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NOVOROČNÍ PŘÁNÍ DO ROKU 2008
Vážení spoluobčané!

Právě skončil rok 2007. Pro mnohé 

z nás to byl rok přelomový, v jehož 

průběhu se hodně změnilo. Rozhod-

ně tomu tak bylo v mém případě. 

Shodou všeobecně známých okol-

ností jsem začal zastávat úřad staros-

ty a doufám, že se mi podaří v maxi-

mální možné míře naplnit sliby, které 

jsme Vám před volbami dali.

Z věcí obecních jsme v roce uply-

nulém všichni nejvíce pocítili probí-

hající výstavbu vodovodu a kanaliza-

ce v Hostomicích. Ta bude probíhat 

jistě ještě i v roce letošním a za před-

pokladu získání dalších dotací pocí-

tí v dalších obdobích tuto „radost“ 

i Radouš a Bezdědice. 

Opravdová radost nastane, až 

skončí práce pod zemí a budeme 

moci postupně dokončovat chodní-

ky, povrchy ulic, dopravní značení 

a další akce, které konkrétně a pozi-

tivně ovlivní život v našich obcích.

Abychom k tomu všemu udělali 

rozhodný krok v roce 2008 Vám přeji 

hodně zdraví, síly a životní pohody.

Váš starosta Vít Šťáhlavský

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
• Veřejné zasedání zastupitelstva se koná 30. 1. od 18 hodin v hostomické hasičárně.

• Poplatek za psa je potřeba uhradit do 31. 3. 2008 a činí 100 Kč za každého psa.

• Poplatek za svoz komunálního odpadu je splatný nejpozději 28. 2. a činí 450 Kč za každou trvale hláše-

nou osobu nebo rekreační objekt. Podrobnější informace najdete v tomto vydání v článku Nová vyhláška 

o odpadovém hospodářství.

• Omlouváme se občanům za opožděné vydání tohoto čísla HL, důvodem byla dovolená v tiskárně.

MĚSTSKÝ ÚŘAD DĚKUJE
• za sponzorské dary v celkové výši 76 000 Kč na zakoupení cisterny pro hasiče. Jsou to tito sponzoři: Moose 

a Partners, Megaplast CZ, Alteko, K-Term, Sorex, Sdruž. Klempířů Mrázek, Kovošrot Lorenz, Dřevo 

Šebek, Brdská spol., Autoopravna Kačírek, Royal Diamond, Pila Frýdl, Moderní domácnost, Nádvor-

ník, Mezek Pneu, AGP Beroun, Čížek, Agrona Rpety,

• fi rmě Alteko za sponzorský dar na veřejné osvětlení v Radouši,

• dalším sponzorům, kteří přispěli na obnovu cesty ke hřišti – Sorex, Albion, pan Koryta za fotbalisty, 

manželé Zachovalovi (1. část sponzorů byla uvedena v minulém čísle HL),

• hasičům za dobře odvedenou práci při kácení lip na hostomickém náměstí,

• paní Evě Klozíkové a Ireně Zachovalové za vánoční výzdobu radnice, kterou provedly na své vlastní náklady,

• panu Jaroslavu Veselému za zapůjčení fotografi í na tvorbu kalendáře s historickými fotografi emi Hostomic 

a okolí, který je možno zakoupit ve vybraných obchodech v Hostomicích.
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CO SE U NÁS DĚJE

Zastupitelstvem byly 
navrženy a schváleny 
následující body:
1. Členové návrhové komise:  

Ing. Pavel Brůžek, Mgr. Jiřina 

Walterová

 Zapisovatel: Eva Fajrajzlová 

 Ověřovatelé zápisu: Ing. Vladimír 

Zachoval, Ing. Jaroslav Jirák

2. Schválení smlouvy 

s Agropodnikem Beroun na 

odklízení sněhu za podmínek 

stejných jako v minulé sezoně, 

cena 400 Kč/hod + DPH

 Schváleno jednohlasně

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA HOSTOMICE ZE DNE 12. 12. 2007

3. Žádost o dotaci na úrok z úvěru 

z Programu na obnovu venkova 

pro rok 2008

 Schváleno jednohlasně

4. Žádost o dotaci na opravy 

místních komunikací z Programu 

na obnovu venkova 

 Schváleno jednohlasně

5. Úvěr ve výši 6 700 000 Kč 

na fi nancování vodovodu 

a kanalizace, jehož krytí 

bude zajištěno budoucími 

rozpočtovými příjmy

 Schváleno jednohlasně

6. Smlouva s fi rmou HBoko.Net, 

o.s. na bezplatný internet pro ZŠ 

Hostomice 

 Schváleno jednohlasně

Zastupitelé berou na 
vědomí:
7. Žádost o odkoupení příjezdové 

cesty a přilehlých pozemků 

v okolí bytovky č. 451, 522, 523, 

524. Starosta vyvolá jednání se 

všemi zúčastněnými.

