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výsledky prezidentských voleb

souhrnně v okrscích č. 1 (Hostomice) a č. 2 (Radouš)
Okrsky

Volební
kolo

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

počet

zprac.

1

2

2

2

Volební Odevzdané
účast v %
obálky

2

100,00

1 314

859

65,37

2

100,00

1 310

760

58,02

Platné
hlasy

% platných
hlasů

859

856

99,65

760

757

99,61

Obec Hostomice
Kandidát
číslo

příjmení, jméno, tituly

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1

Roithová Zuzana, MUDr. MBA

Občan

KDU-ČSL

2

Fischer Jan, Ing. CSc.

Občan

BEZPP

3

Bobošíková Jana, Ing.

Občan

SBB

4

Fischerová Taťana

Občan

5

Sobotka Přemysl, MUDr.

+6

1. kolo
hlasy

2. kolo
%

hlasy

%

35

4,08

X

X

172

20,09

X

X

28

3,27

X

X

KH

27

3,15

X

X

Poslanci

ODS

20

2,33

X

X

Zeman Miloš, Ing.

Občan

SPOZ

206

24,06

449

59,31

7

Franz Vladimír, Prof. JUDr.

Občan

BEZPP

85

9,92

X

X

8

Dienstbier Jiří

Senátoři

ČSSD

122

14,25

X

X

+9

Schwarzenberg Karel

Poslanci

TOP 09

161

18,80

308

40,68
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Městský úřad
informuje
Veřejné zasedání se uskuteční
13. února 2013 od 18.00 hodin
v Hostomicích

SOUTĚŽTE
S HOSTOMICKÝMI
LISTY!
Pokud poznáte místo na fotografii, napište správnou odpověď
buď na e-mail:
kordulinka@email.cz (předmět:
soutěž), nebo ji přineste paní
Merunové v obálce s nápisem
„soutěž“.
Každý měsíc vylosujeme na
redakční radě výherce, který
(kteří) obdrží publikaci „Hořovicko na starých fotografiích“.
V lednovém čísle jsme otiskli
foto splavu na Chumavě směrem na Zátor pod mlýnem.
Fotosoutěže se tentokrát nikdo
nezúčastnil.
Únorová soutěžní fotografie:
Losovat budeme z odpovědí
došlých do 15.2.2013 včetně.

K rozpočtu města
na rok 2013
Letos tak jako minulá léta hospodaří město na začátku roku podle
rozpočtového provizoria. To není dáno nějakou liknavostí vedení,
ale postupujeme tak na základě doporučení auditora. Až v lednu
je totiž známa konkrétní výše příspěvku na státní správu, a proto
by dříve sestavený rozpočet nebyl reálný.
Důležitým aspektem letošního rozpočtu je fakt, že se poprvé pohybujeme v nevyzkoušeném prostředí nového zákona o rozpočtovém
určení daní. Na jednu stranu tak podle zveřejněné „kalkulačky“ nového zákona připočítáváme do letošních příjmů města cca 4,5 mil. Kč,
na druhou stranu přicházíme o cca 700 tis. Kč příspěvku okolních
obcí na činnost základní školy a dalších cca 400 tis. Kč na stejný účel
od státu. Tyto příspěvky se ještě vloni vypočítávaly na žáka a letos
právě se zdůvodněním jiného výpočtu přidělených daní povinnost
přispívat zanikla. Ony (okolní obce) dostanou v daňovém výnosu
o to méně a my o to samé více. Ověřené to budeme mít za rok.
Jak je to s příspěvkem státu ještě zjišťujeme, ale školu nekrátíme.
Rozpočet letošního roku je schodkový. To je dáno především tím,
že se v roce 2013 budou hradit projekty velkých investičních akcí
– náměstí v Hostomicích a vodovod a kanalizace pro Radouš a Bezdědice. Jestli se nám na tyto akce podaří sehnat dotace a jestli
se pak následně příslušné projektové práce stanou „uznatelnými
náklady“ z hlediska těchto dotací, zatím nemůžeme vědět a nemůžeme
tak tyto dotace ani rozpočtovat.
Situace zatím není krizová. Na obvyklé výdaje města máme. Významně
snižujeme zadlužení a vytváříme si tak předpoklady pro případné
další úvěrování nedotovatelných investic. Takových pravděpodobně
bude čím dál tím více. Šetřit musí celá Evropská unie, naše republika
a šetrní musíme být i my v Hostomicích.
Ing. Vladimír Zachoval

