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Poděkování Mgr. Jiřině Walterové

Skvělá kolegyně, výborná
učitelka a organizátorka,
člověk s přirozenou autoritou, kamarádka, která
vždy poradí a pomůže při
řešení pracovních i osobních problémů. Taková je
paní Mgr. Jiřina Walterová, ředitelka ZŠ Pavla
Lisého v Hostomicích.
Na škole pracuje od roku
1972. Místo ředitelky zastává od roku 1990.
Dokázala prosadit vše,
co škola ke svému chodu
potřebovala. Vždy se snažila, aby prostředí školy
bylo pro žáky i učitele
příjemné, aby výsledky
žáků i pedagogů byly co
nejlepší. Dokázala ocenit
každý dobrý nápad a iniciativu druhých. Pod jejím
vedením se na naší škole
vytvořil stabilní a velmi
dobrý kolektiv.
Všichni si jí velmi vážíme,
a protože koncem června
odchází na zasloužený
odpočinek, přejeme jí do
dalších let pevné zdraví
a hodně radosti v osobním životě.
Zaměstnanci
ZŠ Hostomice

co se u nás děje

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 4/2011
konaného dne 18. května 2011 od 18.00 hod. na radnici v hostomicích
Přítomni: V. Šťáhlavský, V. Maršálek,
M. Ulrich, J. Jirák, S. Kubišta, J. Mikeš,
J. Mičan
Omluveni: V. Zachoval, V. Mandík
Zastupitelstvo města Hostomice:
1. Schvaluje:
a) Orgány schůze:
Návrhová komise:
Ing. Jirák, V. Maršálek
Zapisovatel: M.Ulrich
Ověřovatelé zápisu:
J. Mikeš, J. Mičan
Hlasování: 7-0-0
(pro-proti-zdržel se)
b) Program v navrženém znění.
Hlasování: 7-0-0
c) Závěrečný účet města Hostomice
roku 2010 s výhradou – v rámci
schválení závěrečného účtu
zastupitelstvo města schvaluje
vypořádání hospodářského
výsledku z hlavní činnosti města
za rok 2010 takto: hospodářský
výsledek ve schvalovacím řízení,
účet 431 ve výši 2.594.688,45 Kč
bude převeden na účet 432
– nerozdělený zisk, ztráta z minulých let. Hlasování: 7-0-0
d) Rozpočtové opatření č. 2/2011.
Hlasování: 7-0-0
e) Finanční dar Českému svazu včelařů Hostomice ve výši 2.900,- Kč.
Hlasování: 7-0-0
f) Finanční dar Českému rybářskému svazu MO Hostomice na pořádání Dětského rybářského dne
ve výši 1.000,- Kč.
Hlasování: 7-0-0
g) Finanční dar FC Marakana
na pořádání Dětského rybářského
dne v Bezdědicích ve výši
1.000,- Kč. Hlasování: 7-0-0
h) Přijetí věcného daru pro JSDH
Hostomice, a to průmyslového
vysavače od Ing. Zachovala
v hodnotě 2.000 Kč.
Hlasování: 7-0-0
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ch) Přijetí finančního daru od firmy
Mandík a.s. pro JSDH Hostomice,
a to v hodnotě 500 ,- Kč
na pořádání DDětského dne v Radouši. Hlasování: 7-0-0
i) Přijetí finančního daru od firmy
Mecaplast a.s. pro JSDH Hostomice, a to v hodnotě 3.000,- Kč
na její činnost. Hlasování: 7-0-0
j) Finanční dar občanskému
sdružení Klubíčko Beroun ve výši
20.000,- Kč na jejich činnost.
Hlasování: 7-0-0
k) Schválení výše nájemného
za nebytové prostory novinového
stánku ve výši 2.100,- Kč vč. DPH
za měsíc na dobu určitou 5 let.
Hlasování: 7-0-0
l) Prodej pozemku parc. č. 503
v k.ú. Hostomice pod Brdy
p. Husákovi za cenu obvyklou.
Hlasování: 7-0-0
m) Směnu pozemků v majetku města
Hostomice parc. č. 265/3 o výměře
1956 m2 v k.ú. Radouš za pozemky
parc. č. 173/2 o výměře 324 m2
a parc. č. 173/3 o výměře 65 m2
(dle GP č. 141-80/2004) v majetku
pí Shulmanové. Hlasování: 7-0-0
n) Zrušení věcného břemene práva
chůze a jízdy ve prospěch města
Hostomice na pozemku parc.
č. 1227/3 k.ú. Hostomice pod
Brdy, s tím, že bude po dobu
1 roku od zavkladování zrušení
věcného břemene do katastru
nemovitostí umožněn přístup
majiteli sousedního pozemku
parc. č. 1227/4 k.ú. Hostomice
pod Brdy na tento pozemek.
Hlasování: 7-0-0

