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Na poslední veřejné zasedání přišlo několik občanů Hostomic,  
kteří v diskusi velmi kritizovali stav dětského hřiště na náměstí  
v Hostomicích. Hřiště je poničené, oplocení kolem sešlapané. Kolem 
stolu s lavicemi určeného pro rodiče malých dětí je často nepořádek, 
který zde zůstává po „večírcích“ náctiletých. Často se tu kouří, pije  
alkohol. další si můžeme domyslet. zábava je často velmi hlučná  
a okolí obtěžující. domluva nepomáhá. Někteří mladí umí být  
i agresivní. Policie daleko. 

V Lidových novinách byl ve čtvrtek 
30. března otištěn článek pana profe-
sora Kozelky. Tento působí na univer- 
zitách v Paříži a Brně. Z jeho článku 
jsem si vypůjčil název. Píše o „oku- 
paci“ laviček v pařížském parku,  
na kterých tráví svůj život tamní bez- 
domovci. Píše o ohromné, náročné  
a jen částečně úspěšné snaze paříž- 
ských komunálních politiků a úřed- 
níků, jak lavičky vyčistit tak, aby je 
mohly používat maminky s dětmi.  
A píše také o tom, jak to některým  
lidem je a jiným není hloupé, obtě- 
žovat své okolí. A to pařížští bez- 
domovci mají alternativu v nabízeném 
sociálním bydlení.
Lavičky a stůl na dětském hřišti v Hos- 
tomicích jsou problém. Jistě ne ten 
největší, ale problém to je. Nemůžeme, 
jako vedení města, rezignovat na 
oprávněný požadavek občanů mít  
na náměstí základní pořádek. Existuje  
„Návštěvní řád dětského hřiště“.  
Je vyvěšen u vchodu (kde je vchod  
a kde není - když je téměř kompletně 
zničené oplocení...). Budeme jeho 
dodržování požadovat. Jistě nejprve 
domluvou a přesvědčováním (jako 
v Paříži), ale pak i sankcemi a přes- 
tupkovými řízeními a tresty. Ve stádiu 
projednání je působení městských 
policistů z Dobříše v Hostomicích.  
Jejich zásahy budeme očekávat. Mladí 
v Hostomicích také alternativní místa 
pro scházení se mají a s dalšími úpra- 
vami náměstí budou taková místa 
přibývat.
Oplocení dětského hřiště budeme  
muset nějakým trvanlivějším způso- 
bem obnovit. Obměnit písek na dopa- 
dových plochách, projít a opravit herní 
prvky. Doufejme, že se nám bude 
postupně dařit vrátit hřiště malým 
dětem alespoň tak jako radnici v Paříži.

Ing. Vladimír Zachoval, místostarosta

Okupace je Okupace, byť jde jen O lavičku
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zápis ze zasedání  
zastupitelstva města HOstOmice č. 3/2017
kOnanéHO dne 22. března 2017 Od 18.00 HOd. v HOstOmicícH

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

Program:
1. Projednat žádost příspěvkové organizace  
 Školní jídelna nákup nového konvektomatu
2. Schválit projektovou dokumentaci obnovy dešťové  
 kanalizace v obci radouš v komunikaci II/114
3. Projednat finanční příspěvek  
 pro Český svaz včelařů - zO Hostomice
4. Projednat finanční příspěvek pro domov  
 Hostomice - zátor, poskytovatel sociálních služeb
5. Projednat finanční příspěvek  
 pro Český svaz ochránců přírody rokycany
6. Projednat finanční příspěvek pro asociaci rodičů  
 a přátel zdravotně postižených v Čr
7. Projednat finanční příspěvek  
 pro dobromysl o.p.s. Beroun
8. Projednat finanční příspěvek pro SdH Hostomice  
 na konání dětského karnevalu
9. Projednat finanční příspěvek pro Společnost  
 pro podporu lidí s mentálním postižením v Čr,  
 pobočný spolek Příbram
10. Projednat uzavření smlouvy o školském obvodu  
 s obcí Běštín
11. Projednání dodatku č. 8 ke Smlouvě o provozování  
 vodohospodářského majetku
12. různé
13. 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: Příhoda, Šťáhlavský 
 Návrhová komise: Kafková, Kubišta 
 Hlasování: 6-0-0(pro-proti-zdržel se)
2. Schválení programu dle návrhu. Hlasování: 6-0-0
3. zastupitelstvo odkládá schválení příspěvku  
 na nákup nového konvektomatu pro školní jídelnu  
 dle požadavku ve výši až 336.000,- Kč do doby  
 doložení výběru optimální varianty.
4. zastupitelstvo schvaluje příspěvek  
 pro Český svaz včelařů v požadované výši 7050,- Kč. 
 Hlasování: 6-0-0
5. zastupitelstvo schvaluje příspěvek  
 pro domov zátor v požadované výši na nákup  
 inkontinenčních podložek ve výši 21.114,- Kč. 
 Hlasování: 6-0-0

6. zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 3.000,- Kč  
 pro zO ČSOP rokycany. Hlasování: 6-0-0
7. zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro dobromysl o.p.s.  
 ve výši 12.120,- Kč. Hlasování: 6-0-0
8. zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 5.300,- Kč  
 pro Klub uzlík na letní tábor. Hlasování: 6-0-0
9. zastupitelstvo neschvaluje příspěvek  
 pro svaz neslyšících a to proto, že v současné době  
 žádný občan Hostomic tuto pomoc nevyužívá. 
 Hlasování: 6-0-0
10. zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku  
 pro SdH Hostomice ve výši 10.000,- Kč  
 na konání dětského karnevalu. Hlasování: 6-0-0
11. zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní  
 smlouvy o vytvoření školských obvodů pro  
 - Lážovice 2. stupeň 
 - Běštín 1. a 2. stupeň 
 Hlasování: 6-0-0
12. zastupitelstvo schvaluje předloženou kalkulaci  
 vodného, stočného pro uživatele a nájemného  
 pro město za pronájem vodohospodářského majetku.  
 Schválený návrh dodatku koncesní smlouvy  
 je přílohou tohoto zápisu. Hlasování: 6-0-0
13. zastupitelstvo pověřuje pana starostu, aby zajistil  
 cestou stavebně technického dozoru města prověření  
 sanace zásypu výkopů v komunikacích před obnovou  
 povrchů.
14. zastupitelstvo předběžně schvaluje předloženou  
 projektovou dokumentaci na opravu střechy radnice  
 s tím, že sporné body budou dořešeny v pondělí  
 na setkání s projektantem panem dejdarem. 
 Hlasování: 6-0-0
15. Pan starosta podal informaci o postupu ve věci  
 církevních pozemků. Pozemky kolem Hražby  
 budou řešeny přednostně. Případná směna pozemků  
 kolem výstaviště se řeší rovněž, ale podmínkou  
 je ocenění pozemků a řešení pouze formou výměny  
 a ne koupí/prodejem.
16. Byla diskutovaná situace velmi neuspokojivého  
 stavu pořádku na náměstí v Hostomicích.  
 Ničení dětského hřiště. Navrhuje se instalace  
 kamerového systému, osvětlení. zvážit možnost  
 zákazu pití alkoholu na veřejném prostranství.  
 Iniciace občanských podání směrem k přestupkové  
 komisi - návod do Hostomických listů.
17. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury za dešťovou  
 kanalizaci v obci radouš ve výši 296.305,- Kč. 
 Hlasování: 5-0-1
18. zastupitelé berou na vědomí všechny body diskuze.
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inFORmace pRO Občany!
Chtěli bychom vás informovat o úplné uzavírce krajské silnice č. II/114 v k.ú. Bezdědice  
a k.ú. radouš v termínu od 9.5.2017 do 8.6.2017 z důvodu opravy asfaltových povrchů  
po výstavbě inženýrských sítí (Výstavba vodovodu a kanalizace v Bezdědicích a radouši).
uzavřený úsek: krajská silnice č. II/114 od začátku obce radouš na konec obce Bezdědice.
Objízdná trasa je vedena přes obec Neumětely a Skřipel do Hostomic. V opačném směru je vedena z Hostomic jedno- 
směrně do Neumětel a křižovatku se silnicí II/114. Nákladní doprava nad 12 t je odkloněna DZ IP22 směr Příbram  
(viz Schéma dopravního značení).
autobusová doprava: Autobusy veřejné linkové dopravy budou používat stanovenou objízdnou trasu. Bude zajištěn 
obousměrný průjezd pro autobusy veřejné hromadné dopravy (VHD) křižovatkou v Radouši. Obce Radouš a Bezdědice  
nebudou obsluhovány autobusy VHD po celou dobu úplné uzavírky. Město Hostomice zajistí bezplatný svoz občanů  
obcí radouš a Bezdědice k obsluhovaným zastávkám VHd náhradní autobusovou dopravou v těchto časech a pouze  
ve VŠedNÍ dNY (Po-Pá).
jakékoliv změny v jízdním řádu náhradní autobusové dopravy budou uveřejněny na stránkách Města Hostomice  
a rovněž v Hostomických listech.
Děkujeme za pochopení.

