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Školní hřiště
ZŠ Hostomice
Vážení občané,
v posledních Hostomických listech jsme vás informovali o tom,
že jsme v průběhu prázdnin obdrželi z Ministerstva pro místní
rozvoj příslib dotace, další informace byla, že Město Hostomice
vybralo zhotovitele této akce

Omezení provozu MěÚ
Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech
v té souvislosti vydaných opatřeních vlády a ministerstev najdete na
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/
FUNGOVÁNÍ ÚŘADU OD 12.10.2020 (do odvolání)
Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020
č. 994 o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 12. října 2020
od 00.00 hodin do dne 25. října 2020 do 23.59 hodin ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci svých pracovišť
zavedly opatření spočívající v:
1.		 omezení rozsahu úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu v rozsahu pěti
hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost; o změně úředních
hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních
deskách;
PONDĚLÍ: 11.00 – 12.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.

STŘEDA:

13.00 – 14.00 hod.

8.00 – 12.00 hod.

V neúředních hodinách bude MěÚ uzamčen. Telefonní kontakty na zaměstnance
úřadu: https://www.hostomice.cz/KONTAKTY
Rád bych vás s ohledem na vývoj situace s nákazou Covid-19 POŽÁDAL, abyste
v rámci zachování zdraví úředníků MěÚ Hostomice, a tím plné funkčnosti tohoto
úřadu, zvážili nutnost osobní návštěvy úřadu a MAXIMÁLNĚ využívali elektronické pošty, datové schránky, telefonických konzultací a objednávání se přes web
úřadu a tím snížili koncentraci lidí na jednom místě.
Vít Šťáhlavský, starosta města Hostomice

a vítězem se stala firma TUBEKO
SPORT spol. s r.o.
Nyní jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 70% celkových
uznatelných nákladů akce.

Informace pro občany:
Na www.hostomice.cz naleznete aktualizovaný harmonogram akce „Přístavba a stavební
úpravy MŠ Hostomice“.

Výzva pro spolky
v našem městě
Podání žádosti o finanční podporu mohou spolky na rok 2021
podat v podatelně MěÚ Hostomice nebo na email:
d.hrdlickova@hostomice.cz
nejpozději do 18.11.2020.

hasiči hostomice

Oznámení
Vážení spoluobčané,

Bohužel, i v tomto případě z důvodu COVID-19 se tato akce,

je nám to velice líto, ale z důvodu nařízení vlády

tak jak jste byli v uplynulých letech zvyklí, v takovém roz-

o protiepidemiologických opatřeních v souvislosti
s COVID-19, rušíme plánovaný Lampionový průvod
ulicemi Hostomic.

sahu konat nebude. V případě, že by do 29. listopadu (to je
datum, na které letos vychází první adventní neděle) došlo
na takové rozvolnění epidemiologických opatření, za kterých bychom mohli alespoň v částečném rozsahu uspořá-

Velice se omlouváme, že letos nemůžeme z výše uvedeného

dat a užít si předvánoční atmosféru rozsvícením vánočního

tuto akci, která se stala velice oblíbenou u všech věkových

stromu, setkat se a popovídat si s přáteli u teplého svařáku

vrstev obyvatel Hostomic a širokého okolí pro vás uskuteč-

a poslechnout si při tom koledy a vánoční písně, budeme se

nit. Věříme, že nám i nadále zachováte přízeň i v této výjimečné a složité době, kterou společně ve zdraví překonáme tak, abychom se příští rok mohli na této, ale i na jiných
akcích pořádaných naší organizací společně opět sejít a užít
si tak neopakovatelnou pohádkovou atmosféru.

