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Posuzování návrhů je přísně anonym- 
ní. Posuzuje nezávislá porota složená 
většinově z odborníků, ale také ze zá- 
stupců města. Nejprve se rozhodne  
o vítězi a celkovém pořadí a teprve  
potom se porota dozví jména soutě- 
žících.
Soutěž o návrh - to je přesný název  
architektonické soutěže - pak pokračuje 
„jednacím řízením bez uveřejnění“. 
Zde se zadavatel a investor - v našem 
případě zástupci města - pokouší, 
nejprve s vítězem, dohodnout podrob- 
nosti dodání projektové dokumen- 
tace vč. ceny. Nedojde-li k dohodě,  
je možné pokračovat v jednání po- 
stupně s dalšími v pořadí. 
V Hostomicích máme zkušenost pře- 
devším s architektonickou soutěží  
na úpravu Tyršova náměstí a na zpra- 
cování Územního plánu. Obě soutěže 
hodnotíme jako povedené a všestranně 
užitečné. To, co nás čeká v příštích 
obdobích, je výrazná úprava podoby 
i náplně městských budov v centru 
Hostomic.  Pro tento účel je vhod- 
nost využití architektonické soutěže 
jednoznačná.
Smyslem této úpravy, která se bude 
týkat budov radnice, pošty, hasičské 
zbrojnice a pravděpodobně i části 

budovy čp. 169 naproti pivovaru,  
je napravení často havarijního stavu 
budov a nalezení jejich optimálního 
využití pro občany Hostomic. Bude  
se jednat o zadání, které rozhodně 
nebude jednoduché. Řešení pak bude 
určitě i značně finančně náročné  
a bude tak nutno na maximum využít 
jak národní, tak evropské dotační 
možnosti a hlavně celou investici 
rozložit v čase. Bez její realizace však 
nebude možné dále zlepšit náš společný 
život v centru Hostomic. Úpravu jižní 
strany a centrální části náměstí hod- 
notí většina občanů pozitivně a tak 
dotažení změny hlavního hostomic- 
kého veřejného prostoru by mělo být 
prioritou každého budoucího vedení 
města.
To, co nám tu chybí nejvíce, je cosi, 
co jsme v minulosti nazvali „Městský 
dům“. Mělo by to být kulturní a spole- 
čenské centrum města. Využitelné pro  
akce města i pro potřeby rozličných 
spolků, které v Hostomicích fungují. 
Interiér městského domu by mohl být 
propojitelný i s veřejným prostorem 
venku na náměstí. 
Důležité pro uskutečnění tak rozsáhlé 
investiční akce je zvládnout stanovení  
správného pořadí etap tak, aby sou- 

časné funkce, které městské budovy  
na náměstí plní, nebyly na dlouho 
omezeny. 
Máme zde Městský úřad s mnoha 
agendami komunálními i přeneseným 
výkonem státní správy, je tu pošta, 
hasičská zbrojnice, trafika, několik 
městských bytů, knihovna a jedna 
třída mateřské školky. Chybí místo 
pro spolkovou činnost, pro kulturní 
akce typu výstav a koncertních nebo  
i divadelních představení, prostě místo 
pro setkávání většího počtu lidí. Máme 
možnost instalovat velmi zajímavé 
exponáty z archeologických nálezů 
objevených na našich katastrálních 
územích, avšak není kde. Jarmark  
organizujeme na ulici a v nevyhovu- 
jících podmínkách hasičské zbrojnice 
a kultura chybí vůbec. Stávající oprava 
radnice je ve skutečnosti jen řešení 
havarijního stavu, kdy hrozilo, že při 
dalším pozdržení opravy nás chatrná 
střecha a narušená statika připraví  
o radnici zcela.
Berte, prosím tento článek jako 
příspěvek do diskuze a hlavně jako 
odpověď těm, kteří by organizování 
architektonické soutěže pro tento účel 
považovali za nadbytečné a zdržující.

