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Harmonogram prací:
REKONSTRUKCE ULICE RYBNICE
A REKONSTRUKCE ULICE U HŘIŠTĚ
Vážení občané,
před koncem roku 2019 jsme vás informovali o akci „Rekonstrukce ulice
Rybnice a rekonstrukce ulice U Hřiště“. Zhotovitelem stavby se stala na
základě výběrového řízení firma PSS Bohemia s.r.o. Nyní bychom vás chtěli
obeznámit s harmonogramem prací obou akcí:

Rekonstrukce ul. Rybnice
❚
❚

❚

Rekonstrukce hráze rybníka:
20.1.–21.2.2020
Rekonstrukce dešťové kanalizace:
15.2.–25.2.2020 (rozděleno na
2 etapy s ohledem na průjezd)
Demontáže stáv. povrchů a odkopávky v komunikaci, rektifikace
poklopů: 24.2.–4.3.2020

❚

Konstrukce komunikací a vjezdů:
5.3.–17.3.2020

❚

Obrubníky z žulových kostek, obrubníky vjezdů: 17.3.–10.4.2020

❚

Dlažba vjezdy: 10.4.–15.4.2020

❚

Asfaltové povrchy: 15.4.–17.4.2020

❚

Dokončovací práce 18.4.–22.4.2020

Rekonstrukce ul. U Hřiště
❚

Demontáž panelové plochy, konstrukce komunikace: 1.4.–15.4.2020

❚ Asfaltové povrchy: 17.4.–18.4.2020
Harmonogram je stanoven pro ideální klimatické podmínky. S ohledem
na počasí a jeho vliv na provádění
prací dle technologických postupů jednotlivých dodávek se mohou
uvedené termíny upravovat.
O případných změnách budete informováni prostřednictvím www stránek
města Hostomice a v Hostomických
listech.

hasiči hostomice

První kroužek
po novém roce
Všichni jsme se sešli v hasičárně, živí,
zdraví a plní energie.
Abychom nezapomněli, jak být správní
hasiči, procvičili jsme si značky a uzle.
Trénovali jsme v podobě zábavných her,
které všechny bavily. Také jsme si zahráli bowling s hadicemi, abychom se
zdokonalili v rozhazování a motání
hadic.
Přivítali jsme nové členy naše kroužku.
Navrhli jsme vedoucím, jaké výlety
a akce bychom během letošního roku
mohli spolu navštívit či zorganizovat.
Na dalších schůzkách jsme si zopakovali zdravovědu, ujistili se jak se
správně chovat při dopravní nehodě.
Jaké reflexní prvky používat při pohybu na komunikaci. Zjistili jsme spoustu zajímavých informací a získali nové
vědomosti.
HOSTOMICKÝ HADICE
mladí hasiči

Veřejné zasedání zastupitelstva
se bude konat 24. února 2020
od 18.00 hod. v Hostomicích
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HASIČI
HOSTOMICE
Za Sbor dobrovolných hasičů Hostomice bych ráda poděkovala všem,
kteří se přišli bavit na Hasičský ples.
Zároveň děkuji všem sponzorům
a občanům za věcné a finanční dary
do tomboly, která k plesu neodmyslitelně patří.
Již nyní probíhají přípravy na další akci
pořádanou naším sborem. Tradiční
masopust proběhne 7. března, podrobnosti najdete na pozvánce v těchto
novinách a na facebooku Hasiči Hostomice.
Velice nás těší, že se akcí pořádaných
naším sborem zúčastňuje stále více
lidí, čímž se daří udržet kulturní život
v Hostomicích.
Ing. Martina Skopová
kulturní referent SDH Hostomice
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Setkání dětí se spisovatelkou
V úterý 21.1.2020 uspořádala
Městská knihovna Hostomice pro
žáky 1.–3. třídy ZŠ P. Lisého Hostomice besedu se spisovatelkou
Dankou Šárkovou. Paní spisovatelka přijela za dětmi z Krkonoš
a vyprávěla jim o životě na horách, o Krakonošovi, o zvířátkách a o své knize Alenka a Krakonoš, která je určena dětským
čtenářům.
Děti si poslechly ukázky z knihy,
zahrály si malé divadélko, shlédly
krátké video z hor a na rozlouče-
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nou dostaly omalovánky. Také měly
možnost si na místě zakoupit nebo
si později objednat knihu o Alence a Krakonošovi za zvýhodněnou
cenu. Knihovna Hostomice rozšířila svůj knihovní fond o několik románů pro dospělé a o dětskou knihu od jmenované autorky. Myslím
si, že si děti z besedy odnesly hezké
zážitky a že jsme opět o něco posílili
jejich vztah ke čtení a knihám a napomohli tak ke zlepšení čtenářské
gramotnosti naší budoucí generace.
Ing. Jiřina Šebková, knihovnice

