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HOSTÍNSKÉ NOVINY

N a še m u m l á d í p ře j e m e 
úspěšný start do nového 
školního roku. Zejména všem 
prvňáčkům, ale třeba taky 
“školkáčkům” a prostě všem, 
pro které něco nového začíná. 

Co je v tomto vydání  

Rozhovor nejen se Standou 
Honzíkem, reportáž z dětského 
tábora, povídání o Milanovi, 
starostovy starosti, začátek 
i lus t rovaného p ř íběhu o 
Gosteňovi další zajímavé a 
užitečné info. 

Komunikujeme 

Sleduj te pros ím webové 
stránky obce www.hostin.cz a 
facebookové stránky Hostíni, 
aktuální informace a novinky se 
se objevovují primárně tam.  

Tiráž 

R e d a k č n í r a d a : M a g d a 
Hrudková, Karolina Leščišinová 

Náklad: 150 ks 

Uzávěrka: 29.8.2016

Pro všechny „nejen“ hostíňáky, pro ty, které zajímá, co se děje v naší malebné vesničce.

Cesty x bolesti 

Jednoho dne u nás zazvonil. Hledal, kde 
by mohl na noc rozložit svůj stan. 
Starosta svol i l a kra jánek mohl 
přenocovat v Parku. Dostal příděl vody, 
trochu elektriky, výborný buřtguláš od 
paní starostové a ráno i snídani.  
Navečer jsme se na něj vrhly my. On to 
totiž nebyl obyčejný krajánek, který si 
jen tak mýrnyxtýrnyx vyšlápl na náš 
hostínský kopec. Milan Dzuriak , 
jedenadvacetiletý milovník sportu, 
juniorský mistr republiky ve skoku 
vysokém, putoval přes Hostín v  rámci  
své charitativní akce Cesta proti bolesti. 
Milanovi se totiž rozplynul jeho sen žít 
atletikou, když mu diagnostikovali 
neléčitelnou Bechtěrevovu nemoc. 
Rozhodl se ale, že se nepoddá a půjde i 
přes své bolesti plnit sny jiným 
handicapovaným dě tem. Pořádá 
charitativní akce s výtěžkem až 180tis. 
Kč. Vloni díky jeho cyklistickému výkonu 
umožnil dvěma Jirkovským dětem zažít 
radost: Matouš jel na 4denní výlet do Paříže a Zdenda získal 
elektrický vozík. Letos si Milan vybral nevidomou Terezku, která si 
přeje klávesy, mobil a tiskárnu pro nevidomé a Stáníka, který 
potřebuje elektrický invalidní vozík a přeje si notebook, aby 
mohl sledovat oblíbený hokej. Milan letošní druhý ročník 
ozvláštnil a místo na kole se vydal na náročnou pěší túru ze 
Sněžky do Jirkova (přes 300 km). Šel úplně sám a občas se 
k němu někdo na chvíli přidal. Na Hostín za ním přijeli na chvilku 
rodiče se dvěma bratry. Cestu si zpestřil tím, že zdolával různé 
kopce – nejen Sněžku, ale i Říp, Milešovku, Hostín. Setkání 
s Milanem byl povznášející zážitek, plný pozitivní energie, pokory 

a ochoty pomáhat jiným. On sám si pobyt u nás nesmírně 

pochvaloval a dokonce milou pohostinnost Hostína zdůraznil ve 
svých zápiscích z cesty. Chcete vědět o Milanovi a jeho projektu 
víc? Sledujte ho na facebookovém profilu Cesta proti bolesti. My 
pokládáme za čest, že zařadil Hostín do své trasy! Hodně štěstí!

http://www.hostin.cz
https://www.facebook.com/Host%C3%ADn-776889519088619/?fref=ts
http://www.hostin.cz
https://www.facebook.com/Host%C3%ADn-776889519088619/?fref=ts
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Komu se nelení, tomu se zelení. Doslova! 
Taky si při průjezdu Hostínem říkáte jak to tady máme 

krásné? Nejen od místních, ale i od lidí, kteří jen 

projíždějí, nebo přijíždějí na návštěvy, totiž často 

slýcháme, jak je naše vesnička krásně opečovávaná.  