Druhou, hojně navštěvovanou kulturní akcí, kterou
náš sbor ve spolupráci s městem Hostomice ke konci roku pořádá, jsou Adventní trhy s rozsvícením

snažit tuto akci uspořádat s tím, že bychom se úplně nedrželi data 29. 11., ale posunuli symbolické rozsvícení stromu
o týden, nebo dva blíže k Vánocům. Vše bude samozřejmě
záležet na tom, jak se momentální situace bude dále vyvíjet
tak, abychom na ni dokázali co možná nejlépe zareagovat.
O případném datu konání akce vás budeme informovat na
webových stránkách města Hostomice a na facebooku Hasiči Hostomice.
Děkuji za pochopení.

vánočního stromu a s vánočním představením ma-

Za Sbor dobrovolných hasičů Hostomice,

lých i velkých hasičů a dalších účinkujících.

starosta sboru Petr Šinágl

Ozdobme naše město
Pomalu se blíží vánoční čas a my bychom v tomto

spoluobčanům, sousedům, známým a všem těm, kteří v čase

čase všichni společně alespoň na chvíli měli odhodit

vánočním naše město navštíví.

ze sebe starosti, stres, strach, strach o naše blízké,

Nejde nám ani tak o honosné a zářivé výzdoby vašich domů,

o sebe, o práci a zkusit myslet pozitivně v této době
plné nejistoty, zákazů, nařízení a komplikací.
Alespoň na chvíli, na pár dní, se společně pokusit navodit
v sobě vánoční atmosféru a předávat ji jeden druhému.
Přestat lamentovat a naříkat nad vším tím omezujícím
a svazujícím. Pokusme se všichni společně v sobě samých
najít pozitivní energii, pokusme se rozzářit naše nitra,
naše domovy. Ozdobme se úsměvy, ozdobme se Vánocemi
a adventním časem, který už pomalu klepe na dveře našich

oken, předzahrádek atd. Jde nám hlavně o to, aby z vašich
výzdob byl cítit pravý duch Vánoc, lidskost a úsměv.
Fotografie svých vánočně vyzdobených domů můžete posílat
na Facebook – Hasiči Hostomice. A dobrá zpráva pro ty, kteří
tuto možnost posÍlání nemají je ta, že v průběhu vánočních
svátků se naši členové rozjedou po celých Hostomicích
a budou poctivě a nezaujatě hodnotit vaše výzdoby. Tři
nejlepší, (dle našeho názoru) nejoriginálnější a nejkrásnější
výzdoby budou odměněny malými dárky.

domovů. Pokusme se nahradit naše tradiční adventní

Budou přece Vánoce, tak si je společně užijme.

setkávání na náměstí v Hostomicích tím, že vyzdobíme naše

Vážíme si všech, kteří se do této akce zapojí a všem předem

domovy a udělejme radost nejen sami sobě, ale také našim

moc a moc děkujeme.
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SK HOSTOMICe

sK HOstOmice z.s.
mladší žáci

SK Hostomice / TJ Slovan Lochovice - SK doubravan
Újezd 6:0
Další fotbalový víkend začal netradičně již ve středu 23.9.2020, kdy naši mladší žáci přivítali poslední celek soutěže - Újezd. Očekávala se hladká výhra
a dobré kombinace. Bohužel pro náš tým platí, že čím horší
soupeř, tím horší i náš výkon. Soupeře jsme sice téměř nepustili na naši obrannou polovinu, ale vázla nám kombinace
a přechod před soupeřovu branku byl občas kostrbatý. Síla
našeho týmu se ovšem musela projevit a po zásluze jsme
vstřelili několik krásných gólů. Skóre utkání se zastavilo
na poměru 6:0 pro tým Hadraby a Kropáče. Nechceme ale
usnout na vavřínech a stále je co zlepšovat!
Branky: Hadraba 2x, Kropáč, Bastl, Parkán, Mikitinec
Další utkání odehráli mladší žáci v pátek 2.10.2020 v derby
se sousedními Neumětely.
Sestava SK Hostomice / TJ Slovan Lochovice: Toť - Hadraba,
Kropáč, Toth, Parkán [K], Hnízdil, Vrána, Bastl, Mikitinec,
Frajtág, Nguyen
Očekávalo se těžké utkání pro naše kluky, ale ti do zápasu
vstoupili velmi aktivně a hned ve 2. minutě se ujali vedení zásluhou Lukyho Totha. Poté nás zachránilo v 10. minutě břevno po hlavičce domácího útočníka. Až na tento moment jsme
celý první poločas jasně přehrávali domácí tým a po zásluze
v něm rozhodli o vítězství. Ve 14. minutě zvýšil na dvougólový rozdíl střelou k tyči Standa Hadraba. Další krásný moment přišel o chvilku déle, a to když po centru z rohu zavěsil
hlavou kapitán Jirka Parkán. Do konce
poločasu jsme stav utkání navýšili ještě o dvě branky a k tomu zahodili penaltu. Do kabin se šlo za stavu 0:5 pro
náš tým.

