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SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
rok 2022 je za námi a my můžeme už jen bilancovat. Vzhledem k délce  
období, které zastávám jako starosta města, toho zatím moc není. ale přece... 
Podařilo se převzít vedení radnice, aniž by byl narušen její chod, a všechny  
její složky uspokojivě fungují i nadále.

které tam nepatří, opravy poškozených 
kontejnerů a v neposlední řadě placení 
nových. Prosím tedy všechny, aby při 
ukládání tříděného odpadu dodržovali 
stanovené zásady, nenechávali v okolí 
kontejnerů nepořádek a k pronajatým 
kontejnerům se chovali, jako by to byly 
naše vlastní. My se naopak budeme 
snažit tato místa v budoucnu upravit 
tak, aby rušila okolí svojí přítomností 
co nejméně.
Množí se dotazy na finální vzhled  
fasády radnice a zejména vstupních 
dveří. V tomto bych rád upřesnil,  
že projekt na fasádu zadalo bývalé  
vedení radnice. Ten byl zpracován Ing. 
arch. Karlem Prášilem a dokumentace  
pro provádění stavby byla předána 
městu v září 2019. Když jsem na rad- 
nici nastoupil 26.10.2022, bylo téměř 
vše dokončeno a již nebylo možné 
něco měnit. Podařilo se nad rámec 
projektu zvýraznit nápis RADNICE  
a přidat označení městské knihovny. 
Ještě bude doplněna vitrínka na zá- 
kladní informace z úřadu, konkrétně  
úřední hodiny, oznámení o jejich  
změnách či omezení provozu úřadu 
apod. Prozatím jsou tyto informace  
vylepeny provizorně v okně úřadu.
Na závěr mi dovolte popřát všem mnoho 
štěstí a zdraví do nového roku 2023!

Vedle zajištění běžného chodu jsme 
museli ve velmi krátké době připravit 
rozpočet na rok 2023, projednat žádosti 
všech organizací a spolků o finanční 
příspěvky a vypořádat se se všemi těmi 
„bonusy“ současné doby, které jsou 
omílány každý den. Ano, ani městu  
se nevyhnula inflace, razantní navýšení 
cen energií a v neposlední řadě zdraže- 
ní všech služeb, kterých město pro svůj 
chod využívá. I přes značný schodek, 
který však není vyšší než v roce 2022, 
se nám podařilo navržený rozpočet 
schválit. Nejvyšší výdajové položky  
se týkají zejména stavebních akcí.
Jistě jste zaznamenali pohyb v Bubenic- 
ké ulici a zařízení staveniště na Malém 
náměstí. Zde firma Energon provádí 
přeložku elektrického vedení a záro- 
veň vybuduje pro město nové veřejné 
osvětlení. Práce by měly pokračovat  
od 9.1.2023, ale v závislosti na klima- 
tických podmínkách. Celá akce by měla  
být dokončena nejpozději v jarních mě- 
sících roku 2023. Zároveň bych chtěl 
informovat občany o tom, že bylo  
firmě Energon umožněno krátkodobě 
skladovat vytěženou zeminu u obecní 
skládky biologického odpadu. Místo 
bude řádně označeno a po ukončení 
akce uvedeno do původního stavu.
Velmi diskutovaným tématem Mikro- 
regionu Hořovicko bylo navýšení cen  
za svoz a třídění odpadů. Město  
Hostomice má již několik let jeden  
z nejnižších poplatků v celém regionu, 
a to 600,- Kč/osobu. Průměrné ceny 
jsou cca 800 - 900,- Kč/osobu a infor- 
mace od některých starostů je taková, 
že přistoupí k dalšímu navýšení ceny. 
Ve vedení radnice jsme tuto otázku 

dlouze řešili a došli jsme k závěru,  
že zdražení je z dlouhodobého hle- 
diska nevyhnutelné.
Ale v roce 2023 to nebude!
Jsme si vědomi, že posledních několik 
měsíců neslyšíme v médiích nic jiné- 
ho než zdražování a celková finanční 
a energetická situace je hodně vypjatá,  
proto ještě v tomto roce poplatky po- 
necháme ve stávající výši, ale záro-
veň upozorňujeme, že pro rok 2024 
již bude za stávající situace navýšení  
nevyhnutelné. Zároveň doufáme, že se  
situace během roku 2023 alespoň tro- 
chu stabilizuje a navýšení cen za odpa- 
dy v příštím roce již pro nás nebude  
dalším nečekaným výdajem. Město 
také dlouhodobě trápí množící se ne- 
pořádek okolo kontejnerů na tříděné 
odpady. Nejenže pohled na tato mís- 
ta není často přívětivý, ale město to 
stojí nemalé náklady - odvoz odpadů,  

V souvislosti se článkem pana starosty upozorňujeme občany na povin- 
nost uhradit poplatek za svoz odpadu a za psa, a to do 31.3.2023 takto:
❚ každá trvale přihlášená osoba 600,- Kč 
❚ rekreační objekt celkem 600,- Kč
Platit můžete na účet města č. 0362037329/0800 u České spořitelny nebo  
v hotovosti či kartou v PODATELNĚ MěÚ Hostomice.
Variabilní symbol: Hostomice 133701 + číslo domu 
 Bezdědice 133702 + číslo domu 
 radouš 133703 + číslo domu 
 Lštěň 133704 + číslo domu 
 chaty 133705 + číslo chaty
Všichni majitelé psa (Hostomice, Bezdědice, Radouš a Lštěň) platí poplatek 
jednotně 100,- Kč za psa. Slevu má majitel starší 65 let věku na 1 psa, a to 50,- Kč. 
Poplatek za psa můžete přidat k částce poplatku za odpady se stejným VS.
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MěSTSKý úřad

zápiS ze zASedání  
zASTupiTeLSTVA měSTA HOSTOmice č. 6/2022
kOnAnéHO dne 24. LiSTOpAdu 2022 Od 18.00 HOdin V HOSTOmicícH