Účast Šachového
klubu při MěÚ
Hostomice na turnaji
v Praskolesích
V pondělí 30. prosince se 4 členové
Šachového klubu při MěÚ Hostomice
zúčastnili šachového turnaje v bleskové hře v Praskolesích.
Turnaj uspořádal Miroslav Šilhavý za
podpory starostky obce paní Zdeňky
Drábkové, na počest bývalého předsedy klubu pana Stanislava Bureše.
Turnaje se zúčastnilo 16 šachistů.
Pěkné druhé místo obsadil Vlastimil
Mandík, na 6. místě skončil František Klán, na 7. místě Jiří Kadeřábek
a 8. v pořadí Ladislav Klán.
Na fotografii přebírá cenu za druhé
místo Vlastimil Mandík.
Text a foto: Jiří Kadeřábek
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MĚSTO Hostomice
Tyršovo nám.165, 267 24 Hostomice
tel: 311584101, e-mail: starosta@hostomice.cz

Územní samosprávný celek MĚSTO HOSTOMICE,
VYHLAŠUJE VEŘEJNOU VÝZVU
na obsazení pracovní pozice – úředník územního samosprávného celku
Samostatný referent pro úsek územního plánování a stavebního řádu
Místo výkonu práce: Hostomice, včetně spravovaných katastrálních území
Platová třída odpovídající druhu práce: 9.–10. platová třída (dle druhu prováděné práce)
Doba pro trvání pracovního poměru: doba neurčitá, se zkušební dobou 3 měsíce
Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 29. 2. 2020
Předpokládaný nástup do zaměstnání: 1. 4. 2020 nebo dle domluvy
Místo a způsob podání přihlášky:
❚ doručením přihlášky prostřednictvím poštovních služeb v zalepené obálce s označením „Výběr – SÚ“
❚ osobním předáním přihlášky v zalepené obálce s označením „VÝBĚR – SÚ“ v podatelně MěÚ
❚ Přihláška se zasílá nebo předává na adresu: Město Hostomice, Tyršovo nám. 165, 267 24 Hostomice
Předpoklady:
❚ fyzická osoba, která je státním občanem České republiky
❚ dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
Kvalifikační předpoklady:
kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu dle § 13a odst.2 zákona
č.183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění:
Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje fyzická osoba, která má
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního,
architektonického nebo právnického směru,
b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.
Další předpoklady:
❚ výhodou absolvování vstupního vzdělávání úředníka ÚSC
❚ výhodou ověření zvláštní odborné způsobilost pro danou specializaci (musí složit dodatečně)
❚ uživatelská znalost PC (Office)+znalost psaní na stroji (PC)
❚ řidičský průkaz sk. B
Zaměstnanecké benefity:
Osobní ohodnocení po zapracování, stravenky, 3 dny sick days (zdravotní volno)
Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
❚ jméno, příjmení a titul zájemce - datum a místo narození zájemce
❚ státní příslušnost zájemce - místo trvalého pobytu zájemce
❚ datum a podpis zájemce
K přihlášce se připojí dále tyto doklady:
❚ životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních a o odborných znalostech a dovednostech
týkající se správních činností
❚ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
❚ ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Zájemce o účast ve veřejné výzvě souhlasí se zpracováním osobních údajů. Zájemce nese náklady, které mu účast
ve veřejné výzvě vznikly. Organizace si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.
Vít Šťáhlavský
starosta města Hostomice
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Tříkrálová sbírka 2020
Počátkem ledna 2020 se uskutečnil jubilejní
20. ročník Tříkrálové sbírky pořádané Charitou
ČR a počtvrté v historii zavítali malí koledníci
v královských kostýmech i do Hostomic.
Přestože tři králové nebyli ze zdravotních důvodů
vždy v plném počtu a v optimální kondici, zpívali,
přáli štěstí a zdraví do nového roku, rozdávali
drobné propagační předměty a získávali finanční
prostředky na různé sociální projekty na pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí.
Celkem se v Hostomicích podařilo vybrat
10 130 Kč, z nichž bude 65 % předáno zapsanému
ústavu Digitus Mise, který v Hostomicích zajišťuje
pečovatelskou službu. Arcidiecézní charita Praha
využije na své projekty 15 % výtěžku, 10 % je určeno
na rozvojové projekty v zahraničí, 5 % půjde na
celostátní projekty Charity ČR a 5 % je režie sbírky.
Všem štědrým dárcům děkujeme a těšíme se za rok
na viděnou.
Kašpar, Melichar a Baltazar Hofmanovi
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Čáp otevírá dětskou skupinu v Běštíně