Odjezd z HOSTOMIC  
SMěr radOuŠ

5.00 hod.
6.00 hod.
7.00 hod.
8.00 hod.
9.00 hod.

10.00 hod.
12.00 hod.
13.00 hod.
14.00 hod.
15.00 hod.
16.00 hod.
18.00 hod.

Odjezd z radOuŠe  
SMěr HOSTOMICe

5.30 hod.
6.30 hod.
7.15 hod.
8.30 hod.
9.30 hod.

11.30 hod.
12.30 hod.
13.30 hod.
14.30 hod.
15.30 hod.
16.30 hod.
19.00 hod.
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masopust
V sobotu 4. března 2017 jsme se společně sešli před hasičskou 
zbrojnicí a po skutečně dlouhé době, 23 letech, vyrazil ulicemi 
Hostomic masopustní průvod plný masek, maškar, převleků,  
ale hlavně dobré nálady všech zúčastněných. 
Samotnému průvodu předcházely dlouhé týdny příprav, kterých 
se ujali členové Baráčnického spolku společně s naším SDH.  
Úsilí vynaložené do příprav se dle velmi pozitivních ohlasů vy- 
platilo, což bylo vidět i na usměvavých tvářích všech zúčastněných, 
přihlížejících a náhodných kolemjdoucích, či projíždějících. Velmi 
nás překvapila otevřenost a pohostinnost spoluobčanů, kteří nám 
před svými domy připravovali pohoštění a občerstvení, společně  
s námi se pobavili, zatančili, prohlédli masky a někteří se do prů- 
vodu i připojili. Celé odpoledne se tak neslo v duchu opravdového 
masopustního veselí.
Samotným průvodem akce nekončila, večer ve 20.00 hodin začala 
na sále v restauraci U Frajerů masopustní zábava, kde nám hrála  
od lidovek až po rockové hitovky skvělá skupina BRABOUX.
Pro většinu pořádajících členů byl celý masopust novou akcí,  
ale troufám si říci, že se pořádání zhostili všichni bravurně a vše  
se povedlo.
Proto bychom chtěli touto cestou poděkovat všem, kteří se jakou- 
koliv měrou podíleli na přípravách a na samotném průvodu - spolku 
Baráčníků, členům SDH a Městu Hostomice v čele s panem  
starostou. Dále muzikantům, kteří nám po celou dobu průvodu  
hráli, panu Kratochvílovi z Rejkovic za poskytnutí koňského  
povozu a v neposlední řadě i všem spoluobčanům za perfektní  
atmosféru při celé akci.
Doufáme, že i v následujících letech se budeme při této příležitosti 
scházet a bavit minimálně v hojném počtu jako letos a opět se tato 
akce stane v našem městě tradicí.

městský úřad  
inFORmuje 

■ PřÍŠTÍ zaSedáNÍ PrOBěHNe  
dNe 24. duBNa 2017 V 18.00 HOd.  
V HOSTOMICÍCH.

