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 Úvodník starosty

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
chtěl bych vás informovat o aktuálním dění v naší obci a o záměrech,
které bychom rádi v letošním roce

společně dokončili. O stavebních akcích se podrobněji rozepsal místostarosta Ing. Lukáš Morávek v článku na

straně 4 tohoto vydání Hostouňského
zpravodaje.
Úklid větrolamů a blízkého okolí naší
obce byl bohužel z důvodů přetrvávající pandemie covidu-19 přeložen na podzimní měsíce letošního roku nebo na jarní měsíce toho následujícího. Velmi si vážíme všech, kteří se do prvního úklidu zapojili, a pevně věřím, že počet účastníků
tentokrát opět překonáme.
V současné době se plně věnujeme doplnění lékařského personálu v našem zdravotním středisku. Pokud půjde vše tak,
jak má, pak mohu slíbit od měsíce září
obnovení činnosti gynekologické ordinace v obci a následně během podzimu
i zaplnění poslední ordinace. Vyjednávání
se zdravotními pojišťovnami je velmi náročné, a pokud by někdo z vás měl s tímto problémem jakékoliv zkušenosti nebo
dobré kontakty, budeme mu velmi zavázáni a oceníme i sebemenší pomoc.
V neposlední řadě bych rád sdělil, že tradiční Hostouňské posvícení se bude konat v řádném termínu a na všechny se budeme velmi těšit.
MARTIN KRÁTKÝ
starosta obce

 Zastupitelstvo

Ze zasedání zastupitelstva
12. dubna 2021

Zastupitelstvu byla předložena Zpráva o hospodaření základní školy za
rok 2020. V tomto roce škola hospodařila s výsledkem 221 075,54 Kč. Zpráva o hospodaření byla zastupitelstvem
schválena
Zastupitelstvu byla předložena Zpráva o uplatňování Územního plánu
Hostouň a vyhodnocení projednání
návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Hostouň. Zastupitelstvo zprávu schválilo a dále rozhodlo, že změna
č. 5 navazující na tuto zprávu bude pořizována „klasickým“ způsobem, tj. budou
společná jednání a veřejná projednávání, bude pořizována s prvky regulačního plánu a dále bude prověřeno zrušení regulačního plánu Hostouň-jih. Určeným zastupitelem pro pořízení změny
č. 5 Územního plánu Hostouň bude pan
Martin Krátký. Smlouva o dílo na pořízení změny č. 5 územního plánu bude uzavřena s Ing. Petrem Topinkou.
Zastupitelstvu byl předložen návrh
č. 2 na úpravu rozpočtu obce na rok
2021. Je plánována výměna oken v objektu V Koutě 312, předpokládané náklady jsou 286 510 Kč. Do příjmu je zahrnuta dotace ve výši 1 137 000 Kč, kterou obec obdržela ze Středočeského
Fondu obnovy venkova na komunitní
centrum. Návrh č. 2 na úpravu rozpočtu obce na rok 2021 byl zastupitelstvem
schválen.
V rámci stavby „Prodloužení vodovodního řadu a zřízení přípojek k parc.
č. 1347/6, st. 118/1 a st. 118/2“ je potřeba uzavřít s Vodárnami Kladno – Mělník a.s. Smlouvu o budoucím vkladu,
pachtu a provozování vodárenské infrastruktury, dále se Středočeskými vodárnami, a. s. Dohodu o provedení vodovodu a s oběma společnostmi také
Smlouvu o vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury. Zastupitelstvo schválilo uzavření těchto smluv.
Obec Hostouň pronajala prostory bývalé mateřské školy v kulturním
domě na provozování dětské skupiny.
Tyto prostory jsou pod střechou a při
teplejším počasí je tam nedýchatelno.
Obec se rozhodla tyto prostory vybavit
klimatizačním zařízením. Cenová nabídka od firmy KLIMAT SERVIS PŘEVOR je
86 508,35 Kč s DPH.
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Dosavadní nájemci v budově V Koutě 312 k 31. 3. 2021 ukončili nájem nebytových prostor. Obec oznámila záměr o pronajmutí těchto prostor předem známému nájemci. Oznámení bylo
vyvěšeno na úřední desce od 16. 3. do
1. 4. 2021. Nebytový prostor v budově
V Koutě 312 bude pronajat paní Natálii
Svobodové za účelem provozování cukrárny. Nájem je obcí stanoven na 2 500
Kč měsíčně.
Mgr. Daniel Slavík jménem společnosti U-MEDIA s.r.o., IČ 29029627, se sídlem
Uzavřená 167/1, Praha 8 předložil zastupitelstvu přepracovaný výkres koordinace sítí a dělení pozemku parc. č.
37/3. Dělení pozemku již respektuje požadavek zastupitelstva ze zasedání, které se konalo dne 15. 2. 2021. Po diskuzi
zastupitelé dospěli k závěru, že požádají
žadatele o zpracování návrhu průjezdné
komunikace na předmětném pozemku. Slepé komunikace jsou problémové z hlediska údržby komunikace, svozu
odpadů a při zásahu vozidel integrovaného záchranného systému.
Pan Miroslav Maršálek požádal obec
o dotaci na péči o rybník na rok 2021
ve výši 5 000 Kč. Na tuto dotaci bude
uzavřena veřejnoprávní smlouva.
Ministerstvo vnitra vyhlásilo výzvu
k podání žádosti o poskytnutí účelové
investiční dotace v roce 2022 na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (CAS). V roce 2019 a 2020
obec žádala o dotaci na rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky
a v obou letech nebylo žádostem vyhověno. Na rekonstrukci CAS již dotace nejsou poskytovány. Zastupitelé souhlasí s tím, aby byla podána žádost o poskytnutí dotace na pořízení
nové CAS. Obec vlastní CAS vyrobenou
v roce 1986. Dotace může dosáhnout až
70 % uznatelných nákladů, maximálně
však 2,5 milionu Kč.

