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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
končí volební období a tento článek by měl asi pojednávat o tom, co všechno jsme za tuto dobu udělali a neudělali. Myslím, že každý občan si rekapitulaci uplynulých
čtyř let udělá sám. Nebudu Vás dál zdržovat čtením pro
tuto dobu nezajímavých informací, protože tento zpravodaj

představuje čtyři strany a jejich kandidáty do Zastupitelstva
obce. Přeji všem krásný podzim a voličům šťastnou ruku při
volbě nového vedení obce.
Ing. Václav Čapka
starosta obce Hostěnice
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Program kandidátů KDU-ČSL
pro komunální volby do Zastupitelstva obce Hostěnice
Investiční akce
• Dokončení kanalizace Na Kopečku, posílení napojení kanalizace domu č.p. 182 a dokončení kanalizace
na Gandii
• Oprava povrchu místní komunikace k rybníku a k
domu č.p. 174
• Výměna střechy včetně přípravy na budoucí podkroví, oprava fasády na budově MŠ, řešení parkovacích
míst
• Rekonstrukce prostor současného „M Klubu“ na občanské centrum
• Pokračování v budování sportovního areálu
Pastviska
• Řešení náměstí včetně bezpečného pohybu chodců
po obci
Věci organizační
• Snižování zadluženosti obce
• Zachování stávajícího rozsahu výstavby bez dalšího
rozšiřování ploch pro bydlení v územním plánu
• Zachovaní provozování vodovodu a kanalizace obcí a

tím udržení ceny vodného a stočného na úrovni nákladů
• Podporovat práci s mládeží včetně společenských
akcí a obnovení hodové tradice
• Zachování prodeje potravin v obci
• Řešení omezení rychlosti průjezdu obcí
• Zlepšení informovanosti občanů modernizací internetových stránek a zpravodaje
• Řešení dopravní obslužnosti obce
• Jednat se zástupci Lesů ČR o bezúplatném převodu
kaple sv. Anny.

Za stranu kandidují:
Ivana Kazdová, knihovnice
Ing. Václav Čapka, soukromý zemědělec
Ondřej Požár, novinář
Roman Patočka, automechanik
Martin Šotnar, student vysoké školy
Milada Glozarová, důchodkyně

Volební program Starostové a nezávislí
Vážení spoluobčané,
čas neúprosně letí a po čtyřech letech nás opět čekají komunální volby
do zastupitelstev obcí konající se ve
dnech 15. října od 14 do 22 hodin v
pátek a v sobotu 16. října 2010 od 8
do 14 hodin. Za volební stranu
Starostové a nezávislí (dále jen strana) v obci Hostěnice kandidují tito
občané: Vladimír Hodaň, Tomáš
Zeiner, Marie Konečná, Ing. Jan
Mikulášek ml., Sabina Klimešová,
Petr Pavlíček, Jolana Holubová,
Tomáš Šedý a Petr Trávníček.
Strana se v příštím volebním období zaměří jak na oblast sociálních
věcí, kulturních, tak i sportovních a
její program je následující:
1. Ponechání vodného a stočného v
původní výši to je po přepočtu 35
Kč za vodné a stočné.VAK v okolních obcích tento poplatek zvýšili
na více než 70 Kč.
2. Nebudeme podporovat zvýšení po-

zemkové daně a daně z nemovitosti.
3. V případě nutnosti zprovoznění záložního zdroje pitné vody ze studny u hřiště.
4. Dokončení kanalizace ve zbývajících částí obce a chodníku Na
Kopečku.
5. Výstavba komunikace k rybníkům
(Zbihova).
6. Oprava budovy školky (střecha, fasáda).
7. Zvětšení společenských prostor v
budově samoobsluhy, vytvoření
kulturního, společenského centra
a také dotáhnout do finálního
konce suterén budovy samoobsluhy, který bude sloužit jako klubovna pro místní organizace při zachování prodejny potravin.
8. Podpora a rozvoj kulturních činností v obci – podpora ,,umírajících
tradic“ (hody, pochovávání basy
apod.).