Asi ten hlavní důvod, proč to u nás vypadá tak 

malebně, je ten, že jsou neustále skvěle upravené 

travnaté plochy. Ať se jedná o náves, přilehlé uličky, 

dětské hřiště nebo park. A nedělá se to samo. Pokud 

ještě neznáte toho, kdo se o naši zeleň neúnavně 

stará, seznamte se se Standou Honzíkem...

Stando, jak dlouho sekáš celou obec a jak jsi se 

k sekání dostal? 

Sekám tak dlouho, že už ani nevím, kolik je to let. 
Asi 16. Dostal jsem se k  tomu jakožto nástupce  
po „civilkářích“.  

Jde to všechno hladce, nebo jsou nějaká místa, 

na která se opravdu netěšíš? 

Práce je to fyzicky i časově náročná. Po těch 
letech jsem si vytvořil sekací systém. Obec mám 
rozdělenou na 3 etapy, které dle potřeby sekám 
tak, že je vždy část obce posekaná každý týden. 

Trávník udržuješ nízký a sekáš ho častěji, než je v 

jiných obcích zvykem. Proč to tak děláš? 

Trávník sekám nízký, protože se lépe a snadněji 
udržuje a hezky to vypadá. Nelíbí se mi, když 
projíždím jinou obcí a tráva je tam vysoká a obec 
neupravená.  

Mulčuješ, nekompostuješ - to je pro některé 

téma častých diskusí. Proč je mulčování lepší?  

Mulčuji celou sezónu s  tím, že první a poslední 
seč sbírám do koše. Z  jara je tráva přerostlá a 
hustá a na podzim sekáním a zároveň sbírám listí 
ze stromů. Na konci roku předávám obec 
posečenou a uklizenou do posledního lístku. 
Ohledně mulčování – trávník posekám a zároveň 
ho tím i hnojím. Tráva nevysychá, nevznikají 
proschlé žluté fleky a trávník se tak regeneruje a 
není mech, kterého by bylo pod stromy hodně.  
Čím častěji sekám, tráva sílí a rozrůstá se. 

Hostín je Tvá rodná obec, vyrostl jsi tady, žiješ 

tady i se svou rodinou. Co máš na Hostíni 

nejraději? 

Ano, jsem rodák a mám to tu se svou rodinou 
rád. Nejvíce celkovou atmosféru obce. Náves, 
volnočasový areál ale i přírodní zákoutí v  okolí 
naší obce….rád trávím volný čas s  přáteli na 
hřišti, kde si naše děti pohrají a my dospělí třeba 
hrajeme tenis. 

Děkujeme za rozhovor a držíme pěsti !

Osobnost obce:  

Stanislav Honzík 

Věk: 37 let 

Povolání: OSVČ 

Manželka Aneta, 2 děti Barunka a Zuzanka 

Sportovní zájmy – kolo, fotbal, tenis, běhání. 

Ostatní zájmy – cestování, příroda, zahrada…
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Pohled z nebe 
Už jste si našli chvilku a prohlédli si naše hostínské internetové stránky? Nebo ještě lépe, jste jejich 
pravidelnými sledovateli? Aby tam nebyla jen samá nezáživná písmenka, snažili jsme se najít i nějaké 
obrázky. A ještě lépe hýbající se obrázky.  Koho zajímá jaká letadla krouží nejen nad námi v leteckém 
koridoru, najdou v sekci Co nám letí nad hlavou a nově máte možnost vidět naši obec z ptačí 
perspektivy. Záložka Panoramatický pohled vám otevře 3 interaktivní panoramatické pohledy na Hostín. 
Tak teď už jen klikat myší a kochat se!

Harbásko a Vědma 
Každá správná obec má vlastní rybník a jeho správce, svého vodníka. Náš strážce hostínského rybníku už 
dostal i své jméno. Jsme moc rádi, že se 
někteří z vás zapojili do jeho návrhu. Z 
několika námětů, které jsme obdrželi, 
jsme po společné diskusi vybrali jméno 
H a r b á s k o . V y p o v í d á o m í s t n í 
příslušnosti, je přívětivé a tajemné 
zároveň a tak nějak k našemu vodníkovi 
prostě sedí. A taky si ho společně 
pokřtíme, o to se nenecháme připravit! 
Slavnostní křest proběhne v rámci akce 
Ochutnávka mělnických vín, která se 
koná v sobotu 3.9. v hostínském parku. 
Přijďte! Spojíte příjemné s příjemným :-) 