17. května 2021

Základní škola Hostouň v roce 2020 hospodařila s výsledkem 221 075,54 Kč. Ředitelka základní školy Mgr. Milena Filikarová požádala zastupitelstvo o schválení přesunu těchto finančních
prostředků takto: 121 075,54 Kč do rezervního fondu a 100 000 Kč do fondu
odměn. Zastupitelé rozdělení hospo-

dářského výsledku základní školy za rok
2020 dle návrhu ředitelky školy schválili.
Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, kterou obec uzavře se společností ČEZ Distribuce, a. s. pro odběrné místo č. parc.
1488/27, Pod Kostelem. Jedná se o krátkodobé připojení z důvodu konání posvícení. Smlouva byla zastupitelstvem
schválena.
V ulici Zahradní je pro rozšíření komunikace nutné darovat obci z každé
strany dva metry pozemku. Manželé Olga a Ondřej Hroníkovi se rozhodli,
že obci darují pozemek parc. č. 165/271.
Dále pak Bc. Dominik Maxima a Andrea Róthová darují obci pozemek, který po zapsání do katastru nemovitostí
bude mít parc. č. 165/280 a bude oddělen z pozemku parc.č.165/55. Taktéž Jan
Vondráček daruje obci pozemek, který po zapsání do katastru nemovitostí
bude mít parc. č. 165/281 a bude oddělen z pozemku parc. č. 165/71.
Starosta byl požádán rodiči dětí, které dojíždějí do Základní školy v Hřebči o řešení dopravy dětí do této školy
v termínu od 17. 5. do 30. 6. 2021. Jedná
se cca o 20 dětí. V důsledku rekonstrukce silnice Školská v Hřebči došlo k úpravám jízdních řádů autobusů a organizace ROPID nebyla schopna v krátkém
časovém termínu upravit jízdní řády
tak, aby to vyhovovalo dopravě dětí
z Hostouně do ZŠ Hřebeč, ačkoliv byla
několikrát urgována. Starosta ve spolupráci s místostarostou Evženem Vávrou
objednal proto dopravu u společnosti