9. Podpora místních spolků a organizací.
10. Podpora činností dětí, mládeže a
seniorů.
11. Oprava a údržba víceúčelového
sportoviště Pastviska.
12. Zlepšení sportovního zázemí na
hřišti (dořešení místa na převlékání a uskladnění sportovního nářadí).
Strana si vytyčila takové cíle,
které jsou v jejich silách, aby se z papíru přenesly i do praxe a nezůstaly
pouze a jen předvolebním slibem. Za
přispění dotací a sponzorských darů
firem je možné jednotlivé body dodržet a tím se snažit naplnit volební
program. Snad závěrem dodat, že
všichni hovoří o krizi hospodářské,
ale jen malá část o krizi společenské
a mezilidských vztahů, která může
v konečném důsledku zanechat nenapravitelné škody.
Starostové a nezávislí
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HOSTĚNICE 2010 – sdružení nezávislých kandidátů
„Záleží nám na místě, kde žijeme.“
Komunální politiku chápeme jako
službu spoluobčanům, proto se budeme snažit o to, abyste byli našimi partnery a měli možnost se podílet na rozhodnutích, týkajících se života v obci
(interaktivní web, podrobné zápisy ze
zasedání zastupitelstva, aktivní vyhledávání podnětů občanů, apod.).
Ceníme si toho, co se v tak malé
obci jako jsou Hostěnice, v předcházejících obdobích již dokázalo. Za zmínku
stojí bohatá činnost dobrovolných
spolků, vybudování kanalizace a čističky odpadních vod, plynofikace, kvalitní páteřní komunikace, zlepšení zásobování pitnou vodou, zálohované
napojení na elektrický proud.
Prioritu vidíme v řešení každodenních potřeb občanů, zejména pak v
trvalém zajištění dostatku a kvality
vody, údržbě komunikací, podpoře
spolkové činnosti, zachování venkovského rázu obce v rozsahu citlivě navrženého územního plánu, respektují-

OOH-SNK
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom vás oslovili v souvislosti s nadcházejícími volbami do zastupitelstva
obce Hostěnice, které se uskuteční ve dnech
15. a 16. října 2010. Jedním ze čtyř kandidujících volebních subjektů je i sdružení nezávislých kandidátů s názvem „Občané obce
Hostěnice“ (zkráceně OOH-SNK). Toto volební seskupení bylo do voleb vysláno občanským sdružením „Občané obce Hostěnice
o.s“, jehož činnost určitě znáte z letáků, veřejných schůzí zastupitelstva, případně alespoň z doslechu. Sdružení bylo založeno v r.
2007 s cílem chránit životní prostředí v naší
obci a monitorovat činnost jejího vedení a zastupitelstva. Za tři roky své existence jsme
upozornili na některé případy protizákonného
jednání představitelů obce, zejména v souvislosti s prodejem obecních pozemků, které
vedlo k iniciování kontroly Ministerstva vnitra ČR a následně až k podání trestního oznámení pro podezření z trestného činu zneužití
pravomoci veřejného činitele. Rovněž jsme
protestovali proti nedostatečné informovanosti občanů, některým krokům vedení obce,
zúčastnili jsme se územních řízení na některých lokalitách v katastru obce, vyjádřili vý-

cího vybudovanou infrastrukturu.
Zároveň budeme usilovat o získání alespoň části zdrojů cestou dotací, grantů
a sponzoringu na kýžený rozvoj.
Na srdci nám leží oprava mateřské
školy, rekonstrukce kaple Sv. Anny,
zlepšení sběru tříděného odpadu, dobudování
sportovně-rekreačního
areálu u čističky, úprava ústředního
prostoru obce - návsi. Nehodláme však
obec neuváženě zadlužovat, proto
musí být každá investice pečlivě zvážena a promyšlena s ohledem na omezené zdroje a budoucnost. Naše plány
musí být v souladu s finančními možnostmi obce. Taktéž bychom se chtěli
více zapojit do spolupráce s okolními
obcemi v rámci mikroregionů.
Je pravdou, že většina z nás v naší
obci nevyrůstala od dětství. Přistěhovali
jsme se do Hostěnic z různých koutů republiky, ale naše děti již budou moci považovat naši obec za svou rodnou vísku.
My dospělí cítíme potřebu nebýt pouze

