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Městský úřad HostoMice inforMuje
svoz velkoobjemového  
+ nebezpečného odpadu
dne 14.4.2018 se uskuteční  
svoz velkoobjemového odpadu:
❚ 9.00 hod.- 11.00 hod. - ve dvoře  
 Městského úřadu Hostomice
❚ 9.15 hod. - u dětského hřiště - Lštěň
❚ 9.45 hod. - Bezdědice 
❚ 10.15 hod. - Radouš

nový územní plán  
Města Hostomice
Dne 14. března 2018 v 16.00 hod. 
proběhlo opakované projednání 
územního plánu k již projednávaným 
změnám. Od konání veřejného projed- 
nání běží sedmidenní lhůta k podání 
námitek, a to opět jen k projednaným 
změnám. Po zpracování a vyhodnocení  
námitek dojde ke schválení na ve- 
řejném zasedání zastupitelstva Města 
Hostomice.

revitalizace hřbitova
Dne 26. března 2018 došlo k předání 
staveniště akce „Revitalizace hřbitova 
v Hostomicích - I.  etapa“ f irmě  
Kaziko, a.s.

upozornění
Město Hostomice nechalo již po ně- 
kolikáté opravit poškozené oplocení 
dětského hřiště na Tyršově náměstí  
v Hostomicích, které poničili neznámí 
vandalové.
Pokud by se toto mělo ještě jednou 
opakovat, Město Hostomice podá 
na základě místního šetření trestní 
oznámení. 
Hřiště by mělo sloužit především 
dětem!!!

oprava komunikací v Bezdědicích
Město Hostomice zadalo k nacenění opravu místních komunikací v obci 
Bezdědice, dle situace. Je potřeba vyřešit dešťovou vodu ze střech domů  
v těchto ulicích. Podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích  
na stavby (§6 odst. 4) každý majitel nemovitosti je povinen likvidovat 
dešťové vody na svém pozemku pomocí retenční nádrže nebo vsakem  
na vlastním pozemku, když to hydrogeologické podmínky dovolují.

rekonstrukce budovy radnice
V druhé polovině měsíce března bylo vystěhováno 2. nadzemní podlaží. 
Stavební úřad byl přemístěn do přízemí budovy radnice. Městská knihovna 
bude po celou dobu rekonstrukce uzavřena. dne 3. dubna 2018 bylo pře- 
dáno staveniště firmě Spektra, spol. s r.o., která vyhrála výběrové řízení.  
a co vše rekonstrukce budovy radnice zahrnuje?
❚ Kompletně nový krov, střešní krytinu a věnec ❚ Statické zajištění budovy 
❚ Nové stropy nad celým 2. NP ❚ Rozvody slaboproudu a silnoproudu  
❚ Částečné opravy podlah
Po dobu rekonstrukce budovy radnice bude sběrný dvůr uzavřen.  
S výjimkou svozu velkoobjemového odpadu, který proběhne dne 14. dubna 
2018. Děkujeme za pochopení.
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zápis ze zasedání  
zastupitelstva Města HostoMice č. 2/2018
konanéHo dne 21. Března 2018 od 18.00 Hod. v radouši

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

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: Ulrich, Synek 
 Hlasování: 6-0-0
2. Schválení programu. 
 Hlasování: 6-0-0
3. zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 2/2018. 
 Hlasování: 6-0-0
4. zastupitelé berou na vědomí informaci o zadání  
 projektové dokumentace na opravu chodníků  
 v ulicích nádražní a Pivovarská. zadáme provedení  
 kamerových zkoušek dešťové kanalizace.
5. zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 176  
 v k. ú. Hostomice pod Brdy o celkové výměře 31m2  
 za cenu 100Kč/m2 pro pana Sowald. 
 Hlasování: 6-0-0
6. zastupitelstvo nesouhlasí se změnou v silniční síti  
 u nádraží. Kraj chce převést komunikaci III/11552  
 od přejezdu k nádraží ve prospěch města. 
 Hlasování: 6-0-0
7. zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek  
 asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí,  