Přítomni zastupitelé: Mužíková, Císařová, Bomba, Synek, 
Zachoval, Šinágl, Příhoda, Nájemník, Ulrich 
Omluven: 0
zastupitelé projednali následující body a v případě jejich 
schvalování je uvedeno pod bodem pro-proti-zdržel se.
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
 Ověřovatelé: Příhoda, Nájemník 
 zapisovatel: Mužíková 
 Hlasování: (pro-proti-zdržel se) 9-0-0
2. Schválení programu. 
 Starosta navrhl změnu stávajícího programu o doplnění  
 bodu Navýšení závazného ukazatele pro zŠ P. Lisého  
 Hostomice. 
 Hlasování: 9-0-0
3. Složení slibu nového zastupitele. 
 Starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona  
 o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji  
 na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat  
 svědomitě, v zájmu města Hostomice a jejích občanů  
 a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. 
 Vyzval pana Ulricha ke složení slibu pronesením  
 slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.
4. Schválit oddávajícího. 
 Určení oddávajících, místa a času pro konání  
 slavnostních obřadů vstupu do manželství. 
 Oddávající: paní Milena Mužíková 
 Místo: Obřadní síň Měú Hostomice 
 Čas: pátek, 8.00 - 14.00 hod. 
 Hlasování: 9-0-0
5. Schválení výběrového řízení na akci rekonstrukce  
 chodníku ul. Pivovarská.
 1) VIDA GROUP s.r.o. - 1 728 244,78 Kč bez DPH 
 2) PSS BOHEMIA s.r.o. - 2 067 279,37 Kč bez DPH 
 3) AVE KLADNO s.r.o. - 2 446 957,31 Kč bez DPH
 zastupitelé schvalují výběr zhotovitele na akci  
 „rekonstrukce chodníku v ulici Pivovarská“,  
 vybrána byla firma VIda GrOUP s.r.o. s cenou  
 1 728 244,78 Kč bez dPH dle nabídky a pověřují  
 pana starostu k uzavření Sod. 
 Hlasování: 9-0-0
6. Schválit rozpočtové opatření č. 9 - navýšení §  
 zastupitelů. 
 Jedná se v příjmech o navýšení sdílených daní  
 o 1.546.000,- Kč a prodej dřeva o 225.809,- Kč.

 Ve výdajích v paragrafu ZŠ oprava světel za 374.940,- Kč  
 od firmy ELPIS a navýšení paragrafu zastupitelstva  
 o odstupné pro bývalého starostu a navýšení o odměny  
 dvou místostarostů, odměny předsedů komisí  
 a zbývajících členů zastupitelstva včetně daně,  
 sociálního a zdravotního pojištění o 427.592,- Kč. 
 zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 9. 
 Hlasování: 9-0-0
7. Schválit členy finančního výboru vč. odměn.
 paní Mgr. Dita Hájková - hlasování 9-0-0 
 paní Mgr. Terezu Macourková - hlasování 4-3-2 
 paní Eva Klozíková - hlasování 5-0-4
 Odměna pro členy finančního výboru - částka  
 1.500,- Kč za provedenou kontrolu. 
 Hlasování: 6-0-3
8. Schválit členy kontrolního výboru vč. odměn. 
 Lukáš Příhoda 
 Petr Nájemník 
 Hlasování: 9-0-0 
 Odměna pro členy kontrolního výboru - částka  
 1.500,- Kč za provedenou kontrolu. 
 Hlasování: 5-0-4
9. Projednání vyvěšení záměru pronájmu nebytových  
 prostor čp. 458 Hostomice. 
 Starosta informoval o žádosti na prodloužení smlouvy  
 nebytových prostor čp. 458 za účelem využívání pro  
 prodej tabáku a drobného zboží. 
 zastupitelstvo schválilo vyvěsit záměr pronájmu  
 adresnému zájemci M.T. a e.K. 
 Hlasování: 9-0-0
10. zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě  
 o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění  
 stavby parc. č. 11/1 Bezdědice a parc. č. 1668/7  
 Hostomice, Čezd-SoBS VB 47526/IV-12-6031611/ 
 Be-Bezdědice posílení za aeS pro č.p. 374. 
 Hlasování: 9-0-0
11. Příspěvek na stravování - starosta. 
 Dle § 80 odst. 1 písm. d) zákona o obcích zastupitelstvo  
 schvaluje starostovi příspěvek na stravování ve formě  
 stravenky v hodnotě 100,- Kč za odpracovaný den 
 Hlasování: 8-0-1
12. Souhlas s Tříkrálovou sbírkou. 
 Hlasování: 9-0-0
13. Navýšení závazného ukazatele pro zŠ P. Lisého  
 Hostomice. 



 Na základně schůzky ke spotřebě energií a k rozpočtu  
 upravuji navýšení rozpočtu na rok 2022 o částku  
 420.000,- Kč.  
 Vysvětlení: V rozpočtu na rok 2022 máme schváleno  
 550.000,- Kč na spotřebu plynu a vyúčtování  
 k dnešnímu dni je 716.591,21 Kč.  
 Do konce roku zaplatíme ještě na zálohách částku  
 248.585,-Kč. 
 Hlasování: 9-0-0
14. různé.
	 ❚ zastupitelstvo bere na vědomí schválené  
  rozpočtové opatření č. 8/2022 v kompetenci  
  starosty. 
  Podstatná změna v příjmových položkách je prodej  
  dřeva 392.993,- Kč. 
  Ve výdajových položkách se jedná o volby  
  do zastupitelstva a 1/3 senátu 59.720,- Kč,  
  na paragrafu místní správy práce na projektu  
  „Rekonstrukce oplocení radnice v Hostomicích“  
  49.610,- Kč, prodloužení 15 x licence antivirus  
  na 3 roky 31.744,- Kč.  
  Platba FÚ DPH 9/2022 138.861,- Kč.
	 ❚ Město Hostomice udělilo souhlas Školní jídelně  
  Hostomice s přijetím účelového finančního daru  
  od Women for Women, o.p.s. v rámci jejího  
  charitativního projektu „Obědy pro děti“  
  a to v částkách 5.587,- Kč a 6.696,- Kč.
	 ❚ Pan Příhoda vzhledem k odstoupení p. Šťáhlavského  
  pouze informoval o nedodělaných opravách  
  a reklamacích, jež měly podobu dotazů, a očekával  
  na ně odpovědi:
  - proč zastupitelé opět neobdrželi zápis z veřejného  
  zasedání 09/2022 a proč u bodů, které jsem  
  požadoval do zápisu, byl v Hostomických listech  
  upraven text oproti předané vytištěné podobě?
  - proč do dnešního dne nejsou odstraněny vady akce  
  „Revitalizace márnice na hřbitově v Hostomicích  
  I. etapa“, když záruční lhůta skončila 21.3.2022?
  - proč jsem do dnešního dne neobdržel zápis  
  z místního šetření o reklamacích, protokoly  

