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Oprava
kapličky
ve Lštěni
Dne 2. července došlo k předání
staveniště. Opravu provádí na základě veřejného výběrového řízení
firma pana Václava Odlase ml.
Oprava by měla být hotová do konce
září 2020.

Vítání
občánků
Revitalizace Tyršova náměstí 2020
Dne 7. července proběhla konzultace na Státním fondu dopravní
infrastruktury. Předmětem jednání byla možnost financování 3. etapy
„Revitalizace Tyršova náměstí“.
Aby mohlo dojít k realizaci, musí být tento projekt doporučen Úřadem vlády
v oblasti mobility. Následně bude muset dojít k úpravám v budově městského
úřadu. Mimo jiné vybudování WC pro invalidy a instalace výtahu. Tyto úpravy
bychom rádi spolufinancovali s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Pojeďte s námi
do botanické zahrady
STP v Hostomicích pořádá ve čtvrtek 24.9.2020 výpravu do skleníku
Fata Morgana do Prahy Troji. Lze si prohlédnout i botanickou zahradu,
případně trojský zámeček.
Odjezd ve 12.00 hodin od Základní školy v Hostomicích, návrat do
18. hodiny. Závazné přihlášky v drogerii u paní Šebkové. Člen STP 50,- Kč,
nečlen 120,- Kč.

Město Hostomice připravuje na
středu 16. září 2020 další vítání
občánků.
Milí rodiče, rádi bychom mezi nás
jako každý rok přivítali naše nové
občánky. Vítání nových občánků
proběhne ve středu 16.9.2020
odpoledne v budově radnice.
Máte-li zájem, aby Vaše děťátko
bylo pozváno na slavnostní vítání
nových občánků, kontaktujte nás
prosím. Můžete se osobně dostavit na
městský úřad nebo vyplňte formulář,
který najdete na http://hostomice.cz/
Vitani-obcanku.html. Vyplněný ho
pošlete na adresu úřadu/vložte do
schránky před úřadem nebo jej
zašlete elektronicky na e-mailovou
adresu: matrika@hostomice.cz.

