun, Pod Kapl. 508, 

telefon: 311 746 185

• 15. a 16. 9. Dr. Vrbová, Beroun, 

Talichova 825, 

telefon: 311 624 375

• 22. a 23. 9. Dr. Závorová, Žebrák, 

Pacovského 277, 

telefon: 311 533 447

• 28. 9. Dr. Svobodová, Komárov, 

Buzuluk, telefon: 311 572 389

• 29. a 30. 9. Dr. Adamec, 

Nemocnice Hořovice, 

telefon: 311 542 111
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