  o provedení kamerového průzkumu akce  
  „Kanalizace a vodovod Hostomice - Bezdědice  
  - Radouš, zrušení ČOV Hostomice a nová ČOV  
  Radouš - II. etapa“? A proč do dnešního dne  
  nejsou odstraněny všechny vady, když záruční lhůta  
  skončila 24.5.2022?
  - proč neproběhlo místní šetření kvůli vadám akce  
  „Kanalizační a vodovodní přípojky - Bezdědice  
  - Radouš“, když záruční lhůta skončila 11.10.2022?
  - proč do dnešního dne není provedena oprava  
  střechy na poště (doplnění tašek a hřebenáčů)?
  Přes opakované písemné žádosti nebyly odstraněny  
  reklamace, vady a nedodělky. Pevně věřím,  
  že p. Šťáhlavský i nadále považuje výše uvedené  
  za své, a vše uvedené bude řádně odstraněno.
	 ❚ Zveřejnit výši úvěrů, které město Hostomice splácí.
15. diskuse
	 ❚ starosta informoval o možnosti zasíťování obce  
  Hostomice optickými kabely firmou CETIN
	 ❚ byla diskutována účast projektové manažerky  
  na zasedání z důvodu projednávaných projektů
	 ❚ byl vznesen požadavek na nové vedení radnice  
  ohledně informací o reklamačních řízeních, viz výše
	 ❚ byl vznesen požadavek na prověření stavu oprav  
  krajské komunikace Radouš, Bezdědice
	 ❚ reklamace Rybnice (p. Nádvorník) - vznesen 
  požadavek na reklamování koruny hráze rybníku
	 ❚ oprava dětského hřiště – diskuse o stavu dětských  
  hřišť
	 ❚ p. Přívorová – možnost diskuze k jednotlivým  
  bodům zasedání - odsouhlaseno 
	 ❚ webové stránky města - od 1.1.2023 bude nový  
  správce 
	 ❚ odvoz nabouraného auta - směr Zátor - diskuse  
  o možnosti odstranění vozidla
	 ❚ možnost instalace zrcadla - Zahradní ulice  
 x Nádražní ulice
Pan starosta ukončil zasedání v 19.30 hod.

MěSTSKý úřad
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Vážení občané, 
posílejte prosím své příspěvky na e-mail: kordulinka@email.cz a respektujte uzávěrku čísla,  
která bude vždy 20. v měsíci, abychom zajistili včasné předání potřebných informací.  
Děkujeme, vaše redakce.
Pokud jste podnikatelským subjektem a máte zájem o inzerci v našich listech, je třeba rozmyslet si  
velikost reklamy, počet opakování a příslušnou částku zaplatit buď hotově v úředních hodinách  
na MěÚ Hostomice, nebo požádat o vystavení faktury na e-mailu: b.kubrichtova@hostomice.cz. 
Cena za jedno otištění činí: A6 - 50,- Kč, A5 - 100,- Kč, A4 - 200,- Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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MěSTSKý úřad

zápiS ze zASedání  
zASTupiTeLSTVA měSTA HOSTOmice č. 7/2022
kOnAnéHO dne 15. pROSince 2022 Od 18.00 HOdin V RAdOuši

Přítomni zastupitelé: Mužíková, Císařová, Bomba, Synek, 
Zachoval, Šinágl, Příhoda, Nájemník, Ulrich 
zastupitelé projednali následující body a v případě jejich 
schvalování je uvedeno pod bodem pro-proti-zdržel se.
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
 Ověřovatelé: Císařová, Ulrich 
 zapisovatel: Mužíková
2. Schválení programu. 
 Schválení programu dle návrhu. 
 Hlasování: (pro-proti-zdržel se) 9-0-0
3. Kontrola zápisů a usnesení. 
 ❚ Kontrola ustavujícího usnesení  
  (upozornění na nepřesnost u počtu místostarostů)  
 ❚ Kontrola zápisu č 6/2022  
 ❚ Informace o výši úvěru Města Hostomice 
 ❚ Vyřízení reklamací Hřbitov, Márnice, kanalizace  
  Radouš - Bezdědice - dohledány reklamace  
  v elektronické a tištěné podobě, dojde k jejich  
  prostudování a budou poskytnuty informace  
  o aktuálním stavu 
 ❚ Reklamace Rybnice - koruna hráze - informace  
  podal p. Příhoda, bude se řešit v součinnosti  
  s manažerkou města 
 ❚ Oprava dětských hřišť - odložena na jarní měsíce 
 ❚ Instalace zrcadel - podaná žádost - po rozhodnutí  
  budou umístěna
4. Žádost o schválení přijetí daru ŠJ od společnosti  
 women for women, v rámci projektu obědy pro děti  
 (výše 40.510,- Kč). 
 zastupitelstvo schvaluje přijetí uvedeného daru. 
 Hlasování: 9-0-0
5. Projednání záměru prodeje pozemků 682/3 a 682/2  
 k. ú. Běštín adresnému zájemci. 
 zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje uvedených  
 pozemků adresným zájemcům za cenu 100,- Kč/m2. 
 Hlasování: 9-0-0
6. Projednání prodeje části pozemku č. 1725/125  
 k. ú. Hostomice adresnému zájemci. 
 zastupitelstvo neschvaluje záměr prodeje uvedeného  
 pozemku. 
 Hlasování: 9-0-0
7. Schválení vyvěšeného záměru pronájmu nebytových  
 prostor čp. 458 Hostomice adresnému zájemci. 
 zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu adresnému  
 zájemci M.T. a e.K. a pověřuje starostu vyhotovením  
 smlouvy. 
 Hlasování: 9-0-0

