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Jak to bylo s Gosteněm ? 
Podle dochované legendy žil Gosteň, známý jako poustevník 
hostínských lesů, ve vrcholném středověku, a to v první 
polovině 13. st. Přesné místo jeho narození není doloženo, 
jistých pramenech se uvádí, že se jednalo o oblast bývalé 
děčínské kastelánie. Je ovšem známo, že příslušel k vyšší 
společenské vrstvě, byl v úzkém kontaktu s mysliteli tehdejší 
doby a byl horlivým stoupencem Aristotelské filosofie. 
Pragmatický otec a bezbožný prvorozený bratr však neměli 
pochopení pro Gosteňovi scholastické úvahy a humanistické 
životní postoje a tak po rodinných rozepřích se Gosteň rozhodl 
a vydal se na dalekou a nelehkou cestu do Sázavského kláštera, 
kde očekával pochopení a klid na svou duševní práci.  

Pouť do kláštera ovšem nabrala nečekaný obrat, když byl 
cestou nucen obstarávat si obživu. Blízko tehdejší malé 
bezejmenné dřevařské osady, která spadala pod správní 
středisko Hradsko (u Kaniny), pod vrcholem nízké hory, našel 
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HOSTÍNSKÉ NOVINY
Chcete být v obraze? 

Chcete být pravidelně a mezi 
prvními informováni o dění 
v  o b c i ? Př i h l a š t e s e n a 
webových stránkách (dole 
zadáte svou emailovou adresu) 
nebo nám pošlete email na 
a d r e s u i n f o @ h o s t i n . c z . 
Zařadíme vás do seznamu 
odběratelů novinek. 

Tenisový kurt 

Obecní tenisový kurt je opět 
v  provozu. Poplatky za užívání 
kurtu pro rok 2016 lze uhradit 
na obecním úřadě ve výši 500,- 
Kč, pro účastníka brigády 300,- 
Kč. Jednorázový poplatek za 
hru 50,- Kč. Klíče od kurtu 
k  zapůjčení u J. Špytka nebo 
M. Hrudkové. 

Komunikujeme 

Sledujte prosím nové webové 
stránky obce (www.hostin.cz) a 
facebookové stránky Hostíni 
(odkaz na webu), aktuální 
informace a novinky se budou 
objevovat 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: 28.5.2016

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

mailto:info@hostin.cz?subject=
http://www.hostin.cz
https://www.facebook.com/Host%C3%ADn-776889519088619/?fref=ts
mailto:info@hostin.cz?subject=
http://www.hostin.cz
https://www.facebook.com/Host%C3%ADn-776889519088619/?fref=ts
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Gosteň lesy plné života, které nejen že skýtaly dostatek potravy, ale také zde našel dlouho hledaný klid. 
Proto se rozhodl zde setrvat až do zimy. Díky vřelým kontaktům s místními pohostinnými lidmi pak 
přečkal i svou první zimu v poustevně, kterou vlastnoručně vyrobil. Gosteň zde pobýval více než rok a i 
ze Sázavského kláštera se za místními rád vracel a rozjímal s nimi v místních lesích plných hojnosti. Z 
vděku k místním, kteří ho nenechali v nouzi, říkával tomuto místu, kam se tak rád vracel, Hostinná. 
Gosteňova sečtělost a znalosti byly velmi přínosné pro místní obyvatele, díky jemu získávali spoustu 
cenných informací, duchovní podporu, a pomáhal šířit vzdělanost i v těchto odlehlých místech. Gosteň 
byl tedy velmi důležitou postavou pro tehdejší i budoucí život v osadě.  

Z úcty ke svému milému společníkovi pak domorodci pojmenovali svou osadu Hostín. Jméno tedy 
zůstalo stále živé stejně jako Gosteňův laskavý duch. Skutečnou fyzickou podobu poustevníka 
samozřejmě neznáme. Dřevěná socha, která střeží vchod do volnočasového parku dnešní obce Hostín, 
byla ze staré lípy rostoucí opodál vytvořena místním mistrem řezbářem a zde prezentovaná Gosteňova 
podoba je tak pouze výsledkem řezbářovi fantazie. Přesto však tato socha zobrazuje všechny kladné 
povahové rysy, které u Gosteně můžeme s úspěchem předpokládat. 

