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Slovo starosty obce
VáÏení spoluobãané, pﬁátelé, máme zde první ãíslo zpravodaje v leto‰ním
roce. Rád bych Vás seznámil s tím, co máme v leto‰ním roce v plánu.
NEJPRVE SPOLEâENSKÉ AKCE
Co se t˘ká obecních akcí, které obec
poﬁádá kaÏdoroãnû, nás v leto‰ním
roce ãeká oslava první doloÏitelné
zmínky o na‰í obci, která je datována
na 9.1.1319. V leto‰ním roce tedy
spoleãnû slavíme 700 let!
Vûﬁím, Ïe se nám akce vydaﬁí, bude
pﬁát poãasí a v‰ichni si oslavy uÏijeme.
Pﬁijìte v‰ichni podpoﬁit akci, zavzpomínat a uctít svoji pﬁítomností na‰í letitou
obec.
INVESTIâNÍ PROJEKTY,
STAVEBNÍ âINNOST
Co se t˘ká stavebních vûcí, máme
jich naplánováno hodnû a mohu s klidn˘m svûdomím ﬁíci, Ïe se na jejich realizaci intenzivnû pracuje. Nejvût‰í prioritu má mateﬁská ‰kolka. Spousta lidí
se ptá, jestli bude nebo nebude, pﬁípadnû kdy se zaãne se stavbou. Mohu
ﬁíci, Ïe nová ‰kolka rozhodnû bude,
projekty budovy jsou skoro hotové a jiÏ
se jen dolaìují poslední detaily uvnitﬁ
budovy. Následnû budeme zaji‰Èovat
stavební povolení., coÏ je poslední krok
pﬁed realizací.
V létû by mûlo dojít také k v˘stavbû

nového oplocení u ‰koly a koneãnû
bude odstranûn star˘ nevzhledn˘ plot.
ZároveÀ dojde k opravû chodníku
kolem zmínûného plotu. Jsem tomu
rád, jelikoÏ práce s úﬁady a povolení ke
stavbû trvalo skoro dva roky.
V leto‰ním roce vy‰la dotace na rekonstrukci kulturního zaﬁízení a poﬁízení rekuperaãní jednotky do kulturního domu. Rekonstrukce by mûla
probûhnout v létû pﬁí‰tího roku.
Také ãekáme na v˘sledek Ïádostí
a dotace z MMR na projekty dûtské
hﬁi‰tû a oprava tûlocviãny ve ‰kole.
V˘sledky budou zveﬁejnûny v mûsících
dubnu a kvûtnu a pevnû si drÏíme
palce. O v‰em Vás budeme informovat.
Vûﬁím, Ïe nám dotace vyjde. Ale
i kdyby ne, tak zastupitelé jsou rozhodnuti dûtské hﬁi‰tû vybudovat, tedy

tento projekt mohu garantovat.
V‰ichni víme, Ïe hﬁi‰tû v na‰í obci
chybí a zastupitelstvo to vnímá jako prioritu.
Co ﬁíci závûrem... Zpravodaj vycházel ãtyﬁi krát do roka a i nadále se budeme snaÏit Vás ãtvrtletnû informovat
o akcích a dûní v obci. Pokud máte
nûkdo nûjaké postﬁehy co zmûnit, vylep‰it ãi tﬁeba nûkomu podûkovat, obraÈte se na obecní úﬁad nebo na Jana
Waldhausera, kter˘ ná‰ Zpravodaj
kompletuje. Rádi o Va‰e ãlánky obohatíme ná‰ Zpravodaj.
V oblasti spoleãensk˘ch akcí se snaÏíme vym˘‰let události v prÛbûhu celého roku. Pﬁijìte mezi nás s jak˘mkoliv
nápadem a zapojte se, budeme moc
rádi. Dobr˘m pﬁíkladem je projekt ÎalhoBeat, o kterém se více dozvíte na
dal‰ích stranách. Díky spolupráci s partou nad‰encÛ kolem Petra Drahoráda,
se nám r˘suje velmi zajímavá spoleãenská událost.
Pﬁíjemné Velikonoce a celé nadcházející jaro!
Zdenûk Javorek, starosta obce