co se u nás děje

zápis ze zasedání
zastupitelstva města Hostomice č. 3/2020
konaného dne 29. června 2020 od 18.00 hodin v radouši
Přítomni zastupitelé: Šťáhlavský, Synek, Bomba,
Příhoda, Zachoval, Kubrichtová, Mužíková, Šinágl,
Kubišta.
Zastupitelé projednali následující body a v případě
jejich schvalování je uvedeno pod bodem pro-protizdržel.
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatel: Zachoval
Ověřovatel zápisu: Kubrichtová, Šinágl
(pro-proti-zdržel se) 9-0-0
2. Schválení programu dle návrhu.
Hlasování: 9-0-0
3. Zastupitelé projednali závěrečný účet města
k 31. 12. 2019 a vyjádřili souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: 9-0-0
4. Zastupitelstvo projednalo a schválilo účetní
závěrku města za rok 2019. Jako podklad
pro schválení účetní závěrky byla předána zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření města
a doklady k účetní závěrce.
Hlasování: 9-0-0
5. Zastupitelé schvalují sazebník úhrad – informace
– 106-1999 Sb. dle návrhu.
Hlasování: 9-0-0
6. Byla podaná informace o podané žádosti o dotaci
na kraj – Obnova venkova.
7. Zastupitelé schvalují bezúplatný převod pozemků
mezi městem Hostomice a manžely Záhoříkovými
dle návrhu.
Hlasování: 9-0-0
8. Zastupitelé projednali a schválili navýšení
personální obsazenosti stavebního úřadu
při MěÚ Hostomice dle návrhu.
Hlasování: 9-0-0
9. Zastupitelstvo schvaluje vstup do elektronických
dražeb vyhlášených usnesením č.j. EX 462/18-159/
E1 a č.j. EX 130ED 1/20-15/E 1v KÚ Hostomice.
Hlasování: 8-0-1 (zdržela se paní Mužíková)
10. Zastupitelé schvalují bezúplatný převod
½ pozemku pod požární nádrží v Radouši.
Hlasování: 9-0-0
11. Zastupitelé schvalují vypsání soutěže o pacht
na městské zemědělské pozemky dle návrhu.
Hlasování: 9-0-0
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12. Zastupitelé projednali a schválili vyhlášku o zákazu
používání pyrotechniky na území města dle návrhu
s navrženými úpravami. Není obsažena
výjimka pro kategorii F1 a pro „čarodějnice“.
Hlasování: 9-0-0
13. Zastupitelé odkládají projednání a schválení
obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.
14. Zastupitelé schvalují Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-126026418/SOBS VB/1 Hostomice
pod Brdy 1226/4-smyčka KNN
Hlasování: 9-0-0
15. Zastupitelé projednali a schválili žádost
nájemníků na úpravu topení v domě čp. 169.
Město zajistí akumulační elektrická kamna.
Hlasování: 9-0-0
16. Zastupitelé schvalují příspěvek na dětské
rybářské závody v Hostomicích ve výši 2 000 Kč.
Hlasování: 9-0-0
17. Zastupitelé schvalují zadávací dokumentaci
na výběr zhotovitele na akci „Školní hřiště
ZŠ Hostomice“.
Hlasování: 9-0-0
18. Zastupitelé projednali a schvalují dodavatele
nábytku pro MŠ Hostomice dle návrhu.
Objednávka bude v souladu s harmonogramem
prací.
Hlasování: 9-0-0
19. Zastupitelé byli informováni o stavu projednání
dohody s VM Industry o spolupráci při
rekonstrukci chodníku v Nádražní ul. a vjezdu
do areálu bývalých rukavičkářských závodů.
20. Zastupitelé schválili smlouvu o realizaci překládky
inženýrských sítí mezi Českou telekomunikační
infrastrukturou, a.s. a Městem Hostomice.
Hlasování: 9-0-0
21. Zastupitelé schválili smlouvu s Běštínem
o hrobových místech za 3 000 Kč.
Hlasování: 9-0-0
22. V bodě různé:
❚ Zastupitelé projednali a schválili opravu
plošiny provozované hasiči ve výši dle nabídky
100.188 Kč s DPH.
Hlasování: 9-0-0
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❚
❚
❚

❚

Zastupitelé dostali informaci o schválení vodovodní
přípojky na zastupitelstvu na Lhotce. Bude se
ve spolupráci s Neumětely vybírat projektant.
Zastupitelé projednali potřebu čištění koryta
Chumavy ze strany správy povodí.
Zastupitelé projednali stav mobiliáře na náměstí
v Hostomicích.
Byla podaná informace o postupu prací,
které povedou k výstavbě chodníku v Radouši
u výjezdu na Bezdědice.
Byla podána informace o jednání o soužití spolku
Marakaná se sousedy v Bezdědicích. Čeká se
na návrh provozního řádu sportoviště a pravidla
pro použití klubovny.

❚

Byla podána informace o stavu výběru dodavatele
workoutových hřišť. Proběhla diskuze
o nedostatečné volnočasové nabídce města
pro mládež v Hostomicích

❚

Proběhla diskuze o ekonomice i provedení akce
„Rybnice“ a „Oprava panelové komunikace
U Hřiště“.

❚

Připomenut byl požadavek na zveřejnění „vlečných
křivek“ na náměstí u pošty a radnice.

❚

Vznesen požadavek na dřívější avizování
termínu svozu velkoobjemového a nebezpečného
odpadu.

❚

Starosta ukončil zasedání ve 21.15 hod.

Nevznikne-li úřední potřeba bude veřejné zasedání v září, termín konání
bude upřesněn v Hostomických listech, které vyjdou na začátku září.