domácí hráči přece jen dočkali čestného úspěchu a po zásluze stanovili konečný výsledek na 1:7.
Gratulujeme k výbornému výkonu a také k udržení první
příčky ve skupině B!!!
V pátek 9.10.2020 mladší žáci odehráli další – v měsíci
říjen bohužel poslední – zápas. Soupeřem jim byl spojený
tým Broumy / Hudlice. Postavení v tabulce značilo náš tým
jako favorita a kluci to také během zápasu potvrdili. Vstřelili
osm krásných branek a po zásluze zvítězili.
Sestava SK Hostomice / TJ Slovan Lochovice: Toť - Hadraba,
Kropáč, Toth, Parkán [K], Hnízdil, Vrána, Bastl, Mikitinec,
Frajtág, Časar, Houska, Mackovič
Branky: Toth 4x, Hadraba 3x, Mackovič
Držíme tedy pořád první místo v naší skupině okresního
přeboru. Bravo a gratulujeme!!!

Druhý poločas jsme začali opět aktivně a na jeho začátku vstřelili v pořadí
šestou branku. Po naší brance se hra
vyrovnala a odehrávala se především
uprostřed hřiště. Domácí se tlačili do
útoku s touhou vstřelit alespoň čestný úspěch. Proti tomu byl ovšem náš
brankář Radovan Toť, který pochytal
několik nebezpečných nájezdů a střel.
Naopak se podařilo vstřelit další branku našemu týmu, když míč do sítě poslal Honza Bastl. Ke konci utkání se

3

sk hostomice

Mladší přípravka
Fotbalový víkend pokračoval v sobotu 3.10.2020. V dopoledních hodinách se představila naše mladší přípravka na svém druhém mistrovském
turnaji, který se odehrál tentokrát ve
Všeradicích.
Do turnaje jsme nastoupili s velkou
chutí dát více gólů soupeřům, ale
také zlepšovat herní projev a kvalitu
kombinací a nahrávkami mezi hráči,
dostávat se v útoku na dostřel brány
soupeře. To se v prvním zápase proti Velkému Chlumci začalo plnit, ale
po náhodných odrazech míče nás

soupeř potrestal a dostal se do třígólového vedení. Touha po vítězství nás
nezlomila a dokázali jsme tento zápas
zdramatizovat na rozdíl jednoho gólu.
V posledních pěti minutách nás však
soupeř potrestal za individuální chyby
a nakonec zvítězil 5:2. Ve druhém zápase se Všeradicemi jsme potvrdili naši
herní kvalitu a dokázali jsme kontrolovat zápas do konečného stavu 5:3 pro
nás. Náš třetí zápas byl proti našemu
druhému týmu, který hraje pod hlavičkou TJ Felbabky. Během utkání jsme
předvedli náš nejlepší výkon. Převážnou většinu zápasu jsme se zkušenějšímu týmu dokázali vyrovnat a dlouhé

minuty se čekalo na první gól, který po
individuální šanci proměnila Felbabka. Náš gól byl ale ve vzduchu a tým si
ho po výborném výkonu také zasloužil. Gól padl z následného protiútoku
a stav se vyrovnal. V poslední minutě
zápasu Felbabka strhla vedení na svou
stranu a zvítězila tak 2:1.
Na turnaji jsme obsadili krásné třetí
místo, ale naším úsilím a herním projevem určitě pomýšlíme do dalších turnajů i na vyšší příčky.
Mladší přípravka se zúčastnila již
třetího turnaje ve své skupině D, který
organizoval v sobotu 10.10.2020 sousední Chlumec. Holky a kluci statečně
bojovali v deštivém počasí, předvedli
několik krásných akcí a vstřelili několik krásných branek. Tým si připsal
vítězství proti Všeradicím a prohry
s týmem Chlumce a naším druhým týmem, který hraje pod názvem TJ Felbabka, ve kterém hrají i kluci z Hostomic. Týmy chtějí směrem do budoucna
spolupracovat a vypadá to, že budeme
mít super fotbalisty!
Pořadí turnaj Chlumec:
1.
2.
3.
4.