■ Vážení majitelé psích mazlíčků, 
na základě četných stížností od občanů 
našeho města vás žádáme, abyjste  
na veřejném prostranství vždy dbali  
na úklid exkrementů po svých psech!

■ upozornění pro občany 
Žádáme vás, abyjste neukládali velko- 
objemový odpad do bioodpadu. 
Tento odpad je určen k dalšímu využití. 
Velkoobjemový odpad je svážen 2x  
do roka. děkujeme za pochopení.
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Bohoslužby o Velikonocích:
❚ 13.4. zelený čtvrtek  
 v 16.00 Hostomice 
 v 18.00 Hořovice (kostel sv. Jiljí)
❚ 14.4. Velký pátek  
 v 15.00 Hořovice (kostel sv. Jiljí)
❚ 15.4. Bílá sobota  
 ve 20.00 Hořovice (kostel sv. Jiljí) 
❚ 16.4. Velikonoční neděle  
 v 8.30 Lochovice  
 v 10.00 Hořovice (kostel sv. Jiljí) 
 v 11.30 Mrtník 
 v 15.00 Praskolesy, křest dospělých 
 v 17.00 Hostomice  
 Žehnání pokrmů  
 při nedělních mších svatých
❚ 17.4. Velikonoční pondělí  
 v 7.00 Praskolesy 
 v 8.30 Lochovice 
 v 10.00 Hořovice (kostel sv. Trojice)

pOselství  
velkéHO pátku 
Drazí čtenáři!
Letos už podruhé je Velký pátek státním svátkem. Je to příležitost účastnit 
se všelijakých akcí, které pořádají zámky, muzea i města. Je to ale zároveň 
možnost prožít Velikonoce, největší křesťanské svátky, více v poklidu  
a jako příležitost k určitému zamyšlení. 
My křesťané věříme, že Kristus vzal na sebe osud člověka, dobrovolně  
se za nás vydal, zemřel na kříži, a to vše v důvěře, že to má smysl.  
Ukázalo se, že tato důvěra, toto opření se o Boha, nebylo marné, protože 
prošel smrtí a byl vzkříšen. To je povzbuzení pro nás, abychom se ve svých  
trablech a těžkostech opírali nikoliv o sebe, o své síly, o to co je kolem nás, 
ale o Boha. Poselstvím Velkého pátku a celých Velikonoc je: i v nejtěžších 
situacích, i ve smrti, být opřen o Boha, který nezklamává. Vždyť v něm  
je cesta k novému životu.
Požehnané Velikonoce! Stefan Wojdyla, kněz
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MěSTSKá KNIHOVNa HOSTOMICe - VýrOČÍ MěSÍCe

akademický malíř pavel lisý
ilustrátor, grafik, portrétista a krajinář
Narodil se 7. dubna 1912 v Hostomicích v čp. 11 jako dvanácté dítě v rodině 
zahradníka. Po svém otci zdědil lásku ke květinám a přírodě. do obecné  
a měšťanské školy chodil v Hostomicích, kde vynikal ve své zálibě - malování. 
Kromě toho hrál rád na housle a četl. Po absolvování základní školy  
se vyučil u místního holiče pana endrsta. Později odešel do Prahy, kde začal 
při zaměstnání studovat na Škole dekorativních umění.
V roce 1950 byl přijat jako akademický malíř do Svazu československých  
výtvarných umělců. Již v roce 1952 získal ocenění jeho plakát Náš letec - bojovník  
za mír, který se v celostátní soutěži umístil na 1. místě. Do soutěže vyhlášené  
k poctě životního jubilea A. Jiráska odeslal Pavel Lisý dva obrazy - Starý Žalman a 
Koniáš v extázi. Uspěl natolik, že tyto práce zůstaly jako součást stálé výstavní 
expozice Jiráskova muzea v Letohrádku Hvězda v Praze. Práce akademického 
malíře Pavla Lisého byla oceněna nejen doma, ale i v zahraničí, např. portrét  
Rabindranatha Thákúra na mezinárodní výstavě v Kalkatě, portrét Mustafy  
Kemala Atatürka v Ankaře v Turecku, portrét Nicoly Vapcarova v Sofii a obraz 
Čenkovský motiv v bývalé Jugoslávii.