Dětské rybářské závody 2020
Dne 28.6.2020 se opožděně kvůli
koronaviru uskutečnily tradiční
Dětské rybářské závody pořádané
MO ČRS - skupinou Hostomice,
které se tentokrát konaly na sportovním revíru Loužek v Malém
Chlumci. Soutěž začala v 7.30 a skončila v 11.00 hodin. Dětí bylo hodně
a byly velmi úspěšné.
O vítězi rozhodoval součet velikostí
ulovených ryb. Na třetím místě se
umístil Tomáš Holeček s celkovou délkou ulovených ryb 83 cm. Na druhém
místě skončil Daniel Holeček s celkovou délkou ulovených ryb 95 cm. Vítězem se stal Luboš Halamka s celkovou
délkou ulovených ryb 366 cm.
Cenu za největší rybu si odnesl Jirka
Majaroš, který ulovil kapra s délkou
41 cm.
Nejmladším účastníkem byl letos malý
rybář Toník Hejduk.
Počasí dětským rybářům přálo a ulovených ryb bylo hodně. Pro všechny
účastníky bylo připravené pohoštění
a každý mladý rybář byl odměněn,
nikdo neodešel s prázdnou.
Všechny ulovené ryby byly navráceny
zpět do revíru.

Velké poděkování patří všem sponzorům a organizátorům akce:
Alteko s.r.o., Spektra Beroun s.r.o.,
Zednictví Jaroslav Králík, Royal
Diamont s.r.o., Batpro s.r.o., Enersys s.r.o., Vzduchotechnika Fr. Anděl,
MěÚ Hostomice, MO ČRS Hořovice,
Vlastimil Mandík.
Petrův zdar!
Text a foto: Míša Brůžková

Letní
posezení
v Bezdědicích
Výbor STP
v Hostomicích
zve všechny
své členy a příznivce

v úterý
14.7.2020
ve 13.30 hodin
k letnímu posezení
do Bezdědic
na hřiště Marakana.
Občerstvení
zajištěno.
Těšíme se na Vás!
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SK Hostomice oslavilo
100 let od založení klubu

V letošním roce 2020 slaví klub SK Hostomice významné
výročí svého založení. „Den D“ pro oslavy byl naplánován na sobotu 20.6.2020. Téměř 6měsíční přípravy byly
u konce a vše se podařilo zdárně připravit a zajistit.
Bohužel nám nepřálo počasí a skoro celý slavnostní
den hustě propršel. I přesto si ale do areálu SK našel
cestu nejeden z milovníků kopané a příznivců hostomického fotbalu. Slavnostní víkend začal již v pátek
odpoledne, kdy se vydal průvod hráčů a funkcionářů
na místní hřbitov položit smuteční věnec a uctít tak památku dlouholetých členů, kteří již nejsou mezi námi.
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Hlavní program odstartoval v sobotu v 10 hodin výroční
schůzí, kterou řídil předseda SK Hostomice pan Václav
Štyler. Na začátku schůze vzdali všichni zúčastnění minutovým potleskem vestoje hold všem zesnulým členům
SK Hostomice. Po úvodním zahájení se ujali slova trenéři
jednotlivých týmů a zhodnotili aktuální situaci v našich
mládežnických družstvech a mužstvu dospělých. V dalším projevu připomenul Luděk Báchor návštěvníkům
schůze historii klubu včetně nejdůležitějších milníků hostomické kopané. Jedním z nejdůlěžitejších bodů sobotního dopoledne bylo poděkování nejstarším žijícím členům

