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Informace  
o plánovaných akcích
1) Společnost ČEZ Distribuce a.s. nás informovala o tom, že v průběhu roku 
2018 plánuje demontovat venkovní vedení NN, které bude nahrazeno novým  
kabelovým vedením NN v ulicích Školní a Pobřežní.
Město Hostomice v součinnosti s těmito pracemi plánuje položit kabel pro  
veřejné osvětlení vč. umístění nových sloupů veřejného osvětlení ve výše 
zmiňovaných ulicích. V současné době Město zadalo zakázku na zpracování 
nabídky, která poté musí projít platnou legislativou.
Po dokončení těchto prací Město Hostomice plánuje obnovu povrchu místních 
komunikací v ulicích Pobřežní a v Rybnicích.

2) Dále bychom vás chtěli informovat, že koncem měsíce března 2018 dojde  
k předání staveniště firmě KAZIKO a.s., která vyhrála výběrové řízení na zakázku  
„Rekonstrukce hřbitova v Hostomicích - oprava jižní ohradní hřbitovní zdi  
a souvisejících konstrukcí.“ Po dokončení rekonstrukce bude rozšířeno veřejné 
osvětlení u hřbitova a nasvícen přechod pro chodce u školní jídelny.

POMOZTE NÁM  
S USKLADNĚNÍM 

KNIH
Vážení a milí čtenáři,

Městská knihovna  
v Hostomicích  

bude dlouhodobě uzavřena  
z důvodu rekonstrukce.

Proto vás prosím,  
abyste se všichni dostavili  

v průběhu března do knihovny 
a zásobili se knihami.

Pravděpodobně na 3-5 měsíců. 
Dospělí čtenáři si mohou 

vypůjčit větší množství knih,  
tj. 20-30 svazků.

Z Výše uVeDenýcH DůVoDů 
také nePřijíMáMe  

žáDné knižní Dary.
Děkuji, Irena Lisá

OPAKOVANÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
MĚSTA HOSTOMICE PROBĚHNE DNE 14.3.2018  

V 16.00 HODIN V HOTELU „U FRAJERŮ“  
NA TYRŠOVĚ NÁMĚSTÍ V HOSTOMICÍCH.

3) Město Hostomice nechalo zpra- 
covat projektovou dokumentaci na 
opravu kapličky ve Lštěni od pana 
projektanta Ing. Františka Nerada.  
V současné době oslovujeme poten- 
ciální zhotovitele na opravu.

4) Rekonstrukce střechy radnice a 2 
NP - dne 3.4.2018 dojde k předání 
staveniště firmě Spektra spol. s r.o., 
která vyhrála výběrové řízení. Stavba 
bude probíhat přibližně 6 měsíců. 
Stavební úřad bude přesunut do pří- 
zemí budovy radnice tak, aby byl 
zajištěn jeho chod po dobu rekon- 
strukce radnice.
Městská knihovna bude po dobu 
rekonstrukce radnice pro veřejnost  
uzavřena!!!

Vít Šťáhlavský, Jana Moravcová
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zápIs ze zasedání  
zastupItelstva města hostomIce č. 1/2018
konaného dne 14. února 2018 od 18.00 hod. v hostomIcích

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

zastupitelé projednali následující body a v případě jejich 
schvalování je uvedeno pod bodem pro-proti-zdržel.

Program:
1. rozpočtové opatření č. 1/2018
2. Schválení studie na využití domu v radouši čp. 70  
 v majetku Města Hostomice a studie hasičské  
 zbrojnice
3. Projednání žádosti o finanční dar  
 pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých základní  
 organizace v Hořovicích
4. Projednání žádosti o finanční dar  
 pro Český svaz včelařů - zO Hostomice
5. Projednání žádosti o finanční dar  
 pro uspořádání šachových turnajů
6. Schválení směrnice o zadávání veřejných zakázek  
 malého rozsahu
7. Schválit dokončení dokumentace pro provedení  
 stavby na akci Vd - Hostomice (přehrada)
8. Schválení smluv o smlouvách budoucích  
 o věcném břemeni přeložky el. vedení 
9. Schválit rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky  
 „Město Hostomice - sanace krovu“
10. Schválit podání žádosti o dotaci ze SzIF na akci  
 „rekonstrukce hřbitova v Hostomicích II. etapa“
11. různé
12. diskuze
1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 Zapisovatel: Zachoval 
 Ověřovatel zápisu: Šťáhlavský 
 Návrhová komise: Kafková, Synek 
 Hlasování: 7-0-0 (pro-proti-zdržel se)
2. Schválení programu. Hlasování: 7-0-0
3. zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 1/2018. 
 Hlasování: 7-0-0
4. zastupitelé schvalují hospodářské výsledky  
 rozpočtových organizací města (MŠ, Šj a zŠ)  
 a jejich použití. Hlasování: 7-0-0