Volby do Evropského parlamentu
VáÏení obãané, ve dnech 24. a 25. kvûtna 2019 probûhnou volby do Evropského parlamentu na území ãeské republiky - volba poslancÛ za âR. Volební místnost bude v zasedací místnosti Obecního úﬁadu Îalhostice, ãp. 120, v pﬁízemí.
Volit mÛÏete pﬁijít v pátek 24.5.2019, v ãase od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v
sobotu 25.5., v ãase od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Mezinárodní den Ïen
Tak jako kaÏd˘ rok, ano tentokrát obec nezapomnûla na na‰e milé obãanky a spoleãnû jsme oslavili Mezinárodní den Ïen.
Ty z Vás, které jste se dne 8.3. úãastnily,
byly hned pﬁi zaãátku uvítány vystoupením
dûtského pûveckého sboru Vinohrádek. Pod
vedením pana Vladimíra Fiedlera se jako obvykle jednalo o pﬁíjemné pohlazení po du‰i.
Program pokraãoval vystoupením Jiﬁího
Knotte se zpûváky a nezapomeÀme také na
dûti z Hastrmánku, které pﬁipravily tradiãní
set nûkolika básniãek.
Pravidelné je opût podûkování ãlenkám
SPOZu, které nám pﬁipravily obãerstvení.
Nezapomeneme na koláãky paní Marie
Lep‰í :)

ZPRAVODAJ PRO OBEC ÎALHOSTICE

Blahopﬁejeme jubilantÛm
KdyÏ se tak koukám na seznam oslavencÛ, leto‰ní rok je jiÏ ve svém zaãátku velmi zábavn˘ :)
Od zaãátku roku s námi oslavil narozeniny pan NEKVASIL VÁCLAV,
paní MARTÍNKOVÁ MARIE, pan KÁRA JAROSLAV, pan DUFEK JAROSLAV,
paní ·T¯BROVÁ ZDENA, pan JEBOUSEK JI¤Í, pan JAKE· JOSEF,
paní LA≈KOVÁ ZDENKA, pan SEDLÁâEK MILAN, pan VESEL¯ JAROSLAV,
pan PÁNIK LUBOMÍR, pan TICH¯ JOSEF a paní KMOCHOVÁ MILOSLAVA.
V‰em oslavencÛm je‰tû jednou veliká gratulace. Nûkter˘ch oslav jsem mûl tu ãest
se osobnû zúãastnit a na nûkteré budu dlouho vzpomínat. VÏdy velká ochota oslavencÛ, krásná zábava a v‰e co k oslavû patﬁí.

•••
Za zprostﬁedkování
pﬁíjemn˘ch chvil s oslavenci vdûãíme zejména
úsilí na‰eho dobrovolnému spolku (SPOZ)
na‰ich Ïen pod vedením dlouholeté pﬁedsedkynû paní Daniely
Kubové. V‰em ãlenkám
dûkuji za jejich pilnou a
obûtavou práci.
Zdenûk Javorek