o) Schvaluje, aby kontrolní výbor
prověřil plnění koncesní smlouvy
VaK Beroun, a.s.
Hlasování: 7-0-0
2. Bere na vědomí:
a) Informaci o havarijním stavu
mostku k nemovitostem parc.
č. 305 a parc. č. 306 v k.ú. Hostomice pod Brdy a o problematice
vlastnictví tohoto mostku.
b) Informaci o výsledku auditu města
Krajským úřadem Středočeského
kraje.
c) Všechny body diskuze.
3. Ukládá:
a) Panu starostovi, aby se pokusil
v okresním archivu dohledat,
kdo stavěl mostek k nemovitostem
parc. č. 305 a parc. č. 306 v k.ú.
Hostomice pod Brdy.
b) Panu starostovi, aby zajistil
nabídky na vypracování projektové
dokumentace na rekonstrukci
mateřské školy v Bubenické ulici.
c) Panu starostovi, aby zajistil opravu
mostu v Radouši dle předchozího
schválení zastupitelstva a dodání
chybějící dešťové vpusti na náves
v Radouši.
4. Ostatní:
a) Odkládá projednání prodeje
pozemků parc. č. 167/10, 167/5
a část 167/1 v k.ú. Radouš do té
doby, než žadatel doloží zaměření
oplocení souboru jeho nemovitostí.
Usnesení bylo schváleno.
Hlasování: 7-0-0

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
■ Příští zasedání zastupitelstva
se uskuteční 22. června 2011 od 18.00 hodin
v hasičské zbrojnici v Radouši.
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Poznejte své
zastupitele

Rozhovor s …
Ing. Jaroslavem Jirákem
-

55 let

-

VŠ elektrotechnická v Plzni,
obor Technická kybernetika

-

správce informačního systému
a počítačové sítě ve firmě MANDÍK a.s.

Zájmová činnost:
pobyt v přírodě, rybařina

Výšlap
Slunné počasí přilákalo v květnu 24 členů STP
k procházce jarní přírodou lesem přes Běřín
Odpočinuli si, odnesli si mnoho pěkných dojmů
přírody i ze setkání s přáteli.

Hostomice
do Jinec.
z kvetoucí
Výbor STP

Plány do budoucna:
ve vztahu k Hostomicím mám v plánu
prosazovat:
-

vybudování bezpečného a osvětleného
přístupu pro pěší z náměstí k firmám
MANDÍK, ALTEKO a firmám v okolí
bývalé cihelny

