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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
po dlouhé odmlce, způsobené nouzovým stavem, jsou opět vydávány  
Hostomické listy. Touto cestou bych vám chtěl poděkovat, že jsme společně 
zvládli nelehkou dobu koronaviru. 
Epidemie COVID-19 zasáhla do životů každého z nás. Především různými omezení-
mi a zákazy. Byly uzavřené školy a předškolní vzdělávání. Dále byla omezena i provoz-
ní doba Městského úřadu a Městské knihovny.
Bohužel i v našem městě byly 3 osoby s pozitivním nálezem COVID-19. V součin-
nosti s dobrovolnými hasiči v Hostomicích docházelo k pravidelnému dezinfikování 
veřejných prostor, zejména prostranství před obchody, lavičky v parku, autobusové 
zastávky, vstupní prostor před školní jídelnou a domovem Zátor, poskytovatelem  
sociálních služeb. Hasiči dále zajišťovali distribuci šitých roušek a nákupy pro seniory.
Patří se poděkovat všem dobrovolníkům, kteří pomáhali se zajištěním šitých roušek.
Lékařům v Hostomicích bychom chtěli též poděkovat za zachování zdravotní péče, 
dále lékárně a obchodníkům s potravinami i dalším, kterým to vládní nařízení  
umožnilo.
V neposlední řadě děkujeme kolektivu školní jídelny, který zajišťoval stravování pro 
seniory. Nemohoucím občanům jídlo rozvážela firma Digitus Misse, z.ú., posky- 
tovatel soc. služeb. 
Tato nelehká doba se dotkla všech věkových kategorií, včetně našich dětí, které musely 
zvládat výuku v domácích podmínkách. 
V současné době je Městský úřad pro veřejnost opět otevřen v úřední dny pondělí  
a středa od 8.00 do 11.30 a od 12.15 do 17.00 hod.
Přejeme všem pevné zdraví a pozitivní myšlení. Vít Šťáhlavský, starosta

Nouzový stav 
pohledem  
hostomických 
hasičů
Pro každého z nás to byla nová si-
tuace, kterou nebylo možno ni-
kdy před tím nacvičit, nastudovat  
postupy a alespoň teoreticky se 
připravit, jako tomu bývá u jiných 
událostí, ke kterým vyjíždíme nejen 
v rámci Hostomic, ale i širokého 
okolí.

Téměř okamžitě po vyhlášení nouzo-
vého stavu a zjištění všech náležitostí 
s tím spojených, jsme začali shánět 
roušky, které jsme distribuovali kaž-
dému, kdo nás o ně požádal. Prů-
běžně jsme informovali o aktuální 
situaci, o možnosti dovozu roušek, 
zajištění nezbytných nákupů, nebo 
vyřízení běžných pochůzek po měs-
tě. Tyto informace jsme zveřejnili na 
Facebooku – Hasiči Hostomice a do 
každé domácnosti byl doručen infor-
mační leták.

Pravidelně jsme prováděli dezinfekci 
veřejných prostor, jako jsou autobu-
sové zastávky, prostory kolem kon-
tejnerů na tříděný odpad včetně jich  
samotných, vstupy do obchodů, dět-
ská hřiště a nevynechali jsme ani do-
mov pro seniory v Zátoru.  Dezinfekce 
probíhala vždy v Hostomicích, Bezdě-
dicích, Radouši, Lštěni a Zátoru.

Pokračování na str. 2.
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NouzoVÝ staV poHledem HostomickÝcH HasičŮ
Dokončení ze str. 1.
Malé shrnutí: 
Rozvezeno 359 roušek mezi občany
Uskutečněno 54 nákupů seniorům a lidem s oslabenou 
imunitou
Uskutečněno 5x dezinfikování veřejných prostranství
Rád bych touto cestou jménem celého sboru poděkoval 
Kristýně Doubkové Borovské, Lucii Černé, Žanetě Kla-
dívkové, Adrianě Jenikovské, Anděle Krubnerové, Lucii 
Nájemník Krubnerové, Blance Kubrichtové, Kláře Walte-
rové, Martině Jůdové, Martině Skopové a Petře Černické 
za jejich obětavost a čas strávený nad šitím roušek, které 
nám následně darovali. Moc si toho vážíme.

