WWW.HOSTOMICE.CZ

ZDARMA

HOSTOMICKÉ LISTY
Číslo: 12/2008

Vyšlo: 1.12.2008

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA HOSTOMICE KONANÉHO DNE 19.9.2008 OD 18.00 HODIN
V HASIČSKÉ ZBROJNICI V HOSTOMICÍCH
Přítomni: V. Šťáhlavský,
Ing. V. Zachoval, V. Malecký,
E. Fajrajzlová, V. Maršálek,
Mgr. J. Walterová, Ing. J. Jirák
Omluveni: Ing. P. Brůžek, J. Nádvorník
Zastupitelstvo města Hostomice:
1. SCHVALUJE:
a) Navýšení rozpočtu ZŠ o 79.500,- Kč.
Schváleno 7-0-0 (pro-proti-zdržel se).
b) Rozpočtové opatření č. 7/2008
a 8/2008. Schváleno 7-0-0.
c) Pronájem pozemku parc. č. 1611/49
Bc. Lucii Maršálkové Holíkové pro
zemědělské účely za cenu 1.000,-Kč/
ha/rok. Schváleno 6-0-1.
d) Pronájem pozemků parc. č. 1589/77,
1589/79, 1589/82, 1589/98, 1589/72,
1589/65, 1589/64, 1589/58, 1589/60,
1589/26, 1589/48, 1589/24, 1589/20,
1589/17 Evě Klozíkové pro zemědělské účely za cenu 1.000,-/ha/rok.
Schváleno 6-0-1.
e) Projednaný další postup s JUDr.
Vondrouškem v kauze Město Hostomice vs. Ing. Jaroslav Škarda.
Schváleno 7-0-0.
f) Nákup nového vozu Škoda Fabia 1.2
za cenu 218.014,- vč. DPH od ﬁrmy
TUKAS s.r.o. Schváleno 7-0-0.

2. BERE NA VĚDOMÍ:
a) Požadavek VaK Beroun na zakoupení
telemetrie do vodojemu a pověřuje
starostu jednáním s VaK Beroun
(případně s dalšími ﬁrmami)
o nákupu této techniky.
b) Pověřuje starostu zajištěním min.
3 nabídek na výrobu 6 ks závor
na polní cesty a do lesa.
c) Rozsudek v kauze Město Hostomice
vs. Ing. Jaroslav Škarda.
d) Nabídku ﬁrmy Arborea Rakovník s.r.o.
na prořezávku a pokácení 2 ks jasanů
u bezdědického kostela a pověřují
KŽP výběrem dalších ﬁrem a jejich
oslovením na podání nabídek.
e) Informaci KŽP o připravovaných
legislativních změnách ohledně
biologicky rozložitelných odpadů
a o možnostech řešení problematiky
(výstavba kompostárny, bioplynové
stanice, likvidace na jiných kompostárnách za úplatu…).
f) Všechny body diskuse.
Usnesení schváleno: 7-0-0.
Za návrhovou komisi:
Vít Maršálek, Eva Fajrajzlová
Starosta města: Vít Šťáhlavský

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
■ Veřejné zasedání se bude konat 17. prosince 2008 od 18.00 hod.
v hostomické hasičské zbrojnici.
■ Odklízení sněhu - informace pro občany.
Podle zákona č. 13 z r. 1997 Sb. o pozemních komunikacích § 27 odst. 4
je majitel nemovitosti povinen se starat o přilehlý chodník.
■ Svoz velkoobjemového odpadu proběhne v sobotu 6.12.2008:
Hostomice v 9.00 hod. na dvoře MěÚ, Lštěň v 10.00 hod. u autobusové zastávky,
Bezdědice v 11.00 hod. u bývalého krámu, Radouš ve 12.00 hod. na návsi.
■ MěÚ Hostomice bude z důvodu čerpání dovolené
zavřen od 22.12.2008 do 5.1.2009.

