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Milí spoluobčané, 

přeji vám klidné a radostné prožití vánočních svátků,  
naplněných rodinnou pohodou.  

Dětem přeji, aby našly pod stromečkem všechny vysněné dárky. 

Do nového roku 2018 nám všem přeji hodně zdraví,  
pohody a samé pozitivní zprávy.

Vít Šťáhlavský, starosta města Hostomice
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Jedná se o výstavbu stezky pro chodce 
a cyklisty v prostoru parku podél sil- 
nice II/114 (Bezdědická-Dobříšská). 
Stezka propojuje východní a západní 
část náměstí a sestává ze dvou samo- 
statných přímých úseků. Celková délka 
stezky je 358,62 m, šířka 2,50 m.
Stezka má vazby na další cyklotrasy 
propojující Hostomice s okolními 
obcemi. Spolu s celkovou obnovou 
parku má stavba stezky přispět také 

k tomu, aby náměstí bylo příjemným 
a vyhledávaným místem ke krátko- 
dobému, každodennímu pobytu.
Město Hostomice dne 19. října 2017 
v souladu se Zprávou o posouzení  
a hodnocení nabídek komise rozhodlo 
o přidělení veřejné zakázky „Revitali- 
zace Tyršova náměstí v Hostomicích, 
etapa 3.6: Tyršova - Stezka pro pěší  
a cyklisty“ vybranému dodavateli PSS 
BOHeMIa, s.r.o., Orebitská 66/6, 
130 00 Praha 3 - Žižkov, protože jeho 

nabídka, na základě zveřejněných 
soutěžních podmínek zakázky malého 
rozsahu, byla vypracována v souladu  
se zadávací dokumentací a je ekono- 
micky výhodná.
Následně poté byla dodavatelem 
uzavřena dne 25.10.2017 Smlouva  
o dílo a dne 30.10.2017 bylo předáno 
staveniště.
Plánovaný konec stavby je 20.12.2017.

Moravcová Jana, DiS.

Situační mapa trasy cyklistické stezky  
včetně navazujících tras

Tyršovka - STezka pro pěší a cykliSTy
Projekt je jednou z etap projektu revitalizace Tyršova náměstí v Hostomicích a navazuje na projekt  
výstavby bezbariérových chodníků podél silnic II/114 a II/115, který byl s pomocí finančních prostředků  
ze SFdI zrealizován v roce 2015.

informace pro občany Bezdědic a radouše
Na základě dohody s vedením VAK Beroun  
bude pro rok 2018 účtována za zřízení 
odběrného místa částka 3.290,-Kč bez DPH.
Tato cena bude platná do konce roku 2018. 
Těm, kteří již zaplatili za zřízení odběrného 
místa částku 5.650,- Kč bez DPH, bude  
rozdíl vykompenzován. O dalších krocích 
budete informováni.
Pozn.: Cena za kanalizaci 1.000,- Kč bez 
DPH zůstává.

Vít Šťáhlavský, starosta

ZříZení odběrného místa - vodovod

1. Materiál vodoměrné sestavy 2.000,- Kč

2. Mzdové náklady 900,- Kč

3. Doprava 390,- Kč

Cena bez dPh celkem 3.290,- Kč
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zápiS ze zaSedání  
zaSTupiTelSTva měSTa HoSTomice č. 11/2017
konanéHo dne 21. liSTopadu 2017 od 18.00 Hod. v radouši

Přítomni zastupitelé: Šťáhlavský, Synek, Ulrich, Kafková, 
Příhoda, Zachoval 
Omluveni: všichni nepřítomní

Program:
1. Projednat revitalizaci návsí v radouši  
 a v Bezdědicích dle studie
2. Schválit rozpočtové opatření č. 8/2017
3. Schválit prodej pozemku 1227/20  
 v k.ú. Hostomice pod Brdy
4. Schválit prodej osobního automobilu  
 Vaz21214 nIVa
5. Schválit smlouvu o zřízení věcného břemene  
 IP-12-6010039, Hostomice - knn
6. Schválit smlouvu o zřízení věcného břemene  
 IV-12-60111316, Hostomice zátor, Vn, TS, knn
7. Schválit smlouvu o zřízení věcného břemene  
 IV-126018918, Hostomice knn pro parc. č. 509  
 k.ú. Hostomice pod Brdy
8. různé
9. 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: 6-0-0 (pro-proti-zdržel se)
2. Schválení programu 
 Hlasování: 6-0-0
3. zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 8/2017. 
 Hlasování: 6-0-0
4. zastupitelé schvalují prodej pozemku 1227/20  
 v k. ú. Hostomice pod Brdy. 
 Hlasování: 6-0-0
5. zastupitelé schvalují prodej osobního automobilu  
 Vaz 21214 nIVa. 
 Hlasování: 6-0-0
6. zastupitelé schvalují smlouvy o zřízení  
 věcného břemene dle programu. 
 Hlasování: 6-0-0
7. zastupitelé schvalují konání tříkrálové sbírky  
 na území města Hostomice v lednu 2018. 
 Hlasování: 6-0-0