 Zastupitelstvo
BARCALBUS Unhošť s. r. o. Jedná se
o dva spoje denně.
Paní Hana Vršková podala žádost o vybudování skate-hřiště pro větší děti.
Hřiště pro širší věkovou kategorii dětí
je plánováno za fotbalovou brankou na
hřišti směrem k ulici U Přehrady. Realizace je předpokládána v příštím roce. Zastupitelé diskutovali další možnosti jako
například vybudování pumptrackové
dráhy na školní zahradě. Takovou dráhu je možné si také pouze pronajmout.
Starosta poptal cenovou nabídku. Další možností je vybudování dráhy ze zeminy. Zastupitelstvo se touto záležitostí
bude dále zabývat.
Starosta Martin Krátký s místostarostou
Ing. Lukášem Morávkem informovali zastupitele o jednání s panem Mgr. Danielem Slavíkem ohledně stavby „Koordinace sítí na pozemku parc. č. 37/3“. Na
zasedání, které se konalo 12. 4. 2021, zastupitelstvo požadovalo prověřit možnost vybudování průjezdné komunikace na pozemku parc. č. 37/3. Dle sdělení
pana Slavíka je na průjezdnou komunikaci pozemek malý. Dále pak pan Slavík
požádal starostu, aby na zasedání zastupitelstva byla projednána možnost udělení souhlasu obce s uložením sítí do pozemku parc. č. 1664, který je ve vlastnictví obce. Zastupitelé po diskuzi nedošli ke shodě o udělení tohoto souhlasu
a tato záležitost bude dále řešena.
Jana Hašplová seznámila zastupitele
s řešením výsadby stromů u kulturního domu. Na předmětný pozemek budou vysazeny čtyři stromy, jejich specifikace bude ještě upřesněna. K výsadbě
dojde na podzim.

21. června 2021

Zastupitelstvu byla předložena Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Hostouň za rok
2020. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Obec
Hostouň uzavře s firmou GESTIO s. r. o.
se sídlem Na Palouku 3/3219, 100 00
Praha 10 Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2021.
Cena za vykonání přezkoumání hospodaření je sjednána dohodou ve výši
18 000 Kč bez DPH.
Zastupitelstvu byl předložen návrh závěrečného účtu obce za rok 2020. Tento návrh byl zastupiteli schválen.
Zastupitelstvo obce Hostouň v souladu
s § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006
Sb. (stavební zákon) schválilo způsob pořizování změny č. 5 Územního plánu Hostouň postupem podle
§ 6 odst. 2 stavebního zákona a souhlasí s tím, že funkci pořizovatele změny č.
5 bude pro pořizovatele, tj. Obecní úřad
Hostouň, zajišťovat Ing. Petr Topinka,
Nám. T. G. Masaryka 28, 273 05 Smečno,
IČ 46431276 (§ 24 stavebního zákona).
Obec na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby Změna č. 5 Územního plánu Hostouň vypsala výběrové řízení a obdržela pouze jednu cenovou nabídku od Ing. arch. Jitky Mejsnarové v ceně 270 000 Kč bez DPH. S Ing.
arch. Jitkou Mejsnarovou bude uzavřena smlouva dílo.
V rámci stavby „Prodloužení vodovodního řadu a zřízení přípojek k parc.
1347/6, st. 118/1 a st. 118/2 v k. ú.
Hostouň u Prahy“ je potřeba uzavřít
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebností inženýrské sítě se Středo-

českým krajem, který je zastoupen Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje. Zastupitelstvo schválilo
uzavření této smlouvy.
Farma Novotný Hostouň s. r. o. podala
žádost o souhlas se stavbou přístavby
skladovacího sila v zemědělském areálu na parc. č. 2727/2 a o souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 1828
(větrolam). Vlastníkem tohoto pozemku
je obec Hostouň. Záměrem přístavby je
postavit jedno skladovací silo o kapacitě 975 t s příslušenstvím. Umístění sila
je v návaznosti na stávající sila s využitím současných dopravních cest, které
se pouze prodlouží, aby bylo silo obslužné. Zastupitelé s touto stavbou souhlasí.
Pan Mgr. Daniel Slavík jménem společnosti U-MEDIA s. r. o., IČ 29029627,
se sídlem Uzavřená 167/1, Praha 8
opět podal žádost o vydání souhlasu
s umístěním inženýrských sítí včetně ochranného pásma, jakož i vybudováním komunikace na části pozemku
parc. č. 1664 ve vlastnictví obce. Zastupitelé v této záležitosti přijali toto usnesení: „Zastupitelstvo obce Hostouň bylo
s návrhem dispozičního řešení lokality
srozuměno. Souhlas s umístěním inženýrských sítí včetně ochranných pásem
a vybudováním komunikace na pozemku parc. č. 1664 v k. ú. Hostouň u Prahy zastupitelstvo udělí za předpokladu,
že bude investorem předložen návrh
smlouvy o smlouvě budoucí, jejíž nedílnou součástí (přílohou) bude komplexní projektová studie řešení lokality, a to
včetně dispozičního řešení komunikací
a odvodnění, dopravního řešení, zeleně,
umístění technické infrastruktury, dělení pozemků, stanovení základních parametrů zastavěnosti (poměr, odstupové
vzdálenosti, maximální funkční kapacity domů) a Obec Hostouň bude s předloženým návrhem souhlasit a předložený návrh bude odsouhlasen Oddělením
architektury, územního plánování a rozvoje města Kladna.“
Obec Hostouň podala žádost o dotaci
na stavbu „Obec Hostouň – oprava ulice Kladenská“ z programu Ministerstva
pro místní rozvoj Podpora rozvoje regionů, Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obnovy místních komunikací. Žádosti o dotaci bohužel nebylo
vyhověno. Zastupitelé navrhují, že oprava ulice Kladenská se provede v příštím
roce z finančních prostředků obce.
ZASTUPITELSTVO
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 Investice