A mimochodem všimli jste si už i naší 
hostínské vědmy, která bedlivě střeží 
areál našeho hřiště? Je vysoká, krásná, 
naše. A jejímu pohledu žádné nekalé 
konání neujde! :-)
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Dětský tábor, aneb doprava vážně nevážně 
První hostínský tábor pro děti byl zaměřený na poznání různých druhů dopravy a přepravy. Děti nejprve 
zkoušely samy přijít na všechny možné způsoby a prostředky, a pak jsme společně vyrazili. Nejprve do 
Mšena pěšky a vláčkem, i s návštěvou cukrárny. Další den se jelo do Milovic na tankodrom, kde se děti 
svezly bojovým vozidlem pěchoty, zastřílely na terče, nakrmily jeleny, oslíky a vyřádily se v Mirákulu.  

Uprostřed týdne děti navštívily místní unikátní muzeum, prošly se na Řepín na skvělou točenou zmrzlinu 
a zpět se svezly na korbě traktoru s valníkem. To byl jeden z největších zážitků!  

Další den nás navštívili policisté z Policie ČR a Městské policie Mělník. Spolu s dětmi kontrolovali rychlost 
vozidel projíždějících obcí a prováděli silniční kontrolu. Většina kontrol proběhla naprosto v pořádku, 
občas měl někdo prošlou lékárničku nebo si zapomněl zapnout pás. Samy děti si pak vyzkoušely role 
řidičů i policistů na improvizovaném dopravním hřišti v parku.  

Poslední cesta vedla linkovým autobusem do Zelčína, kde se svezly na koních a zpáteční cestu si užily 
plavbu lodí na Mělník. Protože bylo úmorné vedro, zvolili jsme koupání v  kalu u úřadu. Z  pátku na 
sobotu se po vydatném zpěvu u táboráku uložili všichni ke společnému spánku ve stanu na hřišti. 

Celý tábor byl velmi podařený, počasí se vyvedlo a děti byly spokojené. Díky zapůjčení nafukovacího 
bazénku bylo možné děti neustále chladit a dopřát jim vyžití i s vodou. Vše se obešlo bez větších potíží, 
děti byly moc prima. Zážitky si zapsaly do deníčků, a aby na nic nezapomněly, dostaly na památku 
fotografie z celého průběhu tábora.  

Realizace tábora by se neobešla bez vydatné pomoci dobrovolníků, za kterou moc děkujeme hlavně:  
Terce Novákové, Marii Borecké, Aleně Hrudkové, Lídě Zemanové, Marii Rozboudové, Lucce Špytkové, 

Anně Rytířové, Zdeňce Škraňkové, Ireně Špytkové, Vaškovi Hlůžovi ml., Honzovi Špytkovi, Zdeňkovi 

Šulcovi, Liborovi Boreckému, npor. Tomášovi Svobodovi, Mirkovi Studenému, Andree Prejzové, Josefovi 

Kahlerovi, Janě Honzíkové, SHMont.
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Dětský den a charitativní běh 
Tři dny poté co vyšlo první vydání našich Hostínských novin se konal Dětský den na Hostíni. Zúčastnilo se 
rekordních 101 dětí. Počasí nám velice přálo a dětem se soutěžilo o stošest. K tomu ještě mohli všichni 
návštěvníci shlédnout prezentaci záchranných složek – sanitku záchranné služby, výstroj Policie ČR 
včetně vozidel a člunu a zásah Hasičského sboru. O perfektní moderování se postaral David Borecký. 

Součástí dětského dne byl i II. ročník charitativního běhu. Závody dvojic přilákaly více než 50 běžců, kteří 
dohromady „vyběhaly“ částku přesahující 5.000 Kč. K  výtěžku byla připočtena tržba z  charitativní 
kavárničky, která byla umístěna v parku u cíle běhu a z dražby obecní májky. Celkem se vybralo krásných 

11.539 Kč. Peníze byly předány zástupcům Základní školy speciální Mělník a poslouží v následujícím 
školním roce pro nákup speciálních pomůcek pro děti s  kombinovaným postižením. Děkujeme moc 
všem, kdo svou aktivitou přispěli na tuto dobrou věc!