 Klub uzlík pro opatrovance na letní tábor ve výši  
 7.050,- Kč. 
 Hlasování: 6-0-0
8. zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro Společnost  
 pro podporu lidí s mentálním postižením v Čr,  
 Pobočný spolek Příbram ve výši 2.000,- Kč. 
 Hlasování: 6-0-0
9. zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 15.000,- Kč  
 pro dobromysl o.p.s., Beroun. 
 Hlasování: 6-0-0
10. zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku  
 Hostomice o místních poplatcích v navrženém znění.  
 Vyhláška bude pod č. 1/2018 vyvěšena na internetové  
 stránce města. 
 Hlasování: 6-0-0
11. zastupitelstvo bere na vědomí výběr dodavatele  
 opravy nápusti rybníka v radouši.
12. zastupitelstvo schvaluje příjem dalšího člena  
 zásahové jednotky JSdH Hostomice a zakoupení  
 výstroje pro něj (cca 40.000Kč) a příslušné pojištění. 
 Hlasování: 6-0-0
13. zastupitelé berou na vědomí všechny body diskuse.
Starosta ukončil veřejné zasedání v 19.10 hodin.

Veřejné zasedání zastupitelstva se bude 
konat dne 19. dubna 2018 v 18.00 hodin  
v restauraci „u Frajerů“ na Tyršově náměstí  
v Hostomicích.

❱ Ranní déšť a dubnový čas jest stejný.
❱ V dubnu čas a panský kvas.
❱ Panská láska a dubnový sníh  
 za mnoho nestojí.
❱ Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.
❱ Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
❱ Mokrý duben a máj chladný  
 - k sýpkám, senu přístup žádný.
❱ Jak hluboko v dubnu namokne,  
 tak hluboko v máji vyschne.

❱ Na mokrý duben - suchý červen.
❱ Teplé deště v dubnu,  
 teplé dny v říjnu.
❱ Nechť si duben sebelepší bývá,  
 ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.
❱ Když duben laškuje,  
 bývá mnoho sena a obilí.
❱ Dubnový sníh rodí trávu.
❱ Dubnový sníh pole hnojí  
 a déšť jim požehnání přináší.

❱ Pakli mokrý a zimavý duben,  
 jest úroda na víno.
❱ Studený a mokrý duben  
 plní sklepy a sudy.
❱ Mokrý duben  
 přislibuje dobrou sklizeň.
❱ Mokrý duben - hojnost ovoce.
❱ Je-li v dubnu teplý déšť,  
 hojné požehnání jest.
❱ Duben hojný vodou - říjen vínem.

pranostiky na Měsíc duBen
v tomto měsíci jest obyčejně mnoho silných větrů, nato hned sníh, déšť, kroupy, slunečnost  
a protože stále proměnitelné povětří, že se sotva v celém roku takové nalézá.
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❱ Jaký duben - takový říjen.
❱ Když dubnový vítr do stodoly fučí,  
 po žních díru nenajde.
❱ Hrom v dubnu - dobrá novina,  
 mráz květů více nepostíná.
❱ Je-li v dubnu krásně  
 a povětří čisté,  
 bude květen nepříjemný jistě.
❱ Hodně-li v dubnu vítr duje,  
 stodola se naplňuje.
❱ Je-li duben pěkný,  
 bude květen ještě lepší.
❱ Co duben našetří, to květen spálí.
❱ Když jest plný Měsíc  
 a není oblaky zastřený,  
 tedy vždy stahuje stromový květ,  
 takže se zadusí.
❱ Jasný měsíc v dubnu  
 škodí květu stromů.
❱ Když se ozve v dubnu hrom,  
 chyť si kámen nebo strom.
❱ Jak prvně zahřmí,  
 fialka víc nevoní.
❱ Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.
❱ Bouřky v dubnu  
 zvěstují dobré léto.
❱ Duben časy mění  
 a obdaří fiolů zemi.
❱ Kam se nese první bouřka,  
 tam ostatní za ní táhnou.
❱ V dubnu hrom  
 - nebojí se mrazu strom.
❱ Po bouřce v dubnu  
 připadají mrazíky.
❱ Hřímání tohoto měsíce  
 veselý a hojný rok,  
 ale zlých smrt předpovídá.