Školu v létě čekají rekonstrukce,
začne i oprava ulice Na Obci
V předchozích vydáních Hostouňského zpravodaje jsme průběžně přinášeli informace o důležitých
stavebních projektech napříč celou obcí. Tentokrát zrekapitulujeme, jak významné investiční akce
v letošním roce pokročily a které z nich stihneme realizovat ještě během léta.
Projekt Revitalizace
Posvícenské návsi

Poté, co jsme získali stavební povolení
na celý projekt Revitalizace Posvícenské
návsi, jsme u projektanta, společnosti
Milota z Kladna, doobjednali rozdělení
projektu v rámci dalšího stupně dokumentace (pro provedení stavby) na jednotlivé funkční celky. Ty budeme schopni realizovat odděleně podle možností.
V letošním roce máme v plánu provést
rekonstrukci koryta potoka, která naváže na již provedený úsek a bude končit
u mostku. Výběrové řízení spustíme během prázdnin.

proběhnout během prázdnin, abychom
nenarušili školní výuku.

Instalace řízeného větrání do
budovy Základní školy Hostouň

Realizace chodníků v ulici Na Skalech už se blíží.

Oprava povrchu ulice Ulička

V následujících týdnech bychom chtěli
vybrat zhotovitele na obnovu povrchu
Uličky a přilehlé plochy, kde jsou odstavována osobní vozidla obyvatel. Stávající asfaltový povrch bude odstraněn
a nahrazen novým z betonové dlažby.

Vytápění Základní školy Hostouň

Dokončili jsme projektovou dokumentaci řešící výměnu zdrojů tepla v Základní škole Hostouň. Projekt nakonec počítá pouze s výměnou stávajících kotlů za
nové a s obnovou teplovodu vedoucího
přes dvůr školy z kotelny do školní budovy. I díky tomu by rekonstrukce měla
Oprava ulice Na Obci by mohla začít už po letošních prázdninách.
V létě budou ve škole místo dětí pracovat řemeslníci.

Oprava ulice Na Obci

Původní koncepce likvidace dešťových
vod nebyla povolena, tudíž jsme objednali hydrogeologický průzkum a poté
doplnění projektové dokumentace řešící
vsakování vzniklých srážkových vod přímo v lokalitě namísto původního odvodu do jednotné kanalizace. Po schválení
dokumentace a získání stavebního povolení bychom rádi stavbu zrealizovali
ihned po letošních letních prázdninách.

Chodníky Na Skalech
a Kladenská

Projektové práce na dokumentaci pro
sloučené územní a stavební řízení pokračují po provedeném hydrogeologickém
průzkumu. Předpokládám, že během
léta obdržíme hotovou dokumentaci.
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Po dokončení projektové dokumentace jsme na základě výběrového řízení
zvolili společnost AZ Klima, se kterou
jsme uzavřeli smlouvu. Firma systém
řízeného větrání do budovy Základní
školy Hostouň nainstaluje během letních prázdnin. Práce budeme koordinovat s projektem výměny zdrojů tepla
a s opravou stoupacích potrubí, která je
rovněž naplánována na letní měsíce.