Veškeré tyto činnosti během nouzového stavu jsme dě-
lali nezištně, ve svém volném čase a nejlépe jak jsme jen 
mohli. 
Hluboce smekám před každým členem SDH Hostomice, 
který se v této nelehké době zapojil a pomohl tuto situaci 
zvládnout.  Michal Šinágl, jednatel SDH Hostomice

Hasiči Hostomice děkují Vítu Maršálkovi – Symbióza z.s.
za darování ochranných štítů vyrobených na 3d tiskárně.
díky štítům jsme byli více chráněni před případnou 
nákazou při dezinfikování veřejných prostranství. 
Štíty najdou využití i při jiných událostech. děkujeme, 
že i na naši bezpečnost někdo myslel. 

srdečně vám děkujeme za vaši pomoc v těžké 
chvíli. V době krize se ukáže skutečná povaha 
lidí. naše zařízení, stejně jako desítky jiných, 
které pečují o seniory, nejohroženější skupinu osob, 
stálo před dvěma měsíci tváří v tvář neznámému 
nepříteli. díky velmi rychlému nástupu epidemie 
se většina domovů seniorů nestačila dostatečně 
předzásobit ochrannými pomůckami, jejichž 
ceny díky jejich nedostatku rychle vystřelily do 
astronomické výše. 

V tuto temnou hodinu se zvedla úžasná vlna solidarity, 
jejíž součástí jste i vy. Najednou se ukázalo, že náš národ 
umí držet pohromadě a lidé dokáží v době ohrožení 
odsunout vzájemné animozity a podat pomocnou ruku 
bližnímu. I zdánlivě malá pomoc navrací víru v člověka 
a z toho důvodu je zásadní. I díky vaší pomoci se nám daří 
uchránit Domov před průnikem koronaviru mezi klienty. 
Skláním se před vámi s pokorou a úctou a jménem našich 
klientů, zaměstnanců i jménem svým ještě jednou děkuji 
za vaší pomoc. Nikdy na ni nezapomeneme.  

Ing. František Tyl, ředitel

Vážení přátelé, 
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zápis ze zasedáNí  
zastupitelstVa města Hostomice č. 2/2020
koNaNéHo dNe 11. kVětNa 2020 od 18.00 HodiN V HostomicícH
Přítomni zastupitelé: Synek, Šinágl, Kubrichtová, 
zachoval, Bomba, Mužíková, Šťáhlavský, Kubišta

Omluveni: Příhoda

Program zasedání: 
1. Schválit výběr zhotovitele na akci „Přístavba  
 a stavební úpravy objektu MŠ v Hostomicích“

2. Schválit výběr BOzP na akci „Přístavba a stavební  
 úpravy objektu MŠ v Hostomicích“

3. Schválit výběr TdS na akci „Přístavba a stavební  
 úpravy objektu MŠ v Hostomicích“

4. Schválit zhotovitele na opravu kapličky ve Lštěni

5. Schválit studii „napojení vodovodu Hostomice  
 a neumětely na skupinový vodovod Lochovice –  
 Lhotka“

6. diskuze 

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: Mužíková, Kubrichtová 
 (pro-proti-zdržel se) 8-0-0

2. Schválení programu dle návrhu s možností  
 rozšířené diskuze. 
 Hlasování: 8-0-0

3. zastupitelé projednali výsledek výběrového  
 řízení na dodavatele přístavby a stavební  
 úpravy MŠ. nejnižší nabídka byla od firmy  
 InVeSSaLeS, spol. s r.o. za 17.519.496,86 Kč.  
 zastupitelstvo schvaluje jako dodavatele firmu  
 InVeSSaLeS, spol. s r.o. 
 Hlasování: 8-0-0