O. p. s. ČAP poskytuje služby péče o děti od roku 2012
a letos otevře svou již 5. dětskou skupinu v Běštíně u Hostomic. Posláním ČÁPA je
poskytnout všem dětem láskyplný prostor, kde mohou
v kruhu svých vrstevníků růst,
poznávat se, učit se novým
věcem a žít v souladu s přírodou. Naše poslání se nám daří
každý den naplňovat. Důkazem jsou pro mne spokojené
tváře dětí, se kterými se v dětských skupinách ČÁP potkávám pravidelně.

Nová dětská skupina Bílý ČÁP je
určena všem dětem ve věku od 2 let
do 6 let a to s kapacitou 12 míst
a celoročním provozem. O dvanáct
malých čápat se starají a životem je
provází vždy 2 pečující osoby (lektorky). Nabízíme komunikativní, vřelé
a otevřené prostředí, kde se snažíme
vždy o respektující přístup, tělesnou
pohodu, bezpečí, zdravou výživu dětí
a partnerský vztah jak s rodiči, tak
s dětmi v rytmu dne, roku, i celého
života.
Plán výchovy a péče dětské skupiny ČÁP je zaměřen na individuální
rozvoj dítěte, rozvoj jeho motorických dovedností a fyzické zdatnosti,
tvůrčí činnost (práce s různorodým
materiálem - keramická hlína, papír,
přírodniny, vlna, dřevo atd.), rozvoj
komunikačních dovedností a logopedickou prevenci. Velký důraz klademe na spolupráci dětí mezi sebou
a jejich sociální dovednosti tak, aby
každé dítě vědělo, jak se má chovat ke
kamarádovi a jaká pravidla je třeba
dodržovat (umět poprosit/poděkovat, umět se druhému omluvit).
U dětské skupiny se nachází rozlehlá
zahrada s jabloňovým sadem, která
nabízí dětem prostor pro jejich tvůrčí volnou hru (lezení po kmenech,
vodní hry v pískovišti, stavby bunkrů), edukační činnost při přímém
kontaktu s přírodou, ale i dostatek
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prostoru pro relaxaci a odpočinek
(houpací sítě, posezení v sadu).
Na co se ještě můžete do Bílého
ČÁPA těšit?
❚

nové prostory v citlivě
zrekonstruovaném stavení

❚

příroda na dosah – vstup z šatny
rovnou do zahrady

❚

péče o zeleninové záhonky,
stromy a zahradu

❚

krmení morčat a slepiček

❚

každodenní procházky do lesa,
k rybníku, na louky…

Díky tomu, že je projekt finančně
podpořen z Evropského sociálního fondu, můžeme vám nabídnout
příznivou cenu školného, které na
rok 2020 činí 1500 Kč/měsíc. Náklad je daňově uznatelným pro účely
daně z příjmů fyzických osob ve výši
13 000 Kč/rok.
V průběhu jara plánujeme uskutečnit informační schůzku pro rodiče a den otevřených dveří. Provoz
dětské skupiny zahájíme ve středu
1.7.2020. Zájemci o docházku se
mohou přihlašovat již nyní.
Přihláška a bližší informace o provozu jsou ke stažení na našem webu
www.dccap.cz. Fotky, videa, reference a jiné najdete i na našem FB: ČÁP
– školka trochu jinak.
Na viděnou u ČÁPA v Běštíně se těší
Michaela Sarnovská, o. p. s. ČAP
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Mladší žáci SK Hostomice na turnaji v Černošicích 4.1.2020.