hrady k převodům pozemků v majetku
Pozemkového fondu ČR, snažili se odkrýt
vazby současného i minulého vedení obce na
různé stavební firmy atd. Naši činnost jste
mohli pravidelně sledovat na internetových
stránkách www.hostenice.ic.cz. Kandidaturou ve volbách chceme dokázat, že jsme
ochotni a schopni převzít odpovědnost za
další chod obce v následujícím volebním období. Našimi kandidáty jsou Mgr. Radim
Kloza (42), hydrogeolog; Doc. Mgr.
Lukáš Fasora, Ph.D. (37), vysokoškolský
učitel; Dana Šlezingerová (49), dělnice a
Roman Souček (37), operátor CNC strojů. Náš volební program jste nalezli ve svých
poštovních schránkách. Letošní volby se ponesou ve znamení dvou výrazných signálů voličům. Tím prvním a velmi dobrým je 27 kandidátů na čtyřech kandidátkách, takže letos
mají voliči po dlouhých letech možnost velkého výběru. Tím druhým, podstatně horším je
fakt, že většina kandidujících subjektů nabízí
na předních místech kandidáty, kteří jsou
spjati s předchozím obdobím zvláštních rozhodnutí, zejména při nakládání s obecním majetkem. Tito lidé si bohužel neuvědomili, že
jejich čas minul a musíte jim to tedy dát najevo vy, voliči. Jediným způsobem, jak to učinit,
je volba jednotlivých kandidátů, nikoliv ce-

příjemci výdobytků, které obec poskytuje, ale chceme aktivně přiložit ruku k
dílu a zasadit se o její údržbu a další rozvoj. Abychom mohli obec zachovat
v dobrém stavu a jednou také předat do
rukou našich dětí s pocitem, že jsme pro
obec udělali vše, co bylo v našich silách.
Nabízíme tímto naši dobrou vůli,
schopnosti a čas.

Ing. Bořivoj Srba, architekt
Mgr. Eva Karásková, socioložka
Mgr. Bedřich Horný, ekonom
Ing. Libor Kučera, technik
Mgr. Oldřich Auda, matematik
Renata Konvalinková, zdrav. sestra
Ing. Viktor Unger, statik
Ing. Peter Püšpöky, analytik
www.hostenice2010.cz

lých kandidátek. Volební systém je totiž nastaven tak, že volbou celé kandidátky dáváte
výrazně větší šance na zvolení kandidátům na
předních místech a v případě tohoto způsobu
volby se můžete na nejbližší povolební schůzi
zastupitelstva setkat se starými známými
tvářemi, s jejichž nositeli bylo a ještě bude
spojeno nemálo problémů pro obec. Dovolte,
abychom vás požádali hlavně o účast ve volbách. Jde o jedinou šanci, jak efektivně ovlivnit dění ve vašem okolí a rozhodnout o tom,
kdo bude po další čtyři roky řídit obec a hospodařit s finančními prostředky, které mimo
jiné plynou do obecního rozpočtu ve formě
daní každého z vás. Pokud pro vás nejsou
z nějakého důvodu přijatelní naši kandidáti,
upozorňujeme, že i na dalších kandidátních
listinách vidíme jména schopných, obětavých
a hlavně nekompromitovaných osob. Mějme
při volbách i po nich všichni na paměti, že
správa zadlužené obce s téměř rozprodaným
nemovitým majetkem a neuspokojivou infrastrukturou nebude jednoduchým úkolem.
Závěrem ještě jednou zdůrazňujeme důležitost co největší účasti ve volbách a děkujeme
obci, že nám poskytla prostor v Obecním
zpravodaji.
Za OOH-SNK
Mgr. Radim Kloza
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Jak volit
Protože se volební systém do obecního zastupitelstva zásadně liší od volebního systému do parlamentních
voleb, dovolujeme si upozornit na jeho
zvláštnosti. Volbu upravuje Zákon
49/2001 Sb.
V Hostěnicích se volí 7 zastupitelů.
Volí se tak, že se před volební stranu,
popř. jméno kandidáta udělá křížek.
Jsou možné tyto 3 způsoby volby:
1. Volič může označit křížkem nejvýše
1 volební stranu – tím dává hlas
prvním sedmi kandidátům této strany.
2. Volič může volit nejvýše 7 kandidátů křížkováním. Tyto kandidáty
může vybírat jak z jedné strany, tak
z více stran.
3. Volič může volit i tak, že zakřížkuje
1 volební stranu a zároveň označí
křížkem jména kandidátů z jiných
stran – tím dává hlas zakřížkovaným
kandidátům a nejvýše postaveným
kandidátům ze zakřížkované strany
do počtu sedm
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kandidátovi B5. Celkem uplatnil 5+1=6 možných
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volebním lístku
Na rozdíl od voleb do parlamentu
křížky u kandidátů strany, která je
označena též křížkem, nemají žádný
význam. Přednost má křížek u strany a
hlasy získává prvních (až) sedm kandidátů strany.
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Volič dal 6 hlasů kandidátům strany C, 1 nevyuž
Svojí volbou dal najevo preference jiným
kandidátům, než byly preference strany
(hlasy získali C3 až C7 a C9).