8. Informaci týkající se 

komunitního plánování.

Zastupitelstvo bere na vědomí 

všechny body v různém a diskuse.

NÁZVY ULIC V HOSTOMICÍCH

Dle zákona č. 128/2000 Sb., zák. č. 

2/2003 Sb., (úplné znění zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích) díl 4 – názvy 

obcí, jejich částí, ulic a veřejných 

prostranství, číslování budov, znak 

a vlajka obcí, § 28 odst. 1, přísluší 

obci rozhodovat o názvech částí 

obce, ulic a jiných veřejných pro-

stranství.

Jména ulic musí schválit zastu-

pitelstvo obce na veřejném zasedá-

ní. Zastupitelstvo určí, jak se ulice 

jmenuje a od kterého č.p. ke které-

mu č.p. vede. Protože dosud máme 

označení ulic jen pro svou potřebu, 

není nikde uvedeno, jak jsou názvy 

ulic správně. Pro svoji potřebu 

máme v počítači zavedeno 27 ulic. 

Toto třídění potřebujeme při sesta-

vování volebních seznamů pro roz-

nášení volebních lístků. Pro třídění 

byly použity názvy ulic ze starých 

přihlašovacích karet evidence oby-

vatel. Toto zařazení není přesné, 

protože některé domy jsou rohové 

a mohou být tedy zařazeny do dvou 

ulic (podle vchodu do domu).

Při zavedení ulic do centrálního 

registru je nutné stanovit, kde bude 

velké písmeno v názvu, jestli bude 

uvedena zkratka, nebo celý název 

(např. Tyršovo náměstí – Tyršovo 

Náměstí – Tyršovo nám.).

Přesně zavedený název se musí 

používat na všech dokumentech 

a uvedení jiné zkratky je neplatné. 

Je nutné vypracovat seznamy domů 

se zařazením každého domu do uli-

ce. Tyto podklady musí projít cen-

trálním registrem obyvatel. Obec 

musí na své náklady označit tabul-

kami všechny ulice, na začátku a na 

konci každé ulice a před a za křižo-

vatkou.

Všichni občané pak musí změnit 

občanské průkazy a musí se změnit 

i všechny ostatní doklady (řidičské 

průkazy, průkazy zdrav. pojišťov-

ny, záznamy v katastru nemovitostí 

atd.).

Pojmenováním ulic se zabývalo 

již minulé zastupitelstvo, ale protože 

už většina obyvatel má vyměněn 

občanský průkaz, od tohoto rozhod-

nutí ustoupilo.

Upozorňujeme občany, že při jed-

nání na všech úřadech musí uvádět 

svoji adresu přesně podle zápisu 

v občanském průkazu – Hostomice 

a č.p. 

Správný název obce je Hostomice 

(ne Hostomice pod Brdy)!

Jitka Gruntová

evidence obyvatel
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NOVÁ VYHLÁŠKA O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Koncem loňského roku schválilo 

zastupitelstvo města novou vyhláš-

ku o odpadech. Tato vyhláška přiná-

ší mnoho změn, mj. i nový způsob 

platby za odvoz odpadu z domác-

ností či lepší možnost třídit odpad. 

Podobný systém platí ve většině 

obcí naší republiky.

K tomuto kroku se zastupitelé 

rozhodli hned z několika důvodů. 

Je to především proto, že značná 

část domácností neměla zaplacenou 

známku na popelnici a na Hostomicku 

narůstal počet černých skládek. Dal-

ším důvodem je snaha o kvalitnější tří-

dění odpadu. Nová vyhláška by měla 

být jak pro město, tak pro většinu oby-

vatel přínosem. Věříme, že se sníží 

počet černých skládek. Pokud budou 

občané i důsledně třídit odpad, tím 

město dostane více peněz za objem 

vytříděného odpadu a díky tomu 

bude teoreticky možné v budoucnu 

snížit (případně udržet na stejné úrov-

ni) poplatek za odvoz komunálního 

odpadu.