jednotlivé dny
1. Prší-li na 1. dubna,  
 bude mokrý květen.
4. Pomine Isidora, pomine i sever.
5. Svítí-li slunce na svatého Vincence,  
 starej se o víno pro žence 
 (bude hojná úroda).
5. Je-li Zelený čtvrtek bílý,  
 tak je léto teplé. 
6. Na svatého Celestína  
 nemáš-li sedláčku zaseto,  
 je to tvoje vina.
6. Prší-li na Velký pátek,  
 je k doufání úroda.

6. Velký pátek deštivý  
 - dělá rok žíznivý.
6. Když na Velký pátek hřmí,  
 na poli se urodí.
7. Prší-li v noci na Bílou sobotu,  
 bude málo třešní.
7. Když prší do božího hrobu,  
 bude žíznivý rok.
7. Jestli před Velikou nocí ten den  
 anebo v Bílou sobotu prší,  
 bude hojně pršet mezi Velikou nocí  
 a svatým Duchem.
8. Prší-li o velikonočním Hodu,  
 bude v létě nouze o vodu.
8. Déšť velikonoční  
 suchou potravu přináší,  
 ale čas pěkný, hojně sádla a potrav.
8. Když na velikonoční neděli prší,  
 na každé pondělí  
 až do svatého Ducha pršeti bude.
8. Prší-li na Boží hod velikonoční,  
 budou všecky neděle  
 až do letnic deštivé.
8. Na Boží hod velikonoční prší,  
 sucho úrodu poruší.
8. Velikonoční a velkopáteční déšť  
 zřídka přináší žním požehnání.
8. Na Velkou noc bude-li málo pršeti,  
 ne mnoho píce  
 pro sucho bude měti;  
 pakli ten den jasno bude,  
 máslo, omastek lacino přijde.
8. Hezky-li na Boží hod velikonoční,  
 s prací na poli zčerstva počni.
8. Jasné počasí o Velikonocích  
 - nastane léto o letnicích.
8. Na Velikonoce jasno  
 - bude laciné máslo.
8. Velikonoce krásné  
 úrodu nám dají,  
 pakli slunce hasne,  
 louky sucho mají.
8. Vítr, který od Velikonoc  
 do svatého Ducha panuje,  
 drží se celý rok.
11. Na svatýho Lva papeže,  
 travičky se už nařeže.
14. Na Tiburcia  
 se má už všecko zelenat.
21. O svatém Anselmě  
 semeno do země.