-

opravu zničených či zbudování nových
chodníků a parkovacích míst na náměstí

-

kompletní dokončení kanalizace
a vodovodu

...o čem ?
Z pověření zastupitelstva se v rámci kontrolní komise zajímám o naplňování smlouvy
mezi Hostomicemi a VAK Beroun, spravující
náš vodovod a kanalizaci. Velkou motivací
mi v minulých volebních obdobích bylo
bránění v rozkrádání majetku Hostomic
(lesy).
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Bezdědická náves se zaplnila dětmi
Již tradičně připravili členové FC Maracana Bezdědice pro děti zajímavé dopoledne u příležitosti jejich svátku. V sobotu 14. května 2011 se konaly na návsi
Dětské rybářské závody.
Hlavní soutěž probíhala přímo na hrázi rybníka uprostřed bezdědické návsi.
Mladí rybáři tu soutěžili o nejdelší úlovek. Ostatní děti si mohly zkusit skákat
v pytlích, házet knedlíky šaškovi do úst, srážet plechovky, zdolávat překážkovou
dráhu, udržet rovnováhu na kladině, stavět pyramidu z kostek a papírových
válečků, mohly lovit rybičky na suchu, malovat a svá dílka hrdě vyvěsit na šňůru
mezi stromy. Největší atrakcí pro děti byl určitě nafukovací hrad a dobrodružná
země, odkud se po celé dopoledne ozýval veselý výskot a smích.
Na nejúspěšnější malé rybáře (Tomáš Zikán, Nikola Špačková, Jan Plecitý,
Matěj Horník, Štěpán Plecitý) čekaly diplomy, pěkné ceny i občerstvení.
Nikdo neodešel bez odměny, každé z 68 dětí dostalo nějakou milou odměnu.
Počasí soutěžícím přálo, dopoledne se vydařilo.
Rádi bychom poděkovali paní Janě Řezníčkové Šorelové za bezplatné zapůjčení
nafukovacích atrakcí, vedení Kostalu, Apokorku, panu Kačenovi z restaurace
Záložna, panu Frýdlovi z Pily Hostomice za věcné dary, i všem ostatním
sponzorům, kteří přispěli k zajištění akce.
Josef Čaboun, FC Maracana Bezdědice
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Informace o hospodaření
v městských lesích
Rád bych touto cestou informoval veřejnost o tom, co se od počátku roku 2011 událo a v současné době se děje v lesích města
Hostomice. Všechny činnosti v lese probíhají dle schváleného
hospodářského plánu s důrazem na přírodě blízké hospodaření.
Rostoucí ceny dřeva na přelomu roku byly motivací k rozhodnutí
začít ihned těžit. Díky velkým mrazům se vytěžené dřevo podařilo
vytahat a odvézt bez poškození přibližovacích linek a odvozních
cest.
Během měsíce března bylo provedeno 5,18 ha prořezávek a probírek lesa do stáří 40 let věku. Od konce března do Velikonoc
probíhalo zalesňování loňských holin po mýtní těžbě smrkem,
borovicí, dubem, bukem, jedlí a pro druhové zpestření bylo
zasazeno i 30 ks třešně ptačí.
Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na dovozu sazenic, jejich
zakládání do školky a samotném sázení stromků. Díky jejich
poctivé práci v současné době téměř všechny z 33000 kusů
zasazených stromků rostou. Výsadby buku sice poškodil pozdní
mráz, ale velká většina již znovu obráží.
Na prořezávky, probírky a zalesnění byl požádán o dotaci krajský
úřad. Množství finančních prostředků určených na lesní dotace je
rok od roku menší, proto dotované činnosti provádíme co nejdříve,
aby naše žádost byla vyřízena dříve, než krajský úřad peníze vyčerpá.
V současné době v lese probíhá vyvážení klestu po těžbě firmou,
která jej vykoupila. Z toho důvodu tento těžební odpad nemůžeme
poskytnout formou samovýroby. Takto vyčištěné plochy budou
ještě letos oploceny a připraveny k jarnímu zalesnění.

Veteráni
v Hostomicích
Přátelé a příznivci historických vozidel
mohli zhlédnout některá z nich na hostomickém náměstí 7.5.2011 kolem 14. hodiny
jako součást akce „Okolo Karlštejna 2011“.