5. zastupitelé neschvalují příspěvek pro Svaz neslyšících  
 a nedoslýchavých zO Hořovice. Hlasování: 7-0-0
6. zastupitelé schvalují příspěvek pro svaz včelařů  
 dle návrhu. Hlasování: 7-0-0
7. zastupitelé schvalují příspěvek pro šachový klub  
 při MěÚ Hostomice dle návrhu (9+3 tis. Kč). 
 Hlasování: 7-0-0
8. Předseda SK pan Štyler přednesl žádost o příspěvek  
 pro SK Hostomice. Proběhla diskuze o dalším  
 propojení SK s městem s cílem vybudovat veřejně  
 přístupné sportoviště v areálu SK Hostomice.  
 Bylo dohodnuto, že diskuze na toto téma bude mezi  
 vedením města a vedením SK pokračovat. Město bude  
 organizovat jednání mezi vedením města, vedením ZŠ  
 a vedením SK o možnostech a podmínkách využití  
 školní tělocvičny.  
 Zastupitelé schvalují příspěvek na činnost  
 SK Hostomice ve struktuře: 
 ❚ do 20.000,- Kč na akci pálení čarodějnic 30.4.2018  
  za podmínek obvyklých (vyúčtování) 
 ❚ 50.000,- Kč jako podíl na činnost klubu  
  (organizováno je 43 dětí) 
 ❚ 25.000,- Kč na úhradu nájemného za pronájem  
  „výstaviště“. Tato plocha bude bezplatně nabídnuta  
  ostatním hostomickým spolkům k využití. 
 Hlasování: 6-0-1
9. zastupitelé schvalují směrnici o zadávání veřejných  
 zakázek malého rozsahu v předloženém znění. 
 Hlasování: 7-0-0
10. zastupitelé schvalují dokončení dokumentace  
 pro provedení stavby na akci Vd - Hostomice  
 (přehrada Chumava). Hlasování: 7-0-0
11. zastupitelé schvalují smlouvy o zřízení  
 věcného břemene - a o právu provést stavbu  
 - služebnosti k přeložce elektrického vedení  
 č. Ie-12-6008541 (Hostomice 413 -vymístění vvnn)  
 a Ie-12-6007621/VB/20 (Hostomice - Školní,  
 Pobřežní, nábřežní). Hlasování: 7-0-0
12. zastupitelé schvalují přidělení veřejné zakázky  
 „Město Hostomice - sanace krovu“ pro vítěze  
 výběrového řízení firmu Spektra, spol. s r.o.  
 za částku vč. 15% rezervy 8.862.158,31 Kč vč. dPH. 
 Hlasování: 7-0-0
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13. zastupitelé schvalují pronájem kontejnerů od firmy  
 aB-COnT za nabídnutou cenu. Pan starosta  
 je pověřen k jednání o neuplatnění kauce.  
 Hlasování: 7-0-0

14. zastupitelé schvalují nabídku na stěhování  
 knihovny a dokumentace stavebního úřadu  
 od firmy Šikula - stěhovák. Hlasování: 7-0-0

15. zastupitelé schvalují umístění sídla spolku rodičů  
 při MŠ Hostomice na adrese Hostomice, čp. 105. 
 Hlasování: 7-0-0

16. zastupitelé schvalují zřízení podúčtu k BÚ města  
 vedeného u České spořitelny, a.s. jako fondu obnovy  
 a rozvoje VaK. Hlasování: 7-0-0
17. zastupitelé schvalují podání žádosti o dotaci  
 ze SzIF na akci „rekonstrukce hřbitova  
 v Hostomicích II. etapa“. Hlasování: 7-0-0
18. zastupitelé berou na vědomí všechny body diskuze.

daLŠí zaSedání PrOBěHne  
dne 21. Března 2018 Od 18.00 HOdIn  
V radOuŠI.