8. Pan starosta informoval o věcech kolem pozemků  
 pod požární nádrží v radouši.
9. Proběhla diskuse o nastartování prací na osvětlení  
 silnice mezi Bezdědicemi a Hostomicemi.  
 zároveň je třeba postoupit ve věci chodníku  
 na kraji radouše směrem k Bezdědicím.  
 je třeba při dopravní uzávěře opravit svodidla  
 v radouši.  
 zastupitelé pověřují pana starostu zahájit jednání  
 v těchto věcech se zástupcem SÚS.
10. zastupitelé pověřují pana starostu k projednání  
 nápravy nepořádku na nádražní zastávce radouš.
11. Po výstavbě kanalizace je zborcený přítok do rybníka  
 na návsi v radouši. Bude projednáno s panem  
 Šindlerem na souhrnném jednání o nedodělcích.  
 Kromě jiných je propadlý uzávěr vody v asfaltu  
 před domem pana Císaře.  
 Cesta na vrška je v nevyhovujícím stavu.  
 Přečerpávací stanice zapáchá.
12. zastupitelé požadují po panu starostovi ověření  
 existence obecní polní cesty radouš Hájek  
 jako podklad pro nápravu stavu.
13. zastupitelé pověřují pana starostu ověřit možnosti  
 provedení a dotací pro úpravu zarostlých polních  
 cest.
14. zastupitelé berou na vědomí všechny body diskuse.

❚ Příští zasedání zastupitelstva proběhne  
 dne 21. prosince 2017 od 18.00 hodin  
 v hostomicích.

❚ od 20. do 29. prosince 2017 bude měÚ  
 hostomice uzavřen.

❚ ParKovÁní aUtomobILŮ v ZImním  
 období
 Žádáme občany, aby v zimním období,  
 pokud je to možné, neparkovali své  
 automobily u obecních komunikací  
 z důvodu zimní údržby. Zabráníte tím  
 komplikacím při odklízení sněhu. 
 děkujeme.
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místo pro setkání  
Bezdědicím chybí
Hřiště plní důležitou roli v životě  
obce, hraje se zde nohejbal, ping pong, 
fotbal, slouží nejen místním ale také 
přespolním dětem, využívá je hosto- 
mická základní škola, penzisté a další. 
Hřiště je jako jediné v okolí veřejně 
přístupné po celý rok, bez omezení. 
Kromě sportovních aktivit je i jedi- 
ným centrem veřejného dění v obci. 
Společnými silami v Bezdědicích  
organizujeme dětský den, závěr škol- 
ního roku, noční rybolov, posvícení, 
drakiádu, lampionový průvod a další 
akce. Většina zmíněných akcí se ode- 
hrává právě na hřišti.

důstojné zázemí
Rádi bychom iniciovali stavbu klu- 
bovny, která by oproti současné pro- 
vizorní zástavbě splňovala veškeré 
náležitosti spojené s provozem spor- 
toviště a sloužila i jak místo pro set- 
kání nejen obyvatel Bezdědic, ale také 
například Radouše, Lštěně, Hostomic.

Pro život v obci (bez jakéhokoliv 
zázemí pro společenský veřejný život) 
je to poměrně důležitá věc, neboť zde 
přibývá rodin s dětmi a sportoviště  
je jediné volnočasové vyžití v místě.
co by mělo sportoviště  
a klubovna splňovat,  
k čemu sloužit
Sportoviště a klubovna by měly  
sloužit jako centrum volnočasových 
aktivit pro širokou veřejnost bez roz- 
dílu věku. Hřiště by se mělo stát více 
multifunkční, tzn. že kromě nohej- 
balu by se zde hrál i volejbal, je zde 
travnaté hřiště na minikopanou, v pří- 
padě vyasfaltování komunikací (jak  
je s tím počítáno v budoucnosti), 
by zde mohl vzniknout poměrně 
bezpečný prostor pro děti na kolech  
a inline bruslích. Uvnitř klubovny  
bude samostatná místnost pro ping- 
pongový stůl. Co se týká mimospor- 
tovního zázemí bude zde prostor  
s kapacitou cca 30 míst, který je 
možno využít pro setkávání spolků, 
klubů, jako důstojný prostor pro 

