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volba prezidenta republiky 2018  
výsledky hlasování za územní celek hostomice

Obec HOstOmice

Kandidát Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1. kolo 2. kolo

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %

1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 57 6,74 X X

2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 97 11,47 X X

3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 59 6,98 X X

4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 15 1,77 X X

5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 6 0,71 X X

6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 4 0,47 X X

*7 Zeman miloš ing. Občan sPO 296 35,02 430 50,11

8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 97 11,47 X X

+9 Drahoš Jiří prof. ing. Drsc., dr. h. c. Občan beZPP 214 25,32 428 49,88

+) postupující kandidát     *) zvolený kandidát

Volební 
kolo

Okrsky Voliči  
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební  
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné  
hlasy

% platných 
hlasůpočet zprac. v %

1 2 2 100,00 1 334 848 63,57 848 845 99,65

2 2 2 100,00 1 325 859 64,83 859 858 99,88
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CO Se u náS děje

Vážení občané,
již v loňském roce byla  
v Hostomických listech zve- 
řejněna nabídka informač- 
ního systému FIREPORT,  
který Město Hostomice  
používá pro hlášení povod- 
ňových a krizových situací. 
Jedná se o zasílání krátkých 
SMS zpráv, které upozorňují 
na krizové situace (požár, 
povodeň, jiné havárie).

Rádi bychom rozšířili seznam  
příjemců takovýchto SMS 
zpráv, prostřednictvím kterých 
bychom vás okamžitě infor- 
movali nejen o výše uve- 
dených situacích, ale také  
o případných (ne)očekávaných 
opravách např. vodovodních 
řadů a dalších inženýrských 
sítí.

Tímto bychom vás chtěli 
požádat o zaslání vašich  
kontaktních údajů:

Jméno a příjmení, adresa 
Vaší nemovitosti na území 
města Hostomice a telefonní 
číslo.

Kontaktní údaje včetně tel. 
čísla zasílejte prosím nejlépe 
na e-mailovou adresu:
j.moravcova@hostomice.cz  
a nebo písemně na podatelnu 
města.

Děkuji za spolupráci

Jana Moravcová

tŘíkrálová sbírka 2018
Počátkem ledna kolem svátku Tří králů se v Hostomicích po roce  
opět objevily tři postavičky v královských kostýmech. V rámci Tří- 
králové sbírky, pořádané Charitou Čr, tak malí koledníci zpívali,  
rozdávali drobné propagační předměty a získávali finanční prostředky 
na různé sociální projekty na pomoc nemocným, handicapovaným, 
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným 
skupinám lidí.
Loňský úspěch sbírky byl výrazně překonán, neboť se podařilo vybrat  
7 646 Kč, z nichž bude 65 % předáno zapsanému ústavu Digitus Mise,  
který v Hostomicích zajišťuje pečovatelskou službu. Arcidiecézní charita 
Praha využije na své projekty 15 % výtěžku, 10 % je určeno na rozvojové  
projekty v zahraničí, 5 % půjde na celostátní projekty Charity ČR  
a 5 % je režie sbírky.
Všem štědrým dárcům děkujeme a těšíme se za rok na viděnou.

Kašpar, Melichar a Baltazar Hofmanovi
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CO Se u náS děje
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promítání o cestování 
na zŠ p. lisého
Ve čtvrtek 11.1.2018 se zúčastnilo 22 členů místního STP setkání  
na ZŠ Pavla Lisého. Společně zhlédli krátké dokumenty o některých 
zajímavých místech na světě. Následovalo posezení u kávy. 
Občerstvení zajistily žákyně 7. třídy. Děkujeme!

Výbor STP Hostomice
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HISTOrICKÉ OKÉnKO
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CO Se u náS děje

výlet za profesionálními  
hasiči do hořovic
Znovu jsme se vydali na návštěvu hasičské stanice do Hořovic.  
Zde jsme si prohlédli již známou techniku a vybavení, ale i zcela  
novou Tatru, kterou hasiči v Hořovicích obdrželi v loňském roce. Dále 
jsme se dozvěděli něco nového o zdravotnickém vybavení a o první 
předlékařské pomoci poskytované hasiči u všech možných událostí.
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Mš HOSTOMICe

nový rok 2018 
Začal nám nový rok 2018 a i my v mateřské škole jsme se opět vrhli  
do práce s dětmi. Čeká nás mnoho zajímavých povídání a akcí, které pro děti 
již připravujeme.

divadlo „kolem“ 
V úterý 16. ledna 2018 navštívilo naši mateřskou školu divadlo „Kolem“  
s velmi poučnou pohádkou „Poví Ti to přísloví“. Dětem se představení velice 
líbilo pro zábavné a poučné zpracování.

Za kolektiv MŠ Vlaďka Synková
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SPOLeČenSKá rubrIKa / InzerCe

oznámení
■ jarní tvoření v zš
Výbor STP v Hostomicích vás srdečně 
zve ve čtvrtek 22.2.2018 ve 13.30 hodin 
do Základní školy Pavla Lisého k jarnímu 
tvoření. Zhotovíme si za spolupráce žáků 
ZŠ drobné výrobky z papíru a jiných 
materiálů, které můžeme použít k jarní  
či velikonoční výzdobě. Posedíme u kávy 
a zákusku.
■ Pozvánka na VČS STP v Hostomicích 
Výbor STP v Hostomicích zve všechny  
své členy na výroční členskou schůzi,  
která se bude konat v pátek 2. března 2018 
od 13.30 hodin v restauraci U Frajerů. 
Členské legitimace s sebou.

vzpomínka
■ Odešlas tiše, jako bys tu nikdy nebyla, 
jen krásná vzpomínka tu navždy zůstala. 
Dne 23.2.2018 tomu bude již 30 let  
co navždy náhle odešla naše drahá teta  
paní Věra šavlíková. Kdo se na ni ještě 
pamatujete, věnujte jí společně s námi 
milou a tichou vzpomínku.

Za vzpomínku děkují neteře s rodinami

■ Dne 18. února 
2018 uplyne 27 let, 
co nás navždy opustil  
náš milovaný tatínek  
a dědeček pan Karel 
Kocourek z Bezdědic. 
Kdo jste ho znali  
a měli rádi, vzpo- 
meňte s námi. 

Stále vzpomínají dcera Dobruš  
a synové Kája a Pepa s rodinami

zubní pohotovost
Únor 2018 
■ 3. a 4. Dr. Monika Tilschová  
 Liteň, Nádražní 401 
 tel. 311 684 138 
■ 10. a 11. Dr. Magdalena Třesohlavá  
 Beroun, Železniční stanice 
 tel. 311 621 497 
■ 17. a 18. Dr. Aušteda Josef  
 Broumy 73 
 tel. 311 585 165 
■ 24. a 25. Dr. Richard Valta ml.  
 Žebrák, Hradní 68 
 tel. 311 533 384 
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.

platba za svoz  
a likvidaci odpadů 
v roce 2018
Každá trvale přihlášená osoba 600,- Kč
rekreační objekt celkem 600,- Kč
Platba je splatná do 31.3.2018, buď v hotovosti  
na pokladně MěÚ Hostomice nebo na účet  
města č. 0362037329/0800 u České spořitelny.
Variabilní symbol:
 Hostomice 133701 + číslo domu
 Bezdědice 133702 + číslo domu
 Radouš 133703 + číslo domu
 Lštěň 133704 + číslo domu
 chaty 133705 + číslo chaty

Poplatek za psy (Hostomice 100,- Kč a Bez- 
dědice, Radouš a Lštěň 50,- Kč) můžete přidat  
k částce poplatku za odpady se stejným VS.