8. Schválení plánu inventur. 
 Návrh: Sestavený v souladu s ust. § 5 vyhl. Č. 270/2010 Sb. 
 Termíny provedení inventur: 
 Zahájení inventur dne 20.12.2022 
 Ukončení inventur dne 31.1.2023
 Stavy všech účtů jsou inventovány ke stavu  
 k 31.12.2022
 dlouhodobý hmotný majetek 
 ❚ Inventura provedena ke dni 31.12.2022, zahájení  
  20.12.2022, ukončení do 31.1.2023 
 ❚ Zpracování případných dodatečných inventurních  
  soupisů zahájeno 2.1.2023, ukončeno 31.1.2023 
 ❚ Způsob provádění: fyzická
 zásoby, peníze, ceniny 
 ❚ Inventura provedena ke dni 31.12.2022 
 ❚ Zahájení inventury k 31.12.2022, ukončení  
  do 2.1.2023 
 ❚ Způsob provedení: fyzická, dokladová
 Ostatní majetek, pohledávky, závazky 
 ❚ Inventura provedena k 31.12.2022 
 ❚ Zahájení inventury 3.1.2023, ukončení do 31.1.2023 
 ❚ Způsob provedení: dokladová
 Předání zpracovaných inventarizačních soupisů  
 pracovníkovi odpovědnému za provedení inventarizací  
 zajistí předseda inventarizační komise do 1.2.2023.
 zastupitelstvo schvaluje plán inventur. 
 Hlasování: 9-0-0
9. Schválení inventarizační komise. 
 Návrh: Předseda IK Bc. Jan Synek, člen IK Petr  
 Nájemník, člen IK Petr Císař ml. 
 Tato komise provede inventarizace stavu aktiv a pasiv  
 této účetní jednotky dle platného účtového rozvrhu  
 roku 2022. 
 zastupitelstvo schvaluje inventarizační komisi. 
 Hlasování: 9-0-0
10. Schválení příspěvků pro spolky. 
 ❚ Šachový klub - 20.000,- Kč 
 ❚ ČSTP - 40.000,- Kč 
 ❚ Chovatelé - 25.000,- Kč 
 ❚ Spolek Zubrín - 10.000,- Kč 
 ❚ FC Marakana provoz + akce - 39.000,- Kč  
  + 23.550,- Kč, tj. 62.550,- Kč 
 ❚ Včelaři - 15.000,- Kč 
 ❚ Domov Zátor - 30.000,- Kč
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 ❚ SK Hostomice - 150.000,- Kč 
 ❚ Dětský den - v obci Radouš pod záštitou města  
  Hostomice - 65.000,- Kč 
 ❚ SDH Radouš + děti - 42.850,- Kč 
 ❚ SDH Radouš pořádané akce - 38.000,- Kč 
 ❚ SDH Hostomice + děti - 50.000,- Kč 
 ❚ SDH Hostomice pořádané akce - 105.000,- Kč 
 ❚ JSDH Hostomice - 70.519,- Kč 
 ❚ JSDH Radouš - 69.640,- Kč 
 ❚ Režie výjezdová jednotka celkem - 830.000,- Kč 
 zastupitelstvo schvaluje uvedené příspěvky  
 pro spolky. 
 Hlasování: 8-0-1
11. Schválení rozpočtu na rok 2023. 
 zastupitelstvo schvaluje rozpočet pro rok 2023 s tím,  
 že bude maximální snaha o získání dotací  
 na uvedené akce v tomto rozpočtu. 
 Hlasování: 6 -0-3
12. Schválení kompetence starosty k úpravě  
 rozpočtového opatření na konci roku. 
 zastupitelstvo schvaluje kompetenci starosty  
 k úpravě rozpočtového opatření na konci roku. 
 Hlasování: 9-0-0
13. Schválení kompetence starosty k provedení  
 rozpočtových opatření v roce 2023. 
 zastupitelstvo schvaluje kompetenci starosty provést  
 rozpočtové opatření ve výši 300.000,- Kč bez dPH  
 na jedno opatření v roce 2023. 
 Hlasování: 9-0-0
14. Schválení dodatku s firmou rumpold, s.r.o.  
 o svozu odpadů. 
 zastupitelstvo schvaluje dodatek ke svozu odpadu  
 firmou rumpold s.r.o. 
 Hlasování: 9-0-0
15. Schválení zhotovitele na akci „Nové vedení VO  
 ul. Bubenická Hostomice“. 
 zastupitelstvo schvaluje výběr zhotovitele na akci  
 „Nové vedení VO - Hostomice, ul. Bubenická“,  
 vybrána byla firma eNerGON dOBřÍŠ s.r.o.  
 s cenou 420 379,- Kč bez dPH dle nabídky,  
 a pověřuje pana starostu k uzavření Sod. 
 Hlasování: 9-0-0
16. různé. 
 V rámci zakázky malého rozsahu „rekonstrukce  
 chodníku v ulici Pivovarská „zastupitelé berou  
 na vědomí, že uchazeč s nejvýhodnější nabídkou  
 společnost VIda GrOUP s.r.o, není součinný  
 s podpisem smlouvy o dílo a dále berou na vědomí,  
 že uchazeč druhý v pořadí, společnost PSS Bohemia  
 s.r.o., bude vyzván k součinnosti s podpisem smlouvy  
 o dílo. zastupitelé pověřují pana starostu k podpisu 