Stejně jako neznáme poustevníkovu podobu, není znám ani rok Gosteňovi smrti, ani není známa lokace 
jeho hrobu. Protože však pohřebiště u Kostela ke cti sv. Kříže, které je součástí Sázavského kláštera a kam 
byli až do poloviny 15.stolení pochováváni významní sázavští řeholníci, bylo v nedávné minulosti 
důkladně prozkoumáno a nebyla nalezena žádná zmínka o řeholníkovi Gosteňovi, lze předpokládat, že 
místem jeho posledního odpočinku je právě oblast dnešní obce Hostín.  

Jeden z místních badatelů věrohodně určil, kde se rozkládala Gosteňova poustevna. A na tom místě, kde 
je v současnosti volnočasový park, se nyní nachází podobizna poustevníka Gosteně, který dal vzniknout 
názvu dnešní obce Hostín.  

Vodník 
Již brzy nás čeká překvapení na břehu jezírka v hostínském 
parku. Strážná postavička krásného vyřezaného vodníka v 
životní velikosti od pana řezbáře Romana Kříže. Chtěli 
bychom si ho pojmenovat, uvítáme vaše náměty – pište na 
emailovou adresu obecniurad@hostin.cz nebo vhoďte do 
schránky na obecním úřadě do 13.6. Vodník by měl na nás 
poprvé od jezírka vykouknout do 4.6.2016, tak se těšte!	

AKCE: Pro milovníky zvěřiny  
Zvěřinový závod Maxmilián (statek č.p. 5) oznamuje, že v pracovní dny od 8:00 do 15:00 je zde možný 
nákup balíčkované zvěřiny. Aktuální ceník zvěřiny naleznete na adrese http://www.zverina-
maxmilian.cz. Zároveň je zde možné v uvedeném čase využít služeb veterinární lékařky MVDr. 
Jeřábkové. 
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Zahajovací tenisový turnaj Hostín Open  
V sobotu 21.5. proběhl každoroční zahajovací tenisový turnaj obce Hostín. Skvělé počasí, úžasné výkony 
hráčů a vynikající gastro zážitek v podání gastro týmu Zdeňka a Jitky. Našeho nejstaršího a stále vitálního 
účastníka p. Rytíře jsme pasovali na Rytíře hostínského tenisu! 

Děkujeme hráčům za jejich výkony, fanouškům za to, že přišli hráče 
podpořit, profesionálním architektům a správcům hřiště za 
špičkovou přípravu kurtu, dále Gastro Týmu za opět famózní pokrmy 
a barmance Pavle za pitný režim. Těšíme se na podzim opět na 
shledání, doufáme, že s těmi obvyklými, ale i s novými hostínskými 
hráči a přáteli! A i když nebudete hrát, přijďte nám aspoň zafandit, 
pobavit se nebo  ochutnat lahodné pokrmy a nápoje. 

Výsledky turnaje Hostín Opening Open 2016:  

1. místo: Martin Novák, Václav Novák 
2. místo: Jan Špytko, Radek Rytíř 
3. místo: Stanislav Honzík, Filip Janda 

Fotky z akce si můžete prohlédnout na stránkách www.hostin.cz !   
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Plánované akce 
4.6.  dětský den v prostorách parku, začátek 15:00 hod 
25.6.  výlet do parku Mirákulum – s dětmi 
23.7.  rybářské závody 
30.7.  letní zábava na hřišti, k poslechu a tanci hraje p. Hlaváček 
22.-26.8.  dětský tábor pro děti od 6 let 
27.8.  srpnová zábava, k poslechu hraje Baťa a Kalábůf něžný beat 
24.9.  podzimní tenisový turnaj Hostín Open

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. 