trénujeme
I v zimních měsících nepolevujeme a věnujeme se tělesné pří- 
pravě na závody. Snažíme se zdokonalit a zrychlit spojení  
a motání hadic, zlepšit techniku uzlování. Nezapomínáme 
ani na teorii, kterou si procvičujeme formou her, při kterých  
protáhneme svá těla.

zImní aktIvIty hasIčů
zdravověda
Hlavním cílem v měsíci únoru  
byla zdravověda.
Prohloubili jsme svoje znalosti  
při záchraně života nebo první 
pomoci.
Na figuríně jsme měli možnost 
vyzkoušet, jak správně zaklonit 
hlavu, manipulaci s poraněným, 
správný počet vdechů a přímou 
masáž srdce.
Teď už víme i jak se zachovat  
u dopravní nehody, nebo při  
nahodilých situacích, při kterých 
jde o život.
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aktIvIty fotbalové přípravky  
sk hostomIce / tJ slovan lochovIce

K prvnímu halovému turnaji roku 2018 jsme odjeli dne 27.1. 
do 120 km vzdáleného Tachova v Plzeňském kraji. Turnaje 
se zúčastnilo celkem 10 týmů převážně z Plzeňska. Týmy 
byly rozděleny do 2 skupin. V každé skupině hrálo 5 týmů 
systémem „každý s každým“. V prvním utkání jsme potkali  
tým Dobřan a jasně prohráli 0:3. V zápase jsme velmi  
špatně bránili a soupeř nás za chyby potrestal. V druhém 
utkání jsme porazili 2:1 tým Bezdružice B (2x Kropáč).  
V dalším utkání jsme narazili na pozdějšího finalistu turna- 
je, kterým byl tým TJ Jiskra Domažlice. Utkání jsme začali 
katastrofálně: hned po třech minutách jsme prohrávali 0:2. 

Poté jsme hru v poli vyrovnali a byli rovnocenným soupe- 
řem. V závěru jsme bohužel neproměnili dvě dobré šance, 
kdy obzvláště druhou střelu vykopával soupeř z brankové 
čáry. V posledním utkání ve skupině jsme se utkali s místním  
celkem Tachov B. Po velmi dobrém výkonu jsme zaslouženě 
vyhráli 2:0 (Kropáč, Hadraba), a k tomu jsme neproměnili 
řadu příležitostí. Ve skupině jsme tedy obsadili 3. místo  
se skóre 4:6 a připravovali jsme se na utkání o celkové  
5. místo. V něm jsme se střetli opět s domácím celkem  
z Tachova, tentokrát s týmem Tachov A. Po celý zapas bylo 
naše mužstvo aktivnější a zápas se zdál být rozhodnutý již 
v prvních minutách, kdy se 2x trefil náš nejlepší střelec  
na turnaji Ondra Kropáč. Ke konci zapasu jsme sice ne- 
chali soupeře snížit na rozdíl jediné branky, ale vítězství  
jsme si již nenechali vzít, a stav 2:1 jsme udrželi. Celkově 
jsme na tomto kvalitně obsazeném turnaji obsadili krásné 
5. místo s celkovým skóre 6:7. Turnaj nakonec opanovalo 
družstvo Sokol Plzeň Letná, které ve finálovém souboji 
přehrálo tým z Domažlic.
Celkové pořadí turnaje:
1. Sokol Plzeň Letná
2. TJ Jiskra Domažlice
3. TJ Dobřany
4. FK Viktoria Plzeň
5. SK Hostomice / Slovan Lochovice
6. FK Tachov A
7. FK Tachov B
8. TJ Jiskra Bezdružice A
9. TJ Jiskra Bezdružice B
10. FK Planá

Foto družstva SK Hostomice / TJ Slovan Lochovice, turnaj 
Tachov 27.1. Zleva: O. Kropáč, M. Balík (vedoucí mužstva), 
S. Hadraba, P. Mikitinec, A. Kropáč (trenér), R. Toť,  
M. Báchor, R. Hadraba (trenér), M. Frajtág.