SK Chlumec - 9 bodů
TJ Felbabka - 6 bodů
SK Hostomice - 3 body
FK Všeradice - 0 bodů

Gratulujeme všem týmům!
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Dospělí
TJ Sparta Podluhy - SK Hostomice 3:1
V sobotu odpoledne zajižděl tým dospělých na horkou půdu do Podluh,
kde byl naplánován šlágr kola III. třídy.
Jednalo se o souboj vedoucího týmu
s druhým týmem tabulky. Trenérské
trio Staněk, Plecitý M., Roubík nemohlo počítat s účastí zraněného Michala
Kubišty a poslalo na hřiště tuto základní jedenáctku:
Špatenka - Císař (Plecitý M.), Šereda
(Hadrava), Hornát, Fatka - Spousta,
Rylich (Kačírek O.), Štyler (Kodad),
Hejduk, Bárta - Kačírek J.
Začátek utkání byl z naší strany nebojácný a v prvních deseti minutách jsme
se snažili kombinovat a hrát po zemi.
Domácí pouze nakopávali míče a hráli
na náhodu. Ve 20. minutě došlo v našem vápně ke kontaktu našeho obránce
s útočníkem domácích a sudí Červenka nařídil pokutový kop. Ten s přehledem domácí hráč proměnil - 1:0. Tento
moment vyvolal negativní emoce na
naší lavičce a výustil až vyloučením
našeho trenéra Petra Staňka. Po chvilce jsme byli zpět a soustředili se jenom
na fotbal. Do konce poločasu jsme opět
převzali otěže zápasu a začali se tlačit
před branku domácích. Bohužel jsme
nevyužili dobře se vyvíjející akce v podání Romana Spousty a Honzy Kačírka. Naše levá strana začala přehrávat
domácí obranu a společně se středem
hřiště jsme se začali tlačit do kýžené
branky. Ta přišla ve 41. minutě, kdy se
Vašek Štyler ujmul míče po vhazování
autu, obešel domácího hráče a poslal
míč levačkou do vápna. Centr domácí brankář podběhl a Jan Kačírek poslal míč hlavičkou od země do břevna.
Míč se naštěstí odrazil k zády stojícímu
Kamilovi Hejdukovi, který se výborně

zorientoval a poslal míč do sítě - 1:1!
Po zásluze jsme tedy vyrovnali a šlo se
do kabin za nerozhodného stavu.
Do druhého poločasu ovšem nastoupil
za naše barvy jiný tým. Kluci úplně vypadli z tempa a přestali běhat. Hned ve
47. minutě se ujali domácí vedení, když
po centru z rohu zavěsil nikým nehlídaný domácí útočník hlavičkou do naší
sítě - 2:1. Naše vlažnost pokračovala
a domácí nás začali mačkat před naše
velké vápno. Následoval další jakýsi
kontakt v našem vápně a rozhodčí Červenka nařídil druhý pokutový kop ve
prospěch domácího týmu. Ten skvělým
zákrokem chytil Michal Špatenka, ale
bohužel nikdo z našich míč nedobíhal
a exekutor pokutového kopu v pohodě
míč doklepl do naší sítě - 3:1! Po tomto momentu se útočná kola domácích
ještě více zrychlila a pomohla k tomu
i vlastně neexistující středová řada
Hostomic, která se jakoby úplně vypařila. V rozmezí 53.-60. minuty se na
naši branku valil útok za útokem a pouze díky famózním zákrokům našeho