 smlouvy o dílo v případě, že uchazeč druhý v pořadí  
 - společnost PSS Bohemia s.r.o., bude součinný  
 k podpisu smlouvy o dílo (cena zakázky  
 2.067.279,37 Kč bez dPH). 
 Hlasování: 9-0-0
17. diskuse
	 ❚ p. Zachoval – návrh na přemístění kontejnerů  
  z náměstí
	 ❚ oprava světel Polní
	 ❚ změna územního plánu č. III
	 ❚ p. Přívora - zadání fasády radnice, sokl, odvodnění  
  - kdo projektoval
	 ❚ p. Mikešová - chodníky Radouš 
	 ❚ p. Přívora - výběr peněz na obecních pozemcích 
	 ❚ p. Císař - diskuse o opravě pošty - pan starosta  
  informoval o již realizovaných jednáních ohledně  
  opravy střechy a avizoval schůzku se zástupkyní  
  pošty 20.12.2022
	 ❚ fungování Fire portalu - registrace občanů  
  zprovoznění - informace v HL, funkčnost prověří  
  pan Nájemník
	 ❚ možnost umístění světla na vlakové zastávce  
  v Radouši
Pan starosta ukončil zasedání ve 20.55 hod.

MěSTSKý úřad

kabaretní píseň
autor: Zdeňka Vršecká

Dědeček má kolotoč, žere mu ho červotoč... 
Babička má střelnici, sjela mimo silnici... 
Tatínek má autodrom, uhodil mu do něj hrom... 
Maminka ta hádá z ruky, přišla na velké podfuky. 
Bratr ten má malý stánek, prodává v rohlíku párek. 
Sestra cvičí u tyče, zírají i rodiče... 
A já malý Kašpárek, uvádím vždy začátek.

Strejda ten má slonici, sundává všem čepici. 
Teta to je velká dáma, proto dělá principála... 
Bratranec má opici, nepřejde přes silnici... 
Sestřenice má skluzavku, ráda jezdí po zadku... 
Druhá zase cvičí křečka, snad to chudák křeček přečká... 
A já zvoním rolničkou, mávám malou ručičkou...

A tak všichni zase pějem, a při tom se hodně smějem. 
Začnem zase první řádku, zpívat budem od začátku... 
Tak to u nás chodívá, nuda nikdy nebývá. 
Když to někdo poplete, dá si ještě repete:

Dědeček má kolotoč...
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MěSTSKý úřad
Úřední deska: Státní veterinární správa

Vyvěsit: 13.12.2022      Sejmout: 12.06.2023

Č. j. SVS/2022/163213-G 

 

 

Nařízení Státní veterinární správy  
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný 

správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární 
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 
9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat 
(„právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění, podle nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz 
uvedených na seznamu, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) 
a odst. 3 veterinárního zákona nařizuje tato 

mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření 
nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární 

influezy, tzv. „ptačí chřipky“) na území České republiky:  

Čl. 1 
Všem chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky 

a zabránění šíření nebezpečné nákazy 
a) zakazuje chovat drůbež, s výjimkou běžců a holubů, pod širým nebem a nařizuje se umístit 

a držet chovanou drůbež, s výjimkou běžců a holubů, uvnitř budovy v hospodářství, ve 
kterém je chována; není-li možné chovanou drůbež trvale umístit a držet uvnitř budovy 
v hospodářství, ve kterém je chována, nařizuje se chovatelům omezit venkovní prostory, do 
nichž má drůbež přístup, a v co nejvyšší možné míře omezit kontakt chované drůbeže 
s volně žijícími ptáky, 

b) nařizuje podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budovy v hospodářství nebo pod přístřešky, 
c) nařizuje omezit pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž 

činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o chovanou drůbež , 
d) nařizuje chránit krmivo, stelivo a vodu používané ke krmení, stlaní a napájení drůbeže před 

kontaminací trusem volně žijících ptáků. 

Čl. 2 
Všem chovatelům, kteří chovají ve svém hospodářství drůbež podléhající evidenci podle 

zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně 
některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se 
nařizuje v případě, že nejsou v jejich hospodářství proveditelná opatření podle článku 1, 
neprodleně o této skutečnosti informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu Státní 
veterinární správy nebo Městskou veterinární správu v Praze Státní veterinární správy. 
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Úřední deska: Státní veterinární správa

Vyvěsit: 13.12.2022      Sejmout: 12.06.2023

Čl. 3 

Sankce 

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných 
veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního 
zákona uložit pokutu až do výše 
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, 
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu. 

Čl. 4 

Poučení 

Pokud v souladu s § 67 a násl. veterinárního zákona vzniká nárok na poskytnutí náhrady 
nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření 
nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na 
člověka, je třeba jej včas uplatnit na základě žádosti podané u Ministerstva zemědělství, které 
o ní rozhodne. Podrobnosti pro uplatňování náhrady a náležitosti žádosti o její poskytnutí 
stanoví vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě 
zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních 
činností. Formulář žádosti je dostupný na internetových stránkách Ministerstva zemědělství. 

Čl. 5 

Společná a závěrečná ustanovení 

(1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 35/2021 Sb., 
o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 
z důvodu naléhavého obecného zájmu, platnosti jeho vyhlášením formou zveřejnění ve Sbírce 
právních předpisů a účinnosti počátkem dne následujícího po dni jeho vyhlášení. Datum a čas 
vyhlášení nařízení je vyznačen ve Sbírce právních předpisů. 

(2) Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách Ministerstva zemědělství a krajských 
úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a zveřejňuje se neprodleně na 
internetových stránkách Státní veterinární správy. Pokud jsou nařízením ukládány povinnosti 
i jiným subjektům, než jsou chovatelé hospodářských zvířat, zveřejňuje se nařízení také 
v celostátním rozhlasovém nebo televizním vysílání. 

(3) Státní veterinární správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních 
předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení 
vyrozuměna. 

