
Zastupitelstvo města 
Hostomic

Schvaluje:
a) převzetí měřiče rychlosti jízdy 

vozidel do majetku města,

b) spolupráci s panem Kánským za 

projednaných podmínek - tj. fak-

turaci 200 000  Kč v situaci, že se 

podaří navýšení dotace na 1. a 2. 

etapu rekonstrukce školy ve výši 

dluhu s tím, že případná výše 

fakturace by byla přímo úměrná 

dosažené částce navýšení,

c) rozpočtové opatření č.5 na rok 

2007,

d) fi nanční dar základní organizaci 

Českého svazu chovatelů Hosto-

mice ve výši 2 000  Kč

e) následné vyvěšení veřejné 
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vyhlášky o prodeji pozemku 

č.56/2 o výměře 62 m2 v k.ú. 

Radouš,

f) prodej školy v Bezdědicích za 

2 500 000  Kč,

g) nákup hasičské cisterny, budou-

cí převod na město a zaplacení 

technické prohlídky s tím, že 

peníze na nákup cisterny hasiči 

získají sami formou sponzor-

ských darů.

Bere na vědomí:
a) průběžnou zprávu o soudním 

procesu mezi městem Hostomice 

a Ing. Jaroslavem Škardou,

b) informace o probíhajících jedná-

ních o možném pronájmu školní 

jídelny a o výběrových řízeních 

na místo vedoucí školní jídelny,

c) informaci o proběhlé deratizaci 

městské kanalizace,

d) informaci o průběhu a výsledku 

výběrového řízení na ředitelku 

Mateřské školy v Hostomicích,

e) informaci Ing. Zachovala 

o fi nanční situaci Hostomic.

Ukládá:
a) starostovi města projednat mož-

nost prodeje (případně výměny) 

pozemků v okolí čističky s vlast-

níkem pozemků Ing. Greifem, 

termín: do příštího veřejného 

zasedání,

b) starostovi města svolat mimořád-

nou schůzi zastupitelstva k pro-

blematice hospodaření v měst-

ských lesích, 

termín: do 18. 10. 2007.

Číslo: 10/2007  Vyšlo: 1. 10. 2007 

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
• Veřejné zasedání zastupitelstva se koná 17. října od 18 hodin v hostomické hasičské zbrojnici. Toto zase-

dání bude zaměřeno na hospodaření v městských lesích, byli pozváni ing. Vartýř, ing. Škarda a nezávislí 

odborníci na lesní hospodářství.

• Na dvoře MěÚ je možno složit nepotřebné elektrospotřebiče. Spotřebič musí být ale kompletní, nesmí mu 

chybět šňůra ani nic jiného, jinak by nám ho nevzali k dalšímu zpracování.

• Ve výběrovém řízení na obsazení místa ředitelky Mateřské školy Hostomice zvítězila paní Lenka Kocourová 

z Velkého Chlumce.

• Příspěvky na sbírku na dopravní značení u ZŠ je možno předat v hotovosti v ředitelně ZŠ nebo na radnici, 

nebo poslat na účet u České spořitelny č. 026016-0362037329/0800.

• Příspěvky na úpravu náměstí lze složit v hotovosti na radnici nebo poslat na účet u České spořitelny 

č. 006015-0362037329/0800.

• UPOZORNĚNÍ OBČANŮM. Dne 19. září proběhlo další veřejné zasedání města Hostomic v Radouši. A jako 

pokaždé bylo zastoupení obyvatel Hostomic minimální, ostatně to samé platí o Radoušských na zasedáních 

v Hostomicích. Přitom neplatí, že jedná-li se v Radouši (Hostomicích), je program složen pouze z bodů týka-

jících se Radouše (Hostomic). Z toho vyplývá, že chcete-li vědět o dění v městě (ne informace typu jedna 

paní povídala), je dobré se zasedání účastnit.
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Ve dnech 1. 10.–7. 10. 2007 probíhá 

týden knihoven. Při této příležitos-

ti vyhlašuje městská knihovna akci 

„Bezplatný vstup“. Všichni noví 

čtenáři, kteří se přijdou zaregistrovat 

v tomto týdnu do knihovny, nebudou 

platit vstupní poplatek pro rok 2007.

NABÍDKA NOVÝCH KNIH

KULTURA / CO SE U NÁS DĚJE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V HOSTOMICÍCH

Turnaje se účastnilo celkem 52 hrá-

čů. Na tento turnaj přijeli šachisté 

ze Zdic, Žebráku, Plzně, Mladé Bole-

slavi, Bakova nad Jizerou, Příbrami, 

Prahy, Kostelce nad Černými Lesy, 

Štětí, České Kamenice, Českého 

Brodu, ale nechyběli ani domácí. 

Ve velké konkurenci zvítězil Mašek 

Miroslav z TJ Sokol Praha-Vršovice, 

na druhém místě se umístil Szirmai 

Emil z ŠK Mosad Česká Kamenice 

a třetí místo obsadil Savkov Franti-

šek ze Sokola Plzeň.