gólmana se skóre neměnilo. Jednou nás
zachránila i kovová konstrukce. Ba co
víc, lepila se na nás zranění a postupně
museli vystřídat Štyler, Šereda a Rylich.
Osud utkání jsme ovšem nezabalili
a mohli snížit na rozdíl jediné branky
po velké šanci Hadravy, ale jeho střela
šla bohužel vedle. Další šanci měl Kamil Hejduk, a opět mířil vedle. Byla
velká škoda, že jsme nesnížili, zápas
byl pořád hratelný. Nicméně jsme do
konce utkání střídali chvilky, kdy jsme
chtěli hrát a kdy ne. Na domácího
brankáře šlo bohužel minimum střel
a bez toho gól nepadne...
Připsali jsme si tedy druhou prohru
v sezóně a musíme uznat, že zaslouženou. Domácí tým byl lepší a chtěl
vítězství víc. My jsme byli zejména ve
druhém poločase bojácní a fyzicky ne
tak dobří jako soupeř. V neúplné tabulce držíme zatím 2. místo, ale svá utkání
ještě mají k dobru Újezd, Loděnice B
a Osek. Hýskov už má stejně bodů jako
náš tým.
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SK Hostomice - FK Všeradice 3:2
10. října jsme na našem hřišti přivítali v derby FK Všeradice.
SK Hostomice nastoupil v této sestavě: Špatenka - Štyler,
Hornát [K], Šereda, Fatka - Spousta, Rylich, Kubišta, Hejduk,
Roubík (Bárta) - Kačírek J. (Císař)
Začátek utkání byl z obou stran opatrný a první vážnější
akce přišla až v 10. minutě, kdy zahrozili hosté, ale jejich
střela šla vedle branky. V 16. minutě se už téměř střídalo
v našem týmu, kdy Jan Roubík končil svou hráčskou kariéru
a toto střídání bylo naplánované. V ten samý moment
dostal právě Honza míč na svou kopačku, posunul si jej
a nekopromisně ho poslal levačkou z 25 metrů do levého
horního rohu všeradické branky - 1:0!!! Tomu se říká
rozlučka jak má být! Po úvodní brance už Honza skutečně
vystřídal. SK Hostomice mu děkuje za jeho hráčskou kariéru
a přeje mu vše nejlepší na poli funkcionářském. Naše vedení
ale kluky lehce ukolíbalo a přenechali jsme hru soupeři,
který trestal. Po našich velkých chybách, kdy jsme několikrát
nedůrazně odehráli balón a také nechali soupeře dorážet
ve velkém vápně, Všeradice v rozmezí mezi 23.-25. minutou
skóre zápasu otočily. To byla pro naše kluky ledová sprcha,
ale o to víc zvýšil tým svoje otáčky. Bohužel opět nás tlačila
bota při proměňování šancí a tutovky Karla Bárty a Romana
Spousty kýženou brankou neskončily. Stav 1:2 vydržel až do
poločasu.
Po přestávce jsme nastoupili s cílem otočit utkání v náš
prospěch a zvítězit. Po většinu utkání jsme měli míč na svých
kopačkách, ale kluci chtěli někdy až moc a řešili situace zbrkle
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a ukvapeně. Snažili jsme se hrát spíše vzduchem a to nebylo
pro hosty velké nebezpečí. V 55. minutě došlo ke kontaktu
ve velkém vápně mezi naším Janem Kačírkem a hostujícím
brankářem - bohužel píšťalka sudího zůstala němá. Soupeře
jsme tlačili na jeho půlku a začali jsme posléze vysouvat
kapitána Hornáta do středu hřiště. To byla šance pro hosty,
kteří hráli pouze na rychlé protiútoky a naše hra vabank
jim napomáhala. Kolem 70. minuty šli hostující útočníci
několikrát sami na brankáře Špatenku, ale ten dvakrát míč
fantasticky zlikvidoval a držel náš tým nad vodou. Obránci
museli také hasit šance hostů až na poslední chvíli skluzy
a bloky. Čím více jsme se tlačili dopředu, tím více jsme
chyběli ve středu hřiště. Stále jsme málo kombinovali
a nevyužívali naší větší fotbalovosti například v soubojích
1 na 1, do kterých jsme si moc netroufali. V 82. minutě se
na nás konečně obrátilo trochu štěstí a snaha našich kluků
byla odměněna vyrovnávací brankou v podání Ládi Rylicha,
který vystřelil zpoza vápna a míč po několika tečích skončil
v bráně hostí - 2:2! Zbytek zápasu jeli kluci už na doraz
a chtěli strhnout vítězství na naši stranu. Rozuzlení přišlo až
v 91. minutě, kdy se konečně chytil centrovaný balón, který
poslal do vápna Honzík Kačírek a Kamil Hejduk těžkou tečí
zajistil důležité vítězství pro SK Hostomice!!! Po vstřelení
vítězné branky vybuchla obrovská radost našich kluků na
hřišti a celého realizačního týmu.
Za odvedený výkon a snahu, kterou kluci vynaložili po celý
zápas, jsme si vítězství zasloužili!
Hoši, děkujeme a gratulujeme!!!
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sk hostomice