výSTavBa kluBovny  
v rámci sportoviště v Bezdědicích
Vzhledem k tomu, že objekty dočasně umístěné na sportovišti spolku  
FC Marakana Bezdědice se musejí na základě rozhodnutí stavebního úřadu 
odstranit, je potřeba vybudovat nové zázemí pro sportovní a společenské 
vyžití obyvatel obce, které bude vyhovovat platným zákonům. zřizovatelem 
tohoto projektu je město Hostomice.

pořádání veřejných zastupitelstev, děti  
zde mohou mít umístěny různé 
kroužky, vyučování cizích jazyků atd. 
V současné chvíli nemá ani město  
Hostomice zázemí, které by bylo  
přímo určeno pro trávení volného  
času a aktivitám s tím spojeným. 

Současný stav projektu
Po dohodě spolku Marakana se za- 
stupitelstvem města Hostomice, byla 
zadána a vypracována studie výše zmí- 
něného objektu, vizualizaci je možné 
si vyžádat na MěÚ. V měsíci listo- 
padu a prosinci se bude řešit zadání 
projektové dokumentace. V prosinci 
bude také zastupitelstvo projednávat  
rozpočet na příští rok, do kterého  
měla být tato investice do výstavby 
klubovny začleněna - pro její celkové 
profinancování by měly být použity 
případné vypsané dotační tituly a pře- 
devším možnost stavby svépomocí,  
kde bude zastřešujícím subjektem 
spolek Marakana. Byla také sepsána 
petice pro podporu výstavby a bude 
založeno sbírkové konto. Pro více  
informací o projektu a v případě 
dalšího návrhu/zájmu jak lze v bu- 
doucnosti objekt využít kontaktujte 
prosím spolek FC Marakana Bezdě- 
dice - www.bezdedice.cz

provozní řád a udržení 
nočního klidu
Při realizaci projektu se počítá s tím,  
že provoz hřiště i jeho zázemí bude  
upraven provozním řádem. Tento bude  
zajišťovat mimo jiné i dodržování 
nočního klidu a za jeho dodržování 
bude určena odpovědná osoba.  
To a skutečnost, že klubovna bude 
umístěna na konci vzdáleném od obyt- 
ných domů a orientována směrem  
k Plešivci, bude jistě napomáhat 
lepšímu občanskému soužití v místě.

Autor: Š. Oršoš
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advenTní zamyšlení 
Drazí přátelé, 
jsme na začátku adventu, tedy doby, kdy se připravujeme vnitřně na Vánoce. 
Termín advent pochází z latiny a znamená příchod, tedy období, kdy se při-
pravujeme na oslavu a připomínku příchodu Ježíše na zem. Pro věřící jde 
o přípravu duchovní, tedy o možnost zastavit se v chvatu a shonu dní. 
Podívat se za sebe, co vše jsme udělali dobře a kde jsme chybovali. Ono zasta-
vení však má směřovat náš pohled do budoucností na radost vánočních 
svátků, radost z toho, že na svět byl poslán někdo, kdo nás zachránil, spa-
sil. Dostali jsme, jak věříme, od Boha obrovský dar, jeho syna Ježíše Krista. 
A tak jako připomínku této události čteme evangelia o narození malého 
Ježíše v Betlémě, stavíme jesličky, strojíme stromečky a sháníme dárky. 
V adventní době tedy zatím nezpíváme koledy, na ty se teprve těšíme, zvláště 
na tu plnou radosti: Narodil se Kristus Pán, veselme se... Abychom trochu 
napodobovali dar Boha, vzájemně se obdarováváme pro radost dárky. 
Především ale mají být, podobně jako to, že Bůh daroval svého Syna lidem, 
svědectvím a důkazem vzájemné lásky mezi dárcem a obdarovaným. V tom 
spočívá ta pravá radost, že na nás někdo myslí, že nás má rád. Až tedy 
budeme klopotně shánět dárky, možná i na poslední chvíli, měli bychom 
si připomenout, že hodnota dárku nespočívá v jeho finanční ceně. Jestli 
si někdo dá práci s tím, aby opatřil to, co druhého potěší, pak to může být 
i maličkost, která způsobí skutečnou radost. Často máme dojem, že musí-
me darovat co nejvíc, co nejdražší dárek. Vždyť dar našeho času, našeho 
přátelství a lásky k těm druhým je darem největším, nezaplatitelným. Přál 
bych tedy nám všem, abychom pod stromeček balili dárky lásky, porozumění, 
lidskosti, tolik potřebné v této rozbouřené době.
Radostný advent a požehnané vánoční svátky Vám přeje a na cestu rokem 
2018 žehná Stefan Wojdyla, kněz