4. zastupitelé projednali výsledek výběrového řízení  
 na koordinátora BOzP a TdS a schvalují jako  
 dodavatele pk.servin, s.r.o. za cenu 42.000,- Kč  

 za BOzP a 134.784,- Kč za TdS. 
 Hlasování: 6-1-1 (Bomba proti, Synek se zdržel)

5. zastupitelé projednali výsledek výběrového řízení  
 na opravu kapličky ve Lštěni. Byla vybrána nabídka  
 za 509.683,23 Kč vč. dPH od p. Václava Odlase. 
 Hlasování: 6-0-2 (zdrželi se Mužíková a Kubišta)

6. zastupitelé schválili studii „napojení vodovodu  
 Hostomice a neumětely na skupinový vodovod  
 Lochovice – Lhotka“.  
 Hlasování: 8-0-0

7. V rámci diskuze byl vznesen dotaz na podání  
 žádosti na výstavbu hasičské zbrojnice radouš.  
 Žádost bude v každém případě podána včas. 

❚	 Byla diskutována žádost manželů Mrázkových  
 na odkoupení pozemku. V mezidobí bylo nalezeno  
 jiné řešení vjezdu na pozemek, které bude pro  
 všechny strany průchozí. zároveň je v řešení jímka  
 k původní přečerpávací stanici odpadních vod.

❚	 Byla diskutována skládka na Vrškách.

❚	 Byla diskuze kolem workoutových hřišť. Pan starosta  
 bude distribuovat další nabídku.

❚	 Pan nádvorník žádá o přítomnost na kolaudaci  
 opravy ulice V rybnicích. 

❚	 Byl ze strany pana nádvorníka připomínkován stav  
 pozemku v okolí bývalé ČOV. 

❚	 Byl vznesen dotaz ohledně špatného umístění značky  
 o zákazu zastavení u pošty. 

❚	 dále je připomínkován špatný stav budovy pošty. 

❚	 je připomínkován stav křižovatky před radnicí. 

❚	 je namítáno nedostatečné vybírání poplatků  
 za zábory veřejného prostranství.

❚	 Bylo vysvětleno nedoporučení pro přítomnost  
 stánků v Hostomicích vzhledem k epidemii.

8. Pan starosta ukončil zasedání ve 20.30 hod.

VeřejNé zasedáNí zastupitelstVa se bude koNat 
29.čerVNa od 18.00 HodiN V radouši.
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rekoNstrukce 
ulice rYbNice  
a rekoNstrukce 
ulice u Hřiště
Vážení občané, 

chtěli bychom vás informovat, že 
akce „rekonstrukce ulice rybni-
ce a rekonstrukce ulice u Hřiště“ 
byla dokončena.

Na akci  „Rekonstrukce ulice Ry- 
bnice, k.ú. Hostomice pod Brdy“, 
která  podléhala stavebnímu povo-
lení  byl vydán kolaudační souhlas.

Rekonstrukce ulice U Hřiště ne-
podléhala stavebnímu povolení.

Děkujeme za pozitivní reakce  
občanů žijících v bezprostřední 
blízkosti obou zrekonstruovaných 
komunikací. 
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masopust
dne 7. března před 13. hodinou  
jsme se již počtvrté sešli před 
hasičárnou a vydali se na 
masopustní průvod ulicemi na-
šeho města. již od 11 hodin byly 
připraveny vepřové hody našimi 
členy a zároveň spolupracující 
firmou dOBrOTY KaČena.  
I přes nepřízeň počasí se masek 
sešlo celkem dost. děkujeme všem, 
kteří průvod srdečně pohostili. 
V čele průvodu jel vůz Tatra 805 
od dobrovolných hasičů z Osova, 
který řídil pan Karel Chvojka za 
což mu  mnohokrát děkujeme. Vezl 
hudebníky z kapely Veselá Čtyřka.
Po ukončení masopustního průvodu 
bylo v hasičárně připraveno posezení 
a o hudební doprovod se postaral 
skvělý DJ VENA.
Všem, kteří se na této akci podíleli 
nebo se zúčastnili moc děkujeme, 
velké díky patří spolku Baráčníků  
za spolupořádání.
Těšíme se na vás, až tato nelehká doba 
pomine, na dalších připravovaných 
akcích. Proto prosíme, dodržujme 
všichni nařízení a pomáhejme si.