Hostomické listy

sk hostomice
SK Hostomice za jejich přínos hostomickému fotbalu.
Tito členové obdrželi od výkonného výboru dárkovou
plaketu společně s bulletinem, který připravilo vedení SK
Hostomice. Bulletin popisuje slovem i fotografiemi celých
100 let od založení klubu. Výroční schůzi navštívil i starosta města Hostomice pan Vít Šťáhlavský, který předal
do rukou předsedy SK pamětní medaili města Hostomice.
Další milou návštěvu jsme mohli přivítat z OFS Beroun:
předseda OFS pan Jan Knotek hodnotil práci našeho
klubu velmi pozitivně. Na konci schůze proběhla krátká
diskuze, v níž si vzali slovo dlouholetí funkcionáři klubu
pánové Václav Průcha a Václav Císař.
Poté následovala krátká pauza na občerstvení v podobě rautu, který byl připraven pro všechny členy a hosty
SK, ale ještě před rautem došlo k hromadnému focení na
místním hřišti. A po pauze již přišlo na hlavní taháky sobotního programu: fotbalová utkání. Jako první se představila naše nejmladší kategorie, fotbalová školička. Tým
pod vedením Roberta Klučiarovského a Jiřinky Kačírkové
přivítal soupeře z Kostelce u Křížků. Naše děti předvedly několik krásných nahrávek a akcí. Další naše kategorie
v podání mladší přípravky byla rozdělena na 2 týmy a společně s týmem Hořovicka si zahrála miniturnaj, kde týmy
odehrály dva zápasy. Oba týmy pod vedením Davida Vo-

lejníka daly během obou utkání krásné góly a potěšily tak
svoje největší fanoušky z řad rodinných příslušníků.
Jako další v řadě nastoupila naše starší přípravka, která přivítala soupeře zvučného jména, a to FK Příbram.
Kluci a holky pod vedením trenérů Radka Hadraby
a Aleše Kropáče předvedli velmi dobrý výkon a byli svému protivníkovi více než vyrovnaným soupeřem. Na druhé půlce hřiště proběhlo ve stejnou dobu přátelské utkání
naší poslední mládežnické kategorie: mladších žáků, kteří
pod vedením trenéra Dušana Horníka přivítali soupeře
Horymír Neumětely a bojovali po celý zápas.
Všechna utkání mladežnických týmů proběhla za deštivého počasí a my dospělí smekáme před všemi dětmi, že
ani nepříjemný déšt je neodradil od toho, aby hrály fotbal
s plným nasazením.
Po celou dobu mohli návštěvníci oslav využít bohatého
občerstvení, které zajistila firma Dobroty Kačena. Velmi
pozitivní ohlas měl také připravený stánek FANSHOPu,
kde bylo možné zakoupit si celou řadu suvenýrů s potiskem SK Hostomice. Pro účastníky byla připravena taktéž
výstava fotografií z uplynulých 100 let a prohlídka kabin,
kde měli možnost prohlédnout si fotografie z výročních
let a také fotbalové dresy z let minulých či současných.
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Celý odpolední program moderoval pan Oldřich Burda,
který své řečnické umění uplatňuje velice dobře i v televizi a rádiích.
Po utkáních našich mládežnických celků přišel na řadu
první zápas dospělé kategorie, a to mezi týmem dospělých SK Hostomice a Duklou Praha, kterou reprezentovali převážně trenérky a trenéři mládežnických kategorií
z Julisky. Diváci mohli vidět celou řadu krásných akcí
a hlavně gólů, kterých celkově padlo 11. Zápas byl samozřejmě ovlivněn počasím, které způsobilo, že v některých
částech hřiště byla spíše bahenní lázeň než krásný zelený
pažit. I tak se hrálo naplno a žádný z týmů si nic nedaroval zadarmo. Nakonec byl tým SK Hostomice o jeden gól
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lepší a zvítězil v poměru 6:5. Během
utkání se s aktivní kariérou rozloučil
dlouholetý hráč a kapitán týmu
dospělých Milan Plecitý, kterému
vedení SK děkuje za jeho odehrané
roky v hostomickém dresu. Nyní
bude působit na poli trenérském.
Po tomto utkání následoval zlatý
hřeb celého odpoledne, a to přátelský zápas mezi starou gardou SK
Hostomice a starou gardou Bohemians Praha 1905 v čele s legendárním
Klokanem Antonínem Panenkou.
Autor pověstného vršovického dloubáku navštívil hostomický areál po
dlouhých 44 letech: v roce 1976 sehrál
v Hostomicích na posvícení zápas se
svým týmem Bohemians ČKD Praha.
Ještě před hlavním utkáním celých
oslav mohli návštěvníci na autogramiádě získat podpis či se vyfotit
s již zmiňovaným Antonínem Panenkou, dále pak dalším mistrem Evropy z roku 1976 Karolem Dobiášem,
legendárním rozhodčím Pavlínem
Jirků nebo bývalým hráčem Sparty
Praha Lukášem Hartigem.
Bohužel na poslední chvíli zrušili
z osobních důvodů svoji účast na našich oslavách dříve avizovaní pánové
Jan Berger a Radek Šírl.
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Posledním bodem celého odpoledne bylo tedy již zmíněné utkání
mezi starými gardami SK Hostomice
s Bohemians Praha 1905. Za doprovodu legendární písně We Are the
Champions vstoupily na již značně rozmáčený pažit obě jedenáctky
v doprovodu nejmladších hráčů SK
Hostomice. Vést za ruku Antonína
Panenku či Karola Dobiáše musel
být pro děti opravdový zážitek. Celé
utkání se neslo v přátelské atmosfé-