Od letošního roku se již nebude 

platit poplatek za „popelnici“, ale 

každý občan s trvalým pobytem ve 

správním obvodě města Hostomice 

bude povinen zaplatit roční popla-

tek 450 Kč. Poplatek se vztahuje na 

každého, i na děti, výjimku tvoří pou-

ze rodiny, které mají více než dvě 

děti mladší 15 let (poplatek se odvádí 

pouze za dvě děti, další děti mladší 

15 let v rodině již poplatek neplatí). 

Vlastníci objektů určených nebo 

sloužících k individuální rekreaci pla-

tí poplatek ve výši 450 Kč za objekt.

Velkou výhodou a novinkou je 

zvýšení počtu sběrných míst pro tří-

děný odpad, nově bude možno třídit 

i papír, tetrapack se bude ukládat do 

kontejneru společně s plasty. Kon-

tejnery na všechny komodity (plast 

a tetrapack, bílé sklo, barevné sklo, 

papír) budou rozmístěny na těch-

to stanovištích: u pošty, Malé nám., 

pod školou, roh Polní a Nádražní ul., 

Malostranská ul., Radouš – náves, 

Bezdědice – náves, Lštěň – náves. 

Občané budou mít také možnost 2x 

ročně odložit objemný odpad do při-

stavených kontejnerů.

Poplatek je splatný bez výzvy jed-

norázově nejpozději do 28.2. Poplatek 

je možno zaplatit v hotovosti v kanceláři 

MěÚ, složenkou na adresu MěÚ (na č.ú.: 

19-0362037329/0800, VS: 1337 + 01 Hostomi-

ce, 02 Bezdědice, 03 Radouš, 04 Lštěň a 05 

chaty + č.p. Příklad VS pro občana byd-

lícího v Radouši v č.p. 248: 133703248), 

nebo převodem na bankovní účet MěÚ 

(č.ú. a VS je stejné jako u složenky). Za 

domácnost může být poplatek odveden 

společným zástupcem, ten je povinen 

městu oznámit jména a data narození 

osob, za které poplatek odvádí. 

Popelnice budou po Novém roce 

vyváženy vždy v pátek, a to i občanům, 

kteří nemají zaplacený poplatek. Upo-

zorňujeme občany, že pokud poplatek 

včas nezaplatí, vyměří město popla-

tek platebním výměrem, poplatek 

může být zvýšen až na trojnásobek. 

Pokud poplatek nebude zaplacen 

ani poté, bude vymáhán exekucí.

Vyhláška v plném znění je na elektro-

nické úřední desce města.

Vít Maršálek a Alexandra Kubátová

SETKÁNÍ POD STROMEČKEM
V neděli 23. prosince proběhl před 

hostomickou radnicí již druhý ročník 

předvánočního setkání občanů. Po 

úvodním slovu pana starosty násle-

dovaly koledy a básničky podané 

dětmi z mateřské i základní školy. 

Všichni si pak mohli všeobecně zná-

mé koledy zazpívat společně. Vedeni 

byli muzikanty kolem paní Šťáhlavské 

a krásným hlasem paní Kůtové. Péčí 

a nákladem lidí kolem občanských 

kandidátek byly hlavně pro děti ke 

zhlédnutí jesličky s Ježíškem obklo-

pené živými ovečkami a poníkem. Pro 

dospělé se podávalo svařené víno. 

Z celé akce na všechny přítomné 

dýchala atmosféra počínajících svát-

ků vánočních, atmosféra dobré vůle.
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VÁNOČNÍ JARMARK V HOSTOMICÍCH
Na středu 19. 12. 2007 připravili žáci 

ZŠ P. Lisého vánoční jarmark. Nabí-

zeli lidem vlastnoručně vyrobené 

předměty: svícny, věnečky, andě-

líčky, vánoční ozdoby, prostírání, 

batikované šátky, tkané náramky 

a sladké perníčky. 