SDH Hostomice 
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dospělí, po 5.10.2020
 H1 - začátečníci  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21.05 – 22.35 hod.    
 H2 - mírně pokročilí   .  .  .  .  .  . 19.30 – 21.00 hod. 
 H3 - středně pokročilí .  .  .  .  .  . 18.00 – 19.30 hod.  

dospělí, pá 11.9.2020
 H4 – více pokročilí   .  .  .  .  .  .  . 20.40 – 22.15 hod. 

Mládež, pá 11.9.2020
 H7 – začátečníci  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18.30 – 20.30 hod.  

Ta n e Č n Í  Sd  HOŘOV IC e

zápis a info:  tel.: 603 238 090, vasova@volny.cz
w w w. t a n e c n i . n e t
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Město Hostomice podle ustanovení § 38 odst. 1 písm.  
a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (kata-
strální zákon), oznamuje na základě sdělení Katastrál-
ního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální  pracoviš-
tě Beroun (dále jen „katastrální úřad“) č.j. rO-9/2020-
202, že v katastrálním území radouš obce Hostomice 
bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potr-
vá od 4.7.2020 přibližně do 4.7.2021.

Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci 
katastrálního úřadu revidovat soulad údajů katastru se 
skutečným stavem v terénu.
Účast vlastníků a jiných oprávněných není při revizi ka-
tastru nezbytná.
V případě zjištěného nesouladu mezi stavem evidovaným 
v katastru a stavem v terénu budou vlastníci zváni k jeho 
projednání se zástupcem katastrálního úřadu.
V této souvislosti upozorňujeme vlastníky nemovitostí na 
jejich povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 ka-
tastrálního zákona, zejména povinnost:
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání  
 nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru  
 týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne  

 jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá,  
 nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné  
 státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí,
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné  
 listiny pro zápis do katastru.
Neposkytne-li vlastník nebo jiný oprávněný na výzvu 
katastrálního úřadu potřebnou součinnost a zjištěný ne-
soulad se nepodaří odstranit do ukončení revize, bude 
informace o tomto nesouladu zveřejněna na interneto-
vých stránkách Českého úřadu zeměměřičského a kata- 
strálního prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru  
nemovitostí.

přístaVba a staVebNí úpraVY objektu  
mateřské školY V HostomicícH

Podány byly celkem tři nabídky a to od firem: INVESSA-
LES spol. s r. o., SPEKTRA, spol. s r.o. a DEREZA, společ-
nost s ručením omezeným.
Zastupitelé města Hostomice schválili na veřejném zase-
dání města dne 11. 5. 2020 zhotovitele stavby  společnost  
INVESSALES spol. s r. o., s celkovou nabídkovou cenou  
17.519.496,86 Kč bez DPH.
Společnost INVESSALES spol. s r.o. byla vyzvána k sou-
činnosti k podpisu smlouvy o dílo.

Budou-li stavební práce probíhat bez komplikací, nemělo 
by dojít k výraznému omezení  MŠ.
Na plánované koordinační  schůzce  budou za přítomnos-
ti zřizovatele města, ředitelky MŠ, zhotovitele, koordiná-
tora BOZP a technického dozoru stavby a v neposlední 
řadě  autorského dozoru stavby domluveno předání sta-
veniště a hlavně nastavení podmínek provozu školky tak, 
aby zůstala zachována bezpečnost provozu.
O dalších krocích budete informováni prostřednictvím 
www stránek města Hostomice a v Hostomických listech.