Miloslav Kubrycht st. oslavil 60!
Během domácího utkání se Všeradicemi, které se konalo v sobotu 10.10.2020,
oslavil svoje jubileum dlouholetý funkcionář SK Hostomice pan Miloslav
Kubrycht. Výbor klubu a hráči týmu dospělých pogratulovali Mildovi
po utkání a předali mu krásné křeslo v barvách jeho milovaného klubu
SK Slavia Praha. Mildo, ještě jednou Ti gratulujeme k tvým kulatým narozeninám
a přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěchů!

Loučení „Roubase‘‘ s kariérou!

Náš dlouholetý člen, hráč a nyní vedoucí týmu dospělých
Jan Roubík se v utkání proti Všeradicím loučil se svojí fotbalovou kariérou. Hráč, který nosí na dresu číslo 16, byl
v základní sestavě domácích a střídal v symbolické 16. minutě zápasu. Honza si ovšem na rozlučku připravil nádherný
fotbalový moment, a to když v právě běžící 16. minutě dostal přihrávku, popotáhl si míč a nádhernou střelou z dálky

vymetl pavučiny v horním růžku branky. Rozloučení tedy

bylo jak se patří! K rozlučce obdržel dárkový koš a tradiční
sako znamenající jeho odchod do funkcionářského sektoru.
Honzo, ještě jednou velké poděkování od celého SK Hostomice a vážíme si toho, co jsi pro náš klub udělal či pořád
děláš!

Za SK Hostomice Luděk Báchor
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MŠ hostomice

Z mŠ Hostomice
❚ Byl 12. říjen 2020, den jako každý jiný – aspoň si
to děti ve třídě myslely. Spletly se. Tento den k nám
do třídní party „Ohniváčků“ přibyl jeden člen
- Opice Moja!
Od tohoto dne s námi začala prožívat dobrodružství.
Hraje si s námi hry, cvičí, kreslí, … je to naše nová kamarádka. Nejlepší na tom je, že Moja o víkendu nebude
muset být sama ve školce!
Každý víkend totiž půjde s někým domů, aby poznala
rodiny svých nových kamarádů. Moja má svůj deníček,
do kterého jí pomůžeme zapsat všechny její zážitky !
Je to bezva !
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MŠ/ZŠ HOSTOMICE
❚ Noc s Andersenem - S dětmi jsme se připojili
k celosvětové akci Noc s Andersenem. Společně jsme prožili
večer a noc ve školce, plnili jsme různé úkoly. Děti prošly
stezku odvahy kolem čarodějnice a mohly si pak uloupnout
perníček z chaloupky. Večer jsme si všichni užili při stínové
pohádce, vyřádili jsme se při pyžamové párty.
❚ Vycházka na Šiberák - Modrásci využili příznivého
počasí a vydali se na celodopolední vycházku s úkoly.
Dopoledne jsme plnili různé soutěžní úkoly včetně her
s přírodninami.
❚ Halloween - V posledním říjnovém týdnu se Modrásci
a Žluťásci převlékli do strašidelných kostýmů. Úkoly
a soutěže nás provázely po celý týden.