OMLUVA
Omlouváme se vám za tiskovou chybu v minulém čísle v usnesení
zastupitelstva v bodě i).
Poplatek za domovní odpad je tvořen ze dvou částí: za svoz
a likvidaci komunálního odpadu 250,- Kč/rok a sběr a likvidaci
separovaného odpadu je 200,- Kč/rok.
Celková částka, kterou poplatník zaplatí, činí 450,- Kč/rok za osobu trvale hlášenou na území města Hostomice. Částka je splatná
do konce měsíce března.
Děkujeme za pochopení.
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Zimní údržba
v Hostomicích
Město Hostomice v minulém roce zakoupilo
víceúčelový stroj, mimo jiné i na odklízení sněhu
z městských chodníků. Tento stroj se nám velmi
osvědčil.
Místní komunikace se udržují pluhováním v Hostomicích, Bezdědicích, Radouši a ve Lštěni.
Prosíme občany, aby neparkovali auta na chodníku,
když napadne sníh. Není možné uklidit celý chodník.
Děkujeme za pochopení.
Rád bych uvedl na pravou míru mylné informace, které obdrželi občané v lokalitě v „Zahradách“.
Komunikace zde nejsou zkolaudovány a předány
do majetku města Hostomice. K údržbě, a to nejen
zimní, se smluvně zavázala firma ROYAL DIAMOND.
Vít Šťáhlavský - starosta

Jak v roce 2012 pracovalo
Sdružení tělesně postižených v Hostomicích
Organizace má 135 členů. Uskutečněné akce plánoval
devítičlenný výbor.
V lednu proběhlo ve škole promítání amatérských filmových záběrů z různých akcí konaných v Hostomicích
v letech 1960-65. Také jsme byli seznámeni se sbírkou
starých pohlednic. Rovněž bylo připomenuto 70. výročí
úmrtí Karla Hašlera.
V březnu se uskutečnila výroční členská schůze, které
se zúčastnilo 84 členů. K přítomným promluvila paní
Kohoutová – předsedkyně OV STP, paní Klasnová a dále
pan starosta Šťáhlavský. Zpestřením byla informace paní
Brůžkové o účinku vitamínu D a poslech písní v podání
Podbrdských melodií.
Duben je tradičně věnován Papučovému posezení.
Také proběhla společná akce se žáky ZŠ věnovaná úctě
ke stáří. Návštěvníci si prohlédli školní prostory, navštívili
výstavu děl akademického malíře Pavla Lisého a mnozí
se zapojili do společných činností s dětmi.
V květnu vyrazilo asi 20 zájemců na Lhotku pokořit
kuželky.
V červnu nás zradilo počasí, neboť jsme nemohli uskutečnit společné setkání s klienty Domova Zátor.
Při červencovém celodenním výletě jsme navštívili Solveyovy lomy, vyhlídku sv. Ivana, klášter ve Svatém Janu
pod Skalou a okolí. Zájezdu se zúčastnilo 35 turistů.

V září jsme si prošli Neumětely v doprovodu místní kronikářky paní Malinské. V restauraci potom 23 zájemců
zhlédlo krátký film o Neumětelích.
Putování po okolí pokračovalo i v říjnu, kdy jsme navštívili Podbrdy. Při výborném pohoštění si asi 30 účastníků
vychutnalo přátelskou atmosféru.
Koncem listopadu proběhla členská schůze STP. V úvodu
vystoupil pěvecký soubor Kopretiny pod vedením pana
Petra Kafky. Půlhodinové vystoupení dětí se všem líbilo.
Milým překvapením pro nás byla básnička paní Zdeny
Vršecké, kterou nám autorka přednesla sama. Děkujeme
za její tvůrčí činnost.
Měsíc prosinec byl na akce bohatý. Hned 3.12. proběhl
Lázeňský večer, který byl věnován léčbě bolesti zad, kloubů
a využití bylinek v praxi.
8. prosince jsme opět navštívili divadlo v Žebráku. Tentokrát šlo o muzikál Podskalák. Za zvuků známých melodií
a podmanivých písniček, které jsme si zazpívali společně
s herci, jsme prožili kouzelný večer.
Poslední akce byla opět ve spolupráci se školou. Vánoční
výtvarnou dílnu navštívilo asi 23 zájemců, kteří si domů
odnášeli vlastnoručně vyrobené drobnosti.
Také jsme předali nejstarším a imobilním členům vánoční
balíčky.
Během roku se několik našich členů zúčastnilo týdenních
rekondičních pobytů. Olga Brůžková, členka výboru STP
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Duchovní slovo
na únor
Milí přátelé.