Další těžba, která bude probíhat i v letních měsících je zaměřena
na porosty již podrostlé náletem mladých smrčků. Tím je
podporována přirozená obnova lesa bez ekonomicky náročného
zalesňování.
Kromě toho bylo zpracováno několik polomů způsobených silným větrem. V lesích je umístěno 53 ks lapačů na lýkožrouta
smrkového, aby se zabránilo jeho přemnožení.
Ceny dřeva se nadále drží poměrně vysoko, a tak i sortimenty
dřeva - donedávna téměř neprodejné, se dají v současnosti dobře
zpeněžit.
Vzhledem k velkému zájmu o samovýroby, ale omezeným
možnostem lesa, musely být samovýroby pozastaveny a budou
opět umožněny od září 2011.
Má-li kdokoli nějaké připomínky nebo dotazy týkající se hospodaření v lesích, rád se je pokusím vysvětlit, případně můžeme
uspořádat pochůzku po lese a na konkrétních místech si zdůvodnit co, jak a proč.
Miloš Černý
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Dětský den

Dne 4.6.2011 pořádají hasiči města
Hostomice a Radouše u koupaliště
v Radouši „DĚTSKÝ DEN“.
Program:

Besídka ke Dni matek
v hostomické družině
Maminečky, drahé mámy, radujte se dneska s námi.
Budeme vám jako kosi zpívat celý den.
Vaše láska ať svět sblíží, pak nám nikdo neublíží.
Touto básničkou přivítaly děti z naší hostomické družiny svoje maminky a babičky na slavnostní besídce konané ke Dni matek. Příprava byla dlouhá, důkladná
a pečlivá. Sluníčko nás sice lákalo ven, ale my jsme v nácviku básniček, písniček,
lidových tanečků, „Večerníčka“ a dramatizace pohádky „Jak si pejsek s kočičkou
pekli dort“ nepolevili. Tedy nás 21 vytrvalců z 35 původních.
Dobře jsme udělali, protože potlesk a dojetí v očích našich maminek a pusa
na závěr byly nejlepším oceněním naší snahy. Děti nakonec předaly svým
maminkám přáníčko ve tvaru srdce plné pusinek.
Všem zúčastněným dětem a rodičům děkujeme za čas, který si na naši besídku
našli, a těšíme se na setkání na další akci.
Vychovatelky ŠD při ZŠ P. Lisého Hostomice pod Brdy
Radka Šťastná a Pavlína Obořilová

13.00 - 13.30 hod.
Zahájení Dětského dne
13.30 - 14.00 hod.
Ukázka záchrany z výšky
14.00 - 14.30 hod.
Šermíři
14.30 - 15.00 hod.
Ukázka zásahu hašení
hořícího domu
15.00 - 15.30 hod.
Pohádka o čertovi
Divadelní spolek NA HOLOU
15.30 - 16.00 hod.
Vyproštění z havarovaného vozidla
16.00 - 17.30 hod.
Soutěže
■ možnost svezení na koni
■ možnost svezení na raftu
■ malování na obličej
■ pro děti občerstvení zdarma
■ pro rodiče možnost zakoupení
alko, nealko, klobásky, zmrzlina, pochutinky …
HASIČI srdečně zvou všechny děti
a rodiče. Dobrou náladu s sebou!

Dne 2.6.2011 od 18 hodin
se koná v KD Neumětely
dětská pěvecká soutěž

SOLASIDO
Vstup 50 Kč
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SPORT

Mistrovská utkání v kopané
„A“ mužstvo
■ 4.6. od 17.00 hod.
SK Hostomice - FK Hořovicko B
■ 11.6. od 17.00 hod.
SK Hostomice - FK Hořovicko B
FK Olympie Zdice - SK Hostomice
■ 18.6. od 17.00 hod.
SK Hostomice - SK Všenory
„B“ mužstvo
■ 4.6. od 14.00 hod.
SK Hostomice B - TJ Zaječov
■ 11.6. od 17.00 hod.
Sparta Podluhy - SK Hostomice B
■ 18.6. od 14.00 hod.
SK Hostomice B - SK Rpety
Dorost
■ 5.6. od 10.30 hod.
SK Hostomice - SK Benešov
■ 12.6. od 10.15 hod.
Sokol Mirošovice - SK Hostomice
■ 19.6. od 10.30 hod.
SK Hostomice - FC Jílové
Mladší žáci
■ 8.4. od 17.30
SK Hostomice - TJ Drozdov
■ 15.4. od 17.30 hod.
SK Hostomice - SK Rpety
■ 22.4. od 17.30 hod.
TJ Zaječov - SK Hostomice
■ 29.4. od 17.30 hod.
SK Hostomice - Sparta Podluhy
■ 3.6. od 17.30 hod.
FK Hořovicko B - SK Hostomice