BEZPEČNÝ PŘECHOD
NEBO POMNÍK
Jak jste si jistě všimli, u školy byl zbudován
bezpečný přechod pro školáky, a nejen pro
ně. Vše nové má pochopitelně své stoupence
i odpůrce, ale takové reakce ze strany
odpůrců jsme opravdu nečekali. Naší prioritou při řešení přechodů (nejen tohoto, ale
všech dalších) je maximální ochrana chodců,
až poté plynulost dopravy osobních vozů
a na posledním místě nákladních vozů.
Přechod u školy byl navržen podle ČSN
a vyhlášek řešících navrhování a realizaci
přechodů. Nejedná se o speciﬁcky hostomické řešení, jak se ti z vás, kteří nesouhlasí,
mylně domnívají. Přechody tohoto typu jsou
běžně používány jak v České republice, tak
v celém zbytku Evropy, s výjimkou Evropy
východní.
Argument typu, kolik už bylo nabouraných
vozů, je mimo. Svědčí ve prospěch toho,
že účastníci silničního provozu nerespektují
dopravní značení a chovají se agresivně.
Osobní vůz, který má po nárazu do ostrůvku
celý předek na odpis, nejel určitě předpisovou rychlostí, a tudíž trest přišel okamžitě.
Příště si takový řidič dá zcela jistě pozor.
Co se týká nákladní dopravy, i tam je dělení
řidičů na slušné a neslušné viditelné – ti
slušní projedou, aniž by poškodili ostrůvek,
a zároveň nevjíždějí na obrubník krajnice
a trávník. Dokonce i tzv. kláďáky projedou
bez omezení, je to pouze v řidičích. Poukazovat na řidiče jezdící v protisměru kolem
ostrůvku a chtít po panu starostovi, aby
s tím něco udělal, je přece z logiky věci nesmysl, od toho je policie.
Přesto je jeden problém tohoto přechodu,
který byl na společném jednání odstraněn.
Za účasti pana starosty, ing. Jelínka z odboru
dopravy MěÚ Hořovice, zástupců ﬁrmy
Probotrans a pana Pecáka bylo přijato řešení
spočívající ve zmírnění nájezdového úhlu
k ostrůvku ve směru od Bezdědic. Takovéto
řešení zároveň usnadní odbočování autobusů
ze Zahradní ulice na náměstí. Úprava bude
provedena co nejdříve s ohledem na počasí.
Problém s dešťovými vodami, stékajícími
z náměstí, je řešen komplexně v připravované rekonstrukci a revitalizaci celého obvodu
náměstí.
A k pomníku z nadpisu – takto vyřešený
přechod pro chodce není ničím pomníkem,
stejně tak jako není ničím pomníkem deska
v parku nad poštou. Ti mrtví z druhé světové
války mají pomník na hřbitově. Jim patří
úcta, nikoliv desce s divným ukončením
„rudé armádě 1945-50“.