Oprava části ulice Kladenská

Již podruhé jsme neúspěšně žádali
o přidělení dotace na provedení opravy části ulice Kladenská (od pneuservisu
ke „křížku“), která je v majetku obce. Na
tento projekt jsme v minulosti nechali zpracovat projektovou dokumentaci.
Realizace opravy tedy bude zařazena do
plánu investic na rok 2022.
Ing. LUKÁŠ MORÁVEK
místostarosta

 Spolky

Dětské rybářské závody
a další akce na nádrži
V Roklích
hé místo obsadil Přemysl Schamberger
s celkovým úlovkem 167 cm. Jako třetí
se pak umístil Jakub Hladký s úlovkem
o délce 75 cm. Největší rybu v této kategorii ulovil Štěpán Hájka, a to krásného
kapra dlouhého 58 cm.
Všichni účastníci závodů si odnesli hodnotné ceny a věříme, že i krásné zážitky
z pěkného dne stráveného u vody.
V sobotu 5. června uspořádal Spolek rybářů Hostouň v rámci oslav dětského
dne rybářské závody pro děti a mládež.
Na tento den vyšlo velmi pěkné, slunečné počasí, a proto nebyla o závodníky
nouze. Akce se účastnilo celkem 33 dětí,
které soutěžily ve dvou kategoriích, a to
děti do deseti let a mládež jedenáct až
patnáct let.
V kategorii dětí do deseti let zvítězil
s úlovkem 195 cm ryb Šimon Schamberger. Druhá se umístila Nikola Svatošová,
která nalovila 153 cm. Třetí místo obsadil Max Hromádko s úlovkem o celkové délce 113 cm. Cenu za největší úlovek v této kategorii získali společně Nikola Svatošová a Max Hromádko, a to za
kapry o shodné délce 57 cm.
V kategorii mládež od deseti do patnácti let zvítězil Petr Hašpl, kterému se podařilo nalovit krásných 289 cm ryb. Dru-

Poděkování zastupitelům

Hostouňští rodiče školáků, kteří navštěvují základní školu v Hřebči, by
rádi touto cestou poděkovali zastupitelům naší obce. Jmenovitě zejména
panu místostarostovi Evženu Vávrovi a panu starostovi Martinu Krátkému za zajištění minibusu společnosti BARCALBUS Unhošť, s. r. o. a tím
dočasného spojení pro naše děti do
školy a zpět.
Pravidelná autobusová linka byla
z důvodů oprav dolansko-hřebečské
komunikace odkloněna minimálně
do poloviny července. Jiné, náhradní
spojení, nebylo zřízeno.
Pro rodiče by bylo komplikované své
děti každý den ráno a odpoledne
přepravovat.
Přestože tato škola není pro naši
obec spádová, vyšli nám tímto způsobem zastupitelé vstříc a tím nám
velice pomohli.
Ještě jednou MOC DĚKUJEME!!!!!!!
Za všechny dojíždějící paní učitelky,
rodiče a jejich spokojené děti

LENKA MUSILOVÁ

Spolek rybářů Hostouň bude v sezóně
2021 pořádat ještě dvě akce. Nejbližší z nich bude rybaření non-stop, které se uskuteční v termínech ze soboty
3. července na neděli 4. července a z neděle 4. července na pondělí 5. července. V těchto termínech mohou členové
spolku rybařit na nádrži V Roklích non-stop, bez omezení doby lovu. V pondě-

lí 5. července je státní svátek, lov ryb tak
bude též povolen.
V sobotu 4. září pak proběhnou rybářské
závody pro členy spolku. Zápis účastníků se uskuteční od 6:30 do 7:00 hodin.
Závod pak proběhne od 7:00 do 12:00
hodin. Zápisné činí 100 Kč.
Za Spolek rybářů Hostouň
PETR KOZLOVCEV

Hostouňský zpravodaj
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 Společenská rubrika
Životní jubilea oslavili:

Inzerce

SOKOL HOSTOUŇ

Duben

to je fotbal od prvních krůčků až po třetí ligu,
fotbal v jednom klubu, jednom dresu
a profesionálně vedený.