Ing. Vladimír Zachoval, místostarosta

Veřejné zasedání zastupitelstVa  
proběhne 20. září 2018 V 18.00 hodin V restauraci „u Frajerů“

Co to je „arChitektoniCká soutěž“ 
a proč je důležitá pro hostomiCe
Je několik způsobů, jakým dle zákona o veřejných zakázkách může takzvaný veřejný zadavatel vybrat zpracovatele  
projektu pro stavební zakázku. Jako nejvhodnější se jeví právě architektonická soutěž. důvod spočívá především  
v tom, že pouze a jedině touto metodou může zadavatel při výběru řádně zohlednit navrhovaný způsob řešení, jeho 
estetické i funkční přednosti. Jiné metody nutně vedou k výběru hlavně podle ceny zpracování.
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informace o stavu  
hostomických lesů v souvislosti  
s kůrovcovou kalamitou v čr
Již v roce 2015 postihlo naši republiku extrémní sucho a vedro, ideální  
klima pro rozvoj škůdce lýkožrouta smrkového, jehož kalamitní rozšíření 
se projevilo v roce 2017. Jedná se o historicky největší kůrovcovou kala- 
mitu nejen u nás, ale v celé střední evropě. nejhorší situace v Čr  
je na severní Moravě, Bruntálsku a Opavsku. Lesy Čr vytěžily v roce 2017 
1 mil. m³ kůrovcového dřeva. Toto množství zahltilo sklady dřeva všech 
odběratelů a tato situace přetrvává až do současné doby, kdy ji obrovské  
sucho a vedro mnohonásobně zhoršuje. Již nyní se odhaduje, že asi  
2,5 mil. m³ dřeva se nepodaří prodat, protože jej odběratelé nestačí zpra- 
covat. Pro všechny vlastníky lesů je současná kalamita ekonomickou  
ztrátou. nejenže se cena některých sortimentů dřeva snížila na polovinu, 
ale navíc je ani za tuto nízkou cenu nikdo nechce.

SlavnoStní výSadba „lípy Svobody“
V rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu, bude 
na Tyršově náměstí v Hostomicích 28. září v den České státnosti ve 14.00 hod. 
slavnostně vysazena „Lípa svobody“. Bude zajištěn kulturní program a malé 
občerstvení. Zároveň budou vysazeny k tomuto výročí lípy ve všech třech  
spádových obcích Lštěň, Bezdědice, Radouš.

Touto cestou bychom chtěli pozvat všechny občany a spolky v našem městě,  
aby se této slavnosti zúčastnili ve svých krojích, uniformách, svérázech a se 
spolkovými prapory. Po skončení slavnosti bude položen věnec u kapličky knížete 
Václava, patrona země české, v parku u hřbitova. 

Kaplička byla postavena Ludvíkem Skřivanem, bývalým starostou našeho města 
v roce 1934. Tedy rok před 1000. výročím úmrtí svatého Václava.

Rád bych vás v této souvislosti in- 
formoval o stavu lesů města Hosto- 
mice, kde je naštěstí zatím situace 
mnohem lepší. V minulých letech 
se v našich lesích kůrovec téměř 
nevyskytoval. V letošním roce se  
objevil jen na několika místech  
a objem kůrovcového dřeva je pouze 
50 m³. Mnoho stromů je díky su- 
chému počasí oslabeno a tím se stá- 
vají velmi atraktivním lákadlem pro 
všechny hmyzí škůdce, hlavně pak 
pro kůrovce. Právě na tyto stromy 
zaměřujeme svou pozornost a kácíme 
jen ty, u kterých hrozí namnožení 

kalamitních škůdců. Na stromě na- 
padeném kůrovcem nastávají patrné 
změny až po dvou měsících. To je čas, 
kdy kůrovec strom opouští a napadá 
v namnoženém počtu okolní stromy. 
Bohužel až v této fázi je člověk scho- 
pen napadený strom mezi ostatními 
odhalit. V současné situaci se pohy- 
buji v ohrožených porostech mno- 
hem častěji a děkuji všem všímavým 
lidem, kteří mě upozorňují na suché 
stromy v lese. Ve většině případů se 
naštěstí nejedná o kůrovcem napa- 
dené stromy. Snažíme se, aby se 
kůrovcová kalamita, která zasáhla 