V Praze dne 12.12.2022 

MVDr. Zbyněk Semerád 
ústřední ředitel 

podepsáno elektronicky 
 
 
Obdrží: Ministerstvo zemědělství ČR a všechny krajské úřady ČR  
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MěSTSKý úřad / INzerCe

SLAVnOST Ve LšTěni
V sobotu 26. listopadu se ve Lštěni uskutečnilo zavěšení nového zvonu  
do kapličky. Slavnostního aktu se zúčastnili představitelé města a široká  
veřejnost. Posvěcení zvonu se ujal kněz, pan Štefan wojdyla.

Kaplička je zasvěcena svaté Ludmile 
a nabízí se i myšlenka pravidelných 
poutí na svátek svaté Ludmily.

Celou akci doprovodil pěvecký sbor 
Fabián pod vedením pana Petra  
Kafky.

Zvon byl odlit panem Michalem  
Votrubou z Myslkovic, který jej sám  
i zavěsil do kapličky.

Text a foto: Jiří Kadeřábek
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LeNKVÍKOVa KrONIKa

Staré hostomické kroniky
Vážení čtenáři, od tohoto čísla vám budeme pravidelně přinášet ukázky ze starých hostomických kronik, 
jejichž zapůjčení zařídili paní knihovnice a pan starosta. V berounském archivu je jich uloženo opravdu 
velké množství. Kromě toho nám bylo umožněno také nahlédnutí do Lenkvíkových kronik, které ale pova- 
žují za cenné, a vypůjčit je tedy nelze. Věříme, že by tyto informace mohly být pro mnohé z vás zajímavé.
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LeNKVÍKOVa KrONIKa
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LeNKVÍKOVa KrONIKa
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LeNKVÍKOVa KrONIKa
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MěSTSKá KNIHOVNa HOSTOMICe

přednáškA ceSTOVATeLe  
JAkubA GReScHLA
Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 uspořádala Městská knihovna Hostomice  
v pořadí již třetí přednášku mladého cestovatele a fotografa Jakuba Greschla  
s názvem Vánoce ve světě. 
V dopoledních hodinách se přednášky zúčastnili žáci 7. a 8. ročníků. Pohybově 
handicapovaný cestovatel, který se navzdory svým zdravotním omezením ne- 
vzdává a procestoval již mnoho zemí světa, chce svým příkladem motivovat  
mladé lidi, aby si i přes možné obtíže šli za svými sny. Během přednášky se žáci  
dozvěděli nejen zajímavosti týkající se vánočních zvyků a tradic v různých  
zemích, ale měli také možnost rozšířit si své geografické znalosti, což se jim  
bude hodit v hodinách zeměpisu. Cestovatel hovořil o více než 30 zemích a své 
vyprávění doplnil velkým množstvím fotografií ze svých cest. 
V odpoledních hodinách se stejná přednáška konala pro členy STP a další  
zájemce. Protože se přednášky Jakuba Greschla posluchačům líbí, navázali jsme  
s ním dlouhodobou spolupráci a již v březnu 2023 se můžete těšit na jeho  
novinku Divoké Finsko. Ing. Jiřina Šebková, knihovnice

■ Městská knihovna Hostomice ve spolupráci s výborem STP srdečně  
zvou všechny členy STP na besedu o spisovatelích našeho regionu, která  
se uskuteční v úterý 17.1.2023 od 13.30 hod. v obřadní síni Měú Hostomice. 
Vstup zdarma.
■ Upozorňujeme čtenáře, že ve středu 11.1.2023 bude knihovna uzavřena. 
děkujeme za pochopení.

Vánoční besedy v knihovně
V předvánočním čase uspořádala Městská knihovna Hostomice  
besedy pro žáky 1. - 5. ročníku zŠ P. Lisého Hostomice. S dětmi jsme 
si povídaly o adventu a českých vánočních zvycích, vyluštily jsme  
vánoční osmisměrku, poslechly si koledy a s některými si i zazpívaly. 
Součástí programu byla samozřejmě i vánoční pohádka, starší děti  
se seznámily s tvorbou Josefa Lady. Potom si děti vyrobily vánoční přání 
pro své blízké a pochutnaly si na malé čokoládové odměně. Ve zbylém 
čase si pak mohly prohlížet knihy v dětském oddělení knihovny.
Městská knihovna přeje všem svým čtenářům a příznivcům do nového 
roku vše nejlepší a pevné zdraví. Těšíme se na setkání v roce 2023.

Ing. Jiřina Šebková, knihovnice
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MŠ HOSTOMICe

škOLkA OSLAViLA AdVenT
Je tu konec roku, na který jsme se s dětmi moc těšily. Hned začátkem 
adventu jsme si zopakovaly naše tradice, každá třída otevřela první místa 
v adventním kalendáři a začaly jsme společně odpočítávat dny do Vánoc. 
Čekání nám zpříjemnilo divadlo, nacvičování besídky pro rodiče a vyrá- 
bění vánočních dárečků.
Na začátku prosince jsme překonávali strach při návštěvě čertů. Sice každý 
občas zazlobí, ale děti jsou jinak hodné, a tak nám čert nikoho neodnesl. 
Největší zlobidla slíbila Mikulášovi nápravu a všechny děti dostaly sladký 
adventní kalendář. I nejmenší děti byly moc statečné. Za pomoc a spolupráci 
děkujeme paní učitelce a žákům ZŠ Hostomice.
Nejstarší děti se zúčastnily vystoupení při rozsvěcování vánočního stromku  
na náměstí Hostomic a pak už všechny děti ukázaly, co se naučily během 
třídních besídek. Doufáme, že si rodiče besídky užili stejně jako děti a budou 
mít další hezkou vzpomínku.
I nás ve školce navštívil Ježíšek a děti dostaly nové hračky a naučné i didaktické 
pomůcky. Těšíme se, až si zahrajeme nové společenské hry. Tímto krásným 
obdobím jsme završili rok 2022 a v novém roce se zase ve zdraví všichni 
sejdeme a pustíme se do dalšího dobrodružství a do další práce.
Všem přejeme klidné vánoční svátky a do nového roku hlavně zdraví a pohodu.