75 let
JIRÁSKOVÁ Pavla
HRUDKOVÁ Marie
70 let
VERNEROVÁ Věra
65 let
ČERVENKOVÁ Bohumila
Květen
65 let
KRÁTKÁ Ivana
Červen

Víš že,
•
•
•
•
•
•
•

POJĎ hrát za
SOKOL HOSTOUŇ!

naše mládežnické týmy hrají
celorepublikové a krajské soutěže
tréninky kladou důraz na techniku a práci
s míčem, kondičku, ale hlavně na radost ze hry
zajímáme se o sportovní výživu i regeneraci
klukům, holkám poradí jak na to třeba
i fotbalový psycholog
pořádáme letní kemp Junior Football Academy
jezdíme na jarní i podzimní soutředění
Náš A tým se loni probojoval do třetí ligy

85 let
VRŠÍNSKÝ Václav
75 let

Pro rozšíření našich
kádrů hledáme šikovné
kluky i holky ročníků
narození 2006-2013.
Děti ročník 2014 si
mohou zkusit fotbal
v naší mini přípravce.

CHMEL Jaroslav
OLIŠAROVÁ Marie
STEHLÍK Ivan
70 let

Pokud máš
nějaké dotazy nebo
už víš, že do toho jdeš
s námi, kontaktuj nás
s rodiči na:

ZEITHAMLOVÁ Ivana
ŘEHOŘ Jiří

Z našich řad odešli:

tel.: +420 723 494 397
mail: mladez@sokol-hostoun.cz

VONDRA Josef (87 let)

Vítáme nové občánky
a blahopřejeme
jejich rodičům:
KOTÝNEK Matyáš
PROKEŠOVÁ Žofie
CHROMÁ Barbora
KŘÍŽKOVÁ Johana
KREJSA Antonín
MACHÁČEK Denis
VOLFOVÁ Veronika
VOJTĚŠEK Viktorie
MITRU Sofia Elena
MARŠÁLEK Antonín
VOJTÍŠKOVÁ Kristýna
BULANTOVÁ Isabella
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www.sokol-hostoun.cz

www.facebook.com/SokolHostoun

Sokol Hostouň
–h
 ledá správce na pravidelnou údržbu areálu. Tzn. sekání
trávy, údržbu závlahy, sekaček a vybavení areálu. Nástup
možný ihned.
–p
 ronajme prostor k provozování rychlého občerstvení na
hřišti v době soutěžních utkání i mimo ně. Zahájení provozu od 30. července 2021.

Podmínky spolupráce sdělíme na e-mailu
info@sokol-hostoun.cz
nebo telefonním čísle 602 365 215.

 Inzerce

Poradna Včera, Kladno
Na pomoc rodinným pečujícím
Pečujete o blízkého člověka s poruchami paměti? Působíme na Kladně i na celém Kladensku
a nabízíme všestrannou odbornou pomoc a doprovázení všem, kteří v domácích podmínkách
pečují o své blízké s Alzheimerovou nemocí nebo některým druhem demence. Poskytujeme
sociálně právní poradenství, psychosociální podporu i vzdělávání v oblasti každodenní péče
a komunikace s lidmi, trpícími tímto závažným onemocněním.
Zároveň jsme pro Vás zřídili specializovanou poradnu, která nese název „Poradna Včera“. Najdete nás v ulici Váňova 3180 v centru města Kladna. Provoz jsme zahájili 5. května 2021.
Podporu pečujícím poskytujeme i v terénu, tj. u Vás doma, nebo v příjemném prostředí kavárny či venkovní zahrádky a také on-line formou, která šetří čas. K dispozici Vám budou odborníci
z oblasti sociální práce a péče, práva, neurologie, psychiatrie, výživy a duchovní péče.
Veškeré služby poskytujeme zdarma.
Pokud Vás trápí problémy spojené s domácí péčí, a pomoc či radu potřebujete bezodkladně, můžete se obrátit na poradnu telefonicky, na čísle 774 826 095, či využít e-mailu poradna.kladno@
dementia.cz, nebo chatového poradenství na https://dementia.cz/chat.
Kladenská Poradna Včera navazuje na úspěšnou práci v jiných středočeských městech (Beroun,
Mělník, Příbram aj.), kterou zaštiťuje organizace Dementia I. O. V. (Institut osvěty a vzdělávání).
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