Výtvarné dílny
„Jen pro dospělé“
22.11. jsme se poprvé v tomto školním roce setkaly na našich oblíbených výtvarných dílnách, opět v hojném počtu
16 tvořivých šikulek. Tentokrát k nám zavítala paní Iveta
Hochmannová, zatím pro nás s novou technikou zpracovávání Fimo hmoty. Výroba z této hmoty má spoustu možností
a technik. My jsme si vybraly techniku „textur a pudrů“.
Nečekaně nám tak vznikla spousta krásných a originálních
šperků.

V minulých článcích jsem se snažil dát odpověď
na to, co víra je a co není. Teď se pokusím
odpovědět na otázku, kterou my věřící často
slyšíme: proč věřit? A co mi víra v Boha dává?
Na to proč věřit a co mi to dává, bychom mohli
slyšet asi tolik odpovědí, kolik je lidí, co v Boha
věří. Přes velkolepost vědeckých objevů a technických úspěchů se zdá, že dnešní člověk
opravdu není svobodnější a lidštější, přetrvávají
četné formy vykořisťování, manipulace, násilí,
útisku, nespravedlností... Určitý typ kultury
vychovával k pohybu jenom na rovině věcí,
toho, co lze vyprodukovat, a k víře jenom v to,
co lze vidět a rukama nahmatat. Na druhé
straně však roste také počet těch, kteří pociťují
dezorientaci, a ve snaze hledat za pouhou
horizontální rovinou skutečnosti jsou ochotní
uvěřit ve všechno i v opak. Samo vědecké poznání nestačí. Potřebujeme lásku, smysl a naději,
bezpečný základ, pevný terén, který nám
pomůže žít opravdu smysluplně i v krizi, v temnotě, v obtížích a každodenních problémech.
Právě to nám dává víra. Je to důvěryplné svěření se Bohu, jenž je Otcem a má mne rád, dává
mi odlišnou, ale neméně pevnou jistotu než je
ta, kterou mi poskytuje přesný výpočet či věda.
Mít víru tedy znamená setkat se s Bohem, který
mne nese a přislibuje nezničitelnou lásku, znamená to, svěřit se Bohu postojem dítěte, které
dobře ví, že všechny jeho potíže, všechny jeho
problémy jsou v bezpečí. Proto má smysl věřit
nejen v Něho, ale také Jemu. Víra je darem
Božím, ale je také hluboce svobodným a lidským
úkonem. Bůh se dává lidem poznat, oslovuje
každého z nás osobně. Někdy prostřednictvím
drobných či závažnějších událostí našeho života,
někdy prostřednictvím přírody, umění, jindy
skrze lidi a jejich životní příběhy. A víra, to je
naše konkrétní odpověď na tohle osobní setkání.
Na počátku rozhodnutí věřit je touha po blízkosti toho, kdo mi dal na okamžik zahlédnout
svoji tvář, zaujal mě, proto ho chci víc poznat,
být mu nablízku, znát jeho názor, možná radu.
Stefan Wojdyla, kněz
V bezdědickém kostele bude 2. února 2013
v 10 hod. sloužena mariánská bohoslužba.
Zváni jsou všichni lidé dobré vůle.
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Poděkování
panu Josefu Linhartovi
Ve dnech 11.-13. ledna 2013 se konala ve cvičné kuchyni ZŠ P. Lisého
výstava starých pohlednic s motivy zimy, Vánoc a dětí. Výstavu připravili žáci školy ve spolupráci s členy STP v Hostomicích.
Část své sbírky, která obsahuje více než 3 tisíce kusů pohlednic,