Další oblastí jeho činnosti byla spolu- 
práce s týdeníkem Rozhlas, na jehož 
stránkách se řadu let objevovaly por- 
tréty významných osobností z oblasti 
vědy a kultury, kterých bylo od roku 
1954 uveřejněno 900. Pavel Lisý spolu- 
pracoval také s redakcí deníku Večerní 
Praha, ve kterém publikoval kromě 
portrétů různých osobností cyklus 180 
kreseb pražských domovních znamení. 
Za tuto práci byla akademickému 
malíři Pavlu Lisému udělena medaile 
Za zásluhy o hlavní město Prahu.
Neméně významná byla jeho spolu- 
práce s řadou nakladatelství zejména  
se Středočeským nakladatelstvím  
a Státním zemědělským nakladatel- 
stvím. Ilustroval více než 80 knih 
různých žánrů.
Nejvýznamnějším ilustračním dílem 
je výtvarný doprovod dvanáctidílného 
Naučného slovníku zemědělského,  
ze kterého ilustroval 10 dílů, v nichž  
je 2 500 akvarelových ilustrací. Zpo- 
dobnil zemědělské plodiny, okrasné  
rostliny, ovocné dřeviny, plevele,  
motýly, ptáky a další živočichy. 
Vyžadovalo to pečlivé studium, práci 
s mikroskopem a širokou spolupráci 
s odborníky. Na těchto ilustracích 
pracoval akademický malíř Pavel 
Lisý 20 let. Za přínos k popularizaci 
československé zemědělské vědy mu 
udělila Československá akademie ze- 
mědělská čestnou medaili Zlatý klas 
ČSAZ.
Jeho práce byly vystavovány již v roce  
1959 v Hořovicích, v roce 1962  
v Hostomicích, 1977 v Zaječově, 1978 
v Osově, 1986 v Jincích a v roce 1987 
v Hostomicích. Při této výstavě bylo 
Pavlu Lisému uděleno čestné občan- 
ství obce Hostomice.
Kromě těchto výstav měl také sou- 
bornou výstavu v roce 1972 v Praze  
na Žižkově, výstavu pražských do- 
movních znamení v Praze na Jižním 
Městě v roce 1988 a v témže roce  
ve Slaném.
Jeho díla najdeme v majetku Národní 
galerie, v Muzeu hlavního města Pra- 
hy, Vojenském historickém muzeu  
a ve významných uměleckých sbír- 
kách. Jeho jménem byla pojmenována 
základní škola v Hostomicích.
Akademický malíř Pavel Lisý zemřel 
11. dubna 1990 v Praze.

u PřÍLeŽITOSTI 105. VýrOČÍ NarOzeNÍ  
HOSTOMICKÉHO rOdáKa  

aKadeMICKÉHO MaLÍře PaVLa LISÉHO 

vyhlašuje Městská knihovna Hostomice  
výtvarnou soutěž

na téma

Podmínky soutěže:

Soutěže se mohou zúčastnit mateřské a základní školy 
Úkolem je nakreslit společně za celou třídu  

obraz zahrady (obvyklé i fantastické)

Ceny pro vítěze: 