CO SE U NÁS DĚJE

■ Chovatelská výstava v Hostomicích
Již 29. výstava králíků, holubů a drůbeže se konala 18. října v chovatelském areálu
v Hostomicích. Tato výstava byla v letošním roce spojena s okresní soutěží čtyřčlenných
kolekcí králíků. Na výstavě bylo vystaveno 436 zvířat a delegovanými posuzovateli
posouzeno 222 králíků 29 plemen, 152 holubů 15 plemen 20 barevných rázů a 62 kusů
drůbeže, z toho 10 plemen drůbeže hrabavé a 4 plemena drůbeže vodní.
Okresní soutěže čtyřčlenných kolekcí králíků se účastnilo 26 chovatelů z okresu
Beroun. Pohár „Vítězná kolekce“ získal chovatel Václav Justych z organizace Zdice
na plemeno Havana. Pohár „2. nejlepší kolekce“ získal Josef Záhořík z organizace
Hostomice na plemeno Kastorex a pohár „3. nejlepší kolekce“ byl udělen Františku
Fišerovi z organizace Komárov na plemeno Rex modrý. V okresní soutěží byly též
uděleny čtyři čestné ceny.
V odbornosti holubů vystavovalo 19 chovatelů a vítězem se stal Karel Špatný z Let,
kterému byl udělen pohár „Nejlepší holub výstavy“ na holuba Moravský pštros
modrý bezpruhý. Dále bylo v této odbornosti uděleno sedm čestných cen.
V odbornosti drůbeže vystavovalo 17 chovatelů a pohár „Nejlepší kolekce drůbeže“
získal Josef Hříbal ml. z organizace Zdice na zdrobnělé Wyandotky bílé. V této
odbornosti byly uděleny tři čestné ceny.
Této naší úspěšné výstavě předcházelo mnoho práce našich členů na úpravách
výstavního areálu, ale také výstavního fundu. Brigády členů započaly v dubnu
a skončily týden před výstavou. Vzhledem k malému počtu členů naší organizace
se neobejdeme bez pomoci nečlenů, zejména při přijímání zvířat na výstavu. Zde
bychom chtěli poděkovat za pomoc Josefu Frajerovi. Za pomoc při posuzování
zvířat děkujeme panu Ludvíku Řeřichovi a paní Libuši Kůtové u holubů, Vendulce
Brůžkové a paní Rosolové u králíků. Velký dík patří Richardu Pokornému ml.
za zhotovení plakátů pro naši výstavu a za zpracování hodnocení z posuzování
a vytištění bodovacích listin. Dík patří paní Daně Fatkové a Budilové ml. za pomoc při
zpracování tomboly. Za prodej tomboly děkujeme Vendulce Brůžkové, Luboši Bíglovi
za pomoc při pořadatelské službě. Zvláštní poděkování patří MVDr. Brožkové
za veterinární dozor při přijímání zvířat a v průběhu výstavy. Děkujeme také
Českému zahrádkářskému svazu Hostomice, který svojí velmi pěknou výstavou doplnil
výstavu chovatelskou. Velké poděkování patří MěÚ Hostomice a všem sponzorům,
kteří naši výstavu podpořili peněžními nebo věcnými dary a bez jejichž příspěvků
bychom výstavu nemohli pořádat. Přejeme všem sponzorům pěkné vánoční svátky
a mnoho úspěchů v podnikání v roce 2009. Hezké Vánoce a šťastný nový rok přejeme
také všem občanům Hostomicka a děkujeme těm, kteří nás svou návštěvou výstavy
přišli podpořit.
Základní organizace ČSCH Hostomice

POKRAČOVÁNÍ VÝSTAVBY
VODOVODU A KANALIZACE
V HOSTOMICÍCH
I. etapa výstavby vodovodu a kanalizace
v Hostomicích je u konce. Do této doby
bylo nově položeno 5.244 m vodovodu a
4.854 m kanalizace.
V této etapě byly vodovod a kanalizace
vybudovány (dobudovány) v těchto
ulicích: Široká, Malostranská, Školní,
Zahradní, Pobřežní, Pivovarská, Lštěň
a Rybnice.
Nyní je před námi II. etapa, která by
měla ještě v letošním roce začít areálem
býv. JZD v Pivovarské ulici, doděláním
chybějících přípojek a Dubinskou ulicí.
Poté by se mělo plynule přejít do těchto
ulic (pořadí nemusí být dodrženo):
Mlýnská, K Zátoru, Polní a Bezdědická.
Všechny tyto ulice by měly být hotové
do konce roku 2009, a tím by měly být
celé Hostomice, včetně Lštěně odkanalizovány a všude by měl být vodovod.
Dále je potřeba zaměřit se na Bezdědice
a Radouš. V současné době jsou navrženy ideální trasy vodovodu a kanalizace
a probíhá jednání s majiteli pozemků,
přes které by měly vodovod a kanalizace
vést. Jednání jsou však složitá a zdlouhavá, protože ne všichni majitelé mají
pro vodovod a kanalizaci pochopení
a složitě se od nich získává jejich
souhlas. Přesto věřím, že se povede
dovést vodovod a kanalizaci do Bezdědic
v nejbližších letech.
Vít Maršálek