ře a stará garda Bohemians ukázala
po fotbalové stránce vysoké kvality
a hráči jako Panenka, Hartig, Slunéčko a Mojžíš rozdávali fotbalovou radost. I hráči staré gardy Hostomice
ale nezůstali pozadu a byli rovnocenným soupeřem zvučnějšímu protivníkovi. Utkání nakonec skončilo
vítězstvím hostujícího týmu v poměru 3:5.
Během zápasu se rozloučil se svou
dlouholetou kariérou hostomický
legendární rozhodčí pan Zdeněk
Mezek, kterému předal soudcovskou
píšťalku další legendární rozhodčí
Pavlín Jirků. Pan Jirků, který má za
sebou stovky odpískaných ligových
utkání, odřídil skoro celý poslední
zápas, a když ho vystřídal pan Mezek,
využil příležitosti a komentoval pro
diváky svým svérázným řečnickým
projevem průběh utkání. Dokonce
jsme mohli vidět vůbec první videokontrolu v hostomickém areálu, tzv.
VAR. Vše bylo samozřejmě v rovině
legrace.
Po skončení posledního utkání byla
pro návštěvníky připravena večer-
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ní diskotéka pod vedením DJ Oldy
Burdy a hostomický areál ožil populárními písněmi z dob minulých i ze
současnosti.
I přes nepřízeň počasí si všichni návštěvníci akce oslavy užili a vše proběhlo bez jakéhokoliv problému ke
spokojenosti organizátorů.
Vedení SK Hostomice by chtělo touto cestou z celého srdce poděkovat
všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravách výročí 100 let od
založení klubu. Dále bychom chtěli
poděkovat všem sponzorům v čele
s městem Hostomice za to, že podporují finančními prostředky fotbal
v Hostomicích. V neposlední řadě
děkujeme všem členům, hráčům,
trenérům, fanouškům a vůbec všem,
kteří jakoukoliv měrou pomáhají fotbalu v Hostomicích.
Věříme, že když v tom budeme pokračovat společně s dalšími generacemi, podaří se uchovat kopanou
v Hostomicích a oslavit další významná výročí.
Za SK Hostomice Luděk Báchor
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HOSTOMICKÝ HADICE UKONČILy ŠKOLNÍ ROK 2019
Tento netradiční rok, který nám zkrátil Covid 19 jsme tradičně zakončili akcí „ Kebab“. Již po čtvrté
jsme se sešli v 15 hodin před naší hasičárnou, abychom odstartovali prázdniny.
Naložili jsme všechny potřebné věci do vozidel a sami se pěšky vydali
k cílovému místu a to pod kopec Šiberák. Zde jsme vybudovali
provizorní zázemí a začali plnit úkoly, které nám připravili nejstarší
členové kroužku. Po odpočinku a malé svačince následovala hasičská
štafeta, do které se zapojili i vedoucí. Užili jsme si hodně legrace,
předčasně tuto zábavu ukončil členům výjezdové jednotky zásah.
Následovala volná zábava a večeře, ke které jsme již tradičně měli
hamburgery. Nesmělo chybět ani slavnostní vyhodnocení celého
roku a rozdání odměn. Noví členové byli pasováni na mladé hasiče
a ti nejstarší na „mazáky“. Letos se nám počasí moc nevydařilo, ale
ani to nás neodradilo, abychom po setmění zdolali stezku odvahy.
Všichni jsme se do tábora vrátili v pořádku, sice trošku promoklí,
ale nabiti zážitky jsme uléhali do svých stanů.
Vedoucí kroužku Hostomických Hadic
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hasiči hostomice
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hasiči hostomice / ZŠ hostomice