Gratulujeme !!

http://www.hostin.cz
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Starostovy starosti 
Co trápí starostu naší obce Honzu Špytka ? Nad čím dumá, čím se zabývá ? Na čem pro obec pracuje ? 
Položili jsme Honzovi několik otázek na tělo. Otázek, které snad zajímají každého…

Dočká se Hostín kanalizace? 
Rozhodně ano, otázka je pouze kdy to bude. 
Gravitační kanalizace včetně ČOV představuje u 
nás částku mezi 35-40 miliony Kč. V  současné 
době jsou sice dotační tituly na budování 
kanalizací, ale výše podpory je relativně nízká, u 
Hostína by to bylo kolem 60%. Což znamená, že 
by si Obec musela vzít dlouhodobý komerční 
úvěr. Nicméně předpokládám, že v  dohledné 
době se tato dotační politika změní, přestanou se 
nesmyslně vysokou mírou podpory financovat 
tzv. měkké projekty a ty peníze půjdou na 
konkrétní a potřebné akce jako je kanalizace. I 
s ohledem na zdroje pitné vody pod Hostínem. A 
abychom byli na tento okamžik připraveni, 
probíhá nyní aktualizace starého projektu 
výstavby kanalizace tak, aby zohledňoval novou 
výstavbu na Hostíni a byl v souladu se současnou 
legislativou a platným územním plánem. Proto 
v  nejbližších dnech budeme obcházet vlastníky 
jednotlivých nemovitostí kvů l i písemným 
souhlasům s  umístěním kanalizačních přípojek, 
případně věcným břemenům apod.  

Bude se dál rozvíjet volnočasový areál? 
Opět rozhodně ano. Ale je třeba si uvědomit, že 
ten areál není pro obec nějakou životní nutností a 
tedy do něj nemůžeme investovat žádné 
zásadnější peníze. Jinými slovy – snažíme se zde 
maximálně využívat dotace. Mimochodem na 
vlastní vybudování areálu v  roce 2012-13 nám 
byla poskytnuta dotace ve výši 95% z uznatelných 
nákladů. Nyní se snažíme získat dotaci na 
vybudování multifunkčního hřiště s  tartanovým 
povrchem na místě stávajícího štěrkového hřiště 
a zatím neúspěšně jsme žádali o dotaci na 
instalaci venkovních posilovacích strojů a 
workoutové sestavy. Nicméně areál se i tak 
neustále rozvíjí. Například předpokládám, že až 
tyto řádky budete číst, tak už budou za dětským 
hřištěm nataženy 2 slacklineové „lajny“. Což je 
atraktivní prvek za relativně pár korun.  

V jakých dotacích byla tedy obec úspěšná? 
Na podzim se zrealizovala 90% dotace na 
poř ízení svozového auta, kontejnerů na 
bioodpad a domovních kompostérů. Teď 
aktuálně nám byla přiznána dotace na opravu 
b e t o n o v é h o c h o d n í k u a o pě r n é z d i . 
Předpokládám, že uspějeme i se žádostí o dotaci 
na opravu místních památek, tedy pomníku 
padlých, kapličky a Křížku dole u zastávky, stejně 
jako se žádostí na zbudování odpočinkových 
míst. Tyto akce by se tedy měly zrealizovat ještě 
letos. Naopak jsme neuspěli, kromě zmíněných 
projektů ve volnočasovém areálu, ani se žádostí 
o dotaci na opravu místních komunikací. 