23. Prší-li na svatého Vojtěcha,  
 neurodí se švestky.
23. Při svatém Vojtěchu  
 dělává trn květem útěchu.
23. Když na Vojtěcha prší,  
 nebude ovoce.
24. Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
24. Jiří a Marek - mrazem nás zalek.
24. Když je na svatého Jiří mráz,  
 bude i pod křovím oves.
24. Mrazy neuškodí,  
 co po Jiřím chodí.
24. Kolik mrazů do svatého Jiří,  
 tolik do svatého Václava.
24. Na svatého Jiří když prší,  
 nejsou na stromech žádné vlky.
24. Jak hluboko  
 před svatým Jiřím namokne,  
 tak zase dlouho po něm vyschne  
 (a naopak).
24. Pršelo-li před svatým Jiřím,  
 bude po něm ještě více pršet.
24. Svatý Jiří stříkne-li,  
 jeden obrok pryč.
24. Do sucha zaseti  
 do svatého Jiří jest velmi dobře,  
 ale do mokra je hrob.
24. Před Jiřím sucho, po něm mokro.
24. Je-li na svatého Jiří krásně,  
 bude po něm jistě ošklivo.
24. O svatém Jiří krásně-li a teplo,  
 následuje nepříjemná  
 a mokrá povětrnost.
24. Jasný Jiří - pěkný podzimek.
24. Hřmí-li před Jiřím,  
 bude sníh po něm.
24. Přijde-li před Jiřím bouře,  
 bude dlouho za kamny dobře.
24. Když před Jiřím rosa,  
 to před Michalem mráz.
24. Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
24. Na svatého Jiří rodí se jaro.
24. Jiří s teplem, Mikuláš s pící.
25. Jiří a Marek - mrazem nás zalek.
25. Svatého Marka deštivo  
 - sedm týdnů blátivo.
25. Po teplém Marku  
 se často ochlazuje.
25. Na svatého Marka,  
 brambor plná řádka.
28. Mrzne-li na svatého Vitala,  
 mrzne ještě 40 dní.
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starší přípravka  
sk Hostomice
na turnaj mladších přípravek konaný dne 3. března 
2018 v hořovické sportovní hale navázal v odpoledních 
hodinách fotbalový turnaj starších přípravek, kterého  
se zúčastnila i starší přípravka SK Hostomice. na turna- 
ji bylo přítomno celkem 7 fotbalových týmů a hrálo se  
systémem každý s každým, 1x10 minut.
V prvním zápase na nás čekal tým Cembritu Beroun.  
Po prvních minutách jsme byli zralí takříkajíc na ručník, 
když jsme po čtvrté minutě prohrávali 5:0. Naši hráči však 

boj nevzdali a soupeři už dovolili vsítit jen dvě branky, 
přičemž i my jsme si připsali první trefu. Konečný výsledek 
byl tedy 7:1 (J. Dalešický) ve prospěch soupeře. Horší vstup 
do turnaje jsme si snad ani nemohli představit. Do druhého 
zápasu jsme nastoupili proti FK Hýskov. Po vydařeném  
utkání a výhře 2:0 (J. Černý 2x) jsme si připsali první tři 
body. Další utkání jsme absolvovali proti favoritovi FK 
Všeradice 1932. Výborná hra a některé vydařené kombi- 
nace našich hráčů činily soupeři místy problémy, kterých 
jsme dokázali využít a vstřelili první branku utkání. Soupeř 
však tlaku nepodlehl, po chvíli skóre otočil a vedl 1:2.  
Ani my jsme však nehodili pověstnou flintu do žita a za- 
slouženě srovnali na konečných 2:2 (J. Dalešický, J. Černý). 

aktivity fotBalovýcH přípravek  
v Měsíci Březnu
Mladší přípravka  
sk Hostomice / tj slovan 
lochovice
dne 3. března 2018 jsme absolvovali turnaj mladších 
přípravek pana Michala Vitnera, který se konal ve spor- 
tovní hale v Hořovicích. Turnaje se zúčastnilo celkem  
8 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin. 
V naší skupině nám los přidělil týmy Zdic, ČLU Beroun  
a Kosova Hora. V prvním zápase jsme se utkali s týmem 
Zdic, který jsme nakonec po boji porazili 3:2 (Frajtág, 
Báchor, Kropáč). Během utkání jsme čelili nepříznivému 

Foto mladší přípravka. Zleva - horní řada: A. Kropáč 
(trenér), P. Mikitinec, S. Hadraba, O. Kropáč, M. Frajtág,  
R. Hadraba (trenér). Dolní řada: L. Toth, R. Toť, M. Báchor.