Prasátko

C
1
2
3
4
5
6
7

x

B
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Volič dal hlasy kandidátům C1, C8 a prvním
pě kandidátům strany B.
Křížky u kandidátů strany B nemají význam.
Po odečtení dvou hlasů straně C zbylo 5 pro
prvních pět kandidátů strany B.

Nevyměníš – nepojedeš
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich
držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010.
Co musíte mít sebou?
Platný doklad totožnosti
1 foto 3,5 x 4,5 cm
Řidičský průkaz, kterému končí platnost
Kde si mohu vyměnit ŘP?
Na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pro
naši obec MÚ Šlapanice, pracoviště Opuštěná 9/2 v Brně.
Výměna je osvobozena od správního poplatku a ŘP Vám bude vydán do 20
dnů ode dne podání žádosti.
Další informace získáte na: www.vymentesiridicak.cz
Růžena Debnárová
Za OÚ Hostěnice

2010
Blíží se listopad a s ním i 3. ročník
amatérského turnaje dvouher ve
stolním tenise, který proběhne tradičně v sále restaurace U Stupárků.
Tímto jim také děkujeme za vstřícnost, kterou nám projevují při pořádání nejen této akce. Turnaj proběhne v sobotu 20. listopadu 2010.
Dopoledne od 10:00 bude probíhat
juniorská část turnaje chlapců a
dívek v kategorii 6-15 let. Od 14:00
vypuknou boje v kategoriích mužů a
žen od 15-ti let. Přihlásit se bude
možno zápisem do startovní listiny,
která bude umístěna v restauraci
U Stupárků a v M- Klubu. Vítán je
každý, kdo si chce zahrát, třeba i po
letech, a zažít tu pravou sportovní
atmosféru. Ta vždy graduje s postupujícím večerem a každá dobrá výměna je patřičně odměněna bouřlivým potleskem. Budou opět
připraveny hodnotné ceny, ale o ty
ani tak nepůjde. Hlavní je pobavit se.
Myslím, že to se vždy povedlo a
vzniká tu nová tradice hostěnické
sportovní akce. Za organizační výbor
Vás zvou Bořivoj Srba, Viktor Unger
a Jiří Marek.
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Prázdniny letos opět nějak rychleji uběhly
a zase se scházíme s dětmi v mateřské škole.
V tomto školním roce máme 28 zapsaných dětí
(13 chlapců a 15 dívek), přišlo 8 nových dětí.
Budeme pokračovat v logopedické nápravě,
1x za 14 dní bude dojíždět p. logopedka Mgr.
Kolníková a bude provádět s dětmi různá logopedická cvičení na procvičení výslovnosti.
Rodiče za logopedii neplatí žádné poplatky, vše
hradí, po doporučení dětského lékaře, zdravotní
pojišťovna.Také bude pokračovat výtvarná dílnička v mateřské škole, 1x za týden, pod vedením p. asistentky Martiny.
V minulém týdnu nás potěšilo vystoupení
maňáskového divadla ve školce. Představení
„Kouzelné slůvko“ se dětem velice líbilo,bylo
to pohlazení v dnešní rychlé době.Děti si na divadlo také rády hrají, jak vidíte na fotografii.
Krásné babí léto Vám i Vašim dětem.
Za MŠ Jar. Hobíková, řed.