střední Evropu, našich Brdských lesů 
a ekonomiky města Hostomice dotkla 
co nejméně. Úmyslné těžby za těchto 
podmínek nepřicházejí v úvahu.  
Cílem je zachovat les v dobrém zdra- 
votním stavu a bez ekonomických 
ztrát pro budoucí generace. Bohužel 
prognózy pro zachování smrkových 
porostů nejsou v době globálních 
klimatických změn příliš optimistic- 
ké. Situaci navíc zhoršuje transport 
dřeva napadeného kůrovcem po celé  
republice a jeho roznášení do míst 
dosud bezkůrovcových. Velkým pro- 
blémem při výskytu kalamity je ne- 
dostatek kvalifikovaného personálu, 
který zajistí okamžité zpracování 
a odvoz napadeného dřeva z lesa. 
Časové prodlevy mezi odhalením  
napadeného stromu a jeho zpraco- 
váním a odvozem musí být co nej- 
kratší, jinak se musí dřevo na místě 
chemicky ošetřit a to je méně eko- 
nomické.
Zachování zdravého lesa je dlouho- 
dobou záležitostí. Snahou je snížení 
ploch smrkových monokultur a je- 
jich nahrazení původními listnatými 
dřevinami, orientace nejen na eko- 
nomický význam lesa, ale hlavně  
na jeho ostatní funkce v krajině. 

p. Černý, lesní hospodář
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oznámení o době a místě konání voleb
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 sb., o volbách do zastupitelstev obcí  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:

1. Volby do zastupitelstva města hostomice se uskuteční:
 v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
 a v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb
	 ve	volebním	okrsku	č.	1	je	volební	místnost	Základní	škola	P.	Lisého,	Školní	246
	 pro	voliče	podle	místa,	kde	jsou	přihlášeni	k	trvalému	pobytu	Hostomice,	Lštěň
	 ve	volebním	okrsku	č.	2	je	volební	místnost	Radouš	2,	hasičská	zbrojnice
	 pro	voliče	podle	místa,	kde	jsou	přihlášeni	k	trvalému	pobytu	Radouš,	Bezdědice

3.	 Popis	vytvořených	volebních	obvodů.	**

4.	 Voliči	 bude	 	 umožněno	 hlasování	 poté,	 kdy	 prokáže	 svoji	 totožnost	 a	 státní		
	 občanství	 České	 republiky,	 popřípadě	 	 státní	 občanství	 státu,	 jehož	 občané		
	 jsou	oprávněni	volit	na	území	České	republiky.

5.	 Voliči	budou	dodány	nejpozději	3	dny	přede	dnem	konání	voleb	hlasovací	lístky.		
	 V	den	voleb	volič	může	obdržet	hlasovací	lístky	i	ve	volební	místnosti.

6.	 Volič	po	příchodu	do	volební	místnosti	prokáže	svou	totožnost	a	státní	občanství		
	 České	republiky,	popřípadě	státní		občanství	státu,	jehož	občané	jsou	oprávněni		
	 volit	na	území	České	republiky.	
	 Totožnost	a	státní	občanství	prokáže	volič	občanským	průkazem	nebo	cestovním		
	 pasem	České	republiky,	jde-li	o	cizince,	průkazem	o	povolení	k	pobytu.

volbY 2018
Vážení spoluobčané, opět jsou tu volby! 
nyní komunální, tedy do zastupitelstev obcí.  
Tyto volby proběhnou ve dnech 5. - 6. října 2018.
Vím, že celá společnost v posledních dnech je politickým děním v naší 
zemi znechucena a otrávena, ale přesto tyto volby nepodceňujme! 
Jestli vám není lhostejné, jak bude naše město vypadat a kam se bude 
ubírat po dobu následujících čtyř let, přijďte k volebním urnám!

I váš hlas může rozhodnout!
V případě zájmu o přenosnou volební urnu prosím volejte na tato 
čísla: 311 584 101, 602 208 496. Vít Šťáhlavský, starosta
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akCe kebab 2018
Letos se znovu uskutečnila akce kebab. náš organizační tým  
se sešel už ve dvě hodiny a chystal soutěže. Ve tři hodiny jsme  
se všichni sešli na Šiberáku a začali si stavět stany. Když stany 
byly dostavěné, děti hrály společně soutěže a hry. 
Ke svačině jsme dostali výbornou pizzu (to, že byla kupovaná  
je úplně jedno). Při tom, co děti svačily, vedoucí vyhlásili letošní 
rok za úspěšný a všichni dostali hasičský vak. Pak se opět hrály 
hry. K večeru jsme si dali menší pauzu a poté byla večeře. Tou byly 
burgery. Překvapivě kupované nebyly. 
Když se začalo stmívat, nejstarší děti připravily pro ty menší 
skvělou noční bojovku, která vedla lesem. Když už byla tma  
a všichni byli unavení, šlo se do stanů spát. Překvapivě v noci  
nebyl slyšet křik, že někdo má ve stanu škvory. 
Ráno byla snídaně a pak se všichni vrátili domů.