V sobotu 10. února jsme odehráli další přípravný halový turnaj  
v jinecké školní hale. Turnaje se tentokrát včetně našeho mužstva 
zúčastnily týmy TJ Chodouň, FK Komárov a TJ Felbabka. Turnaj 
jsme rozehráli štastnou výhrou 1:0 (Hrubý) nad týmem z Chodouně,  
když můžeme poděkovat našemu brankáři J. Bastlovi, který nás  
během zápasu několikrát podržel a to zejména při soupeři chyceném 
pokutovém kopu. V druhém utkání jsme narazili na soupeře z FK 
Komárov. Bohužel utkání bylo v jasné režii našeho soupeře a pro- 
hráli jsme 0:3. V posledním utkání tohoto mini turnaje nás vyzvala  
Felbabka. Celé utkání bylo vyrovnané a již od prvních minut bylo  
jasné, že kdo dá první branku ovládne tento zápas. Nakonec se jako 
první prosadil náš soupeř a to znamenalo naši prohru 0:1. V turnaji 
jsme obsadili o skóre konečné 4. místo. 
Konečné pořadí turnaje: 
1. FK Komárov 
2. TJ Felbabka 
3. TJ Chodouň 
4. SK Hostomice / TJ Slovan Lochovice

Foto družstva SK Hostomice / TJ Slovan  
Lochovice, turnaj Jince 10.2. Zleva - spodní řada: 
klečící S. Hadraba + O. Kropáč (oba nehrající),  
J. Bastl. Stojící: M. Sůrová, P. Časar, V. Hrubý  
(vedoucí mužstva), L. Chramosta, V. Hrubý junior,  
R. Hadraba (trenér), J. Houska, O. Mandík
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Foto družstva SK Hostomice / Tj Slovan Locho- 
vice, turnaj zličín 17.2. Zleva: M. Báchor (nehra- 
jící), L. Chramosta, S. Hadraba, R. Toť (ležící),  
R. Hadraba (trenér), M. Frajtág, J. Bastl a O. Mandík

Dne 17. února se naše sdružené mužstvo zúčast- 
nilo turnaje na pražském Zličíně, který pořádala  
fotbalová akademie AZ Praha. Na turnaj jsme  
dorazili v oslabené sestavě a pouze se 6 hráči,  
kteří odolali chřipkové epidemii. 

Turnaje se zúčastnilo 6 týmů převážně z Prahy  
a okolí. Hrálo se systémem každý s každým.  
V prvním utkání turnaje jsme se střetli s pořáda- 
jícím FA AZ Praha a zaslouženě prohráli 1:4  
(Frajtág). Poté jsme sehráli vyrovnaný zápas s tý- 
mem Podolí A. Během zápasu jsme neproměnili 
velkou příležitost a soupeř nás za to potrestal  
a zvítězil 0:2. Ve třetím utkání turnaje jsme remi- 
zovali s konečným vítězem turnaje 1:1 (Frajtág)  
s týmem Spartak Kbely. Soupeř vyrovnával  
až 2 minuty před koncem, ale remíza byla nakonec  
spravedlivá. Další utkání proti Podolí B jsme  
podali nejhorší výkon na turnaji a po zásluze  
odešli poraženi 1:3 (Hadraba). Všechny branky  
jsme inkasovali po našich hrubých chybách.  
Na konec nás čekal celek TJ Broumy. V utkání  
rozhodla jediná branka a my odešli poraženi 0:1. 
Celkově jsme obsadili 6. misto se skóre 3:11. 

Konečné pořadí turnaje:

1. Spartak Kbely
2. AFK Podolí A
3. FA AZ Praha
4. AFK Podolí B
5. TJ Broumy
6. SK Hostomice / TJ Slovan Lochovice

Šachový turnaj pro mládež
Opět po roce se 24.2.2018 v Hostomicích uskutečnil již  
4. ročník šachového turnaje pro mládež - Otevřený přebor 
města Hostomice pod záštitou starosty Víta Šťáhlavského.
Akce se uskutečnila v prostorách školy, turnaj byl zařazen  
do základního kola Krajského přeboru žáků pro region Příbram.
Turnaje se zúčastnilo celkem 26 hráčů ze 7 šachových oddílů, 
nejdelší cestu vážili hráči šachového oddílu z Poděbrad.
Celkovým vítězem se stal Vojtěch Kovářík, 2. místo obsadil 
Matěj Hrubý a na třetím místě skončila Eliška Kováříková. 
Všichni jmenovaní reprezentovali ŠK Baník Příbram.
Domácí barvy hájilo dohromady 10 hráčů. Nejlépe se vedlo 
Janu Fatkovi, který se umístil na 5. místě. Hned za ním skončil 
Filip Nodl a sedmé místo obsadil Vít Parkán. Velká pochvala  
též patří Janě Andělové za pěkné 16. místo, pro kterou to byl 
úplně první turnaj.
Poděkování patří sponzorům: MěÚ Hostomice, ZŠ P. Lisého  
Hostomice, Řeznictví Hostomice - Jana Soukupová.
Poděkování též patří všem, kteří se podíleli na zdárném  
průběhu celého turnaje, kteří pomohli s jeho přípravou a kteří 
se starali po celou dobu turnaje o občerstvení mladých hráčů.