Jaké byly prázdniny
Tak a už je tu opět školní rok. Děti
si užily prázdninového volna a s tím
spojených dobrodružství a pomalu se
vrací ke svým každodenním povinnostem.
I letos jsme s „Broučky“ vyrazili
společně na výlety. První z nich se uskutečnil na začátku prázdnin a v ohromujícím počtu cca 30 dětí s doprovodem (maminkami, tetami a babičkami)
jsme vyrazili k Jelenovi. Malí výletníci

RC Broučci
Program na říjen 2010

měli od 3 měsíců do 10 let a každý si
užíval výletu po svém. Hladoví jsme
dorazili k hospůdce ještě před otevírací dobou a vyčkávali na příjemném dětském hřišti. Nakonec se všichni hladovci dočkali vytouženého jídla a
někteří z nás museli dojídat i tři smažené sýry.
Druhý výlet byl na dětské hřiště poblíž Olympie, kam jsme vyrazili jedno
prázdninové dopoledne. Chtěli jsme
poznat další nově zbudované velkolepé
hřiště a byli jsme mile překvapeni.
Dětem i nám dospělým se tam velmi líbilo, ti menší si nejvíce vyhráli s pískem a vodou, zatímco ti starší se od-

vážně pustili do lezení na obřích pavoučích sítích. Ti nejodvážnější vyzkoušeli dokonce i horolezeckou
stěnu, kterou je možno vyzkoušet za
poplatek. Můžeme všem doporučit.
Od září opět pravidelně fungujeme
v„Broučkách“ v úterky a čtvrtky dopoledne, tj. od 9.00 hod. do 12.00 hod.
v klubovně pod Smíšeným zbožím na
návsi. Připravujeme pro vás a vaše potomky různé programy jako cvičení,
zpívání, tvoření, apod.
Těšíme se na vás, ať už jste stálicemi nebo nově příchozími.
Za Rodinné centrum Broučci
Eva Karásková a Jitka Vaňáčková
eva.karaskova@gmail.com
jitka.vanackova@email.cz

www.hosten.estranky.cz
út 5.10. Tiskátka z brambor – podzimní obrázek
čt 7.10. Příjem zboží do komise na
bazárek, 9-12 a 15-18 hod.
út 12.10. Výdej neprodaného zboží z
bazárku, 9-12 hod.
čt 14.10. Pohádka pro děti
út 19.10. Cvičeníčko v tělocvičně
MŠ, sraz v 9.30 hod. v MŠ
čt 21.10. modelínujeme z těsta
út 26.10. Halloweenská lucernička
čt 28.10. Státní svátek
ZAVŘENO!!!

PODZIMNÍ BAZÁREK
PRODEJ: pátek 8.10.2010 15-18 hod.
sobota 9.10.2010 9-12 hod.
v tČlocviþnČ MŠ v HostČnicích

Obleþení PODZIM-ZIMA pro dČti cca 0-12 let
do komise pĜijímáme: obleþení a obuv pro dČti cca 0-12 let
tČhotenská móda
sportovní vybavení
koþárky,potĜeby pro dČti, apod.
hraþky

pĜíjem zboží do komise: þt 7.10.2010 9-12 a 15-18 hod. v RC Brouþci (pod obchodem na
návsi, vchod zezadu) nebo dle domluvy

výdej neprodaného zboží: út 12.10.2010 9-12 v RC Brouþci nebo dle domluvy
FormuláĜe k popisu zboží budou k vyzvednutí v RC Brouþci v HostČnicích nebo si o nČ napište na mail:
eva.karaskova@gmail.com
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Report z letního tábora

pravě jídel, dalšími důležitými úkoly
bylo starat se oheň v kamnech, umývat
nádobí po vaření či pečovat o čistotu
stolů v jídelně. Další táborovou činností
byla noční hlídka: neoblíbená část tábora pro většinu dětí. Noční hlídka byla
přiměřena věku a schopnostem dítěte,
každé dítě si však hlídku alespoň jednou
vyzkoušelo a všichni ji zvládli bez problémů. Jako další táborové aktivity bych
jenom vyjmenoval atletickou olympiádu, večerní zpívání u ohně či v tee-pee,
táborovou pouť, celodenní výlet, výpravu za pokladem, sportovní aktivity, koupání v rybníce a plno dalších.
Suma sumárum, tábor se vyvedl po
všech stranách, děti a vedoucí byli spokojeni, počasí bylo nádherné po celou
dobu. Příští rok středisko „A JE TO!“
bude opět pořádat tábor pro své oddíly,
můžeme se proto těšit na další dobrodružství a zážitky!