MŠ obdrží knihu
zŠ litografii Pavla Lisého

Termín odevzdání prací: 30. květen 2017
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činnost stp v Hostomicích  
v roce 2016
Naše organizace měla 139 členů a akce připravoval 9 členný výbor. 
V lednu jsme ve škole zhlédli zajímavosti z různých oborů lidské  
činnosti, které si pro nás připravila paní Slavomila Součková.
V únoru jsme opět ve škole byli přítomni promítání dokumentu  
o zpřístupněných cestách v bývalém vojenském prostoru Brd.
Měsíc březen byl ve znamení výroční členské schůze, na které nás 
podpořili zástupci OO STP Beroun a také pan starosta Šťáhlavský.  
Pro přítomné si připravila povídání o Karlu IV. paní Slavomila  
Součková.
Dubnové Papučové posezení přispělo k dobře prožitému odpoledni  
plného hudby a tance. Tuto akci svou účastí podpořili klienti  
Domova Zátor.
V květnu jsme uspořádali vycházku k čističce v Radouši a dále  
do Neumětel. 
Opětovné setkání s klienty Domova Zátor se uskutečnilo v červnu,  
kdy jsme měli možnost si také zazpívat za kytarového doprovodu  
pana Jiřího Rysky.
V červenci jsme uspořádali celodenní výlet do Mariánských Lázní,  
kde jsme navštívili park Miniatur Boheminium a také jsme cestou  
absolvovali prohlídku zámku Kynžvart. 
Areál Senátu a Valdštejnskou zahradu jsme navštívili v srpnu.
V září proběhla vycházka na Košík, kde nás poutavým vyprávěním 
provedla Horymírovým krajem paní Ing. Malinská. 
Nedalekou Pamětní síň cvočkařství v Běštíně jsme navštívili v říjnu.
V listopadu jsme opět využili možnosti setkání ve škole. O létání  
na motorovém paraglidingu a vytváření leteckých fotografií nás  
seznamoval pan Jiří Jiroušek. 
V prosinci proběhla členská schůze, na kterou opět přišli zástupci 
OO STP Beroun, MO STP Beroun a za město Hostomice pan  
starosta Šťáhlavský. Nejen pro členy STP, ale všechny občany  
Hostomic složila a přednesla svou báseň „Už je tady zas, ten vánoční  
čas“ paní Zdeňka Vršecká. Také jsme navštívili žebrácké divadlo  
a zhlédli hru Sládci.
O všechny akce je mezi členy zájem a jsou hojně navštěvovány.  
Akce jsou pořádány i pro širokou veřejnost.
Také jsme předali nejstarším a imobilním členům STP vánoční balíčky. 
Během roku se několik našich členů zúčastnilo týdenních rekondič- 
ních pobytů v Chlumu u Třeboně a Soběšicích.
O našich plánovaných i uskutečněných akcích informujeme občany  
v Hostomických listech. Výbor STP

Čekání na jaro
Zdeňka Vršecká

Jaro už k nám běží z dáli,
abychom ho přivítali.
Zima letos dlouhá byla,
starším se moc nelíbila,
Doma jenom topili
a na svět se mračili.

Mladší zase na sjezdovce
řítili se dolů z kopce,
ti nejmenší na ledu
padali i do sněhu.

Jaro už k nám chvátá z dáli,
abychom ho přivítali,
vždyť je to pravda stará,
že babička i holka mladá
jsou veselejší zjara.

Babička usedne na lavičku,
vyhřívá se na sluníčku,
vzpomíná, 
jak kdysi byla mladá...

A ta mladá, však to znáte,
rádi na to vzpomínáte,
jiné to zas prožíváte, 
jaké že to bývalo.
Jó, bývávalo...

Až zas všechno rozkvete,
bude krásně na světě.
Jaro tak tě vítáme,
přijď už brzy - čekáme!
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■ V pátek 17. března 2017 bylo od 
mateřské školy slyšet mnoho jarních 
říkadel. děti vynášely Moranu - stu- 
denou a chladnou paní zimu. Mo- 
ranu jsme podle dávné tradice upálili 
s přáním, aby už přišlo voňavé jaro, 
společně s teplým sluníčkem mezi nás.

Za kolektiv MŠ Vlaďka Synková

■ V měsíci březnu všechny třídy 
dětí postupně navštěvovaly Městskou 
knihovnu v Hostomicích. Děti nasály 
atmosféru knihovny a s paní kni- 
hovnicí strávily příjemnou chvíli při 
povídání, prohlížení a četbě úryvků  
z knih.