Rozhovor s...
Jsme rádi, Ïe rozhovor s paní starostkou z Velk˘ch Îernosek mûl úspûch. Souãasnû dûkujeme za námût v podobû
pﬁání, udûlat rozhovor s nûk˘m z na‰ich zastupitelÛ. Pﬁi‰lo
nám to jako v˘born˘ nápad, dovolujeme si proto poloÏit pár
otázek Honzovi Hamerníkovi, zastupiteli na‰í obce.
■ Ahoj Honzo, díky za tvÛj ãas. Aãkoliv jsi v na‰í obci
od narození a jsi vût‰inû obãasnÛ dobﬁe znám, mÛÏe‰
nám v‰ak i pﬁesto ﬁíci pár vûcí o sobû?
Zdravím, já dûkuji za oslovení, a abych byl upﬁímn˘, touto
otázkou jsi mû zaskoãil (smích).
(Pokraãování na následujíí stranû)
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Narodil jsem se v 81. roce, jsem ‰Èastnû Ïenat˘, bezdûtn˘
a s manÏelkou milujeme zvíﬁata a pﬁírodu.
Adoptovali jsme chrta z útulku a manÏelka s ním dûlá
Canisterapii v rámci svého zamûstnání. Já jsem 8. rokem
provozní elektrikáﬁ v Glanzstoffce. Jinak se poﬁád hrabu
v hlínû (pokus o zahradniãení) a chováme drobné ptactvo.
■ Jak˘m ãinnostem se jako zastupitel vûnuje‰ a s ãím
se na tebe mohou obãané obracet?
Jsem v zastupitelstvu obce a jako pﬁedseda bytové komise a spolu s m˘mi kolegy máme na starosti plánování oprav
a údrÏbu obecních domÛ a bytÛ. SnaÏíme se ke spokojenosti
nájemníkÛ.
Je‰tû jsem také pﬁedsedou kontrolního v˘boru a tam se
snaÏíme kontrolovat plnûní usnesení zastupitelstva obce
a dodrÏování právních pﬁedpisÛ ostatními v˘bory a obecním
úﬁadem.
A jelikoÏ mû místní obãané zvolili do zastupitelstva myslím
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si, Ïe se na mû mohou lidé obracet se v‰ím, co je napadne
a s ãím mají problém. Od toho je zastupitelstvo a je to jeho
poslání.
■ Co tû na práci zastupitele nejvíce baví a co tû nejvíc
pﬁekvapilo?
Je to zajímavá a zodpovûdná práce pro místní obãany.
Baví mû dûlat v‰e pro rozvoj a zlep‰ení na‰í obce, ve které
Ïijeme tak dlouho a je‰tû dlouho budeme (myslím nás dva :))
BohuÏel mû nejvíce pﬁekvapilo, Ïe tu není od místních obyvatel (patriotÛ) zájem o kandidování do zastupitelstva
a o volby celkovû.
■ Je nûco, co bys chtûl obãanÛm na‰í obce vzkázat?
A díky za rozhovor :)
Aby nebyli lhostejní k dûní v obci a chodili na veﬁejná zastupitelstva. Také aby pﬁedkládali svoje návrhy a nápady na
zmûny a úpravy v obci k jejich spokojenosti.
■ Dûkuji za pﬁíjemn˘ rozhovor.
Zdravím v‰echny.

Pﬁipravovan˘ beatov˘ festival ÎalhoBeat
Na blíÏící se léto je pﬁipravena celá
ﬁada akcí. Jedna z tûch netradiãních
a vût‰ích je chystan˘ festival beatové
muziky, kter˘ se pﬁedstaví pﬁi svém
prvním roãníku. Dovolili jsme si oslovit
jednoho z poﬁadatelÛ, pana Petra Drahoráda a poloÏili mu nûkolik otázek
právû na téma nového festivalu.
■ Ahoj Petﬁe, prosím, mÛÏe‰ mi
ﬁíci trochu vût‰í detail k chystané
akci? Kdy a na co se mÛÏeme tû‰it?
UÏ i mû se doneslo, Ïe vrabci na
stﬁe‰e, aÈ uÏ tady nebo v Litomeﬁicích,
cvrlikají, Ïe se chystá jakási hudební
událost. Musím ﬁíci, Ïe cvrlikají správnû. Parta lidí, kamarádÛ a nad‰encÛ
z mého okolí se rozhodla, Ïe uspoﬁádá
mal˘ rockov˘ festival. Úãast pﬁislíbilo 5
rockov˘ch kapel. Datum uÏ je jasn˘,
bude to v pátek, 5. ãervence, na svátek
Cyrila a Metodûje a konat se to bude
U koníka. Prostoru je kolem bistra
málo, takÏe obsadíme i ohradu pro
konû - samozﬁejmû bez koní. Zaãátek
pﬁedpokládám v 15:00 hodin a budeme
hulákat do 22:00, tedy respektujeme
noãní klid.
■ Zní to jako pomûrnû nároãná
akce na pﬁípravu. Co v‰e se kolem
takového poãinu musí zajistit?
Má‰ pravdu, není to ani trochu jednoduché. JiÏ nyní zaji‰Èuju profi zvukaﬁe vãetnû osvûtlení a pódia. S pódiem
je to vÛbec legrace, ono se totiÏ moc
nikam nevejde. Ve spolupráci s obecním úﬁadem se nám v‰ak podaﬁilo zajistit doãasn˘ odklon cyklotrasy mezi
ml˘nem a hrází. Díky vzniklé objíÏìce
mÛÏeme pódium a zázemí umístit
právû na tuto uvolnûnou stezku.