VOLBY V HOSTOMICKÉ ŠKOLE
Ani do senátu ani do kraje, ale zatím jen do žákovské
a redakční rady. Tyto volby probíhají každým rokem
na 2. stupni naší základní školy. Ve všech třídách se volí
dva zástupci, kteří tlumočí na pravidelných schůzkách
názory a nápady svých spolužáků k dění ve škole i mimo
ni. Sdělují připomínky k vybavení školy a jejímu prostředí,
pomáhají také organizovat různé akce, zajišťují peer programy pro malé děti. Stávají se z nich mediátoři, kteří
se učí využívat práv i ve prospěch druhých, pomáhají, jsou
v kolektivu důvěryhodní a otevření, učí se komunikovat.
Letos již proběhla charitativní sbírka. Výtěžek z prodeje obrázkových magnetek činil 5125,- Kč. Byl odeslán
Občanskému sdružení Život dětem jako pomoc pro
dětská oddělení nemocnic v České republice, jež pečují
o opuštěné a handicapované děti. Děkujeme všem, kteří
přispěli. Jsme rádi, že jim není život těchto dětí lhostejný.
Helena Nesnídalová, ZŠ P. Lisého Hostomice
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80. výročí svěcení zvonů v Bezdědicích
Za 1. světové války byly zrekvírovány zvony, ze kterých byly
posléze vyrobeny zbraně. V Bezdědicích 19. prosince r. 1916
ve dvě hodiny odpoledne bylo naposledy zvoněno na největší
zvon, který měl v průměru 110 cm a váhu 656 kg. Zasvěcený byl
Panně Marii. Věřící nejen z Bezdědic, ale i z celého okolí se přišli
s tímto zvonem rozloučit, tento zvon vyprovázel na poslední
cestě k Bohu jejich předky. Když zvon utichl a byl svržen z věže,
ve farnosti zavládl veliký smutek. Pro bezdědické farníky byl
jako srdce, které je svolávalo nejen k bohoslužbě.
Po prohlášení samostatnosti českého národa 28. října 1918 se
věřící lid rozhodl uspořádat sbírku na nové zvony, aby osiřelé
kostelní věže opět ožily zvukem zvonů. V Bezdědicích se
slavnost svěcení zvonů konala 23. prosince 1928 v jednu hodinu
odpoledne. Z farního dvora vyjel vůz se třemi zvony, tažený
čtyřspřežím. V průvodu šli družičky, školní dítky, duchovní a věřící lid s celého okolí. Světitelem byl pan vikář Brázda
z Újezda. Slavnosti se dále zúčastnili pan děkan z Lochovic,
arci. notář, farář z Hostomic, farář z Neumětel a místní důstojný
pán Richard Bohumil Holuša. Slavnostní řeč měl prof. důstojný
pán Matějka z Berouna, který se ve své řeči zmínil o významu
zvonů a jejich používání.
Po vykonaných církevních obřadech byl na věž vytažen největší
zvon zvaný „jubilejní“, neboť jeho používání přicházelo do
nového roku 1929, kdy měla být slavena dvě velká výročí
a sice 200. výročí svatořečení Jana Nepomuckého a 1000. výročí
mučednické smrti hlavního patrona Země české svatého knížete
Václava. Váha tohoto zvonu byla 464 kg, dole měl v průměru
88 cm. Zvon byl zdobený na jedné straně vyobrazením sv. Jana
Nep. a na straně druhé byl obraz sv. Anny. Podobizny světců
připomínají svaté patrony dobrodinců, kteří zvon darovali
– kanovník důstojný pán Jan Hnídek a jeho sestra Anna
Přibylová, roz. Hnídková v Radouši č. 7.
Druhý zvon byl pořízen za sbírky ve farnosti, jeho váha byla 263
kg a v průměru měl 72 cm, okraj zvonu nesl nápis „Darovali
katoličtí farníci r. 1928.“ Nakonec byl posvěcen třetí, nejmenší
zvon o váze 14 kg, který byl dán do kaple sv. Anny na Lhotce.
Zvony vyrobila ﬁrma R. Manoušek a spol. v Brně. Na úplný závěr
zazněl svatováclavský chorál a poté i česká státní hymna „Kde
domov můj“. Bezdědičtí farníci se ze svých zvonů ale netěšili
dlouho, jen pouhých 11 let. Roku 1939 vypukla 2. světová válka,
a to mělo za následek to, že 15. dubna r. 1942 byly zvony opět
zrekvírovány. Ve věži byl ponechán nejstarší zvon Matky Boží
Panny Marie.
Vít Šťáhlavský

Dítě v náručí své maminky v levém rohu fotky je pan Josef Čaboun,
nejstarší občan Bezdědic.