Zeměpisně-historická vycházka

V pátek 9.10.2020 jsme uspořádaly zeměpisno-historickou vycházku v okolí Hostomic pro žáky 6. tříd.
Během celého dopoledne žáci hráli hry na stmelování
třídního kolektivu. Žáci také skládali mapu Hostomic
a okolí, dozvěděli se zajímavé informace o historii

města a tvořili pravěká zvířata z přírodního materiálu.
Tímto bychom také rády poděkovaly členům osady
Zubrín, že nám poskytli místo, kde jsme mohly s žáky
strávit příjemné chvíle.
Mgr. Daniela Fatková, Mgr. Kristýna Kroupová
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společenská rubrika / inzerce
Vzpomínky
■ 21.11.2020 to

budou 3 roky,
co nás navždy
opustila Jaroslava
Černá.
Za tichou vzpomínku děkuje
vnučka Markéta

Přijmeme

kuchaře / kuchařku
Školní jídelna Hostomice,
příspěvková organizace
Bezdědická 245, 267 24 Hostomice
přijme na hlavní pracovní poměr

kuchaře/kuchařku.
Požadujeme:
■ platný zdravotní průkaz
■ trestní bezúhonnost
■ spolehlivost, pracovitost,
schopnost práce v kolektivu
■ vyučení v oboru výhodou

Nabízíme:
■ stabilní zázemí, příjemný
kolektiv, odborná školení
■ platové podmínky podle
§ 5 odst. 1 nařízení vlády
č. 341/2017 Sb. v platném
znění a přílohy č. 1, po
uplynutí tříměsíční zkušební
lhůty také osobní příplatek
■ tříměsíční zkušební doba,
poté smlouva na dobu určitou
na 1 rok (následně smlouva
na dobu neurčitou)

Předpokládaný nástup: ihned
Zájemci o výše uvedenou pozici
doručí svůj životopis do Školní
jídelny Hostomice.
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Domov Hostomice – Zátor
přijme pracovníky na pozice:
Údržbář
❚ Požadujeme: výuční list technického směru, řidičský průkaz
sk. B, manuální zručnost, schopnost udržovat běžná zařízení ve
funkčním stavu, poctivost, zdvořilost, klid v jednání se seniory
a otevřenost při týmové práci a řešení problémů, zodpovědnost,
bezúhonnost
❚ Nabízíme: platové ohodnocení dle tarifních tabulek, osobní
příplatek po zkušební době, zaměstnanecké benefity – příspěvek
na stravování, dovolenou, kulturní a sportovní vyžití, pracovní doba
11 h v denním režimu včetně víkendů, dovolená 5 týdnů

Skladová účetní
❚ Požadujeme: střední odborné vzdělání ekonomického
zaměření zakončené maturitní zkouškou, uživatelská schopnost
práce PC, organizační schopnosti, schopnost jednat s dodavateli,
schopnost spolupráce s dalšími pracovníky ekonomického úseku,
klid v jednání se seniory, zodpovědnost, bezúhonnost
❚ Nabízíme: platové ohodnocení dle tarifních tabulek, osobní
příplatek po zkušební době, zaměstnanecké benefity – příspěvek
na stravování, dovolenou, kulturní a sportovní vyžití, dovolená
5 týdnů

Nástup od 1.1.2021 pro obě pozice
CV a motivační dopis s vyznačenou pozicí,
o kterou máte zájem, zasílejte do 5.12.2020
na adresu Zátor 373, 267 24 Hostomice

ZUBNÍ POHOTOVOST
Listopad 2020
■ 7. a 8. MUDr. Martina Tomková,
Beroun, Větrná 984
tel: 774 117 578
■ 14. a 15. MUDr. Eva Trtková,
Králův Dvůr, Průmyslová 614
tel: 602 448 894
■ 17. MUDr. Richard Valta ml.,
Žebrák, Hradní 68
tel: 311 533 384
■ 21. a 22. MUDr. Vladimíra Veselá,
Beroun, Švermova 1591
tel: 601 371 200
■ 28.a 29. MUDr. Dagmar Vrbová,
Beroun, Talichova 825
tel: 311 624 375
Pohotovostní služba stomatologů
je v době od 8.00 do 11.00 hodin.
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