Vážení občané,

v posledním vydání Hostomických listů jsme vás informovali, že dne 3. března 2020 došlo k otevírání  
obálek s nabídkami potenciálních zhotovitelů akce „Přístavba a stavební úpravy objektu Mateřské školy  
v Hostomicích“.

ozNámeNí o VYHlášeNí reVize 
katastru NemoVitostí

svoz velkoobjemového  
+ nebezpečného odpadu
dne 18.7.2020 se uskuteční svoz velkoobje- 
mového 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
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KnIHOVna HOSTOMICe

Od 29.4.2020 je knihovna opět otevřena pro 
své čtenáře, prozatím 2 dny v týdnu (pondělí  
a středa 8.30–11.30 a 13.00 – 17.00). dočasně 
není umožněn přístup na internet.

Dodržujeme všechna doporučená hygienická opatření 
včetně 3denní karantény vrácených knih, proto k nám 
čtenáři mohou bez obav přijít vrátit svoje výpůjčky  
a vybrat si nové knihy ke čtení. 
Rádi uvítáme také nové čtenáře. Registrační poplatek na 
12 měsíců činí 150,- Kč pro dospělého čtenáře a 50,- Kč 
pro dítě do 15 let.
Knihy vypůjčujeme v novém knihovním sytému Tritius, 
který umožňuje zasílání automatických emailových zpráv 
čtenářům o výpůjčkách a rezervacích.
V tomto roce bylo do knihovny zakoupeno 236 nových 
knih. Výběr z nich je uveden níže. Knihy si můžete 
vybírat i v našem on-line katalogu, který je k dispozici 
společně s dalšími aktuálními informacemi na adrese:  
www.knihovnahostomice.cz.
Na všechny čtenáře se těší Jiřina Šebková, knihovnice

detektivky:
 Milan Růžička: Mrtvá na pranýři
 Jaroslav Kuták: Josefovská krev
 Petr Eidler: Smrt konvertity
 Pavel Kohout: Les Bor
 Marie Macková: Příběh falešného copu
 Robert Bryndza: Chladnokrevně
 Robert Bryndza: Do posledního dechu
 James Patterson: Na tenkém ledě
 James Patterson: Vražedná hra
 J. D. Robb: Smrtící kalich
 J. D. Robb: Schůzka s ďáblem
 Mary Clark: Nikdy není pozdě
 Jo Nesbo: Nůž

Historické romány:
 Vlastimil Vondruška: Křišťálový klíč II. Vídeňský sen
 Vlastimil Vondruška: Olomoucký bestiář
 Jan Bauer: Kdo zradil krále
 František Niedl: Já, rytíř
 František Niedl: Poslední batalion

 Martin Nesměrák: Na zemské stezce
 Stanislav Češka: Případ uprchlého biskupa
 Conn Iggulden: Válka růží. Drak
 Zdeněk Grmolec: Císařský kurýr Marie Terezie
 Zuzana Koubková: Zázračný medailon
 Soňa Sirotková: Josef I. Můj přítel
 Naďa Horáková: Ženy na pranýři
 Jiří Brabenec: Řeka osudu
 Hana Whitton: Poslední láska císaře Karla
 Hana Whitton: Ve stínu knížecího stolce