Děkujeme všem rodičům, kteří 

nám letos hojně přispěli krásnými 

vánočními předměty, i občanům za 

fi nanční příspěvky.

Čistý výtěžek činí 11 014,- Kč 

a bude využit jako v minulých letech 

ve prospěch žáků. Získali jsme tak 

možnost pořídit hodnotné pomůcky, 

např. digitální fotoaparát, videokame-

ru, DVD přehrávač, boxovací pytel 

a náčiní do tělocvičny.

Přejeme všem v novém roce 

2008 hodně zdraví, štěstí, osobní 

i pracovní úspěchy.

Žáci a učitelé ZŠ P. Lisého, Hostomice

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE V HOSTOMICÍCH
První adventní neděli se hosto-

mické a okolní děti mohly těšit ze 

setkání s Mikulášem, anděly a čer-

tem. MÚ Hostomice pro ně připravil 

odpoledne plné her a dobré zábavy. 

V 15 hodin ho zahájil loutkářský 

spolek „ Na holou“, který všechny 

přítomné pobavil i poučil stínovým 

loutkovým představením „Narodil 

se Kristus pán” a navodil příjemnou 

předvánoční atmosféru.

Poté se už rozproudila mikulášská 

diskotéka v režii zkušeného DJ Kar-

la Moravce. Uprostřed dobré zába-

vy zhasla světla a za cinkání zvonků 

důstojně vkráčeli do sálu Mikuláš, 

andělé a za nimi se připlížil čert. 

Děti recitovaly, zpívaly a slibovaly, 

že už určitě nebudou zlobit. Všech-

ny byly odměněny balíčkem slad-

kostí z rukou Mikuláše a andělů.

Odpoledne vyvrcholilo rozsvíce-

ním vánočního stromu na náměstí.

MÚ děkuje všem, kteří pomáhali 

s přípravami a zajištěním.

Eva Nádvorníková

KULTURA
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JAK POMÁHAJÍ DOBROVOLNÍCI V DOMOVĚ ZÁTOR

Během uvedeného období začalo 

naše klienty navštěvovat několik 

dobrovolníků. Někteří se zúčastňu-

jí jednorázových kulturních a spo-

lečenských akcí, jiní se přikloni-

li k dlouhodobějšímu působení 

v našem zařízeni, například jako 

V červencovém vydání Hostomických listů jsme Vás informovali 

o projektu dobrovolnictví, který v domově probíhá. Dnes po téměř 

půlroční odmlce bychom se s Vámi rády podělily o úspěšné začátky 

tohoto projektu.

společník u lůžka nebo jako asistent 

při terapeutických aktivitách.

Věková struktura je různorodá, 

nejmladší dobrovolník je desetiletý 

(se souhlasem rodičů) a nejstarší je 

téměř důchodového věku.

I profese jednotlivých dobrovolní-

ků jsou různé (žáci základní školy, uči-

telka, úřednice, kazatel, masérka atd.)

Z posledních aktivit s dobrovol-

níky bychom chtěli zmínit tradiční 

vánoční akci „zdobení perníčků“, 

které se zúčastňují žáci Základní ško-

ly Hostomice a která je našimi klien-

ty velice oblíbena. Tato činnost spo-

čívá v tom, že paní učitelka se žáky 

připraví perníčky a různá zdobení 

a poté přijedou do domova a pomá-

hají našim klientům s jejich ozdobe-

ním. Hotové výrobky potom slouží 

jako stylová dekorace a pohoštění 

při Mikulášské zábavě. 

Touto cestou bychom rádi poděko-

vali zúčastněným žákům a pí učitel-

ce Kordulové, kteří tímto zpříjemnili 

chvíle našim klientům a samozřejmě 

také všem dobrovolníkům, kteří do 

domova docházejí.

Pokud Vás tato slova zaujala 

a máte zájem se zapojit do podob-

ných aktivit, jsou Vám naše dveře 

otevřené.

Na závěr tohoto článku bychom 

rády popřály všem čtenářům 

mnoho spokojenosti a úspěchů 

v roce 2008.

Monika Špiclová

za koordinátorky dobrovolnictví

ZE ŽIVOTA MŠ HOSTOMICE

Dne 27.11. Mateřská škola Hostomice 

navštívila muzeum Betlémů v Karl-

štejně. Dětem se výstava líbila.