Během prvních dvou červencových
týdnů se 9 dětí z hostěnického skautského oddílu zúčastnilo letního stanového tábora pořádaného brněnským
skautským střediskem „A JE TO!“.
Spolu s dalšími dvěma oddíly zažily
čtrnáct dní plných nezapomenutelných
zážitků a dobrodružství ve východní
části Českomoravské vysočiny.
Ptáte se na jména oněch devíti táborníků? Klárka Horná, Majda a
Matouš Karáskovi, Anetka a Honza

Ungerovi, David Filouš, Ondra Srba,
Šimon Fasora a Kája Šmerda.
Celých čtrnáct dní tábora bylo provázáno jednou velkou celotáborovou
hrou, která děti přemístila do prostředí
Starověkého Řecka. Děti byly rozděleny do čtyř skupinek – každá skupinka
byla reprezentována jedním starořeckým městem: Trója, Atény, Sparta
a Delfy.
Ze začátku tábora panovaly mezi
městy velké nepokoje: neustále spory
o moc, o nadvládu nad ostatními městy.
Tyhle spory nedokázalo zastavit ani
svolané mírové zasedání, naopak spory
ještě více prohloubilo. Města tedy začala zlepšovat své opevnění, pořádat
v noci špionské výpravy do druhých
měst, soutěžit spolu. To ovšem netrvalo dlouho, protože při jednom ze vzájemných soubojů byla města napadena
externím protivníkem – perským
vojskem. Právě Peršané byli důvodem,
proč si města začala uvědomovat, že
bez spolupráce se Peršanů nezbaví.
Města začala zbrojit, pomáhat si a společnou silou Peršany vyhnala.
Tábor ovšem nebyl jen a pouze o celotáborové hře. Celých čtrnáct dní bylo
provázáno klasickými táborovými činnostmi. Například službou v kuchyni,
kde se všechny děti prostřídaly a kde si
vyzkoušely vypomáhat kuchařům při
přípravách pokrmů pro 50 lidí. Služba
v kuchyni ovšem nespočívala jen v pří-

Činnost Hostěnického oddílu
v nadcházejícím roce
Hostěnický skautský oddíl bude i letošní rok pořádat pravidelné schůzky
a výlety pro své členy. Letos můžete
čekat schůzky ve dva různé dny: ve
středu od 17:00 do 18:30 v RC Broučci
a ve čtvrtek od 16:30 do 18:00 v tělocvičně. Pokud by Vaše dítě chtělo chodit také do skautu, stačí kontaktovat
vedoucího
oddílu
Pavla
Kubu
(kuba.pavel@gmail.com; 721 451 603)
a domluvit se s ním na podrobnostech.

Kola dokola měla i přes pády úspěch
Začátkem září se u hřiště v Hostěnicích odehrály tradiční závody bicyklů, odrážedel, koloběžek i kolečkových bruslí nazvané Kola dokola. I tentokrát byla soutěž několika kategorií závodníků připravená občanským sdružením
Hosten. Na nejlehčí a nejkratší trati na vozovce u čističky
odpadních vod soutěžili nejmenší závodníci na odrážedlech,
na stejném místě se jely i některé disciplíny školáků na kolech i jezdců na koloběžkách či závodníků na kolečkových
bruslích. Své dovednosti museli soutěžící prokázat při jízdě
zručnosti, kdy se musela přejet houpačka z prkna, podjet
branka, projet mezi dvěma prkny (napodobeniny lávky)
a převézt z jedné popelnice na druhou pohárek s vodou. Kdo
vylil, nebo vybočil, měl smůlu a dostával několikavteřinové
tresty. Nicméně hlavním cílem všech účastníků, z nichž někteří absolvovali i nechtěný pád přes řídítka, bylo dobře se
pobavit a zasoutěžit si podle známého olympijského hesla
Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se… A pro nejlepší závodníky nechyběly ani sladké odměny.
Text a foto: Ondřej Požár
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ – list občanů obce Hostěnice – září 2010. Fotografie do Zpravodaje poskytli organizátoři akcí. Vydává Obecní úřad Hostěnice,
odpovědná osoba Ing. Václav Čapka. Registrováno MK ČR číslo E10259. Každý výtisk je zdarma.
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