tu vystavoval pan Josef Linhart ze Zahradní ulice v Hostomicích. Rádi
bychom mu poděkovali za ochotu a nadšení, s jakým se výstavy ujal.
Všem, kteří projevili zájem, trpělivě sděloval své bohaté zkušenosti
a vědomosti z oblasti sběratelství i historie.
Mohli jsme si prohlédnout pohlednice staré více než 100 let, obrázky
zhotovené různými technikami, spatřili jsme jeho nejvzácnější pohlednici, na níž jsou zachyceni manželé Zátopkovi, kteří se sběrateli
osobně na pohled podepsali. Překvapilo mě, že dnešní děti už skoro
nevědí, že existoval korespondenční lístek. Je dobré, že si uvědomily,
jak důležité byly písemné vzkazy v dobách, kdy neexistovaly telefony
a počítače, že posílání pohlednic bylo nejrozšířenějším a často i jediným prostředkem komunikace na dálku.
Výstava pohlednic byla doplněna také fotografiemi z činnosti členů
místní organizace STP. Vystavené materiály si prohlédli nejen žáci
školy, učitelé a členové STP, ale i občané města.
O tom, že výstava měla úspěch, svědčí záznamy v pamětní knize
a četná poděkování návštěvníků panu Linhartovi.
Mgr. Jiřina Kordulová
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Přírodovědná vycházka
Po stopách zvěře
V polovině ledna se žáci 6. tříd vydali
na přírodovědnou vycházku do Velkého
Chlumce, kde navštívili dančí oboru.
V nově vybudovaných prostorách si mohli
prohlédnout vystavené parohy a kůže
medvědů, vycpaného medvěda a lva uloveného v Africe. Při procházce oborou spatřili
početná stáda jelenů, srnek a daňků. Bylo
zajímavé pozorovat, jak jsou ostražití.
Zpět se děti vracely přes zasněžený vrch
Šiberná. Ve sněhu mohly vidět stopy zvěře.
Vrátily se sice unavené, ale plné zážitků.
Rádi bychom poděkovali panu Hůlovi a panu Kozohorskému za umožnění exkurze.
Mgr. J. Kordulová a Mgr. D. Fatková
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Pohár ředitele školy vyhrála 9.A
Poslední den před vánočními prázdninami byl na naší škole nejen
ve znamení třídních vánočních besídek, ale rovněž tradičního sportovního desetiboje.
Svou obratnost předvedla družstva složená ze tří děvčat a tří chlapců
z každé třídy druhého stupně. Ve čtyřech disciplínách soutěžila celá
družstva, ve zbylých šesti za tým bojovali jednotlivci. Pan učitel Adámek
a paní učitelka Šimonová pro žáky připravili např. tyto soutěže: přeskakování lavičky, střelba na basketbalový koš, střelba na branku, nožičky
s fotbalovým míčem, přeskoky přes švihadlo s míčem mezi nohama atd.
Sportovně nejnadanější se ukázaly třídy 9.A, 8.A a 8.B, které v tomto
pořadí obsadily medailové příčky. Za nejúspěšnější jednotlivce celého
turnaje zvolila porota našich tělocvikářů Pavlu Brůžkovou a Michala
Plecitého.
Všichni zúčastnění si odnesli sladké i hodnotné odměny a především
si užili radosti z pohybu a spálili několik kalorií před svátky plných
bramborového salátu, ovaru a cukroví.
Mgr. I. Ševčíková