Lampiónový průvod
Dne 9.11. se konal lampiónový průvod. Sešla se spousta
nadšených dětí s rozzářenýma očima v doprovodu svých rodičů.
Napočítali jsme kolem sedmdesáti dětí.
Nejdříve jsme si pověděli něco málo o historii a legendách, které
se pojí ke svatému Martinovi. A pak jsme se vydali po cestě
poseté světýlky. Cestou nás čekaly čtyři zastávky, na kterých jsme
odpovídali na otázky zaměřené na přírodu a ekologii.
Na konci našeho průvodu jsme společně přivolali sv. Martina,
který přijel v přilbě a plášti na krásném bílém koni. Sv. Martin
dovezl dětem perníkové koně, větším jsme rozdali sladké koláče,
byl i teplý čaj a svařené víno.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a všem, kteří se podíleli
na přípravě. Těšíme se za rok zase s vámi.
Za kk dk

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Nově instalovaná dětská hřiště v Radouši, Bezdědicích a Lštěni
se dočkají ještě těchto úprav: všechna hřiště budou vybavena
odpadkovými koši a provozním řádem.
V Bezdědicích bude písek ohraničen kulatinami, které vlastními
silami instalují místní otcové, za což jim předem velice děkuji.
U silnice bude vybudován plůtek, který bude bránit dětem
ve vyběhnutí na silnici, a okolní prostor bude upraven
(tzn. bude porovnána hlína po zemních pracích, vybrán kámen
a zaseta tráva – pravděpodobně však ale až na jaře, až na to
bude vhodné počasí).
Ve Lštěni není hřiště ještě kvůli výstavbě vodovodu a kanalizace
dokončeno. Po odstěhování ﬁrmy Šindler ze Lštěně bude do
prostoru dětského hřiště navezen písek, bude vybudován plůtek
od silnice a na celý prostor bývalého obratiště autobusů bude
navezena hlína a bude zatravněn (též za vhodného počasí).
Vít Maršálek
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA / INZERCE
OZNÁMENÍ
■ Restaurace U Frajerů vás 27.12. srdečně
zve na hudební večer se skupinou Šporny.
■ Restaurace U Frajerů vás všechny
srdečně zve na silvestrovskou show. K tanci
a poslechu hraje skupina Rhytmic. V ceně
švédské stoly a přípitek. Vstupné 199 Kč.
■ Taneční škola Blanky Vášové pořádá
TANEČNÍ - ZIMA 2009. Lekce: středy
od 7.1.2009, Spol. dům Hořovice. MÍRNĚ
POKROČILÍ H2 (18.00-19.50 hod., cena
1390,- Kč/osoba) a POKROČILÍ H3
(20.10-22.00 hod., cena 1390,- Kč/osoba).
Platba: 20 minut před první lekcí na místě.
Zápis a informace: tel.: 251 614 550 nebo
603 238 090, e-mail: vasova@volny.cz,
www.tanecni.net
■ Městská knihovna v Hostomicích
informuje, že ve dnech 19.12.2008 – 2.1.
2009 bude uzavřena z důvodu čerpání
dovolené a oznamuje změny pracovní
a výpůjční doby.
Změna výpůjční doby:
Pondělí 9.00-12.00 13.00-17.00 hod.
Středa
13.00-17.00 hod.
Pátek 10.00-12.00 13.00-15.00 hod.
Změna pracovní doby:
Pondělí 7.30-17.00 hod.
Úterý
7.30-15.30 hod.
Středa
7.30-17.00 hod.
Čtvrtek 7.30-15.30 hod.
Pátek
7.30-15.00 hod.
■ Pokud chcete potěšit či pozlobit své
dětičky a marně sháníte Mikuláše, volejte:
737 158 151, Lucie Kellerová.
■ V papírnictví u paní Brůnové
jsou v prodeji kalendáře na rok 2009
s historickými i současnými fotograﬁemi
Hostomicka.

KULTURNÍ AKCE
■ V neděli 7.12. 2008 od 15.00 hodin
pořádá KK při MěÚ Hostomice v sále
hotelu U Frajerů Mikulášskou nadílku
aneb Žerty s Mikulášem a čerty. Čeká vás
dobrá zábava, soutěže, tanec a opravdový
Mikuláš s anděly a pekelnými čerty, kteří
odmění všechny hodné děti sladkostmi.