Mgr. D. Fatková a S. Budil
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Jarní tvoření
Ve čtvrtek 22.2.2018 se sešli v budově ZŠ P. Lisého v Hostomicích 
členové místního STP se žáky školy při tzv. Jarním tvoření.
Za pomoci dětí si senioři mohli vyrobit dárkovou krabičku, zápichy 
do barevných petrklíčů, které obdrželi, věneček z proutí zdobený 
papírovými motýlky, velikonoční ozdoby aj. Děti pro seniory předem 
připravily pohoštění ke kávě - jednohubky a perníkové řezy.
Setkání bylo příjemné, děti seniorům ochotně pomáhaly s výrobou. 
Děkujeme dívkám ze 3. třídy - Fialové a Šíchové, žákům 6.B - Fat- 
kové, Walterové, Češkovi, V. Kubrichtovi, Slancovi a Záhoříkovi, 
žákyním 7.B - Bejšovcové a Klozíkové.

Za výbor STP Mgr. J. Kordulová

stp v roce 2017
naše organizace měla 125 členů a akce připra- 
voval 9členný výbor.
V lednu jsme se ve škole pobavili nad záznamy 
ze skryté kamery. Akci připravila paní Slavomila 
Součková.
V únoru jsme opět ve škole vyslechli poutavé 
vyprávění pana Justycha o Keni. Na obě akce bylo 
připraveno pohoštění žáky školy. Rovněž v únoru  
se uskutečnilo setkání v knihovně, kde nás paní  
Irena Lisá seznámila s pozoruhodnostmi Berounska.
Březen byl ve znamení výroční členské schůze,  
na které nás podpořili zástupci OO STP Beroun 
a také pan starosta Šťáhlavský. Krátkou kulturní  
vložku si připravily děti z MŠ a paní Zdeňka  
Vršecká přednesla svou báseň Čekání na jaro.
dubnové Papučové posezení přispělo k dobře 
prožitému odpoledni plnému hudby a tance. Tuto 
akci svou účastí podpořili klienti Domova Zátor.
V květnu se uskutečnila procházka okolo Litavy  
z Libomyšle do Chodouně.
Opětovné setkání s klienty Domova Zátor proběhlo 
v červnu, kdy jsme si mohli zazpívat za kytarového 
doprovodu pana Jiřího Rysky.
V červenci jsme uspořádali celodenní výlet na  
Kuks a přehradu Les království.
Srpnové setkání v Bezdědicích přispělo k příjemně 
prožitému odpoledni. Opět jsme využili kytarový 
doprovod pana Rysky.
V září jsme se prošli z Radouše okolo hájovny  
do Bezdědiček a z Běštína jsme se vrátili zpět  
autobusem.
Svatou Horu jsme navštívili v říjnu a díky prů- 
vodkyni se dozvěděli hodně zajímavých věcí.
Listopadová návštěva muzea na Dobříši vrátila 
některé z přítomných do nedávné doby prožité  
při výrobě rukavic.
V prosinci jsme navštívili žebrácké divadlo  
a zhlédli hru Přes přísný zákaz dotýká se sněhu. 
Rovněž se uskutečnila členská schůze. O kulturní 
vložku se postaraly děti z MŠ. Paní Zdeňka Vršecká 
přednesla svou báseň Po roce jsou tu opět Vánoce  
a spolu s paní Olgou Brůžkovou zazpívaly píseň 
Purpura.
O všechny akce je mezi členy zájem a jsou hojně 
navštěvovány. Akce jsou pořádány i pro širokou 
veřejnost a o plánovaných i uskutečněných akcích 
informujeme občany v Hostomických listech.
Několik členů se zúčastnilo rekondičních pobytů  
a také jsme předali nejstarším a imobilním členům 
STP vánoční balíčky. Výbor STP



12 HOSTOMICKÉ LISTY

MŠ HOSTOMICe

26. ledna 2018 
odpolední vycházka 
Během měsíce ledna jsme si ve školce s dětmi povídali o životě  
zvířátek v zimě, jak bychom se o ně měli starat během mrazivých dnů. 
V zimě také nesmíme zapomínat na ptáčky, kteří tu s námi zůstali 
a neodletěli do teplých krajin. A tak naši předškoláci se vypravili  
na odpolední vycházku na nedaleký kopec a přinesli pro zvířátka  
a ptáčky mnoho dobrot.