To přejí děti a zaměstnanci MŠ Hostomice

Listopadové  
strašení  
v mateřské škole
Konečně se děti dočkaly a mohly si  
do školky obléknout své strašidelné  
kostýmy. Sice se děti seznámily  
i s tradicí českých dušiček, ale nejví- 
ce se těšily na halloweenské řádění. 
Ve třídách na děti čekaly soutěže, 
strašidelné úkoly a samozřejmě 
nechybělo i mlsání. Opět vyrobily 
moc krásné strašidelné výrobky.
Následující týden nás čekalo další 
krásné téma, které si děti vždy užívají, 
a to draci. Ještě si děti opakovaly znaky  
podzimu, učily se o počasí a oslavily  
sv. Martina.
Ve školce jsme si užily dvě divadelní 
představení, a to pohádky „Jak pejsek 
pouštěl draka“ a „Trampoty čerta  
Huberta“.
Teď už nás čeká první advent a my 
se můžeme pustit do příprav na čerty  
a hlavně na vánoční svátky.
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zŠ HOSTOMICe

Slavnostní předávání slabikářů
25. listopad byl pro prvňáčky ze základní školy P. Lisého v Hostomicích  
významným dnem. dříve, než si žáci společně krásný nový slabikář pro- 
hlédli, „prozkoušel“ pan ředitel každého prvňáka ze čtení slov a vět. Všichni 
prvňáčci to zvládli na jedničku!
Přejeme prvňákům, ať jim první čtenářské zkušenosti přinášejí jen samou radost!

Mgr. Lucie Šrailová

Vánoční dobročinný bazar
dne 15.12.2022 se ve školní tělocvičně uskutečnil VáNOČNÍ dOBrOČINNý 
Bazar, kde bylo možno zakoupit darované dětské oblečení, hračky, knihy atd. 
Rádi bychom poděkovali všem, kteří bazar podpořili a přispěli k celkovému  
výtěžku ve výši 8.229,- Kč. O tom, komu uvedená částka pomůže, rozhodne  
žákovská rada, tedy děti.

Osmáci  
ve vánoční plzni
V posledním předvánočním týdnu 
zavítali žáci osmých tříd do Plzně. 
Nejdříve navštívili vánoční trhy, 
kde nakoupili vánoční dárky pro své  
blízké, pochutnali si na voňavém trdel- 
níku a prohlédli si rozsáhlý betlém. 
Poté všichni vystoupili na věž katedrá- 
ly sv. Bartoloměje (skoro 300 schodů), 
odkud byl přenádherný výhled na ce- 
lou Plzeň i na vánoční trhy.
Domů se vraceli žáci spokojeni.

Mgr. D. Fatková, Ing. Z. Rybáková

Paní A. Slovíková vede na ZŠ výtvarný kroužek, kde s dětmi z 1. stupně 
vytváří krásné výrobky. Děti jsou z těchto činností nadšené.
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činnost výjezdové 
jednotky  
Hostomice
V období od 18. listopadu do 18. pro-
since došlo ke třem událostem.
❚ dne 23. listopadu jsme vyjeli s aP  
20 plošina na požár podkroví do 
Knížkovic. 
Na místě po dohodě s velitelem čety  
z Berouna jsme zůstali jako záloha  
pro případ potřeby rozebírání střech. 
Požár se povedlo velmi rychle lokali- 
zovat, a proto nebylo potřeba střechu 
rozebírat.
❚ dne 10. prosince jsme byli vysláni 
k události s CaS 16 Iveco a CaS 32 
T148 na zakouřenou garáž a sklep  
do Hostomic, ulice Nádražní. 
Na místě byla zjištěna technická zá- 
vada na kotli. Majiteli jsme pomohli  
s odstavením kotle a odvětráním pro- 
stor. Naštěstí nedošlo k žádnému  
zranění, pouze škodě na majetku.
❚ dne 13. prosince jsme vyjeli s CaS 
16 Iveco a aP 20 plošina na požár  
sazí komína do Neumětel. 
Na místě jsme ve spolupráci s HZS  
Hořovice komín pročistili a zkon- 
trolovali termokamerou. Po sbalení 
materiálu se naše jednotka vrátila zpět 
na základnu.
Celkový počet událostí v letošním 
roce se vyšplhal na 51. dovolte mi 
touto cestou za celou jednotku Vám 
popřát klidné svátky, hodně štěstí  
a hlavně zdraví do nového roku.  
Přeji, ať se společně setkáváme pouze  
u radostných událostí v našem městě. 

Za sbor dobrovolných hasičů  
velitel družstva Petr Nájemník.

PODĚKOVÁNÍ
AKCE VÁNOČNÍ STROM A VÝZDOBA NÁMĚSTÍ

Děkujeme paní Jitce Neugebauerové za darování  
krásného stromu, který zdobí naše náměstí. 

Dále děkujeme všem, kteří přidali ruku k dílu a pomohli  
se samotným zdobením stromku a celého náměstí,  

jmenovitě panu Jiřímu Doubravovi za pomoc  
při stavbě stromu, za transport panu Adolfovi Hubatému  

a panu Zdeňku Krubnerovi.

cO Se děLO V HASičáRně
kroužek mladých hasičů
Děti pilně trénovaly a připravovaly se na adventní vystoupení.  
Několikrát jsme se sešli při tvoření adventních a vánočních dekorací, 
které mladí hasiči prodávali na adventním trhu.