PODĚKOVÁNÍ
■ Rádi bychom poděkovali panu Vladimíru Vorlovi ze Lštěně za poutavé vypravování o životě a tvorbě jeho otce Jana
Vorla, autora několika knih vzpomínek
a pověstí z Hostomicka. Setkání proběhlo
15.12.2008 na ZŠ Pavla Lisého a zúčastnilo
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se ho 30 občanů. Pan Vorel nás zaujal
svým přednesem, čtením vtipných příběhů
i výstavkou fotograﬁí obce Lštěň, které
sám pořídil. Náladu příjemně zpestřil
pan Jiří Ryska hrou na housle i zpěvem
lidových písniček.
Výbor STP Hostomice.
■ V nedělní podvečer 9.11.2008 byl
lampiónový původ k nastávajícímu svátku sv. Martina krásným zážitkem. Všem,
kteří toto vymysleli, připravili a uskutečnili, díky.
Marie Jínová
■ Štěstí, zdraví jste mi přáli a já děkuji
za blahopřání. Děkuji MěÚ v Hostomicích
a ČSŽ – paní Marii Menyové – za blahopřání k mému životnímu jubileu.
Jitka Kobylková.
■ Rád bych poděkoval všem sponzorům
za jejich ﬁnanční dary v r. 2008, spolkům
a organizacím za jejich činnost. Největší
dík patří našim dobrovolným hasičům
za jejich obětavou práci, kterou vykonávají pro své bližní bez nároku na odměnu.
Vít Šťáhlavský – starosta.

PŘÁNÍ
■ Milí spoluobčané, přeji Vám krásné
prožití vánočních svátků, naplněných
rodinnou pohodou a pochopením jednoho pro druhého, o tom vánoční svátky jsou.
V novém roce 2009 Vám všem přeji pevné
zdraví, mnoho úspěchů jak v soukromém,
tak i v pracovním životě. Ať dostojíte všem
svým novoročním předsevzetím.
Starosta Vít Šťáhlavský
■ Výbor STP Hostomice přeje všem
občanům Hostomic a okolí příjemné
prožití vánočních svátků, hodně štěstí
a zdraví do příštího roku.
■ Městská knihovna v Hostomicích
přeje všem hezké Vánoce a hodně zdraví
a spokojenosti v novém roce.

KLUB BETLÉM
LOCHOVICE
Program na prosinec 2008
■ 1.12.-20.12. Vánoční bazárek – bližší
info na letácích a u pracovnic.
■ 3.12. středa, 10.00-12.00 hod., Plstění.
Přijďte si vyrobit vánoční betlém z ovčí
vlny.
■ 3.12. středa, 16.30 hod., Mikulášská
besídka.
■ 6.12. sobota, 8.00-15.00 hod., Betlémy v Betlémské kapli aneb vánoční

muzicírování: návštěva adventní výstavy
v Praze v Betlémské kapli.
■ 7.12. neděle, 14.00-17.00 hod.,
Adventní fairtradový trh v Hořovicích.
■ 8.12. pondělí, 9.00-16.00 hod.,
Logopedická poradna.
■ 15.12. pondělí, 13.00-17.00 hod.,
Pečeme perníky.
■ 17.12. středa, 13.00-17.00 hod.,
Zdobíme perníky.
■ 22.12. pondělí, 16.00-17.00 hod.,
Živý betlém.
■ 22.12. pondělí, 9.00-16.00 hod.,
Logopedická poradna.

ZUBNÍ POHOTOVOST
■ 6. a 7.12. MUDr. Hentsch František,
Zdice, tel. 311 685 672
■ 13. a 14.12. MUDr. Besserová Jana,
Beroun, tel. 311 625 765
■ 20. a 12.12. MUDr. Brotánková
Helena, Hořovice, tel. 311 513 453
■ 22. a 23.12. MUDr. Burka Jiří,
Chyňava, tel. 311 691 131
■ 24. a 25.12. MUDr. Burková Blanka,
Beroun, tel. 311 610 225
■ 26. a 27.12. MUDr. Vrbová Dagmar,
Beroun, tel. 311 624 375
■ 28. a 29.12. MUDr. Hentsch František,
Zdice, tel. 311 685 672
■ 30. a 31.12. MUDr. Holický Jaroslav,
Beroun, tel. 311 625 510
■ 1. a 2.1. MUDr. Holman Josef,
Hořovice, tel. 311 516 660
■ 3. a 4.1. MUDr. Holmanová Jarmila,
Hořovice, tel. 311 516 660
Pohotovost je od 8.00 do 11.00 hodin.
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