oznámení

■ Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.,
Okresní organizace Beroun, Bezručova
928 oznamuje všem změnu pracovní doby v půjčovně kompenzačních pomůcek
Beroun od 1. května 2011:
Pondělí 11-17 hod.
Úterý
8-14 hod.
Středa
8-14 hod.
Čtvrtek 11-17 hod.
Pátek
8-14 hod.
V pracovní době půjčovny provádíme
distribuci EUROKLÍČŮ zdarma pro
držitele průkazů ZTP a ZTP/P.

■ Zveme vás na Zubrín
STP v Hostomicích vás srdečně zve ve
středu 15.6.2011 ke společnému posezení
s klienty Domova Zátor na Zubríně.
Můžete bezplatně využít mikrobus, který
bude ve 13.45 hod. přistaven před papírnictvím u školy a odveze vás na místo.
Tam se sejdeme ve 14 hodin. Posezení
u ohně. Vuřty k opékání s sebou. Nápoje si
lze zakoupit na místě.
Výbor STP
■ Celodenní výlet
STP v Hostomicích připravuje na čtvrtek
7. července 2011 celodenní výlet do Zahrad Botanicus Ostrá (historická vesnička,
stará řemesla, která si můžete vyzkoušet,
bylinná, okrasná a jiné zahrady, možnost
oběda) a do parku s labyrintáriem na
zámku Loučeň. Člen zaplatí 100,- Kč,
nečlen 200,- Kč (v ceně není zahrnuto
vstupné – Botanicus 90,- Kč / důchodci
50,- Kč, labyrintárium 90,- Kč / důchodci
50,-Kč). Odjezd v 8.00 hod. od ZŠ, návrat
do Hostomic kolem 18. hodiny. Přihlásit
se můžete v papírnictví u ZŠ, nutno hned
zaplatit danou částku. Ještě je několik
volných míst.
■ Dne 4.6.2011 proběhne v Neumětelích
Pirátský dětský den.
Program:
I. Začátek pirátské plavby 10.00-11.00
hod. u mostu pod Housinou
II. Putování za pokladem – konec ve
12.00 hod. u Hájenky
III. Vyzvednutí pokladu po 12. hodině
IV. Občerstvení pro „pirátskou chásku“
bude v krčmě „U Černé perly“ u Hájenky
V. Výroba pirátských triček, jízda na
koních, ukázka techniky hasičů,
korzárská diskotéka a další zábava.
■ Aerobik a Bodyforming
V tělocvičně ZŠ Hostomice každou středu
od 18 do 19 hodin. S sebou si přineste
podložku, pití, ručník, boty do tělocvičny
a hlavně dobrou náladu! Vstup: 50,- Kč.
Aerobik je vhodný pro všechny. Jde o
komplexní procvičení celého těla. Lekce
obsahuje kondiční cvičení, které vystřídá
posilování a následuje pochopitelně strečink – protahování. Těší se na vás Petra
Šebková, instruktorka aerobiku
■ Zumba v hostomické základní škole
každý čtvrtek od 18.30 hod., cena: 50,-Kč.
Informace a dotazy - Jana Škachová,
e-mail: jana.zumba@seznam.cz