❚ adventní neděle – mše svaté: 
 16.00 (sobota) Hostomice, 
 8.30 Lochovice, 10.00 Hořovice, 
 11.30 Mrtník, 15.00 Praskolesy 
❚ roráty 
 pondělí a středa v 6.00 kaple Loreta
❚ neděle 24.12., Vigilie narození Páně 
 – mše svaté: 14.00 Praskolesy, 
 16.00 Hostomice, 22.00 Mrtník, 
 24.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí 
❚ Pondělí 25.12., Slavnost narození Páně 
 – mše svaté: 8.30 Lochovice, 
 10.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí, 
 11.30 Mrtník, 15.00 Praskolesy 
❚ Úterý 26.12., sv. Štěpána – mše svaté: 
 8.30 Lochovice, 10.00 Hořovice, kostel 
 Nejsv. Trojice, 11.30 Hostomice 
❚ neděle 31.12., poděkování za uplynulý 
 rok – mše svaté: 8.30 Lochovice, 
 10.00 Hořovice, kostel Nejsv. Trojice, 
 11.30 Mrtník, 15.00 Praskolesy 
❚ Pondělí 1.1., Slavnost Matky Boží, 
 Panny Marie – nový rok – mše svaté: 
 8.30 Lochovice, 10.00 Hořovice, kostel 
 sv. Jiljí, 11.30 Mrtník, 15.00 Praskolesy 
❚ návštěva betléma: pondělí 25.12., 
 od 14.00 do 17.00 Hořovice, kostel 
 sv. Jiljí, kostel sv. Trojice

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Tak jako již každoročně uskuteční se v první polovině ledna 2018 tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná 
Charitou ČR. Po letošní premiéře tři králové bohdá opět zavítají i do Hostomic.
Výtěžek celostátní sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám 
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, přičemž z výnosu hostomické 
sbírky bude stejně jako letos 65 % poskytnuto zapsanému ústavu Digitus Mise, který v Hosto-
micích zajišťuje pečovatelskou službu.
Těšíme se na setkání s Vámi. Kašpar, Melichar a Baltazar Hofmanovi
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HaSIČI HOSTOMICe

lampionový prŮvod
11.11., přesně po roce, jsme se vydali za svitu lampionů 
potemnělými ulicemi našeho městečka. Celou cestu nás 
provedly tři bludičky: Bledumila, Bludimíra a Filoména. 
První strašidla byla spatřena u kostela, při modlitbě jsme 
vyrušili dvě strašidelné jeptišky. Od hřbitova se k nám kul- 
havým krokem připojila smrtka. Největším překvapením 
pro děti byla milovaná budova a to škola, kterou obsadila 
světelná strašidla. V Rybnicích jsme za kotlíkem plným 
sladkých dobrot spatřili ježibabu s ježidědkem. U rybníka 
Graifáku se k nám připlavil převozník s mrtvou nevěstou, 
která spadla do vody a vybírala si na břehu svého vyvo- 
leného. Malé náměstí nám obsadil kat s useknutými hla- 
vami. Širokou ulici si oblíbil zablácený hejkal. Posledním 
zastavením bylo výstaviště, kde se rozpínaly pekelné síly 
pod vedením samotného vládce pekel Lucifera. Po návratu 
k hasičárně jsme společně přivolali svatého Martina na bí- 
lém koni, který přivezl pro všechny děti sladkou odměnu. 
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili v tak nevlídném počasí!
Zvláště bychom chtěli poděkovat panu Kořínkovi a paní 
Pazderníkové, kteří poskytli koně, městu Hostomice  
za podporu, Hostomickým Hadicím a všem, kteří pomohli 
s přípravami. Za vedoucí 

Lucie Nájemník Krubnerová DiS a Veronika Černá

HalloWeen
Po roce se opět „hasičárnou“ prohnala strašidla. Měli  
jsme halloweenskou párty, rodiče nám připravili velké 
množství dobrot. Zahráli jsme si spoustu her a večer  
jsme zakončili bojovkou. Při světle svíček jsme museli  
projít park a splnit připravené úkoly.