stavu 1:2, ale po zlepšeném výkonu v druhé polovině jsme 
utkání otočili v náš prospěch a nakonec zvítězili. V dalším 
zápase na nás čekal tým ČLU Beroun. Utkání jsme po roz- 
pačitém začátku opanovali a výsledkem byla jednoznačná 
výhra 6:0 (Mikitinec 2x, Toth, Báchor, Kropáč a Hadraba). 
V posledním zápase jsme po boji zdolali tým Kosova Hora 
výsledkem 2:1 (Toth 2x). Utkání bylo vyrovnané až do po- 
slední vteřiny. Skupinu jsme ovládli s plným počtem bodů 
při skóre 11:3. V semifinále jsme se utkali s naším velkým 
rivalem, a to s týmem Cembrit Beroun. Tento zápas by 
se dal nazvat jako předčasné finále. Utkání bylo více než  
vyrovnané a v základní hrací době skončilo remízou 2:2 
(Frajtág, Toth). O postupujícím do finále musely rozhod- 
nout pokutové kopy. Při prvních třech sériích se střelci  
obou týmů ani jednou nemýlili a musel rozhodnout k.o  
systém. V něm jsme byli šťastnějším týmem, kdy rozhodu- 
jící penaltu proměnil Matěj Báchor, a naopak náš brankář 
Radovan Toť zneškodnil soupeřovu penaltu. Mohla tak  
propuknout obrovská radost z postupu do finále. V něm 
jsme se utkali opět s týmem Zdic, který jsme v základní 
skupině porazili. Ve vyrovnaném finále nám však tentokrát 
soupeř porážku oplatil a po zásluze slavil výhru 1:3. O jedi- 
nou branku našeho týmu se postaral náš nejlepší střelec 
na turnaji Lukáš Toth. Nakonec jsme tedy obsadili krásné 
druhé místo.
Konečné pořadí:
1. FK Olympie Zdice
2. SK Hostomice / TJ Slovan Lochovice
3. SK Cembrit Beroun
4. AFK Loděnice
5. SK Hudlice
6. TJ Sokol Kosova Hora
7. SK Nový Knín
8. ČLU Beroun -ludek-
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Byli jsme jediným týmem, který dokázal připravit FK 
Všeradice 1932 o body. Ve čtvrtém zápase nás čekali hráči  
SK Chrustenice. Tento zápas jsme vyhráli nejtěsnějším 
výsledkem 1:0 (J. Černý). Páté utkání s SK Doksy nám 
vyneslo remízu 1:1, kdy se trefil náš nejlepší střelec na tur- 
naji Jakub Černý. V posledním zápase na nás čekal tým SK 
Černošice. Rozehráli jsme skvělou týmovou hru, brzy šli  
do vedení a za několik desítek vteřin jsme zvýšili svůj náskok  
na 2:0. Dvoubrankový náskok jsme drželi asi do osmé  
minuty, kdy nám soupeř vsítil gól. Do konce utkání už zbý- 
valo méně než minuta a vypadalo to na další vítězství. 
Bohužel však přišla nešťastná chvilka: 15 vteřin před kon- 
cem zápasu vstřelil soupeř vyrovnávací branku a utkání 
skončilo nerozhodně 2:2 (T. Palivcová, J. Dalešický). Za tyto 
výsledky náleželo našim hráčům hezké čtvrté místo, i když 
to třetí bylo od nás vzdálené pouze zmíněných 15 vteřin. 
Děkuji všem klukům a Terezce za hezké fotbalové odpo- 
ledne a za podané sportovní výkony, za které se rozhodně 
nemusí stydět. Díky také Michalu Vitnerovi za pozvání  
na turnaj a rozhodčímu Honzovi Špiclovi za férové posu- 
zování všech utkání.
Konečné pořadí:
1. FK Všeradice 1932
2. SK Cembrit Beroun
3. SK Doksy
4. SK Hostomice
5. SK Černošice
6. TJ Chrustenice
7. FK Hýskov -dusan-

Foto starší přípravka. Foto zleva horní řada: Ma. Nečas,  
J. Černý, T. Palivcová, D. Horník (trenér), M. Rajdl,  
J. Dalešický a M. Míka. Dolní řada: J. Dvořák, J. Hnízdil,  
J. Parkán, M. Horník, J. Bastl (ležící), chybí Mi. Nečas (trenér).