romány pro ženy:
 Radka Třeštíková: Foukneš do pěny
 Petra Nachtmanová: Zlodějské ticho
 Alena Jakoubková: Zmizení perníkové princezny
 Alena Jakoubková: Odříkaného manžela největší krajíc 
 Marcela Mlynářová: Zač je života loket
 Marcela Mlynářová: Dvakrát dole, jednou nahoře
 Magda Váňová: Mlsná huba
 Táňa Keleová–Vasilková: Slib
 Jana Poncarová: Eugenie
 Jana Benková: Musíme zůstat spolu
 Táňa Kubátová: Valdemar
 Danka Šárková: Příběhy na lehátko
 Danka Šárková: Zpáteční letenky
 Laura Madeleine: Kde rostou divoké třešně
 Anne Jacobs: Nová doba. Kavárna u Anděla
 Marie Lamballe: Hluboká modř moře
 Barbara Wood: Doktorka Samantha
 Barbara Wood: Volání minulosti
 Danielle Steel: Hvězda
 Danielle Steel: Přes nepřízeň osudu
 Diana Gabaldon: Ledový dech
 Diana Gabaldon: Hořící kříž
 Lucinda Riley: Milostný dopis
 Nora Roberts: Když přijde soumrak
 Nora Roberts: Stále v tvém stínu
 Elena Ferrante: Geniální přítelkyně 1. – 4. díl
 Barbara Cartland: Bohatství lásky
 Amanda Quick: Na hraně

městská kNiHoVNa Hostomice
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 Amanda Hampson: Vůně Francie
 Julie Caplinová: Pláž v Chorvatsku
 Jackie Collins: Plavba za všechny prachy
 Elizabeth Haran: Pod karmínovým nebem

čtení pro dospělé:
 Tomáš Makaj: Pytlácké historky z Brd I. a II.
 Wilbur Smith: Kobaltové nebe
 Wilbur Smith: Král králů
 Patrick Taylor: Doktore, hlavu vzhůru!
 Patrick Taylor: Doktore, poplach, jde o všecko!
 Louis L´Amour: Zákon prérie
 Louis L´Amour: Smrt přijde s úsvitem
 Clive Cussler: Havanská bouře

Naučná literatura pro dospělé:
 Bohdana Pávková: Škola řeči
 Kamila a Petr Kopsovi: Jak se krotí tygr
 Barbara Nesvadbová: Hovory s doktory
 Ljuba Skořepová: Nejsem už holka
 Milan Drobný: Všude, kde jsem byl, byl jsem rád
 Otomar Dvořák: Srdce v kleci
 Roman Cílek: Jak šly dny, měsíce a roky.  
 Čas předmnichovský,  
 Mnichov, druhá republika, protektorát
 Frank McDonough: Gestapo. Mýtus a realita
 Marie Kabátníková: 100 zajímavostí ze starých  
 Brd 1. a 2. díl
 Václav Vokolek: Neznámé Čechy.  
 Posvátná místa středních Čech 1. a 2. díl
 Jan A. Novák: České vynálezy a objevy  
 světového formátu
 Jan A. Novák: Tajemství našich chrámů
 Jan A. Novák: Za tajemstvím pokladů Čech,  
 Moravy a Slezska

čtení pro mladší děti:
 Jiří Žáček: Aprílové hádanky
 Klára Smolíková: Medvídek Lup a jeho kamarádi
 Klára Smolíková: Kvidovy přeslechy 
 Auta a stroje. Kolečková knížka
 Martin Sodomka: Jak si postavit auto
 Martin Sodomka: Jak si postavit letadlo

 Jiří Bartoš: Směj se, nebolí to!
 Daniela Krolupperová: Josífku, k noze!
 Zuzana Pospíšilová: Starostlivá veverka
 Jaroslav Němeček: Čtyřlístek a kouzelný klobouk
 Michaela Fišarová: Kanálníčci
 Martina Drijverová: Tamarín a pomeranč
 Petr Stančík: Fíla, Žofie a Smaragdová deska
 Felicity Brooks: První slovíčka. Podívej se pod okénko
 Romana Suchá: Divadélko se zvířátky na louce
 Johanna Spyri: Heidi, děvčátko z hor
 Amelia Cobb: Ema a její kouzelná ZOO
 Lily Small: Zvířátka z kouzelného lesa