Hostomické listy

zš a MŠ hostomice

Akce školní družiny
v prosinci
■ 3.12. jsme pro děti připravily ve spolupráci
se Solnou jeskyní v Berouně workshop nazvaný
,,Čokoládový sen“. Děti se zúčastnily ve dvou skupinách v celkovém počtu 52. Interaktivní pořad
o čokoládě a s čokoládou se dětem velice líbil.
■ 5.12. navštívil naši ŠD Mikuláš se svou družinou. Za básničku nebo písničku od něj děti
obdržely malý dáreček. Nejkrásnější básničku
přednesla Mikulášovi Sašenka Hájková.
■ 13.-14.12. jsme pro starší děti z II. oddělení
ŠD uspořádaly tzv. ,, Andělskou noc“. Odpoledne
děti trávily výtvarným tvořením. Výsledkem byli
nádherní originální andělé z lahví. Večer pak absolvovaly andělskou cestu, při které sbíraly indicie.
Na konci cesty čekalo na děti velké překvapení
– dva andělé, kterým mohly děti sdělit svá tajná
přání. Večer jsme ukončili promítáním filmu
Vánoční expres. Zážitkem určitě bylo pro všechny
přespání ve školní družině.
■ 17.12. se uskutečnilo pro děti z I. oddělení
„Andělské odpoledne“. Ve spolupráci s Tvořivým
rájem v Hořovicích se děti naučily vyrábět andílky
z chlupatých drátků a korálků, které mohly darovat
svým rodičům pod stromeček. Po vyrábění následovalo andělské čtení z knihy J. Kahouna Chumelení.
Celé andělské odpoledne vyvrcholilo v podvečer
cestou za andělským světlem, které pro nás připravili opět dva andělé. Poté jsme se všichni plni
dojmů a tajných přání rozešli do svých domovů.
■ 20.12. se konal v ŠD Štědrý den. U ozdobeného stromečku jsme si společně zazpívali krásné
české koledy a rozbalili dárečky – hry a stavebnice
pro kluky i holčičky.
R. Šťastná a P. Obořilová

Mateřská škola
V rámci týdenního vzdělávacího bloku, který
se týkal povolání, jsme s předškoláky
navštívili obecní úřad. Paní Merunová nás
seznámila s profesí sekretářky. Měli jsme
možnost nakouknout do školní kuchyně. Děti
se také seznámily s prací úřednic na poště,
kde nám paní Kosařová ochotně o jejich
práci povyprávěla. Navštívili jsme salon
Anavi, kde se děti dozvěděly podrobnosti
o práci švadleny. V pátek jsme ve školce
přivítali pana Maršálka, který dětem názorně ukázal, co obnáší práce geodeta. Všem
zmíněným patří dík za ochotu a trpělivost.
Za MŠ Jiřina Kačírková
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společenská rubrika / inzerce
oznámení

■ Základní organizace ČČK v Hostomicích zve všechny děti i dospělé na dětský
karneval, který se koná 2.3.2013 v Restauraci U Frajerů od 14 hodin. Balíčky
pro děti budou připravené. Dospělí vstup
30 Kč.
■ Pozvánka na výroční členskou
schůzi STP v Hostomicích, která se
uskuteční v pátek 15.3.2013 od 13.30
hodin na sále v restauraci U Frajerů
v Hostomicích.
■ Promítání filmu v ZŠ
STP Hostomice ve spolupráci se žáky ZŠ
P. Lisého vás zvou na promítání filmu
Zříceniny hradů na Berounce (Krašov,
Libštejn, Týřov, Skryjská jezírka). Sejdeme se u malého občerstvení v pondělí
18. února 2013 ve 13.30 hod. v učebně
německého jazyka v přízemí.
■ Masáže – Pavlína Duníková, Tyršovo
nám. 25, Hostomice, tel.: 731 455 094.
Přijďte si dopřát masáž, zarelaxovat si
a odpočinout od každodenních starostí.
Nabízím vám: klasickou masáž, detoxikační
medovou, baňkování, lymfatické masáže,
indickou masáž hlavy + antistresovou,
čokoládovou, horké lávové kameny,
reflexní masáž chodidel. Na všechny
druhy masáží je možné zakoupit dárkové
poukazy. Těším se na vaši návštěvu!
www.masaze-pavlina.webnode.cz

vzpomínka

■ Již uplynul 1 rok od smrti mojí
kamarádky paní Marie Junkové. Vzpomeňte si na ni se mnou.
Helena Rosolová
■ Smutným dnem
pro nás zůstává
18. únor 1991, kdy
nás navždy opustil
můj manžel, tatínek
a dě de ček, p an
Karel Ko c ourek
z Bezdědic. Kdo jste
ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkují manželka, dcera a synové s rodinami

PŘÁNÍ

■ 15.12.2012 uplynulo 50 let od chvíle,
kdy si Jarmila a Zdeněk Mezkovi řekli
své ano. Mnoho zdraví a pevné nervy
do dalších společných let přejí Lenka,
Libor, Zdeněk a vnoučata Lukáš a Jirka.
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klub betlém
lochovice