Poděkování
Dne 7.7.2020 se sešli členové SDH
Hostomice, kteří se aktivně podíleli
na činnostech během nouzového
stavu v zasedací místnosti na radnici,
kam byli pozváni panem starostou.
Při tomto milém setkání nám pan
starosta poděkoval za veškerou činnost
spojenou s pomocí občanům Hostomic
a přilehlých obcí během koronavirové
pandemie a každý člen dostal malý
dárek. Celý sbor pak obdržel pamětní
plaketu města Hostomice. Velmi si
tohoto gesta vážíme a děkujeme.

Dobrovolní hasiči darovali krev
Již se stalo pravidlem, že dobrovolní hasiči z Hostomic
darují krev a bylo tomu tak i v červnu.
,,Staří mazáci“ již věděli do čeho jdou, avšak opět jsme
do hořovické transfuzní stanice přivezli se strachem krev

,,novou“. Díky profesionálnímu a milému přístupu sestřiček
se strach překonal a tým dobrovolných hasičů, kteří darují
krev, se tak rozrostl o další 2 členy.J
Michal Šinágl – jednatel SDH Hostomice

Poslední týdny školní docházky žáků 9.A
Dne 11. května se do školy vrátili
žáci 9.A i 9.B, aby se připravovali
na odložené přijímací zkoušky
na střední školy. Výuka probíhala
pravidelně každé úterý a čtvrtek,
byla zaměřena na český jazyk
a matematiku. Někteří žáci využili
i středeční individuální konzultace.
Po přijímacích zkouškách nastal pro
žáky čas, který trávili společnými
oddychovými akcemi.
V pátek 12.6. podnikli turistický
výšlap dlouhý 16 km. Trasa vedla na
Čtyřmezí, Kuchyňku, Velkou Babu
a zpět do Hostomic. Cestou žáci hráli
hry a plnili zajímavé úkoly.
V úterý 16.6. si žáci 9.A užili
cyklovýlet dlouhý 40 km okolo
Chumavy a řeky Litavky až do KFC
– Králův Dvůr.
Společné akce byly završeny ve čtvrtek
25.6. slavnostním šerpováním žáků.
Mgr. D. Fatková
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ZŠ hostomice

ŠERPOVÁNÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD

Ve čtvrtek 25.6.2020 se žáci 9. tříd ZŠ P. Lisého slavnostně rozloučili s povinnou školní docházkou. Slavnostní
projev k vystupujícím žákům a jejich rodičům pronesl starosta Vít Šťáhlavský, ředitel ZŠ Ing. Eduard Polách,
třídní učitelky Mgr. Daniela Fatková a Mgr. Jiřina Štěpánková.
Absolventům byly předány šerpy a květiny. Přejeme jim, aby jejich vykročení do života bylo úspěšné. Hodně štěstí!