Plánované akce 
3.9. ochutnávka mělnických vín v hostínském parku, 18:00 
10.9. setkání seniorů s hudebním doprovodem Standy Tatara 
24.9.  podzimní tenisový turnaj Hostín Open 
7.-8.10. volby do Krajského zastupitelstva 
22.10. dlabání dýní a lampionový průvod 
26.11. výlet do Poniklé, prohlídka výroby tradičních vánočních ozdob  
3. 12.   rozsvěcení vánočního stromku

Pro více informací a aktuality sledujte zejména webové či facebookové stránky obce, nebo vaši 
emailovou schránku, pokud jste přihlášeni k odběru novinek. Data či časy se mohou ještě změnit. 

Letní zábava a Baťův bít 
V  sobotu 30. července se konala první letošní letní zábava na hřišti. K  tanci a poslechu hrála kapela 
Krédo, která si od prvních tónů dokázala získat přízeň publika tančícího i sedícho. V  rámci zábavy 
proběhl neoficiální, ale hojně navštívený sraz místních rodáků – čtyřicátníků. Ti se nejen divili novému 
hřišti a ještě novějšímu parku, ale také si dokázali společné setkání po letech velmi užít.  

O občerstvení se postarali manželé Vozábovi a Honzíkovi a bylo z čeho vybírat! Úžasný servis, kvalitní 
pití a vynikající krkovička, kuřecí prsa a dobrá nálada a stálý úsměv…. Děkujeme!  

Druhou letní zábavou uzavřel letošní prázdniny Baťa a Kalábůf něžný beat. Tradiční hudební setkání na 
konci srpna přineslo příjemnou beatovou atmosféru, která zpestřila večer nejen místním, ale i 
přespolním návštěvníkům, kteří tuto kapelu vždy s  radostí vyhledávají. Až do raních hodin si mohli 
všichni vychutnávat skvělou hudbu, výborné občerstvení a krásnou teplou letní noc. 

Cvičení pro ženy 
Lída Zemanová vede cvičení v sále vedle Obecní hospůdky. Z důvodů pracovní vytíženosti není možné 
stanovit pevný opakující se termín. Rozvrh hodin na září a říjen – vždy od 19.30 hod.: čtvrtek 8.9., středa 
14.9., středa 21.9., středa 28.9., středa 5.10., úterý 11.10., středa 19.10., středa 26.10. a úterý 1.11..



vychází čtvrtletně 2. vydání 1. září 2016

Hostínské noviny

!

Strana !6

“Paní učitelko, nechci vás nijak strašit, ale tatínek říkal, že 
jestli nepřestanu nosit pětky, dříve nebo později někdo 

skončí velmi špatně…“ 

Starostovy starosti 

Vzhledem k názvu rubriky si musím postěžovat, že v současné době je mojí 

největší starostí skutečnost, že končí asi  nejkrásnější část roku, tedy léto.  

Z  těch „přízemních“ starostí mě značně rozladila situace kolem sběru 

hliníkového odpadu, který snaživě sbíráme do černé popelnice naproti 

úřadu. Odvezl jsem totiž 7 velkých pytlů do sběrných surovin a namísto 

očekáváné finanční odměny jsem byl odmítnut s  tím, že pytle z  části 

obsahují tzv. komunální odpad a proto tento od obce nevykoupí. Jde o to, 

že řada obalů a materiálů, které se tváří jako hliník, ve skutečnosti hliník neobsahují, případně se 

z  různých technologických důvodů nevykupují. Většinou se jedná o různé typy plastů, které buď 

s  hliníkem nemají nic společného, nebo jej obsahují v  mikroskopickém množství, pokovený papír, 

případně staniol (=cín) apod. Typickým příkladem jsou obaly od kávy, psího krmení, chipsů atd. Chtěl 

bych využít příležitosti a touto cestou apelovat na ekologicky smýšlející obyvatele, aby do černé 

popelnice odkládali pouze hliníkový odpad. Recyklovatelné obaly by měly být označeny šipkami 

v trojúhelníku a číslem 41, případně nápisem ALU.  U obalových folií je jednoduché vodítko – pokud po 

zmačkání zůstane zmačkaná, jedná se o recyklovatelný hliník, pokud se začne samovolně narovnávat, do 

tříděného hliníku nepatří.  

A ještě jedna poznámka k  nakládání s  odpady – opakovaně jsme museli z  kontejnerů na bioodpad 

vyndávat igelitové pytle, ve kterých tam kdosi vyhodil bioodpad, konkrétně posekanou trávu. Jinými 

slovy – obsah pytlů byl v pořádku, ale vlastní pytle do kompostárny skutečně přijít nemohou. 