tyto řádky nám sepsaly samy děti a to mluví za vše.
vedoucí jen děkují, že jsou super parta.
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soustředění/tábor 2018
První den jsme se všichni sešli, zabydleli se ve stanech, zděsili se sprch a záchodů, 
a nakonec se rozdělili do tří týmů. Letošní barvy byly: červená, tmavě modrá  
a zelená. K večeři jsme si dali výtečné burgery, a když se setmělo, dívali jsme se  
na film, ve kterém byly zobrazeny všechny naše společné zážitky. Tímto děkujeme 
Adamovi, že tento film vytvořil.
Druhý den nastal ranní budíček, rozcvička a snídaně. Hned po snídani jsme vyrazili 
na výlet. Cesta na hrad Valdek byla dlouhá, naštěstí to všichni přežili. Když jsme se  
ale vrátili, všichni byli polomrtví z toho vedra, takže vedoucím nezbylo nic jiného 
než nás vzít na Záskalák. Když už na nás vedoucí neměli nervy, tak nás nechali,  
ať si zahrajeme hry. První byla, ať uvaříme vajíčko. Abychom si otestovali, zda 
vajíčko není syrové, flákli jsme s nimi o děti. Vajíčko jim naštěstí nic neudělalo,  
takže mohli pokračovat ve druhé části hry. Vaření čaje. Všechny hry bavily,  
ale i tak byli všichni unavení a večer šli spát. Moc jsme se ale nevyspali, protože  
nejmenovaní vedoucí chrápali na celý tábor. 
Třetí den byl opět budíček, rozcvička a snídaně. Poté k nám dorazili vojáci, aby nám 
ukázali, co vojáci dělají. Děti se rozdělily do týmů, a každý tým dělal něco jiného. 
První střílel v lese, druhý si prohlížel výbavu a třetí si prohlížel vojenské auto.  
Když se všichni prostřídali, vojáci odjeli a byl oběd. Odpoledne následovalo další 
koupání a večer byla bojovka. Na konci všichni dostali vodní pistolky. Pak nás 
nečekalo nic jiného, než spánek. Chrápání bylo slyšet taky.
Čtvrtý den byl ze začátku stejný jako všechny ostatní. Pak jsme ale vyrazili  
do hasičského muzea. To je normální, ale normální nebylo to, že řídili vedoucí. 
Muzeum jsme si prohlédli a pak se vrátili zpět do tábora. Následovaly hry a večeře. 
Pátý den byl zaměřený na piráty. Ráno jsme barvili vedoucím trička. Po obědě  
následovaly další hry. Jelikož bylo vedro, vedoucí vymysleli vodní hry. To se ale  
zvrtlo a během pěti minut to byla vodní bitva proti vedoucím. To nás všechny moc 
bavilo. Poté opět večeře a noční chrápání vedoucích.
Šestý den se nejspíš kuchaři rozhodli stávkovat, protože si děti vařily k obědu  
polévku a k večeři guláš. Odpoledne jsme vyrazili k vodě. Vrátili jsme se a děti  
začaly vařit již zmiňovaný guláš. Ten byl také k večeři.
Sedmý den byl zahájen dopoledními hasičskými soutěžemi. Ty obsahovaly vázání 
uzlů, zdravovědu, topografické značky, střelbu ze vzduchovky a spoustu dalších. 
Odpoledne si všichni rozebrali dárky, co dostali od vedoucích. Jelikož to byla naše po- 
slední noc na letošním táboře, vedoucí nám připravili závěrečnou diskotéku. Všichni 
byli unavení z toho, jak na diskotéce tancovali, takže se v noci chrápání neozývalo.
Osmý den si všichni zabalili věci a odjeli domů.
Děkujeme všem vedoucím za to, že na nás měli nervy a že to vůbec vydrželi.  
Tábor se nám moc líbil a byli bychom rádi, kdyby se uskutečnil i příští rok. 