kroužek  
MladýcH Hasičů 
Stále se zdokonalujeme a pomáháme těm nejmladším 
členům, kteří jsou velmi šikovní.

zaMrzly náM 
konečně ryBníky
To jsme si nemohli nechat ujít, teorii a další přípravy 
jsme hodili k ledu a vyrazili na rybník. Svá těla jsme 
protáhli na bruslích.
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Masopust 2018
V sobotu 3. března naše městečko znovu ožilo masopustním rejem masek. 
Již po druhé jsme se sešli před naší hasičskou zbrojnicí a do ulic vyrazili 
opět v hojném počtu. V čele průvodu vyrazil historický hasičský vůz  
Tatra 805 z Osova, za to moc děkujeme.
Vezl nám kapelu, která nám hrála do kroku. Celé odpoledne se neslo v duchu  
masopustního veselí. Plno domácností nám otevřelo svou vřelou náruč  
a pohostilo celý průvod dobrým jídlem a pitím.  Průvod krásných masek 
prošel plánovanou trasou a navrátil se k hasičárně kolem 17. hodiny. 
Ti, které nezmohla zima a bujaré veselí pokračovali na masopustní zábavě, 
která se konala v restauraci U Frajerů. K tanci a poslechu hrála výborná  
kapela Hračky.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, či pomohli s realizací. Je krásné, že se nám 
daří oživit tradice v našem městečku. Na příští rok se budou opět těšit vaši 
„hasiči a baráčníci“. Za SDH Hostomice - Lucie Nájemník Krubnerová DiS



7

CO Se u náS děJe



8 HOSTOMICKÉ LISTY

Mš HOSTOMICe

divadlo řimbaba
Dne 20. února 2018 navštívilo naši mateřskou školu divadlo Řimbaba a zahrálo 
dětem pohádku s názvem „Doba ledová“. Děti během představení zažily mnoho 
legrace, když se Šimlík, Šupinka a Štaflinka se svým tygřím kamarádem Olem 
vydali na výlet do doby ledové.

předškoláci ve škole
Každý rok před zápisem do školy naši předškoláci navštěvují místní základní školu. 
Mají tak možnost potkat zde své loňské kamarády a seznámit se s prostředím, 
které na ně po letních prázdninách čeká.

zahájení plaveckého výcviku
Po dobu devíti lekcí budou naši předškoláci navštěvovat plavecký kurz v Berouně. 
V bazénu je čeká program spojený s nácvikem plaveckých stylů, ale také mnoho  
zábavy. Mezi nejoblíbenější patří klouzání na skluzavce, plavání s kruhy, destič- 
kami a pásy. Plaveckou výuku vedou zkušené pracovnice, a tak děti rychleji 
překonávají strach z vody. Za kolektiv MŠ Vladka Synková
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Ředitelství Základní školy P. Lisého Hostomice 
vyhlašuje 

zápis do 1. třídy 
pro školní rok 2018 - 2019
Zápis se bude konat dne 19.4.2018 od 14.00 do 18.00 hodin 
v budově základní školy v učebně 2. třídy v přízemí školy 
(přístavba) 
Zápisu se zúčastní všechny děti, které dovrší šestý rok věku 
dnem 31. srpna 2018. Jsou to děti narozené v době od 1. září 2011 
do 31. srpna 2012. 
K zápisu se dostaví i dítě, kterému byl povolen odklad povinné 
školní docházky. 
Žádá-li zákonný zástupce dítěte, aby do školy bylo přijato dítě, 
které dovrší šestý rok věku až po 31. srpnu 2018, je povinen 
předložit vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a dětské 
lékařky. 
Děti se dostaví k zápisu v doprovodu rodičů nebo svých 
zákonných zástupců a zákonný zástupce předloží tyto doklady: 
❚ občanský průkaz 
❚ rodný list dítěte 
❚ zdravotní průkazku pojištěnce 