K dobré muzice patﬁí taky obãerstvení. ÎízeÀ náv‰tûvníkÛ budou hasit dva
v˘ãepy, budou k mání taky klobásy,
gulá‰ a klasické dobroty. Pﬁed nepﬁízní
poãasí bude pﬁipraven velk˘ party stan,
zapÛjãen˘ pivovarem.
S parkováním poãítáme v prostorech
u b˘valé Rybeny, u vinaﬁství a pod kapliãkou. Je mi jasné, Ïe to mÛÏe b˘t pro
nûkoho komplikace, proto bych rád
touto cestou poprosil obãany o shovívavost a pokud to pÛjde, tak o uvolnûní
tûchto parkovacích míst. T˘ká se to
pouze tohoto odpoledne. Mobilní toalety jsou samozﬁejmostí.
Není tajemstvím, Ïe na podobné
akce se shání prostﬁedky, kde se dá.

Pokud by nûkdo chtûl umístit reklamu
a podílet se pﬁíspûvkem na realizaci,
samozﬁejmû to uvítáme.
Napadá mû je‰tû jedna vûc k zaji‰tûní, tou je finální úklid. Uji‰Èuji v‰echny
spoluobãany a pﬁátele, Ïe po akci prostory uklidíme a v‰e bude v pÛvodním
stavu.
■ Jak jste pﬁipraveni na to, Ïe
nûkdo bude chtít pﬁenocovat? Má
nûjakou moÏnost?
Opût ve spolupráci s obecním úﬁadem bude vytyãen travnat˘ prostor blízko hráze, kde bude moÏné jednorázovû pﬁenocovat. âili bude kde stan postavit. V‰e bude viditelnû oznaãeno
a opût nebude chybût toaleta.
■ Vypadá to velmi dobﬁe, docela
se zaãínám tû‰it. Kolik si mám pﬁipravit na vstup?
Vstupné bude pro v‰echny náv‰tûvníky v jednotné v˘‰i, a to 80,- korun.
Myslím, Ïe to nikoho neporazí :) Pro seniory nad 65 let bude vstupné zcela
zdarma.
Uvûdomuji si, Ïe se pou‰tíme na
takzvané pole neorané, ale pokud nám
v‰e klapne a akce se vydaﬁí, máme zadûláno na zajímavou tradici. Kdyby
kdokoliv z obãanÛ mûl dotaz nebo zajímav˘ nápad, urãitû mi zavolejte. MÛj
mobil je 777 680 114.
■ Díky za rozhovor, tû‰íme se na
vidûnou na fesÈáku!

ÎalhoBeat 2019
5. ãervence 2019 - 15 - 22 hodin
Bistro „U koníka“
Petr Drahorád, tel. 777 618 114
●
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Ma‰karní pro malé i velké
Dne 9.3. se v Îalhosticích otevﬁely brány v‰ech podivn˘ch, prapodivn˘ch a jinak
divn˘ch pﬁízrakÛ! Konal se totiÏ dûtsk˘ ma‰karní ples, kterého se zúãastnily dûti z
‰irokého okolí. Vedle tûch Ïalhostick˘ch zde byly masky z Pohoﬁan, Pí‰Èan, Oken
ãi Îernosek. Údajnû nûkteré kost˘my pﬁispûchaly podpoﬁit akci aÏ z hlavního
mûsta!
Celkem se o pﬁízeÀ pﬁihlíÏejících ucházelo 35 dûtsk˘ch kost˘mÛ a vítûzem byl
kaÏd˘ z nich. VÏdyÈ uÏ samotná úãast a pobavení stálo za to. KaÏdá maska (a pochopitelnû dítko v ní :)) obdrÏela sladkou odmûnu.
Následovala veãerní ma‰karní zábava, která jiÏ byla zcela jiného raÏení., zde se
bavili dospûlí. Za zvuku kapely BrideBand se utkala také zde silná konkurence. Finální poﬁadí po volné disciplínû bylo následující:

1. Místo - Hurvínek a Mániãka
2. Místo - Vzpûraã
3. Místo - parta z doby kamenné
Sláva vítûzÛm a ãest poraÏen˘m. KaÏdopádnû aÈ vítûz ãi poraÏen˘, kaÏd˘ si
mohl koupit tombolu a získat vlastní v˘hru :)