Sepsala Simča Kantůrková
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aktivitY mladŠí pŘípravkY  
sk hostomiCe / tj slovan loChoviCe
hráčkY sk slavia praha 
navŠtívilY hostomiCe
Po získání titulu přeborníka okresu Beroun jsme naši 
veleúspěšnou sezonu 2017/2018 zakončili dne 9. června 
na hřišti v Hostomicích tradiční dokopnou. Trenéři  
si pro nás připravili překvapení v podobě přátelského 
utkání s děvčaty z klubu SK Slavia Praha. 
Oba týmy postavily do utkání dvě družstva, tudíž se  
na 2 hřištích pohybovala celkem 4 mužstva. Zápasy 
byly vyrovnané, děvčata ze Slavie nám předvedla krásné  
držení míče, techniku a skvělý pohyb. My jsme se ovšem 
nenechali zahanbit a byli jsme rovnocenným soupeřem. 
Výsledky nejsou až tak důležité, ale zaznamenali jsme 
několik výher. 
Po konci utkání předali naši hráči každé z malých slávistek 
pamětní hrníček z naší dokopné. Poté už následovala zá- 
bava v podobě připravených soutěží, kterých se zúčastnila 
všechna 4 mužstva. Soutěžilo se v disciplínách biatlon, 
kop na dálku, fotbalový curling a zakončení na branku. 
Vítězem se stalo domácí mužstvo starších. Děvčata z SK 
Slavia Praha byla z naší dokopné přímo nadšená a věříme, 
že naše spolupráce s nimi bude i nadále pokračovat.  
Po ukončení soutěží došlo na vyhlášení, kdy si všichni 
hráči a hráčky přebrali odměny v podobě sladkostí  
a dětských šampaňských. Obdarovali jsme i drobnými 
dary naše trenéry za jejich pevné nervy při práci s námi. 
Poté již probíhala volná zábava všech zúčastněných.  
Na konci jsme si ještě naposledy v této sezoně zakřičeli 
naše oblíbené „cigi caga“, a poděkovali rodičům a fa- 
nouškům naší děkovačkou. A teď vzhůru do kategorie 
starší přípravky! -luděk-

máŤa Cup 2018
Poslední fotbalové dostaveníčko této sezóny jsme si dali 
v sobotu 30. června v zahradní ulici v Hostomicích,  
kde se konal 1. ročník nevšedního turnaje v malé  
kopané: „Máťa Cup“. 
Turnaje se zúčastnili převážně hráčky a hráči naší starší  
a mladší přípravky SK Hostomice / TJ Slovan Lochovice, 
ale i zástupci mladších žáků, a dokonce i zástupce naší 
minikopané. Celkem 22 hráčů bylo rozlosováno do 2  
skupin, kdy v týmu byli vždy 2-3 hráči. Ve skupinách  
se hrálo systémem „každý s každým“ a poté již násle- 
dovalo klasické play-off. Ve skupinových kláních jsme 
viděli velice vyrovnané boje a především krásný a fair play 
fotbal. Hráči se zúčastnili i doplňkových soutěží v hodu  
na koš a dovednosti fotbalových nožiček. Do boje o me- 
daile se dostaly týmy samých zvučných jmen, jako Man- 
chester City, Bayern Mnichov či Portugalsko. Turnaj však 
nakonec opanovala dvojice pojmenovaná jednoduše 
„Toťíci“. Všichni zúčastnění si na konci turnaje převzali 
diplomy, drobné ceny a ti nejlepší pamětní medaile.  
Při závěrečném vyhlášení vládla úžasná atmosféra. 
Pevně věřím, že si hráčky a hráči odnesli z turnaje jenom  
pozitivní a radostné zážitky a to samé platí pro jejich 
rodiče. Je až k neuvěření, kolik fotbalových talentů a za- 
pálených dětí pro tento sport máme u nás v Hostomicích 
a v okolních vesnicích. Již nyní se těšíme na další ročník 
tohoto netradičního klání s kulatým nesmyslem :-)

-luděk-

omluva sk hostomiCe
SK Hostomice se omlouvá obyvatelům bydlícím poblíž hřiště SK  

za rušení nočního klidu v průběhu měsíce července.
Za SK Václav Štyler
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oznámení
■ Pozvání do Strže u dobříše
Pojeďte s námi v úterý odpoledne 18.9.2018 
do Strže u Dobříše, kde se nachází Památ- 
ník spisovatele Karla Čapka, expozice jeho 
ženy Olgy Scheinpflugové a novináře Fer-
dinanda Peroutky. Odjezd smluvním au-
tobusem ve 13.30 hod. od základní školy. 
Předpokládaný návrat kolem 16.30 hod. 
Člen STP 50,- Kč, nečlen 70,- Kč. 
Přihlášky a peníze u paní Šebkové v dro- 
gerii nejpozději do konce srpna.