pŘíprava  
na lampionový prŮvod
Děti si vytvořily vlastní lampionky a pomohly vedoucím 
zorganizovat celý průvod. Za to jim patří velký dík.
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výstava králíků, holubů  
a drůbeže v Hostomicích
38. výstava králíků, holubů a drůbeže Českého svazu chovatelů  
s okresní soutěží králíků se konala v sobotu 14. října 2017  
v chovatelském areálu v Hostomicích. Tato výstava byla chovateli 
z našeho okresu i okresů okolních hojně obsazena. Odbornými 
posuzovateli ČSCH bylo celkem posouzeno 448 zvířat, z toho  
213 králíků, 168 holubů a 67 kusů drůbeže. 
Pohár „Vítězná kolekce králíků“ byl udělen na kolekci plemene 
Vídeňský černý Jaroslavu Mázdrovi ze ZO Zdice.
Pohár „Druhá nejlepší kolekce králíků“ byl udělen na kolekci ple- 
mene Novozélandský bílý Václavu Kaslovi ze ZO Zdice.
Pohár „Třetí nejlepší kolekce králíků“ byl udělen Josefu Záhoříkovi  
na kolekci plemene Kastorex z naší ZO.
Pohár „Nejlepší králík výstavy“ byl udělen Ivanu Šimkovi na králíka 
plemene Zaječí divoce zbarvený ze ZO Suchomasty. 
V expozici holubů byl pohár „Nejlepší holub výstavy“ udělen  
na holuba Česká bagdeta červená chovateli Jindřichu Křivancovi  
z naší ZO.
V expozici drůbeže byl pohár „Nejlepší kolekce drůbeže“ udělen  
na plemeno zdr.Vyandotka bílá chovateli Josefu Hříbalovi ze ZO 
Zdice.
Výstava se díky hezkému počasí vydařila a líbila se dospělým  
i dětským návštěvníkům.
Výstavní prostory svými výpěstky a výrobky ze zahrádek vyzdobily 
drobné pěstitelky z Hostomic. Proto bych chtěla touto cestou podě- 
kovat všem, kteří se na uspořádání výstavy podíleli, ať to byli členové 
naší organizace, nečlenové, rodinní příslušníci včetně mladých 
chovatelů.
Velký dík také patří MěÚ Hostomice a všem sponzorům.

Marie Pokorná, jednatelka ZO ČSCH

po roce jSou Tu 
opěT vánoce...
Zdeňka Vršecká

Peče se cukroví, dělají se nákupy,
vyzdobíme domov, dáme všechno do kupy.
Nakoupíme řízky a také kapříka,
uděláme salát, chuť už je veliká.

Zdobíme stromeček, děti nás nezlobí.
„Dostanem dárečky?“ - ptají se, žadoní.
„Kdy přijde Ježíšek?“ - dlouhé je čekání,
ti malí už slyší rolniček cinkání...

Ke stolu usednou, večeři hltají,
pak rychle k stromečku už zase spěchají.
My chvíli zůstanem, přiťuknem skleničkou,
ať ten čas neletí, počká chvíli maličkou...

Vzpomeneme na všechny, kteří tu též dříve byli,
slzy se vkrádají, že nás navždy opustili.
Pak půjdem za dětmi, už na nás čekají.
„Máme tu dárečky!“ radostně volají.

Rychle to uběhlo, Štědrý den odchází,
začíná nový den, v poklidu přichází.
A je tu Silvestr, budeme veselí...
Přichází další rok, copak nám nadělí?

„Tak ať jsme v pohodě, zdraví nás provází,
ať se vše povede, blízcí nám neschází...“
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zamykání lesa
Jako každý rok, tak i v pátek 3.11.2017 
šli předškoláci zamykat les. Během 
cesty plnili připravené úkoly. Na závěr 
přednesli básničku „Zamykám, zamy- 
kám les“ a tím pomohli Pánu lesa  
zamknout les na zimu. Za pomoc děti 
dostaly malou odměnu.