●
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Za pomoc s organizací a materiální ãi finanãní pomoc dûkujeme sponzorÛm:
ZIMA ZDENùK
p. Petr Soldatek
p. Petr Waldhauser
p. Jan Waldhauser
p. Vûra Kalcovská
p. Daniela Kubová
p. Dana ·naidaufová
p. Tomá‰ Prokopec
p. Milan Polák
p. Martin Kuãaba
p. ZdeÀka Javorková
p. Marie Danihlíková

Zájezd do vinaﬁství Lobkowicz
V sobotu, 16.3.2019, obec poﬁádala pro své obãany zájezd do lobkowiczkého vinaﬁství v Roudnici nad Labem.
Jedná se jiÏ o nûkolikátou spolupráci tûchto dvou vinaﬁsk˘ch
lokalit a zaãíná se jednat o tradiãní akci.
Cel˘m vinaﬁstvím a následnou ﬁízenou degustací nás provázel zku‰en˘ sklepmistr, nechybûl tedy poutav˘ slovní doprovod. KaÏdé víno má vedle své chuti také svÛj pﬁíbûh.
A v tomto smyslu bylo pﬁíbûhÛ poÏehnanû :)
Zájezdu se zúãastnily také ãlenky SPOZU, v‰em se to
moc líbilo a uÏ se tû‰íme na dal‰í zájezd na podzim.
Doufáme, Ïe se podzimní akce zúãastní je‰tû více obãanÛ
na‰í obce. Je to zajímavá a pﬁíjemná akce, navíc ve stylovém prostﬁedí. Tû‰íme se na Vás!

●
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V obci probûhlo vítání obãánkÛ
Radostnou novinou pro v‰echny obãany je skuteãnost, Ïe se opût rozrÛstáme. A mÛÏeme konstatovat, Ïe v
prvním ãtvrtletí témûﬁ raketovû :)
Dne 23.3. jsme slavnostnû pﬁivítali
na‰e nové malé obãany, konkrétnû

Elen Jankovskou, Kry‰tofa Mikysku,
Eli‰ku Sallabovou a Jana Waldhausera. Jak na‰e pﬁírÛstky vypadají mÛÏete vidût na fotografiích v‰ude kolem.
Tradiãnû vítáním provázela paní
Dana Kubová spoleãnû se starostou

1. âTVRTLETÍ 2019

obce a jejich první spoleãenskou akci
doprovodily dûti z Hastrmánku sv˘mi
básnûmi.
KaÏd˘ z nováãkÛ se vyfotil ve vyﬁezávané Ïalhostické kolébce a obdrÏel
své první drobné dárky od mateﬁské
obce.
Pﬁejeme do Ïivota jen to nejlep‰í,
pokud moÏno do Ïivota v Îalhosticích!

Plán kulturních akcí pro rok 2019
■ DUBEN - 13.4. akce „ukliì okolo sebe“- obec, 5.4. ‰kola
„uklidíme kolem sebe“- 9.4. Den otevﬁen˘ch dveﬁí ‰kola 816 h. + od 16 h. Velikonoãní jarmark - 26.4. od 13 h Zápis
do 1. tﬁídy - 30.4. Pálení ãarodûjnic
■ KVùTEN - 1. máj Retro - 6.5.-10.5. Ozdravn˘ pobyt ‰kola Sobotka u Libo‰ovic - 18.5. Oslava obce 700. let 24.5. od 18 h. Noc kostelÛ - Libochovany od 19 h. Noc
kostelÛ - Velké Îernoseky
■ âERVEN - MDD - 31.5. KOMIX - z pohádky do muzikálu
a zase zpátky-zábavné odpoledne pro dûti - 7.6. KVÍTEK
MANDRAGORY - muzikál z hitÛ Heleny Vondráãkové 8.6. - 9.6. vodácká v˘prava „Vodou Portou 2019“ - 21.6.
Louãení se ‰kolou od 16 h., louãení s Ïáky 9. tﬁídy, akademie Z·
■ âERVENEC - 29.6.-6.7. Dûtsk˘ pobyt v pﬁírodû
■ SRPEN - 17.8. Neckyáda 16. roãník
■ ZÁ¤Í - 2.9. Zahájení ‰kolního roku - Úklid obce - dle vyhlá‰ení - Vinaﬁství - Roudnice n/L
●
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■ ¤ÍJEN - 26.10. Îalhostick˘ stra‰idlák - 6. roãník
■ LISTOPAD - 9.11. Drakiáda - dle poãasí - 9.11. âinohra INSTALACE- zájezd za kulturou - 28.11. Vánoãní posezení se seniory
■ PROSINEC - 1.12. Zahájení adventního ãasu a rozsvícení stromeãku - 6.12. Mikulá‰ská nadílka, (âerti Krampus 15.12.2019), zábava Mikulá‰ská, Betlémské svûtlo 14.12. Vánoãní trhy - DráÏìany - 29.12. Oslava konce
roku