Nicméně jsou i příjemné starosti. Obec byla úspěšná se žádostí o dotaci na opravu místních památek a 

na zřízení „odpočinkových míst“. V  rámci této podpory bude restaurován „Křížek“ v dolní části obce, 

kaplička nahoře v zatáčce a podstavec pod zvonicí. Neuspěli jsme s  žádostí na restaurování Pomníku 

padlých, který si však důkladnou renovaci zaslouží, takže požádáme z  jiného dotačního programu.  A 

s pomocí dotačního programu na zřizování odpočinkových míst bude do konce září v Parku u zeleného 

bludiště vybudován otevřený altán, jednak jako zázemí pro akce konané v Parku, a jednak jako stinné 

místo pro návštěvníky. Jako další odpočinkové místo bude pořízena kruhová lavice kolem lípy pod 

požární nádrží a zastřešené sezení u „traťáku“. V souvislosti s „traťákem“ bohužel musím konstatovat, že 

podle odborného vyjádření není možné nějak jednoduše docílit toho, aby zde celoročně byla voda, 

takže se musím vzdát své představy obnovení mokřadního biotopu. Nicméně nevzdávám se představy 

vysázení obecního sadu nahoře nad „traťákem“. 

A samozřejmě se těším na setkání s vámi v  září, které bude nabité akcemi – první víkend premiérový 

„vinný košt“ v Parku, v sobotu 10.9. tradičně příjemné posezení se Standou Tatarem a jeho bandem, a 

v  sobotu 24.9. podzimní tenisový turnaj, který není jen o tenise, ale díky skvělému Gastro Teamu i o 

kulinářských zážitcích. Na závěr přidávám dva školní pro lepší náladu :-)

Aneb Honzovo zamyšlení nad věcmi starostovskými…

“Mami, představ si, že jsem dostal jedničku z matiky!” - 

“Výborně, Péťo, to jsi šikovný kluk!” chválí maminka syna. 

“Ale ne, mami, říkám jen si to představ!”
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Probuzen po 800 letech… 

Když tělo poustevníka Gosteně bylo po osmi stoletích ze dřeva vytesáno, jeho duch se nečekaně 

probudil. Pochopí dnešní svět a změnilo se vůbec něco od doby, kdy reálně žil? Ve třináctém století 

strávil většinu svého života coby potulný mnich - k jídlu měl kořínky, občas nějakou tu křepelku, ovoce a 

samozřejmě vínko. Víceméně zdravý životní styl. Ale stejně, co si pamatuje, mohl se dožít tak asi 90 let.  

A najednou tohle? Co se to děje? Musel asi umřít a znovu se narodit či z mrtvých vstát! Zřejmě se mu 

stalo něco podobného, jako kdysi tomu hochovi z Nazaretu, co mu Ježíšek začali říkat. Ostatně všude 

jeho příběh šířil, i když mu nikdy úplně nevěřil… Anebo snad nakonec příběhy z dálného Východu o 

převtělování, které mu vyprávěl italský přítel cestovatel Marco, byly dokonce pravdivé? Učení o 

reinkarnaci podle Buddhy se s kamarády mnichy nejednou nasmáli, když občas rožnili nějaké hovězí.  

To, že si přijde jako ze dřeva, by bohužel odpovídalo té druhé variantě. No jo, asi to tak bude. To ale 

znamená, že někde v  životě udělal velkou chybu. Snad dokonce nezestárl s  břemenem špatného 

svědomí? Ale vždyť byl bohabojný a snažil se každému pomáhat… Anežka! Ta děvečka ze statku 

v  rozvíjející se osadě, kde nakonec podle všeho sám dožil. Byla ona příčinou posmrtného převtělení 

do podoby stromu? Stromu? Není to moc za malé životní klopýtnutí? Ano, pomohl jí sice v záležitosti 

jiného stavu, ale následně ho vyřešil nalezením vhodného, patřičně natvrdlého, nicméně hodného 

manžela. Kdo o závažnosti takového provinění vlastně rozhoduje?  