Co Vás v poslední době na obci rozčílilo? 
Rozčiluju se minimálně, ale vadí mi, že někteří 
obyvatelé si stále neuvědomují, že Hostín je i 
jejich vesnice a že to, jak se tady bude žít a jak ta 
vesnice bude vypadat, záleží i na jejich chování. 
Nechápu například, co si kdo myslí při tom, když 
do modrého kontejneru na papír vyhodí 
domovní odpadky od skleněných lahví přes 
konzervy až po slupky od brambor. Nebo když 
do kontejneru na bioodpad vyhodí lyže. Stejně 
tak je špatně, když někdo nechá svého psa volně 
pobíhat po volnočasovém areálu plném lidí, což 
některým maminkám oprávněně vadí. Případně 
když po svém psovi nesbírá exkrementy, zvláště 
když tam je spousta košů včetně sběrných sáčků. 
A o různých černých skládkách v okolí Hostína ani 
nemluvím. Naštěstí těchto lidí je výrazná menšina.  

A co Vás naopak potěšilo? 
Mám radost z  nového obyvatele Parku, a sice 
dřevěného vodníka, kterého z lípy vyřezal p.Kříž a 
pro něhož teď hledáme jméno. No a samozřejmě 
mě velmi těší, že se tady našlo pár lidí, kteří jsou 
ochotni investovat své úsilí a svůj čas do vydávání 
Hostínských novin, kterým tímto přeji hodně 
spokojených čtenářů :-) 

My děkujeme za rozhovor i za přání !
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Cože ? My si oblékáme PET lahve ? 

Třídit odpad je naše povinnost, která vyplývá ze zákona. V roce 2000 třídilo odpad 38% Čechů, dnes je 
to 72%. V  roce 2000 jsme k barevným popelnicím šli průměrně čtvrt kilometru, dnes 97m. Češi patří 
v Evropě mezi nejaktivnější „třídiče“ odpadů. To jsou fakta. Proč se ale vlastně má odpad třídit?  

Důvodů je celá řada od racionálních po ekologické. Ale on asi 
stačí ten zcela základní – možnost recyklace. Nakládání s odpady 
patří vlastně mezi jedny z  nejčastějších denních našich aktivit, 
aniž bychom si to uvědomovali. Všechno, co hodíme do 
směsného odpadu a odneseme do popelnic, jede z Hostína na 
skládku do Benátek nad Jizerou. Skládka se přirozeně neustále 
rozšiřuje a odpad, který zde skončí, už nečeká žádné využití. 
Jedy z odpadů navíc ovlivňují spodní vody a život okolo.  

Možná to tak úplně nevypadá, ale máme možnost přímo ovlivnit, 
jak rychle tato skládka poroste a nepřímo i to, jak moc bude 
lidstvo vytěžovat vlastní planetu. Je čistě na nás zda to, co vyhodíme, zvětší smradlavý kopec nebo zda 
to bude sloužit v jiné podobě dál. Třídíme-li odpad, umožňujeme jeho opětovné využití.  

Recyklace je asi nejlogičtější důvod. I kdyby řada dalších argumentů nestačila, prostě můžeme ovlivnit 
velikost skládky, která je necelých 20 km od našich domovů.   

Zajímá vás co se dá vyrobit z odpadu, který hodíme místo do černé popelnice do té barevné?  

• z pěnového polystyrenu -> izolační tvárnice, lehčený beton a další tepelné izolace 
• ze sěsných plastů -> ploty, zatravňovací dlažba, protihlukové zábrany či zahradní kompostéry 
• z PET lahví -> technická či textilní vlákna, následně koberce, oděvy, nové láhve, vázací pásky, apod. 
• z plastových sáčků, fólií a tašek -> výroba nových fólií 
• ze skla -> lahve na limonády, alkohol, pivo apod. výroba tepelných izolací – skelné vaty a pěnového 

skla nebo jako přísada do speciálních druhů betonů a do brusných hmot. 
• z papíru -> toaletní papír, noviny, kancelářský papír a různé krabice z lepenky, sešity, papírové brikety, 

papírové stavební izolace 
• z nápojových kartonů -> vysoce kvalitní papír, stavební desky, které slouží jako podlahová krytina 

nebo i pro stavbu celých domů. 