Rodinné centrum BETLÉM je sociální
služba určená dětem, rodičům a prarodičům poskytující tyto aktivizační služby:
1. Základní sociální poradenství
2. Pomoc při uplatňování práv
3. Pomoc při obstarávání osobních
záležitostí
4. Zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím
5. Volnočasové aktivity
6. Právní poradenství
PROVOZ RODINNÉHO CENTRA:
Pondělí + středa 9.00-18.00 hod.
Program na únor 2013:
■ 4.2. pondělí 14.00-17.30 hod.
Výtvarná dílna
Chystáme a vyrábíme kostýmy
a masky.
■ 6.2. středa 14.00-17.30 hod.
Výtvarná dílna
Hrajeme si s papírem.
■ 11.2. pondělí 9.30-12.00 hod.
	Půjčovna kostýmů
Přijďte si k nám půjčit kostým
na masopust nebo na náš odpolední
rej masek (za dobrovolný příspěvek).
■ 11.2. pondělí 15.00-17.30 hod.
	Rej masek
Maškarní řádění v Betlémě.
■ 13.2. středa 10.30-12.00 hod.
	Programová porada
Přijďte se i vy podílet na plánování
programu.
■ 13.2. středa
Valentýnská výtvarná dílna
Vyrábíme přáníčka a dárečky
pro naše nejmilejší.
■ 18.2. pondělí 9.00-17.30 hod.
Výtvarná dílna
Vyrábíme šperky, brože, ozdoby.
■ 20.2. středa 10.30-12.00 hod.
	Právní poradna
Náš právník vám zdarma poradí
v právních otázkách.
■ 25.2. pondělí 14.30-17.30 hod.
Výtvarná dílna
Enkaustika - technika malování
horkým voskem.
■ 27.2. středa 9.30-12.00 hod.
Malujeme, barvíme, batikujeme
(sypaná batika, našívání, malování)
Výtvarná dílna: náplň na základě
zájmu a přání, podle ročních období
tematicky zaměřená.

Příspěvek na materiál 30,- Kč.
Aktivity pro děti a rodiče:
■ Pondělí, 15.00-16.30 hod.
Lovecké střelectví
30,- Kč/lekce, 300,- Kč/pololetí,
500,- Kč/školní rok
■ Úterý, 14.00-15.30, 16.00-17.30 hod.
Keramika
50- Kč/lekce, 800,- Kč/pololetí,
1500,- Kč/školní rok
■ Středa, 10.00-10.45 hod.
Tanečky pro nejmenší
Zdarma
■ Svezení na poníkovi
Za drobný příspěvek 30,- Kč
nebo suchý chléb a pečivo
(po tel. domluvě 724 219 892)
Benefiční obchod BEO:
Koupí předmětů a výrobků klientů
pomáháte realizovat projekty Farní
Charity Beroun.
Obecní úřad v přísálí.
Otvírací doba: pondělí a středa 15-17 hod.

ZUBNÍ POHOTOVOST
Únor 2013

■ 2. a 3. Dr. Dagmar Vrbová
Beroun, tel. 311 624 375
■ 9. a 10. Dr. Josef Auštěda
Broumy, tel. 311 585 165
■ 16. a 17. Dr. Marie Zímová
Hostomice, tel. 311 583 140
■ 23. a 24. Dr. Helena Brotánková
Hořovice, tel. 311 513 453
Pohotovostní služba je v době
od 8.00 do 11.00 hodin.
Vydává: MěÚ Hostomice
Odpovědná osoba: Vít Šťáhlavský
Redakce: Ing. Vladimír Zachoval, Karel Grunt,
Jana Císařová, Sandra Svobodová
Grafické zpracování a tisk: Ivan Křenek, Hořovice
Adresa redakce: MěÚ Hostomice, Tyršovo nám. 165,
267 24 Hostomice, tel.: 311 584 101 - ústředna,
fax: 311 584 116, 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 Merunové na MěÚ, faxem na číslo 311 584 116
nebo telefonicky na číslo 311 584 101 - ústředna,
nejlépe však v elektronické podobě na e-mail:
starosta@hostomice.cz nebo kordulinka@email.cz
Děkujeme za příspěvky.
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