V měsíci prosinci proběhlo v MŠ 

Hostomice několik akcí: dne 5.12. 

navštívili děti čerti, Mikuláš a anděl. 

Ti předali dětem balíček sladkostí. 

10.12. děti ukončily plavecký výcvik 

v bazénu v Hořovicích. 11.12. navští-

vily děti Domov důchodců v Zátoře 

se svým krátkým vystoupením. Dne 

12.12. a 13.12. proběhly v Mateřské 

škole Hostomice vánoční besídky. 

Děti si pro rodiče připravily krátké 

vystoupení formou básniček, písni-

ček a tanečků. Zde si pod stromeč-

kem rozbalily dárky od sponzorů. 

Za Mateřskou školu Hostomice 

děkuji všem sponzorům: ALTEKO, 

spol. s r.o., K - Term s.r.o., MANDÍK, 

a.s., Pila Jiří Frýdl, Pneuservis Mezek, 

Pokrývačství František Němec, 

SOREX spol. s r.o., Cukrárna U Frajerů 

a Ovoce a zelenina Vinš, kteří přispěli 

na nákup hraček a sladkostí pro děti.

Též bych chtěla popřát za všech-

ny zaměstnance MŠ občanům štěs-

tí, zdraví a spokojenost v novém 

roce 2008.

Lenka Kocourová, ředitelka MŠ

CO SE U NÁS DĚJE
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA / INZERCE

UPOZORNĚNÍ
Pokud si přejete, aby v HL vyšla zpráva 

o úmrtí či narození ve Vaší rodině, musí-

te o to požádat. Tyto informace nelze 

zveřejňovat bez Vašeho souhlasu.

POZVÁNKA
ZÁJEZD DO DIVADLA
• SZP v Hostomicích pořádá v pondělí 

28. 1. 2008 zájezd do příbramského 

divadla na hru Přelet nad kukač-

čím hnízdem. Odjezd autobusu od 

ZŠ ve 14.45 hod. (začátek představení 

v 16.00 hodin), návrat kolem 19. hodiny. 

Přihlásit se můžete v papírnictví u ško-

ly. Člen organizace zaplatí za vstupné 

i dopravu 50 Kč, nečlen 100 Kč. V pří-

padě velkého zájmu upřednostníme 

členy SZP.

TRÉNINK MLADÝCH 
FOTBALISTŮ
• První zimní trénink mladých fotbalistů 

(kategorie přípravka a mladší žáci) se 

koná ve středu dne 16. 1. od 15 hodin 

v tělocvičně ZŠ Hostomice. Přijďte 

prosím všichni.

CÍRKEV BRATRSKÁ
• Sbor církve bratrské v Praze na Smí-

chově (www.Cb.cz/praha5) má svou 

stanici v Hostomicích u Vršanských, 

Rybnice č. 205. Každou 3. neděli 

v měsíci od 15. hodin se tu setkáváme 

nad Božím slovem. Všechny zájemce 

srdečně zveme.

PODĚKOVÁNÍ
• Děkuji MěÚ, ČSŽ a všem známým za 

milá blahopřání k mému životnímu 

jubileu.

Jaroslava Rosolová

• 30. října jsme byli přijati do Zátora, do 

domova důchodců. Touto cestou by-

chom chtěli poděkovat paní ředitelce 

Aleně Káchové za vřelé přijetí do spo-

lečného soužití. Chceme poděkovat též 

hospodářským pracovníkům a všem 

sestřičkám, které se o nás opravdu sta-

rají. Nesmíme zapomenout na ty, které 

se starají denně o čistotu a pořádek. 

Paní kuchařky by měly dostat jednič-

ku s hvězdičkou, opravdu umí a nemu-

sí se stydět za svoje řemeslo.

 Ještě jednou chceme poděkovat celé-

mu týmu za dobře odvedenou práci.

 Všem pracovníkům přejí hodně zdraví 

a úspěchů do nového roku

babička a děda Plecitých.

• Na prosincové členské schůzi SZP 

v Hostomicích vystoupily se svým 

programem děti ze ŠD ZŠ Pavla Lisé-

ho pod vedením vychovatelek Pavlíny 

Obořilové a Radky Šťastné. Příjemně 

zpestřily program schůze – pobavily 

přítomné, přednesly básničky, zatan-

čily. Velmi pěkné bylo i vystoupení 

tanečnice LULU. Její břišní tance byly 

úchvatné. Děkujeme!