■ Masáže Pavlína Duníková, Tyršovo
nám. 25, Hostomice, telefon: 731 455 094.
■ klasická rekondiční masáž ■ detoxikační
medová masáž ■ baňkování ■ lymfatická
masáž ■ lymfatická masáž obličeje ■ masáž
horkými lávovými kameny ■ indická masáž
hlavy + antistresová masáž ■ čokoládová
masáž ■ reflexní masáž chodidel
Prodej dárkových poukazů na masáže.
Těším se na vaši návštěvu!
http://masaze-pavlina.webnode.cz
■ Vážení spoluobčané, jak již mnozí
z vás vědí, od 1.1.2011 je v platnosti
nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o provedení
kontroly a čištění spalinových cest.
Proto si vám dovoluji nabídnout
kominické služby, které jsou při přihlášení na Městském úřadě v Hostomicích
u paní Merunové v daný termín cenově
zvýhodněné!!!
Provedení kontroly a vypsání 1 kontrolní
zprávy včetně cesty. Ceny: důchodci
500,- Kč, čištění zdarma, produktivní věk
500,- Kč + cena za čištění.
Čištění komínových průduchů - ceny:
ze střechy 180,- Kč, z půdy 200,- Kč,
ze sklepa 250,- Kč.
Lze zajistit také odborné poradenství,
odstranění nalezených závad, zednické
práce a jiné.
Kominické práce proběhnou v termínech
20.-21.6. a 24.6. 2011, popřípadě další
termíny budou v měsíci srpnu, říjnu
a listopadu tohoto roku předem vyhlášeny.
Firma Kominictví Wimík
Martina Wimmerová, tel: 774908621
Předem děkuji, že jste si vybrali právě mé
kominické služby. S pozdravem Martina
Wimmerová.

poděkování

■ Děkuji všem, kteří mi přišli popřát
k narozeninám, také děkuji za zaslané
gratulace paní Menyové za ČSŽ, Obci
baráčnické Hostomice, OV a MO STP.
Všem přeji také pevné zdraví a pohodu.
Jarmila Dědičová
■ Děkuji Svazu žen - paní Junkové,
paní Menyové a Svazu tělesně postižených - paní Vršecké za milé blahopřání
k mým narozeninám.
Věra Kadeřábková
■ Děkuji Svazu tělesně postižených
za blahopřání k narozeninám.
Jiřina Mazná
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společenská rubrika / inzerce
Vzpomínka

■ Dne 4. 6.2011 by se dožila 60 let paní
Anna Jozífková a 2.7.2011 to budou dva
roky, kdy po krátké těžké nemoci zemřela.
Za tichou vzpomínku děkují bratr,
sestry s rodinami a přítel Václav
■ Dne 4.6.2011 by oslavila naše maminka
Anna Jozífková životní jubileum 60 let.
Dne 2.7.2011 uplynou dva smutné roky,
kdy nás maminka náhle opustila.
Stále vzpomínají dcery Jana,
Martina a Ivana s rodinami

co se děje
v podbrdech

■ Naše místní spolky slavily slet čarodějnic. 30.4.2011 od 14 hodin začal hlavní
rej. Zúčastnily se čarodějnice všech kategorií, od nejmladších až po nejstarší. Měli
jsme i místní porotu, kterou vedla paní
Hela Ševčíková. Členy byli – Pepa Manich
a starosta obce, Pavel Ševčík. Soutěžilo se
o nejkrásnější a nejstarší miss čarodějnici
2011. Stala se jí paní Anna Mecová. Všem
zúčastněným byly rozdány ceny. Pak se
zapálil malý oheň, kde si všichni opekli
vuřty. Všichni se dobře bavili do pozdních
hodin.
■ Dne 7. května od 14 hodin jsme
slavili Svátek matek v místní hospůdce.
Přítomné matky přivítala paní Mecová
a zarecitovala báseň o ženách matkách.
Přišel mezi nás starosta obce, pan Ševčík.
Popřál nám k svátku hodně zdraví a štěstí.
Zahráli nám naši muzikanti – Jiří Kačírek,
Pepa Manich a Petr Kačírek. Zazpívali
jsme si české i moravské písničky a připili
si na zdraví nás všech. Ve večerních
hodinách jsme se rozešli domů.
Anna Mecová

ZUBNÍ POHOTOVOST
Červen 2011

■ 4. a 5. MUDr. Zdeněk Karel
Beroun, tel. 311 746 414
■ 11. a 12. MUDr. Anna Kovaříková
Beroun, tel. 311 746 418
■ 18. a 19. MUDr. Irena Kozlerová
Beroun, tel. 737 171 408
■ 25. a 26. MUDr. Vladimíra Krabcová
Beroun, tel. 311 621 973
Pohotovostní služba je v době
od 8.00 do 11.00 hodin.
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klub betlém