Mládež SK Hostomice
Hned o prvním lednovém víkendu se naše mládežnické
týmy rozjely reprezentovat město Hostomice. Mladší
žáci a miniškolička SK Hostomice se vydali stejným směrem, a to do Sportovní haly Věry Čáslavské
v Černošicích u Prahy, kde byly pořádané turnaje pro
ročníky 2007 a 2013.
Jako první se dopoledne představili mladší žáci. Trenér Horník musel sestavu vzhledem k několika omluvenkám doplnit i o mladší hráče z ročníku 2009. Turnaje se zúčastnilo
celkem 8 velmi kvalitních týmů, které byly rozlosované
do dvou skupin. My jsme naši skupinu zahájili remízou
s týmem FK Všeradice ‚A‘ 0:0. Poté jsme inkasovali debakl
s celkem Tempo Praha v poměru 0:9, kdy naši hráči po
úvodních dvou gólech absolutně zápas vypustili a odchodili. V kabině po tomto zápase následoval lehký průvan
a tým si uvědomil, že takto se hrát nemůže. Poslední zápas
ve skupině proti celku SK Doksy hráči odbojovali na 100%
a následovala tak naše první výhra na turnaji 1:0.
Ve skupině jsme se umístili na 3. místě a následovalo utkání
o to, kdo bude hrát o celkové 5. nebo 7. místo. V tomto zápase jsme změřili naše síly s týmem FK Všeradice ‚B‘ a trochu
se štěstím zvítězili 1:0. V posledním utkání na turnaji jsme
opět potkali tým Všeradic ‚A‘. Našim hráčům však již bohužel došly síly a soupeř potvrdil roli favorita vítězstvím 4:1.
Holky a kluci tedy obsadili na tomto velmi dobrém turnaji zaslouženou konečnou 6. příčku. Dle slov trenérů nebyla
spokojenost pouze s druhým zápasem ve skupině, v ostatních utkáních jsme předvedli bojovný a fotbalový výkon.
Konečné pořadí turnaje - mladší žáci - 4.1.2020: 1. Tempo Praha, 2. SK Doksy, 3. Senco Doubravka, 4. SK Vinařice,
5. FK Všeradice ‚A‘, 6. SK Hostomice, 7. Cembrit Beroun,
8. FK Všeradice ‚B‘
Gratulujeme!

Sobotní odpoledne pokračovalo v Černošicích turnajem
ročníků 2013, jehož se zúčastnila hostomická fotbalová školička. Nutno zmínit, že Hostomice byly jediným
týmem na tomto turnaji, který pocházel z berounského okresu, ostatní týmy přijely z jiných okresů a krajů.
Našimi soupeři byli: 1.FK Příbram, SK Benešov, Fotbalová Akademie Kladno, TJ Milín, Uhelné sklady Praha,
Velké Popovice, SK Poříčí nad Sázavou.
Naše školička absolvovala takto kvalitně obsazený turnaj
vůbec poprvé a musíme říci, že ostudu neudělali, ba naopak.
Turnaj se hrál systémem „každý s každým“ a výsledky nebyly
evidované, protože v této kategorii je celkovým vítězem každý tým. Bylo krásné vidět, jak naši hráči bojují na maximum
a i proti fotbalovějším soupeřům nevypustí jediný souboj.
Náš tým byl stejně jako mladší žáci doplněn o mladší hráče
ročníku 2014. Pro statistiky však přece jen musíme uvést,
jak jsme dopadli: připsali jsme si 2 cenné výhry a obdrželi
5 porážek (trenéři zapisují výsledky pro své účely). V turnaji jsme vstřelili několik krásných branek, které byly vždy
oceněny potleskem od nejvěrnějších fanoušků: rodičů dětí.
Gratulujeme!
Trenérům Robertovi a Jiřince ukázal tento turnaj, na čem
ještě musíme zapracovat, ale také potvrdil, kolik fotbalových
talentů máme u nás v Hostomicích, a že cesta, kterou jsme
zvolili, je ta správná.
Proto budeme i nadále navštěvovat turnaje tohoto typu, aby
se hráči měřili s dobrými soupeři a byli připraveni na soutěž, do které vstoupí na podzim tohoto roku.
Držte nám palce!
Za SK Hostomice Luděk Báchor