Nejlepší domácí účastník ze ŠK při 

MěÚ Hostomice byl František Klán, 

který skončil na pěkném 40. místě.

Karel Grunt

POSVÍCENSKÝ ŠACHOVÝ TURNAJ
Šachový klub při MěÚ Hostomice uspořádal v neděli 2. 9. 2007 od 8.30 hodin v sále hasičské zbrojnice 

v Hostomicích POSVÍCENSKÝ TURNAJ JEDNOTLIVCŮ V BLESKOVÉM ŠACHU. 

Nejmladší účastník – devítiletý J. Krupička

PRO DĚTI

Allende: .........Město netvorů - 

dobrodružná

Allende: .........Království Zlatého 

draka - dobrodružná

Friedrich: .......Čtyři a půl kamaráda 

a bdělí trpaslíci 

– napětí i humor

Friedrich: .......Čtyři a půl kamaráda 

a krokodýl z internetu

Friedrich: .......Čtyři a půl kamaráda 

a ukradený Diamant

Wilsonová: .....Diamantové holky 

– dívčí román

Wilsonová: .....Lola Rose - dívčí 

román

Velká kniha říkadel – ilustrované 

básničky pro nejmenší

PRO DOSPĚLÉ

Životopisy

Conradi: .........Hitlerův pianista

Mihola: ...........Věra Ferbasová

Novotný: ........Člověk Edvard Beneš

Petrů: ..............Milý člověk Jan 

Libíček

Rohál: .............Laďka Lozderková

Cestopisy

Hála: ...............Patagonií v sedle

Jazairiová: .....Cestou hvězdy

Jazairiová: .....V jižní Indii

Jehlíková: ......Evropou s mokrým 

zadkem

Lemberk: .......Sulawesi, ostrov 

zapomenutých 

lidojedů

Pospíšil: ..........Africké putování

Šťáhlavský: ....Výpravy opačným 

směrem

Detektivky

Cílek: ..............Sen o šibenici

Clarková: ........Kdo tě zná

Dahl: ...............Smrt za letní noci

Dovrtělová:....Smrt kazí obchod

Gardnerová: ..Dokonalý manžel

Kačírková: .....Dívka v zrcadle

Romantika

Beaumanová: Rebečin příběh

Carlyle: ...........Opovrhovaná

Coulterová: ....Urozená dáma

Lowellová: .....Plameny v ráji

Quinnová: ......S láskou Eloise

Smallová: .......Poslední dědička

Vítězná trojice posvícenského turnaje
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CO SE U NÁS DĚJE

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE O NEJKRÁSNĚJŠÍ OKNO
V dubnu letošního roku vyhlási-

la Kulturní komise při MěÚ sou-

těž O nejkrásnější okno.

Vítězkou se podle očekávání stala 

paní Marie Junková ze Školní uli-

ce. Jistě mi dají mnozí za pravdu 

v tom, že záplávam květů v jejích 

oknech lze jen těžko konkurovat. 

Paní Junkové byl předán diplom 

a květinový dar. I některá další 

hostomická okna byla po celé léto 

ozdobena rozkvetlými vodopády. 

Za zmínku stojí nádherné plnokvě-

té, a po celé léto pečlivě opečo-

vávané, karmínové muškáty paní 

Mottlové nebo terasa paní D. Kačír-

kové obsypaná drobnými kvítky 

jednoduchých muškátů. Lásku ke 

květinám má zřejmě společnou se 

svou panímámou, která měla po 

celé léto rozkvetlý doslova celý 

dům. V ulici K Zátoru se nám líbil 

balkon paní Bláhové s fi alovými 

kopci surfi nií, u Kodrů v Zahradní 

ulici také všechno kvetlo, velice 

nás zaujala i elegantní fi alovo-zele-

ná kombinace v Nádražní ulici.

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI - DISKOTÉKA
Městský úřad v Hostomicích uspo-

řádal pro všechny děti v neděli 

26. srpna diskotéku nazvanou „Lou-

čení s prázdninami“.

Děti se bavily, tančily a soutěžily, 

vybíraly si písničky na přání. Domů 

si odnášely sladkosti a balónky. 

Škoda, že možnosti užít si zábavné 

odpoledne nevyužilo více rodičů 

a dětí.

Sponzorské dary poskytla Cuk-

rárna J. Frajerové. Děkujeme.

Eva Nádvorníková

Paní Marie Junková přebírá ocenění

Krása na oknech paní Mottlové

H. Jáchimovičová a K. Moravec Děti se vydováděly

Byli jsme se podívat i v Bezdědi-

cích, kde nejvíce kvetl balkon u Šty-

lerů a v Radouši, kde byly obsypá-

ny květy domy Nájemníkových, 

Císařových i některé domy na náv-

si, také ve Lštěni se některé domy 

topily v zápavách květů.

Nelze zde zmínit všechny domy, 

které po celé léto dělaly radost 

nejen svým majitelům, ale i nám 

kolemjdoucím. Děkujeme všem, 

kteří přispěli ke krásnějšímu a voňa-

vějšímu prostředí.