Výbor SZP Hostomice

PŘÁNÍ
• Štěstí, zdraví spokojenost a mnoho 

kilometrů bez nehod přeje všem zákaz-

níkům Pneuservis Mezek, Nádražní 

ulice.

ZUBNÍ POHOTOVOST
• 1. a 2. 1. Dr. Pilbauerová, 

Beroun, 311 746 185

• 5. a 6. 1. Dr. Pilmannová, Beroun, 

311 600 220

• 12. a 13. 1. Dr. Pišvejcová, 

Karlštejn, 311 681 533

• 19. a 20. 1. Dr. Růžičková, Zdice, 

311 686 674

• 26. a 27. 1. Dr. Slivka, Beroun,

311 513 313

• 2. a 3. 2. Dr. Srpová, Hořovice,

311 512 119

Pohotovost je od 8 do 11 hodin. 

KLUB BETLÉM 
LOCHOVICE

• 4. ledna pátek Vystoupení ve ško-

le v Lochovicích. Maminky z Klubu 

předvedou představení „Vánočky“.

• 5. ledna sobota Novoroční setká-

ní na zámku v Lochovicích od 14.00. 

Vystoupí Musica pro Sancta Cecilia 

a děti z Klubu Betlém.

• 6. ledna neděle Tříkrálová sbírka od 

10.00. Děti projdou obcí v Tříkrálovém 

průvodu, zazpívají koledy a budou vybí-

rat fi nanční dary do zapečetěné kasič-

ky na podporu Charitních projektů.

7. ledna pondělí Tři mušketýři. Předsta-

vení v loutkovém divadle Alfa v Plzni. 

Cena lístku 90 Kč. Kdo má zájem, nechť 

se přihlásí do 4. ledna na tel.: 724 150 981.

• 21. a 28. ledna pondělí Masopustní 

masky. Přijďte si vyrobit masku na 

Masopust od 14.00 do 17.00. 

• Sněhové sochy V průběhu celého 

ledna probíhá sochařská soutěž. Jak 

bude probíhat? Když napadne sníh, 

postavte si s rodinou, nebo kamarády 

nevšedního sněhuláka, zavolejte nás 

a pořídíme fotografi i, pro případ tání. 

Fotografi e vyhodnotí nezávislá komi-

se. Odměna pro každého. V únoru 

proběhne výstava fotografi í.

• Výlet rodin do aquparku v Berouně. 

Máme slevu 50 % na vstupné. Možnost 

pro 1 rodinu odvozu autem za příspě-

vek na benzín (110 Kč za 4 osoby tam 

i zpátky) Nahlaste se předem.

Klub bude otevřen od 7. ledna 2008. 

Klub Betlém, projekt Farní charity 

v Berouně, Lochovice 42, objekt býva-

lé fary

 e-mail: Klubbetlem@seznam.cz

 telefon:724 219 892

TIRÁŽ
Vydává: MěÚ Hostomice;

Odpovědný redaktor: Mgr. Alexandra 

Kubátová ; Redakce: Ing. Vladimír 

Zachoval, Vít Šťáhlavský, Vít Maršálek, 

Petr Lachman, Karel Grunt; 

Grafi cké zpracování: Ing. Ivo Kubát

Tisk: Ivan Křenek, Hořovice

Adresa redakce: MěÚ Hostomice, 

Tyršovo nám. 165, 267 24 Hostomice; 

Tel./Fax: 311 584 116; 

E-mail: starosta@hostomice.cz; 

alex.kubatova@volny.cz; 

http://www.hostomice.cz;

Evidováno MKČR pod č.: E11276;

Právo omylu a tiskových chyb vyhrazeno.

Text je chráněn dle autorského zákona.

Všichni redaktoři i grafi k vytváří 

Hostomické listy zdarma.

Uzávěrka HL je vždy 22. den v měsíci. 

Do té doby můžete své příspěvky předá-

vat písemně pí Merunové na MěÚ, tele-

fonicky nebo faxem na číslo 311 584 116, 

nejlépe však v elekronické podobě na 

mail: starosta@hostomice.cz nebo alex.

kubatova@volny.cz. 

Děkujeme za příspěvky.
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