Fotbalová školička SK Hostomice na turnaji v Černošicích
4. ledna 2020.
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MŠ HOSTOMICe

z mATEŘSKé
ŠKOLY
❚ dne 8.1.2020 se v Mateřské
škole Hostomice v Bubenické ulici uskutečnila tradiční Tříkrálová
sbírka. Děti si vyrobily královské
koruny a seznámily se s pojmy:
tradice, koleda, pranostika, sbírka.
Tříkrálová sbírka slavila 20 let své
existence. Ukazuje sílu lidské solidarity. I naše MŠ se do sbírky zapojila. Králové nám zazpívali a my jim
přispěli do kasičky na dobrou věc.
❚ 16.1.2020 nás navštívilo divadlo zvoneček s loutkovou pohádkou Sněhová královna.
Po skončení pohádky si děti loutky
prohlédly. Pohádka plná hezkých
písniček se nám líbila.
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SmALT NEjSOU jENOm HRNCE
Smaltované nádobí všichni znáte, cedule s názvem ulic či čísla
popisná také. ale věděli jste, že se dají vytvořit i smaltované obrazy?
Ve Frýdlantu nad Ostravicí mají dílnu uměleckého smaltu, kde se
takové obrazy rodí.
Ocelový plech, který se použije na
obraz, musí být nejdříve mechanicky
upraven. Zabrousí se ostré hrany, popřípadě vytvoří otvory na zavěšení.
Plech se může také různě proděrovat,
vytvořit požadovanou strukturu, nebo
navařit dráty či další kousky plechu.
Záleží na fantazii umělce.
Na takto upravený plech se nanese základní smalt a vypálí. Tento smalt je
jiný než barevný technický smalt a bez
základní vrstvy by barevný na plechu
nedržel.
A co je to vlastně smalt?
Základ smaltů tvoří frita. Oxidy tvořící
sklovitou fritu získáme ze surovin na
bázi sklářských písků, živců, uhličitanů atd. Vzniklá tavenina speciálního
chemického složení se prudce ochladí. Následně se mele v kulových mlýnech na prášek, přičemž se přidávají
i další látky např. barvící, kalící apod.
Frita převážnou mírou určuje funkční
a technologické vlastnosti sklovitého
smaltového povlaku. Přesné technické
složení najdete v odborných knihách.
Připravený smalt se rozdělá s vodou.
Hustota smaltéřské suspenze (břečky)
je na každém umělci. Ke stříkání je
potřeba směs řidší než k polévání
a k tupování naopak hustší. Záleží na
zvoleném druhu aplikace.
Bohužel technický smalt má omezenou
škálu barevnosti. Při výrobě hrnců, forem na pečení či cedulí to nevadí. Jenže
pro tvoření obrazů různé odstíny chybí.
Naštěstí se dají technické smalty mezi
sebou míchat. Je to ale alchymie a také
„sázka do loterie“. Nikdy se nenamíchá
stejný odstín 2× a nikdy se neví, jak
„vyleze“ z pece. Pokud na tom hodně
záleží, je vhodné udělat vzorník právě
namíchaných a používaných barev. Až
na průhledný smalt jsou všechny krycí.
Ale pokud se krycí smalt více naředí
vodou, i ten se může stát průsvitným.
Každá vrstva po nanesení musí
uschnout. Po vysušení se do ní může

pomocí různých pomůcek „vyrývat“
obraz. Následně se vrstva vypálí, nechá zchladnout a stejným postupem
se pokračuje dále. Nanese se mokrý
smalt (různě barevný) pomocí malby
štětcem, poléváním, stříkáním, otiskováním, tupováním atd. Nechá se
uschnout, dotvoří se a vypálí. A to celé
i 6× až 8× za sebou. Prostě dokud není
autor díla spokojen.
Smalt se vypaluje při teplotě 800 až
850 °C a zhruba 5 minut. Zase záleží
na více faktorech, které dobu i teplotu
určují – na složení smaltu, na tloušťce
nanesení nebo na síle plechu. To přesně ví člověk (palič), který pec obsluhuje. U výrobků jako jsou hrnce nebo
cedule je to přesně dané. Plech má
stále stejnou sílu, při nanášení smaltu se používá stále stejná technologie
apod. U obrazů je to
pokaždé jiné. A o to
zajímavější :-)
Do takového dobrodružství jsem se pustila zhruba před třemi roky. A to vlastně
náhodou. Vždy mne
zajímal
smaltovaný šperk. Přihlásila jsem se tedy na
kurz. Výroba šperků
je jiná. Používají se
jiné smalty, které se
mezi sebou nemíchají, nanáší se převážně
sypáním a práce na
nich je „titěrnější“. Se
svou zkušeností jsem
se svěřila kamarádce
z Olomouce. Ta mi
vyprávěla, že se právě
vrátila ze smaltování ve Frýdlantu nad
Ostravicí, kde mohla
tvořit velké obrazy.
To mne nadchlo. Přeci jen… na čtverečku