ROZLOUâILI SE S NÁMI
V leto‰ním roce nás navÏdy opustili milí spoluobãané,
paní JI¤INA FAMFULÍKOVÁ, pan JAROSLAV DUFEK
a paní VùRA HOTOVÁ. Zastupitelstvo obce Îalhostice
si dovoluje touto cestou vyjádﬁit upﬁímnou soustrast rodinám a v‰em pﬁátelÛm.
Zdenûk Javorek

ZPRAVODAJ PRO OBEC ÎALHOSTICE
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ODPADY - Co se t˘ãe odpadÛ v na‰í obci, tak musím s radostí ﬁíci, Ïe jsme zaãali více tﬁídit a vût‰ina z nás obãanÛ se opravdu snaÏí. Za období posledních pûti
let klesl smûsn˘ komunální odpad v na‰í obci o 42 tun.
Pﬁílohou je tabulka, která nám pomÛÏe se znaãkami a orientací, kam s obaly od
potravin. Kdo z obãanÛ bude mít zájem o ta‰ky na tﬁídûn˘ odpad, dejte prosím
vûdût na obecním úﬁadû. Dle zájmu Vám ta‰ky objednají za zv˘hodnûnou cenu:

3 ks 20 L - 115 Kã nebo 3 ks 40 L - 130 Kã
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Turnaje v pinãesu se zúãastnilo 34 hráãÛ
Turnaj v pinãesu 2019 dne 29.12.2018 se nám podaﬁilo na
Sál u tﬁí lip shromáÏdit neuvûﬁiteln˘ch 34 hráãÛ stolního tenisu ve tﬁech kategoriích(muÏi, Ïeny, dûti) v 1.roãníku o putovní pohár obce Ïalhostice.
To se tak jednoho dne se‰lo pár chytr˘ch hlav a není náhodou , Ïe ty hlavy byly ze Îalhostic! Po cca 12 hodinovém
meetingu a pﬁem˘‰lení jsme se spoleãnû s Davidem Lojkem domluvili, Ïe udûláme turnaj ve stolním tenise a zaloÏíme tím kaÏdoroãní tradici.
Potom uÏ jenom staãilo poÏádat obec o koupi nového stolu
na stolní tenis, zakoupení cen a odmûn a ‰lo se na vûc.
Turnaj jako takov˘ a organizace byla na super úrovni, protoÏe jsem to vedl já a David.
Ozvuãení nám zajistil Petr Drahorád, takÏe nás bylo nejen
vidût u skvûl˘ch v˘mûn u stlolÛ, ale i sly‰et pﬁi organizování.
Turnaj probûhl v nádherné, bojovné atmosféﬁe. Hrál se oku
lahodící stolní tenis a i ti kteﬁí pﬁi‰li jenom fandit, a nebylo jich
málo, si to náramnû uÏili.

Podûkování patﬁí v‰em, kteﬁí se na pﬁípravách podíleli
a Kaldovi s Markétou za nekoneãn˘ pﬁísun tekutin. Doufám,
Ïe se za rok opût uvidíme!
Tû‰íme se na dal‰í roãník.
Zdravím, Honza Hamerník

Letní pobyt v pﬁírodû
Obec Îalhostice poﬁádá jiÏ 4.roãník pobytu dûtí v pﬁírodû a
to od 29.6.-6.7.2019 do Srbské Kamenice-penzion Romance. Více informací viz letáãek níÏe, pﬁihlá‰ky budou k dispozici na obecním úﬁadû.
ÎALHOSTICK¯ ZPRAVODAJ vydává obec Îalhostice. Pﬁíspûvky jsou oznaãeny jménem, neoznaãené pﬁíspûvky - místostarostka obce.
Pﬁíspûvky do zpravodaje lze zasílat na adresu obecního úﬁadu, popﬁ. Obecni.urad@zalhostice.cz • 200 v˘tiskÛ
Povoleno MK âR 21890.