13
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MŠ HOSTOMICE

Z mŠ Hostomice
❚ 1.6.2020 Letošní dětský den se
uskutečnil v menším počtu dětí, přesto
si děti svůj „DEN“ užily na zahradě
mateřské školy. Vyzkoušely svoje dovednosti a talenty v soutěžích a dostaly
za to zaslouženou sladkou odměnu.
❚ 12.6.2020 Eko vycházka do lesa
umožnila dětem po dlouhé zimě
probudit les, objevit a odhalit krásy
přírody a naučit vážit si všeho živého,
co je obklopuje.
❚ 18.6.2020 Opět nastal čas loučení
s dětmi, které naši MŠ opouští. Při
doprovodu hudby „Forrest Gump“
byli předškoláci pasováni na školáky.
Přestože nám počasí nepřálo, tak nás
dobrá nálada neopustila. Děti si odnesly malý dáreček, který jim bude
připomínat léta strávená v mateřské
škole.
❚ V týdnu 22. - 26.6.2020 děti
poznávaly světadíly.
Haló, děti, pojďte sem, objevíme
spolu zem. Navštívíme v malé chvíli,
všechny zemské světadíly. Básničky,
písničky a hry je provázely celý týden.
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společenská rubrika / inzerce

Novinky z Městské knihovny Hostomice
❚ Od 1.7.2020 byla rozšířena otevírací doba knihovny.
Čtenáři si mohou kromě pondělí a středy půjčovat
knihy také ve čtvrtek 8.30–11.30 a 13.00–16.00 hod.
❚ Internet je pro zájemce opět k dispozici.
❚ Nově byly zahájeny výpůjčky audioknih, prozatím
z nabídky níže uvedených titulů.
❚ Vypůjčené knihy je možné vracet i mimo otevírací
dobu knihovny vložením do krabice připravené přede
dveřmi knihovny.
❚ Po dobu čerpání dovolené 27.7.–14.8.2020 bude
knihovna uzavřena.

Seznam audioknih k vypůjčení:
Zdeněk Svěrák: Po strništi bos (částečně autobiografické příběhy) – čte Zdeněk Svěrák
Fredrik Backman: Medvědín (román)
– čte Pavel Soukup

Poděkování
Děkujeme firmám Sunnymont
s.r.o. a WXW Components s.r.o.
Hostomice v zastoupení Filip
Rejsek, David Rejsek a Lukáš
Mrázek, za bezplatné poskytnutí
ochranných štítů pro personál
Mateřské školy Hostomice.

Vzpomínky

Fredrik Backman: My proti vám (román)
– čte Pavel Soukup
Jussi Adler-Olsen: Složka 64 (detektivka)
– čte Igor Bareš
Jeffery Deaver: Tanečník (detektivka)
– čte Jan Vondráček
Alexander McCall Smith: První dámská detektivní
kancelář (detektivka) – čte Jana Stryková
Rosie Walsh: Muž, který nezavolal (román pro ženy)
– čte Nikola Votočková a Petr Gelnar

Nová otevírací doba knihovny platná
od 1.7.2020:
pondělí . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.30–11.30
13.00–17.00
středa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.30–11.30
13.00–17.00
čtvrtek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.30–11.30
13.00–16.00
Uzavření knihovny v době dovolené: 27.7.–14.8.2020

677. poutní mše
svatá
v Bezdědicích
bude sloužena
16. srpna v 17.00 hod.
Zváni jsou všichni
lidé dobré vůle.

ZUBNÍ POHOTOVOST

■ Ty roky běží jak

klidné řeky proud,

Červenec 2020

jen vzpomínky se

■ 11. a 12. MUDr. Anita Hanáčková

vracejí a nedají na

Komárov, Buzulucká 480

Tebe zapomenout.

tel: +420 734 583 076

Dne

10.

dubna

2020

již

uply-

■ 18. a19. MUDr. Jarmila Holmanová
Hořovie, Komenského 49
tel: +420 311 516 660

nuly 4 roky, co
nás navždy opustil náš milovaný syn

■ 25. a 26. Dr. František Hentsch

Petr Novák z Radouše. 7. července

Zdice, Palackého nám. 21

2020 by mu bylo 43 let.

tel: +420 608 020 878
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Stále vzpomínají

Pohotovostní služba stomatologů

rodiče a sestra s rodinou.

je v době od 8.00 do 11.00 hodin.
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