3×3 cm se nemůžete nijak „rozmáchnout“. Domluvily jsme se, že až bude
další možnost smaltování, připojím se.
Tak proč ne, Ostrava skoro za rohem,
Frýdlant od ní co by kamenem dohodil
a pár hodin ve vlaku mne nemůže odradit. Práce ve smaltařské dílně se mi
zalíbila, smaltování nadchlo. A od té
doby „v tom jedu“.
Už 7 let bydlím, pracuji a tvořím
v Hostomicích. Mojí profesí je převážně knižní grafika. Jsem malířka – kreslím a maluji snad celý život, zabývám
se výtvarnými grafickými technikami,
maluji na hedvábí. Pořádám různé
výtvarné kurzy. Poslední 3 roky jsem
i výtvarnice – smaltérka.
Od roku 2006 své obrazy vystavuji
a to nejen v České republice, ale také
v Německu nebo Itálii.
V termínu 24. 1.–5. 4. 2020 jsou některé mé smaltované obrazy vystaveny v Modrém domečku v Řevnicích.
Srdečně vás zvu na prohlídku :-)
Olga Kuchtová
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společenská rubrika / inzerce

Úřední hodiny
na Městském
úřadě
v Hostomicích
pondělí 8.00 - 17.00 hod.
středa 8.00 - 17.00 hod.
polední přestávka je
od 11.30 do 12.15 hod.
Po telefonické domluvě
se můžete na příslušné
odbory MěÚ objednat
i v neúřední dny.

Kontakty:

Pozvánka
Spolek rodičů a přátel Základní
školy P. Lisého Hostomice
si Vás dovoluje pozvat na

ŠKOLNÍ PLES ,

který se koná v sobotu dne
15. února 2020 od 20.00 hodin.
K tanci a poslechu hraje
skupina Spektrum.

Matrika tel.:
311 584 611
Stavební úřad tel.:
311 584 213
Pokladna tel.:
311 584 101
Vzpomínky
■ Dne 8. 2. 2020
uplyne jeden smutný
rok, kdy nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček, bratr a strýc
pan Václav Polívka.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, dcery s rodinami a sestra
Jaroslava s rodinou.
■ Dne 18. 2. 2020
uplyne 29 let, co nás
navždy opustil náš
milovaný
tatínek
a
dědeček
pan
Karel
Kocourek
z Bezdědic. Kdo jste
ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Za vzpomínku děkují,
dcera Dobruš a synové Kája a Pepa
s rodinami.
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Bohatá tombola.
Výtěžek z plesu bude použit na nákup
školních pomůcek a potřeb.
ZUBNÍ POHOTOVOST
Únor 2020
■ 1. a 2. 2. MUDr. Alena Pániková
Beroun, Hradební 152
tel.: 607 065 760
■ 8. a 9. 2. MUDr. Jan Joukl
Králův Dvůr, Průmyslová 614
tel.: 728 349 403
■ 15. a 16. 2. MUDr. Jan Joukl
Králův Dvůr, Průmyslová 614
tel.: 728 349 403
■ 22. a 23. 2.
MUDr. Monika Růžičková
Zdice, Čs. Armády 895
tel.: 311 685 674
■ 29. 2. a 1. 3. MUDr. Zalina Sozieva
Beroun, Havlíčkova 1732/3
tel.: 727 836 818

Městská knihovna Hostomice
bude od 10.2. do 14.2.2020

UZAVŘENA

z důvodu čerpání dovolené
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