čtení pro starší děti a mládež:
 Karel Kovář: iPohádka
 Petr Kopl: Morgavsa a Morgana
 Lucie Křesťanová: Divotvorné příběhy
 Sandra Dražilová Zlámalová: Neplechy čerta Zbrklíka
 Jim Davis: Garfield a zlý  čaroděj
 Veronika Válková: Břetislav a Jitka
 Veronika Válková: Pražské povstání
 Veronika Válková: Mezi indiány
 Jack London: Bílý tesák
 James Patterson: Můj brácha robot
 Simon Furman: Jak vycvičit draky
 Dori Butler: Strašidelná knihovna 
 Rick Riordan: Apollónův pád. Hrobka Nemrtvých
 Superkomiks – 9 nových dílů
 Šmoulové na plovárně, Šmoula reportér

Naučná pro děti:
 Petr Svobodný: Pozor, doktor! Dějiny medicíny
 Šimon Tatíček: České státní svátky
 Zdeněk Ležák: Ve jménu Husa. Zrození kalicha
 Manuela Guaccio: Dětská obrázková encyklopedie
 Laura Razzaboni: Moje první dějiny světa
 Erica Carracedo: Historie pro školáky. II. Světová válka
 Gerardo Anido: Koně. Příručka pro mladé jezdce
 Velké stroje. Hledej a objevuj
 Wolfgang Metzger: Vše o vlacích
 Petra Vondrová: Výtvarné hrátky s různými materiály
 Jitka Horová: Ateliér výtvarných nápadů
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SPOLeČenSKá ruBrIKa / InzerCe

Spolek FC Marakana Bezdědice pomáhá sociálním službám. Členové spolku 
FC Marakana mezi sebou vybrali částku 5.000,- Kč, kterou poskytli na základě 
darovací smlouvy Domovu Hostomice – Zátor za účelem zakoupení potřebných 
ochranných pomůcek a prostředků pro klienty a zaměstnance domova. Za jejich 
podporu velice děkujeme.  Mgr. Monika Špiclová, DiS.

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.

zubNí poHotoVost
Červen 2020
■	 6. a 7. Dr. Pavla Blechová
 Karlštejn, zdravotní stř.
 tel: 311 681 533
■	 13. a 14. Dr. Helena Brotánková
 Hořovice, Komenského 1245
 tel: 311 513 453
■	 20. a 21. Dr. Blanka Burková
 Beroun, Pod Kaplankou 508
 tel: 311 610 225
■	 27. a 28. Dr. Jiří Cajthaml
 Drozdov 29
 tel: 605 420 898
 Pohotovostní služba stomatologů 
 je v době od 8.00 do 11.00 hodin.

koupím stavební pozemek 
nebo dům, lokalita – Hostomice

V případě jakékoli nabídky mě neváhejte 
kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

 Děkuji

tomáš pančura
Tel: 775 861 585, e-mail: tpancura@gmail.com

VzpomíNkY

■ Čas ubíhá 
a nevrací, co vzal. 
Jen láska, úcta 
a vzpomínky 
v srdcích zůstávají. 
Dne 3. května to 
bylo již 8 let, co 
nás opustila naše 
milovaná dcera, sestra, vnučka a vaše 
spolužačka Lucie Kadlecová. 

Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi. 
Rodina Kadlecova.

■ To, že čas rány 
hojí, je jen pouhé 
zdání, stále je 
v srdci bolest a ti-
ché vzpomínání. 
Dne 2. dubna 2020 
to budou již 3 
roky, kdy mě po 
45 letech manželství náhle opustil 
milovaný manžel, pan Vladimír Mottl 
z Hostomic. 

Za vzpomínku děkují a s láskou 
a úctou vzpomínají manželka Marie, 

syn Vladimír a dcera Jiřina s rodinami, 
sestra a švagrová s rodinami. 

■ Dne 16. května 
2020 jsme vzpo-
mínali nedožitých 
80. let pana ru-
dolfa Brůny. 
Za vzpomínku děku-

je rodina Brůnova. 

poděkoVáNí
Děkuji za blahopřání k mým 
narozeninám od Svazu tělesně 
postižených Hostomice.

Lenka Moravcová