ROzLOučení S ROkem 2022  
u VánOčníHO STROmku
19. prosince jsme se naposledy v letošním roce sešli u stromečku s dárečky  
a sladkou tečkou od vedoucích v podobě výborných dortů od Somnium  
delicates Všeradice za celoroční pomoc a účast na kulturních akcích 
připravovaných naším sborem.
Zhlédli jsme krásné video z adventu, které nám připravil Jan Grunt a které  
má možnost vidět veřejnost na youtube.
Popřáli jsme si bohatého ježíška, krásné vánoční chvíle strávené s rodinou, 
mnoho úspěchů a hlavně hodně zdraví do nového roku. Plni dojmů se děti  
rozešly do svých domovů.
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Advent a vánoční jarmark 2022
Sobota 3. prosince 2022, hostomické náměstí se během dopoledne začíná 
plnit stánky s nejrůznější tematikou. Převažovaly vánoční dekorace, nej- 
různější pochoutky, něco na zahřátí a drobné hračky pro děti.
Ve 13.00 hodin začal vánoční program plný zpěvu, vánočních scének, tance  
a rytířských soubojů. Program byl zakončen příjezdem pekelného traktoru  
s čerty, Mikulášem a anděly. 
Děkujeme za vystoupení dětem z MŠ a ZŠ Hostomice a jejich učitelkám,  
tanečnímu kroužku Mrazík, rytířům ze skupiny „GLADIUS“, rockové kapele  
za vánoční koledy, dětem a členům SDH Hostomice.
Zvláštní poděkování patří andělům Petr a Petr, kteří nás celým programem  
provedli, a také všem členům a přátelům SDH Hostomice, kteří se podíleli  
na přípravách a průběhu této akce za podpory města Hostomice.

VALná HROmAdA
Valná hromaDa Sboru DobroVolných haSičů  

hoStomice Se buDe konat 28. leDna  
oD 16. hoDin V haSičSké zbrojnici.

mikuláš,  
anděl a čert
5. prosince z hasičské zbrojnice vyšla 
družina čertů doprovázející Mikuláše 
a anděla. Navštívili rodiny v Hosto- 
micích a blízkém okolí, hodné děti  
Mikuláš s andělem obdarovali a ty  
zlobivé pokárali čerti.

betlémské světlo
V letošním roce si Hostomičtí mohli  
vyzvednout „Betlémské světlo“ 18. 
prosince od 17 hodin u vánočního 
stromku.

kuLTuRA, kTeROu pRO VáS připRAViLi 
HASiči zA pOdpORY měSTA
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pOděkOVání
■	 Ráda bych touto cestou chtěla moc 
poděkovat SdH Hostomice za výbor- 
nou a profesionální práci při realizaci 
akce Advent 2022, spojenou s převze- 
tím, odvozem a umístěním vánočního 
stromu na našem náměstí. Bylo nám 
ctí strom darovat. Děkujeme. 

Jitka Neugebauerová

VzpOmínkA
Odešel jsi,  
jak si osud přál,  
ale v našich srdcích 
a vzpomínkách  
žiješ dál. 
Kdo Tě znal,  
v dobrém vzpomene, 
kdo Tě měl rád,  
nikdy nezapomene.
Dne 25. ledna 2023 uplyne 15 let,  
co nás navždy opustil náš milovaný  
tatínek, dědeček pan Karel Grunt  
z Hostomic pod Brdy.

Za vzpomínku děkují  
syn Karel s manželkou  

a vnuci Kája, Honzík a Štěpánek

zubní pOHOTOVOST
Leden 2023
■	 1. Dr. Šlesingerová Iva 
 Beroun, Tř. Politických vězňů 40 
 tel. 311 746 372
■	 7. a 8. Dr. Švábová Ladislava 
 Hořovice, Pod Nádražím 289 
 tel. 311 513 375
■	 14. a 15. Dr. Tomková Martina 
 Beroun, Větrná 984 
 tel. 774 117 578
■	 21. a 22. Dr. Veselá Vladimíra 
 Beroun, Švermova 1591 
 tel. 601 371 200
■	 28. a 29. Dr. Valta Richard 
 Žebrák, Hradní 68 
 tel. 311 533 384
Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.

HLEDÁME 7 STATEČNÝCH  
Z BEROUNA A OKOLÍ
Rozvíjíme homesharing ve Středočeském kraji a hledáme  
7 statečných, kteří se podělí o péči a pomohou rodičům  
dítěte s mentálním postižením objevovat nový svět. 
Do jarní přípravy hledáme zájemce, kteří se chtějí stát  
hostiteli. Pokud jste to právě vy, neváhejte se ozvat na email 
homesharing@cpkp.cz nebo na telefon 603 946 501. Uvítáme  
všechny, kteří se zajímají o homesharing a chtějí se dozvědět 
něco víc.
Co říká o homesharingu naše hostitelka Soňa:
„Z celého srdce děkujeme (CPKP) za odvahu dělat velké kroky 
a důvěru, že homesharing může fungovat.
Když jsme o Járovi slyšeli poprvé, těžce jsme naráželi na naše 
limity. Hned se mi v hlavě vybavilo školení, doma se vedla  
dlouhá debata.
A nyní...
Těšíme se na další setkání! Jára je výjimečný kluk a máma  
Monika má náš velký respekt.
Hlava mi nebere, jak zvládá chodit do práce, starat se o rodinu, 
dům, zahradu,... a ještě vypadat tak dobře.
Samozřejmě největší očekávání bylo, jak si spolu kluci sednou.
Ten moment, kdy starostlivej Jára čapnul Mikuláše do náruče, 
společně se začali řehtat, byl silnej!
Tohle je přesně „teď a tady“, které jsme si přáli.
Děkujeme, děkujeme za Vaši práci!!!
Soňa, Michal, Mikuláš“
Budeme se těšit na další milá setkání.

Za tým Centra pro komunitní práci střední Čechy  
Martina Macurová a Petra Štěpová

nOVOROční  
OHŇOSTROJ  
V HOSTOmicícH
Hasiči Hostomice spolu s městem 
Hostomice vás srdečně zvou na no- 
voroční ohňostroj s hudebním dopro- 
vodem, který se uskuteční 1. ledna  
v 18 hodin v parku u hasičské zbroj-
nice. 
Přijďte společně s hasiči přivítat nový 
rok 2023 touto tradiční událostí. 
Zároveň tímto prosíme občany, aby si 
zabezpečili svoje domácí zvířata před 
hlukem. Děkujeme za pochopení.

Hasiči Hostomice