Alexandra Kubátová

Záplavy květů na oknech paní Junkové
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA / INZERCE

NARODILI SE
• Martina Šebková

 Našim novým občánkům přejeme do 

života mnoho štěstí, zdraví a lásky.

VZPOMÍNKA
• Dne 18. října vzpomeneme úmrtí Jose-

fa Ksandra. Děkujeme všem, kteří 

s námi vzpomenou tohoto smutného 

výročí.       Manželka a děti s rodinami

• Dne 8. října vzpomeneme pátý rok 

výročí úmrtí pana Miloslava Kubrych-

ta. Děkujeme všem, kteří s námi vzpo-

menou tohoto smutného výročí.

Manželka a děti s rodinami

• 20.října uplyne 5 let od úmrtí našeho 

milovaného syna, bratra a švagra pana 

Zdeňka Eiselta.

S láskou vzpomínají  rodiče a bratři 

s rodinami.

• V září uplynulo 5 let, kdy nás navždy 

opustil pan František Barborka z Hos-

tomic.

Vzpomíná manželka Miloslava, syn 

a dcera s rodinami.

• Je to již 9 let, kdy navždy odešel z kru-

hu svých blízkých pan Josef Vokurka 

z Hostomic.

Za vzpomínku děkuje manželka Marie 

Vokurková s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ
• Stanislava Palacká s rodinou děkuje 

touto cestou všem za projevy soustras-

ti a účast na posledním rozloučení s pa-

nem Josefem Palackým z Bezdědic.

• Obyvatelé bytovky v Široké děkují 

fi rmě Šindler i pracovníkům MěÚ za 

ochotu a vstřícnost při zavádění vodo-

vodních a kanalizačních přípojek.

• Šachový klub při MěÚ Hostomice 

děkuje touto cestou Městskému úřadu 

Hostomice a fi rmě Albion za fi nanční 

příspěvky, Hasičskému sboru Hosto-

mice za zapůjčení sálu, Pavlu Matěj-

kovi a Petru Kaněrovi za organizační 

pomoc při uspořádání Šachového tur-

naje, který se konal dne 2. 9. 2007.

Jiří Kadeřábek

• Děkuji všem za přání k mým narozeni-

nám.                             Marie Sybolová

POZVÁNKA
NÁVŠTĚVA LOCHOVICKÉHO 
STACIONÁŘĚ
Navštivte s námi v pondělí 15. 10. 2007 

Domov a týdenní stacionář v Lochovi-

cích (bývalý Jedličkův ústav). 

Prohlédneme si areál s pěkným zámec-

kým parkem, uvidíme, kde a jak žijí 

klienti ústavu. Dozvíme se, jaké služby 

Domov nabízí postiženým lidem.

Odjezd autobusem ve 13:25 hod. 

z Hostomic do Lochovic náměstí. Zpět 

odjíždí autobus přímo od ústavu v 16 

hodin. Svačinu s sebou.

V případě nepříznivého počasí se 

akce nekoná.          Výbor SZP Hostomice

28. VÝSTAVU KRÁLÍKŮ, 
HOLUBŮ A DRŮBEŽE
Základní organizace Českého svazu cho-

vatelů zve všechny občany na svoji 28. 

výstavu králíků, holubů a drůbeže, která 

se koná 13. října 2007 od 8 do 17 hodin 

v chovatelském areálu v Hostomicích. 

Výstava se koná u příležitosti 55 let od 

založení chovatelské organizace v Hos-

tomicích. Na výstavě bude mezi zúčast-

něnými chovateli uspořádána soutěž 

- v odbornosti králíků o Nejlepší čtyřčlen-

nou kolekci a Nejlepšího králíka výstavy. 

V odbornosti holubů o titul Nejlepší holub 

výstavy a v odbornosti drůbeže o Nej-

lepší kolekci drůbeže. Na výstavě bude 

TIRÁŽ
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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 elekronické podobě na mail: starosta@

hostomice.cz nebo alex.kubatova@volny.cz. 
Děkujeme za příspěvky.

Angli�tina
N�m�ina

Mírové nám. 70 Individuální kurzy 
263 01 Dob�íš Skupinové kurzy
Tel.: +420 605 986 129 Firemní kurzy
silva@jazykovaskolapb.cz Tlumo�ení
www.jazykovaskolapb.cz P�eklady

vystaveno přibližně 200 kusů králíků, 150 

holubů a 100 kusů drůbeže. Pro zájemce 

bude i dostatek prodejných zvířat. 

Jako obvykle nebude chybět ani boha-

tá tombola. 

Spolupořadatelem výstavy je Český 

zahrádkářský svaz Hostomice, který se 

představí svými výpěstky květin, ovoce 

a zeleniny. 

INZERCE
FIRMA MODERNÍ DOMÁCNOST 
S.R.O. PŘIJME:
Zámečníky a obráběče kovů.

Na HPP nebo brigádu, možnosti i ŽL.

Práce v Hostomicích.

Kontakt: p.Meškan 602 205 734

 311 537 199
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