Téma měsíce: Růže - královna květin.
„Červená růžičko, rozvíjej se...”
+ „Kejklíři kejklíři jdou”
Rodinné centrum - Dětský koutek a posezení pro maminky, tatínky a prarodiče.
Klub je otevřený v pondělí a ve středu
od 9.00 do 18.00 hodin. Přijďte posedět
a pohovořit si s ostatními maminkami
u kávy a čaje v příjemném prostředí
klubu. Na děti čeká mnoho kamarádů, her
a hraček. Každé pondělí a každou středu
probíhají výtvarné dílny na vámi zvolené
téma.
Poradenství a sociální služby - Bezplatná
pomoc v jednání s úřady. Pomůžeme vám
vyhledat jednoduché a věcné informace
nebo adresy poskytovatelů služeb, vyplnit formuláře, sestavit úřední dokumenty.
Poskytneme rady a doporučení, zprostředkujeme konzultace se specialisty.
Doprovodíme vás na úřady a pomůžeme
vám s nimi jednat.
Nízkoprahový klub a rodinné centrum
- Aktivity pro děti a rodiče:
■ pondělí, dopoledne
Zpívánky, tanečky a cvičení
pro nejmenší
■ pondělí, 14.00-15.00, 15.30-16.30 hod.
Keramika pro děti i rodiče
40 Kč/lekce + 10 Kč výpal.
■ pondělí, 15.00-16.20 hod.
Lovecké střelectví
30 Kč/lekce.
■ středa, 9.30-11.30 hod.
Výtvarná dílna pro rodiče i děti
Příspěvek na materiál 20-30 Kč.
■ středa, 15.00-16.00 hod.
Doučování
Nutno domluvit předem na 724 105 925.
■ středa, 16.00-17.30 hod.
Ekofarma a jezdění na poníkovi
■ středa, 17.00-18.00 hod.
Břišní tance
30 Kč/lekce.
■ středa, 18.00-19.00 hod.
Břišní tance pro dospělé
30 Kč/lekce.
■ pátek, 15.30-17.30 hod.
Latinskoamerické tance + Historické
tance v tělocvičně ZŠ Lochovice
30 Kč/lekce.
Program:
■ 1. středa, 9.30-16.00 hod.
Seminář s PhDr. Jiřinou Prekopovou
- Obnova lásky v rodinách

Registrace na http://www.nasedite.cz
předem, odjezd od AD v 7.30 hod.
■ 1. středa, 10.00-17.00 hod.
Den dětí na zahradě AD sv. Josefa
■ 6. pondělí, 9.30-18.00 hod.
Výtvarná dílna
Vyroba růží z krepového papíru.
■ 10. pátek, 9.00-18.00 hod.
Příprava festivalu Lochovické kejkle
Všichni dobrovolníci jsou vítáni.
■ 11. sobota, 10.00-22.00 hod.
Festivalu lochovické kejkle
Pod bažantnicí, směr Netolice.
■ 13. pondělí, 9.00-18.00 hod.
Úklid po festivalu
■ 15. středa, 10.00-17.00 hod.
Růžový den
Očkování růží, druhy rozmnožování,
růže pravokořenná, praktické ukázky
péče o růže.
■ 20. pondělí, 9.30-18.00 hod.
Výtvarná dílna – dárek pro paní učitelku
Taštičky s motivem růží, papírové květiny.
■ 25. sobota, 9.00-13.00 hod.
Výšlap s archeologem na kopec Ostrý
Dobrou obuv a svačinu s sebou.
■ 27. pondělí, 15.00-17.00 hod.
Poslední leč - střelecké odpoledne
Akce pro děti. Přijďte si zastřílet ze vzduchovky.
Benefiční obchod BEO: koupí předmětů
a výrobků klientů pomáháte realizovat
projekty Farní Charity Beroun.
Obecní úřad v přísálí.
Otvírací doba:
Pondělí a středa od 14.00 do 17.00 hod.
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