■ jako každý rok, tak i letos naše 
děti začaly jezdit od března na 
plavecký výcvik do Berouna. První 
hodina byla plná očekávání, zvěda- 
vosti, ale i trochu strachu. Nakonec  
se dětem hodina plavání velmi líbila  
a už se těší na další hodiny plavání.

■ V úterý 21. února 2017 šli předškoláci na svou první výukovou hodinu  
do základní školy. Zde si poprvé vyzkoušeli, jaké je to sedět ve školní lavici.  
Paní učitelka si pro děti připravila úkoly a cvičení zaměřené na matematické 
dovednosti.



MŠ HOSTOMICe
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Oznámení
■ Svaz tělesně postižených v Čr, o.s.  
Hostomice vás srdečně zve na své tra- 
diční PaPuČOVÉ POSezeNÍ. 
Uskuteční se v pátek 21. dubna 2017  
od 13.30 hodin na sále v restauraci  
U Frajerů v Hostomicích. 
Hudba: Podbrdské melodie.
Vstupné: 25,- Kč, tombola: 25,- Kč.
■ zveme vás na celodenní výlet se STP  
v Hostomicích
STP v Hostomicích připravuje na úterý  
18. července 2017 výlet na zámek Kuks  
a na přehradu Les království. Odjezd 
smluvním autobusem v 7.00 hod. od ZŠ,  
návrat kolem 17. hodiny. 
Člen uhradí 150,- Kč (má tak zaplacen  
i vstup do zámku), dítě 150,- Kč, nečlen 
200,- Kč. Je nutno nahlásit se u pí Šebkové 
v drogérii u hotelu a uhradit částku nejdéle 
do konce dubna. Výbor STP

pOděkOvání
■ Po 25 letech končí obchod „Papír- 
nictví - Smíšené zboží“. Děkujeme všem 
zákazníkům, děkujeme dětem.

Brůnová - Malecká

zubní pOHOtOvOst
duben 2017

■ 1. a 2. Dr. Kirichenko Denis  
 Beroun, Havlíčkova 1732/3  
 tel. 727 836 818

■ 8. a 9. Dr. Švábová Ladislava  
 Hořovice, Pod Nádražím 289 
 tel. 311 513 375

■ 14. a 15. Dr. Tesařová Simona  
 Loděnice, U GZ 69 
 tel. 311 672 253

■ 16. a 17. Dr. Zaytsev Dmitry  
 Beroun, Havlíčkova 1732/3 
 tel. 727 836 818

■ 22. a 23. Dr. Třesohlavá Magdalena  
 Beroun, Železniční stanice 
 tel. 311 621 497

■ 29. a 30. Dr. Valta Richard ml.  
 Žebrák, Hradní 68 
 tel. 311 533 384

Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.

vzpOmínka
■ Dne 10. dubna 
uplyne rok, co nás 
opustil milovaný syn  
Petr Novák z Ra-
douše. Kdo jste ho 
znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají rodiče, 
sestra s rodinou a ostatní příbuzní
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Za obsah a formu článku odpovídá jeho autor.
Uzávěrka HL je vždy 20. den v měsíci.
Do té doby můžete své příspěvky předávat písemně 
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Ředitelství Základní školy P. Lisého v Hostomicích 
vyhlašuje 

zápis dětí dO pRvníHO ROčníku  
pro školní rok 2017 - 2018
Zápisu se zúčastní všechny děti, které dovrší šestý rok věku  
dnem 31. srpna 2017. Jsou to děti narozené v době od 1. září 2010 
do 31. srpna 2011. 
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 2017, je povinen 
předložit vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a dětské 
lékařky. 
Zápis se bude konat v budově základní školy v učebně 2. třídy  
v přízemí školy ve čtvrtek 20.4.2017 od 14.00 do 18.00 hod. 
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 20.2.2017
Ing. Eduard Polách, ředitel školy

vyHláŠka