Za kolektiv MŠ Vlaďka Synková

Halloween
I v naší mateřské škole proběhl svátek Halloween. Na oslavě 
nechyběly hry, soutěže a strašidelná diskotéka. Na závěr 
všechna soutěžící strašidýlka dostala sladkou odměnu  
za jejich úžasné strašidelné výkony.

divadlo koloběžka
V pondělí 30.10.2017 nás navštívilo naše oblíbené divadlo 
Koloběžka. Tentokrát si pro nás připravili novou pohádku 
„Co malí medvědi o podzimu nevědí“. Dětem se pohádka 
velmi líbila a už se těšíme na další návštěvu.

maTeŘSká škola 
HoSTomice
drakiáda
Období draků vyvrcholilo v sobotu 21. října 2017, kdy se konala  
školková drakiáda. Vítr pěkně foukal a všichni draci pěkně stoupali  
k obloze. Na drakiádě jsme se sešli v hojném počtu a nechyběly  
soutěže, odměny a dobré občerstvení.
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SPOLeČenSKá ruBrIKa / InzerCe

poděkování  
STaroSTy
■ děkuji všem, kdo sponzorskými  
dary a svou prací podpořili akce, které 
město v roce 2017 pořádalo. 
■ V neposlední řadě bych rád podě- 
koval našim dobrovolným hasičům  
za jejich obětavou práci. Tuto službu 
vykonávají ve svém osobním volnu, bez 
nároku na odměnu. Vít Šťáhlavský

vzpomínka
■ Dne 3. prosince uplynulo již 5 let  
od úmrtí paní Libuše Šťáhlavské. Prosíme 
všechny, kdo ji znali, aby jí spolu s námi 
věnovali vzpomínku. 

Děkují synové František a Pavel  
s rodinami

■ Dne 15. prosince  
si připomeneme 15. vý- 
ročí úmrtí paní Marie 
Budilové z Hostomic. 
Dne 16. prosince by  
se dožila 90 let. 
Děkujeme všem, kteří 
společně s námi tiše 
vzpomenou. 

Synové Stanislav a Josef s rodinami

oznámení
■ Pozvánka na členskou schůzi STP  
v Hostomicích, která se uskuteční v pátek  
8. prosince 2017 od 13.30 hodin na sále  
v restauraci U Frajerů v Hostomicích.
Srdečně zveme všechny členy!

zuBní poHoTovoST
Prosinec 2017 
■ 2. a 3. Dr. Denis Kirichenko  
 Beroun, Havlíčkova 1732/3 
 tel. 727 836 818 
■ 9. a 10. Dr. Eliška Svobodová  
 Ordinace Buzuluk - Komárov 
 tel. 311 572 389 
■ 16. a 17. Dr. Monika Růžičková  
 Zdice, Čs. Armády 895 
 tel. 311 685 674 
■ 23. Dr. Aliaksandr Muzychka  
 Beroun, Plzeňská 32/22 
 tel. 608 711 181 
■ 24. Dr. Zalina Sozieva  
 Beroun, Havlíčkova 1732/3 
 tel. 727 836 818 
■ 25. Dr. Antonín Spal  
 Hořovice, K Nemocnici 1106 
 tel. 311 559 813 
■ 26. Dr. Marcela Srpová  
 Hořovice, Fügnerova 389, ALBA 
 tel. 311 512 119 

■ 27. a 28. Dr. Ekaterina Rumovskaya  
 Beroun, Plzeňská 32/22 
 tel. 311 513 313 
■ 29. a 30. Dr. Jitka Šedivá  
 Beroun, Talichova 825 
 tel. 311 624 375 
■ 31. Dr. Markéta Šedivá  
 Beroun, Wágnerovo nám. 1541 
 tel. 311 612 291 
■ 1.1.2018 Dr. Štěpánka Šedivá  
 Beroun, Wágnerovo nám. 1541 
 tel. 311 611 241
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.

Jóga 
v HostomicícH
Nabízím lekce jemné jógy  

pro začátečníky i mírně pokročilé, 
pro seniory i juniory  

(mladšího školního věku cca 7-10 let)

Bližší informace:  
www.masazehostomice.cz

Kontakt  
pro případné zájemce:  

ma.lisa@seznam.cz

Výbor STP V HoSTomicícH 
přeje všem svým členům i občanům města  

příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví  
a pohody v nadcházejícím roce!



ČeSký SVaz cHoVaTelů HoSTomice 
přeje všem občanům Hostomic,  

sponzorům naší chovatelské výstavy a nečlenům,  
kteří nám při výstavě pomáhali, pěkné prožití  
svátků vánočních a dobré zdraví v roce 2018.



měSTSká kniHoVna HoSTomice
vám všem přeje krásné Vánoce, hezký nový rok  

a hodně štěstí a zdraví.
Těšíme se na Vaši návštěvu v roce 2018.

Ve dnech 22.-29. prosince 2017  
bude knihovna zavřena z důvodu čerpání dovolené.
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