Srdečně zve výbor STP
■ Pozvánka na lékařsko-včelařskou 
přednášku
Přednáška se uskuteční u příležitosti 120. 
výročí včelařské organizace v Hostomicích 
15.9.2018 od 14.00 hod. v sále restaurace 
U Frajerů. Přednáší MUDr. Jiří Brožek 
„Včelí produkty ve výživě a lékařství“. 
Po přednášce je možné zakoupit některé 
včelařské produkty, např. propolis proti 
angíně atd.

Srdečně zvou hostomičtí včelaři

vzpomínka
■ Dne 14. července 2018 uplynuly 4 roky,  
kdy nás navždy opustil pan Václav Hrubý 
ze Lštěně. Stále vzpomínají 

manželka, dcery a syn s rodinami
■ Dne 17. července 2018 uplynuly 4 roky,  
kdy nás navždy opustila paní růžena 
Kačírková (rozená Lukavská) z Podbrd. 

Stále vzpomínají synové s rodinami
■ Když 6.9.2016  
rozplynul se sen
a smutek zaplavil 
srdce všem,
pak rozhoří se  
svíčka bílá,
to opustil nás  
anděl, víla,
žena s velkým 
srdíčkem,
jenž byla pro každého zlatíčkem,
paní Iva ze školky, 
jenž milovala kluky, holky.
Každý vzpomene na úsměv v tváři,
jenž do daleka krásně zářil,
na oči plné radosti,
i přes životní starosti,
na krásu duše této ženy
vzpomeňte teď chvilku s námi.
Děkujeme všem, kteří vzpomněli na paní 
Ivu Mrázkovou z Bezdědic.
Lucka Špačková s rodinou, Antonín Mrázek 

a Lukáš Mrázek s rodinou

pŘání
■ Náš milovaný tatínek, dědeček 
pan Václav Korbel z Radouše se dne 
28.7.2018 dožil 70 let. Chtěli bychom mu 
tímto poděkovat za lásku, péči a starost- 
livost, kterou jsi nám doposud věnoval  
a stále věnuješ a pomáháš nám, jak můžeš. 
Přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, 
štěstí, lásky a spokojenosti do dalších let. 

Manželka Alena,  
dcery Alena s rodinou a Vendula s rodinou

zubní pohotovost
září 2018 
■ 8. a 9. Dr. Ekaterina Rumovskaya  
 Beroun, tel. 311 513 313 
■ 15. a 16. Dr. Monika Růžičková  
 Zdice, tel. 311 685 674 
■ 22. a 23. Dr. Zalina Sozieva  
 Beroun, tel. 727 836 818 

■ 28. Dr. Antonín Spal  
 Hořovice, tel. 311 559 813 
■ 29. a 30. Dr. Marcela Srpová  
 Hořovice, tel. 311 512 119

Vydává: MěÚ Hostomice
Odpovědná osoba: Vít Šťáhlavský
Redakce: Ing. Vladimír Zachoval,  
Karel Grunt, Diana Hrdličková
Grafické zpracování a tisk: Ivan Křenek, Hořovice
Adresa redakce: MěÚ Hostomice, Tyršovo nám. 165,  
267 24 Hostomice, tel.: 311 584 101 - ústředna, 
e-mail: starosta@hostomice.cz, www.hostomice.cz
Evidováno MKČR pod č.: E11276
Právo omylu a tiskových chyb vyhrazeno.
Text je chráněn dle autorského zákona.
Za obsah a formu článku odpovídá jeho autor.
Uzávěrka HL je vždy 20. den v měsíci.
Do té doby můžete své příspěvky předávat  
písemně pí Hrdličkové na MěÚ 
nebo telefonicky na číslo 311 584 101 - ústředna, 
nejlépe však v elektronické podobě  
na e-mail: starosta@hostomice.cz  
nebo d.hrdlickova@hostomice.cz
Děkujeme za příspěvky.