15. února 2018 - divadlo koloběžka
Ve čtvrtek do naší mateřské školky zavítalo divadlo Koloběžka s pohádkou „Cirkus na kolečkách“. Děti si během 
pohádky užily hodně legrace. Na závěr pohádky nechyběl pro účinkující velký potlesk od dětí.

Za kolektiv MŠ Vladka Synková
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sedmácI na lvvz  
v JIzerských horách
V polovině února se žáci 7. tříd zúčastnili lyžařského výcviku v Příchovi- 
cích u Kořenova. ubytováni byli v chatě u Kostela, která stojí nedaleko 
sjezdovky. Všichni žáci se naučili bezpečně sjíždět svah a mnozí si na sjez- 
dovce zdokonalili techniku jízdy. zúčastnili se i soutěže ve slalomu.

Během týdenního pobytu děti hrály 
různé hry, zúčastnily se diskotéky, 
karnevalu, noční hry v terénu, výle- 
tu do blízkého Harrachova k Mum- 
lavským vodopádům, do Ski muzea 

a mohly obdivovat obří skokanské 
můstky. Celý pobyt provázela hra  
o fáníky - papírové peníze, které děti 
dostávaly za soutěže, úklid a dobré 
chování a zároveň o ně přicházely  

při nevhodném vyjadřování, chování 
a za nepořádnost. Za získané peníze 
si poslední podvečer mohly nakoupit 
nejrůznější odměny. 
Žáci se chovali slušně, nikdo neměl 
vážné zdravotní problémy.
Velmi děkujeme rodičům, kteří svými  
sponzorskými dary přispěli ke zpe- 
stření činnosti na horách. Peníze 
jsme použili na odměny, cestovné  
do Harrachova, vstupné do muzea, 
na pitný režim.

Učitelé ZŠ P. Lisého Hostomice
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poděkování
■ Sbor dobrovolných hasičů Hostomice 
děkuje všem občanům a sponzorům, kteří 
nás svými dary podpořili při pořádání 
tradičního hasičského plesu. Děkujeme.
■ Spolek rodičů a přátel Základní školy 
P. Lisého Hostomice děkuje Všem, kteří 
přispěli do tomboly školního plesu věcným 
dárkem či finanční částkou.

vzpomínka
■ Dne 17. února 
uplynulo 10 let, co  
nás navždy opustil 
náš milovaný pan 
Miroslav Melichar. 

S úctou vzpomínají 
manželka a dcery  

s rodinami

zubní pohotovost
Březen 2018 
■ 3. a 4. Dr. Vladimíra Veselá  
 Beroun, Švermova 1591 
 tel. 601 371 200 
■ 10. a 11. Dr. Magdalena Třesohlavá  
 Beroun, Železniční stanice 
 tel. 311 621 497 
■ 17. a 18. Dr. Dmitry Zaytsev  
 Beroun, Havlíčkova 1732/3 
 tel. 727 836 818 
■ 24 a 25. Dr. Iva Závorová  
 Žebrák, A. Pacovského 277 
 tel. 311 533 447 
■ 30. a 31. Dr. Marie Zímová  
 Hostomice, Tyršovo nám. 225 
 tel. 311 583 140 
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.
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Za obsah a formu článku odpovídá jeho autor.
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písemně pí Hrdličkové na MěÚ 
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PrOfESIONÁLNÍ  
úKLIDOvé A čISTÍcÍ PrÁcE

MArEK ŠMEjKAL
❱❱  Čištění koberců a čalounění

❱❱  Čištění interiérů motorových vozidel
❱❱  Mytí oken a prosklených ploch

Tel: 775 497 606
Email: mareksmejkall@seznam.cz

Web: cisteni-smejkal.cz