„Takže já jsem strom.  Počkat…  Strom?“ Od kdy stromy mají sluch? A teď dokonce, skrze mléčný opar, 

jenž se pomalu rozplývá, začíná používat i jiné smysly. Vidí. Cítí. Cítí ten jemný vánek na svém 

zdřevěnělém těle. Ano, není úplně stromem. Jeho tělo je zdřevěnělé, ale má naprosto lidskou podobu. A 

vpravo zurčí voda přes kameny…  

„Zřejmě nějaká horská vodoteč. Rybníček ? Branka, hlasy, lidské hlasy… co to, co to říkají?  Bude či tu byla 

nějaká banda Kalábova? Patrně tu operují nějací lapkové. Ostatně, jako všude… Dál něco o odpadu 

slyším. Svoz?  Asi se sem už také dostal pokrok a budou jej soustředit do nějaké skály a ne jej nechávat 

jen tak na ulici. Fuj. V tom jsou přeborníci hlavně obyvatelé měst…“ 

Nemůže se hnout, přesto se cítí příjemně, u nohou toho svého divného těla cítí náhlé příjemné vlaho… 

„Snad se po nenadálém probuzení upamatuji, kde a proč jsem. Zatím se mi zdá, že místo mi cizí není...“

To zní jako začátek nějakého příběhu…
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A na závěr co se nám líbí a co ne…

A palec dolů: 

Každý občas něco slaví nebo má na návštěvě pár přátel, dobré zábavě se poroučet nedá. 
Nemělo by to ale omezovat pohodlí sousedů. V poslední době dochází k opakovanému a 
závažnému překračování toho, co lze považovat za normální. Apelujeme proto na všechny, 
aby se důsledně chovali tak, jak by sami chtěli, aby se ostatní chovali k nim. Bude nám všem 
nepochybně lépe… 

Dáváme palec nahoru: 

Již několikrát se nám potvrdilo, že na Hostíni jsou lidé, jimž pohostinnost není cizí a jen tím 
ještě více potvrzují název naší obce a tedy i obyvatel. Tentokráte chceme moc poděkovat za 
výtečné domácí pečené sladké mňamky, které připravily Marie Borecká, Anička Rytířová, 
Zdeňka Škraňková a Irena Špytková pro děti na Hostínském táboře. Chtěly jsme vám to 
vyfotit, ale zmizelo to pokaždé tak rychle, že jsme sotva stihly mrknout :-)

Víte, že: 

V rámci dětského tábora proběhlo na Hostíni preventivní měření rychlosti projíždějících vozidel. 
Během 2 hodin projelo obcí celkem 96 dopravních prostředků, průměrná rychlost byla 35,9 km/hod.  

Povolenou rychlost překročilo pouze jedno vozidlo - cyklista, který jel rychlostí 51 km/hod. Nejvíce 
řidičů mělo problém s lékárničkou, bezpečnostními pásy a rozsvícenými světly… 

Děkujeme všem řidičům, že u nás v obci jezdí ohleduplně a předpisově!

Oznámení 

Neobyčejná zvěřina dostupná na Hostíni 

Zvěřinový závod Maxmilián sídlí v citlivě zrekonstruovaném statku uprostřed Hostína. Byl zde vybudován 

zcela moderní provoz na zpracování zvěřiny, ale nejen jí. Hlavní ideou závodu, který je úzce spojen 

s  místním mysliveckým sdružením, je zužitkování lokálních zdrojů s  důrazem na zvěřinu. „V našem 

závodě se od ulovení daného kusu až po jeho zpracování dodržují ta nejpřísnější hygienická opatření, 

aby zvěřina byla zákazníkům nabízena v co nejvyšší kvalitě. Potvrzením kvality je fakt, že dodáváme naši 

zvěřinu nejen do blízkého Liblického zámku, ale i do vyhlášených restaurací v Praze a okolí“, upřesňuje 

ředitel závodu Jan Vozáb ml.. 

Zde se zpracovává zvěřina z volného odstřelu i z vlastních farem, ale také skopová, králičí či pernatá zvěř. 

Díky vlastní veterinární laboratoři nabízí závod myslivcům z okolí kompletní servis při zpracování zvěře.  

Lesní závod Maxmilián nabízí prodej zvěřiny pro občany Hostína i okolních obcí, více informací je k 

dispozici na webových stránkách obce. Pro objednání masa kontaktujte vedoucího provozu Zdeňka 

Šulce na tel. 777 011 133.