V Hostomicích 15.3.2018
Ing. Eduard Polách, ředitel školy
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oznáMení
■ Celodenní výlet
Na úterý 17. července 2018 jsme připravili 
celodenní výlet do Čapího hnízda, 
Benešova (možný oběd) a do zámku 
Konopiště. Odjezd v 7.30 od ZŠ P. Lisého. 
Člen STP 150,- Kč, nečlen 200,- Kč.  
Členové budou mít vstup do Čapího  
hnízda zdarma. Přihlášky u pí Šebkové  
v drogerii. Výbor STP

poděkování
■ SK Hostomice z.s oznamuje 
Děkujeme všem občanům za věcné dary  
do tomboly na maškarní ples a za příspě- 
vek do sběru železného šrotu. Výtěžek 
z obou akcí bude použit na rozvoj 
mládežnického fotbalu a chod fotbalového 
klubu v Hostomicích.

Srdečně děkuje SK Hostomice z.s
■ Spolek rodičů a přátel Základní školy 
P. Lisého Hostomice děkuje Všem, kteří 
přispěli do tomboly školního plesu věcným 
dárkem či finanční částkou.

vzpoMínka
■ Odešel jsi,  
jak si osud přál,  
ale v našich srdcích  
a vzpomínkách  
žiješ dál.  
Kdo Tě znal  
v dobrém vzpomene, 
kdo Tě měl rád  
nikdy nezapomene.
Dne 10. dubna 2018 uplynou 2 roky,  
co nás pustil náš milovaný syn Petr novák 
z Radouše. 

Stále vzpomínají rodiče a sestra s rodinou

■ Dne 13. dubna 
uplyne 1 rok od úmrtí 
pana Vladimíra Kra- 
sanovského z Bez- 
dědic.

Stále vzpomíná 
manželka s dětmi

■ Dne 19. dubna 
uplyne 20 let od úmrtí 
pana Františka Krasanovského a 25. 
dubna uplyne 29 let od úmrtí paní růženy 
Krasanovské.

Za tichou vzpomínku děkují rodiny  
Krasanovských, Vlachova a Štylerova

■ Ty roky běží  
jak klidné řeky proud, 
jen vzpomínky  
se vracejí a nedají
na Tebe zapomenout.
Dne 19. dubna 2018 
uplyne 12 let, kdy nás 
navždy opustila naše 
milovaná maminka 
a babička paní Marie Gruntová z Hos- 
tomic.

Za vzpomínku děkují 
syn Karel s manželkou  

a vnoučci Kája, Honzík a Štěpánek

■ Dne 29.4.2018 
uplyne jeden smutný  
rok, co nás navždy 
opustila naše milova- 
ná manželka, mamin-
ka a babička paní 
Jarmila Mezková.

S láskou vzpomínají 
manžel, děti a vnoučata

inzerce
■ Prodej pozemku č. 397/2 v k.ú. Hos- 
tomice pod Brdy, celk. plocha 1851 m2, 
určeného k zástavbě rd. elektř., městská 
voda i kanalizace u hranice pozemku. 
Cena 2.036.010,- Kč, 1100,- Kč/1 m2. 
Více na tel. č. 702 094 656.

zuBní poHotovost
duben 2018 

■ 1. a 2. Dr. Iuliia Asina  
 Beroun, Plzeňská 32/22 
 tel. 311 513 313

■ 7. a 8. Dr. Oleksandr Agatii  
 Beroun, Plzeňská 32/22 
 tel. 311 513 313

■ 14. a 15. Dr. Jana Besserová  
 Beroun, Mládeže 1102 
 tel. 311 625 765

■ 21. a 22. Dr. Helena Brotánková  
 Hořovice, Komenského 1245 
 tel. 311 513 453

■ 28. a 29. Dr. Jiří Burka  
 Chyňava 49 
 tel. 311 691 131

■ 30. a 1.5. Dr. Blanka Burková  
 Beroun, Pod Kaplankou 508 
 tel. 311 610 225

Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.
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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