Když nerecyklujeme, jsou pro výrobu nových výrobků zapotřebí vzácné suroviny: ropa, dřevo, křemen a 
jiné horniny - věci, kterých je na světě zatraceně málo.  

My v Hostíně patříme v třídění odpadů do republikového průměru. Konkrétní čísla jsou (kg/osoba/rok): 

Zdá se, že Hostín je zářným příkladem toho, že přidání barevných popelnic na tříděný odpad je silnou 
motivací k  separaci. V  roce 2014 přibyly nádoby na tříděný odpad v horní části obce u pomníčku a 
množství tříděného odpadu na 1 obyvatele skokově vzrostlo. Jen tak dál !!

rok papír plast sklo směsný odpad

2012 6 6,8 8 359,6

2013 7,7 7,85 6,7 323,5

2014 8,8 10,4 7,8 327,5

2015 10,9 13,1 12,8 257,7
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POZVÁNKA NA VÝLET DO MIRÁKULA 
25.6. se uskuteční výlet pro děti do zábavního parku Mirákulum. Autobus zajistí obec. Děti si vezmou 
peníze na vstupné (cca 100 Kč), svačinu nebo peníze na občerstvení, baterku. Připravíme piknik. 

Předpokládaný odjezd 9.00, předpokládaný návrat 17.00 hodin. Rodiče jsou vítáni. Samotné bez rodičů 
pouze děti starší 6 let.  

Přihlášky prosíme do 15.6. mailem nebo telefonicky: magda.hrudkova@gmail.com, 604 231 063  

Jako vždy, aktuální informace sledujte prosím na webových stránkách www.hostin.cz

Oznámení 
DĚTSKÝ DEN + CHARITATIVNÍ BĚH + DRAŽBA MÁJKY 
4.6. od 15.00 na obecním hřišti  
Moderuje David Borecký, k dispozici tradiční soutěžní disciplíny, ukázka vozů záchranných složek (hasiči, 
záchranka a pravděpodobně také policie), skákací hrad, párek v  rohlíku, grilované dobroty od Gastro 
Teamu, drobné dárky a velké překvapení na konci. 

CHARITATIVNÍ ZÁVOD A KAVÁRNA  
Na podporu ZŠ praktické a ZŠ speciální, Mělník (stejně jako loni): závod dvojic v běhu na 100 m do 
vrchu. Soutěžící dvojice uzavírají sázky, platí ten, kdo prohraje. Min. hodnota sázky je 100 Kč, u dětí 50 
Kč. Pravidla budou na místě upřesněna, taktizování dovoleno. Nevyrovnané dvojice vítány - vyrovnáme.  

Odmění se nejrychlejší borci v kategoriích: dítě do 10 let, žena, muž. Závodí kdokoli, fandí všichni!!! 

V cíli bude charitativní kavárnička – dobrá káva, domácí pečivo, nanuky, nealko a dobrá nálada :-) 

DRAŽBA MÁJKY  
Po skončení programu dětského dne a charitativního závodu proběhne tradiční dražba obecní májky. 
Částka, za kterou bude vydražena, dovrší hostínskou charitativní sbírku ve prospěch žáků ZŠ Praktické a 
Speciální, Mělník. 

HOSTÍNSKÝ TÁBOR 
Formou příměstského tábora proběhne Hostínský tábor pro děti od 6 let (nejmladší děti jsou ty, které 
v září 2016 nastoupí do 1. třídy ZŠ) 

Termín 22. – 26. srpna, denně od 9 do 17 hodin 

Cena 200 Kč / den / dítě + vstupné (ZOO Praha 150 Kč / dítě) – cena zahrnuje obědy, pitný režim, 
jízdenky, potřebný materiál.  

Přihlášky do 30.6.2016 emailem: magda.hrudkova@gmail.com 

Kapacita omezena!!! Max 21 dětí.  

Preferujeme celotýdenní účast, výjimky možné po individuální domluvě. Výpomoc od rodičů vítána 
v jakékoli formě - domluvíme individuálně. 

Stručně náplň: zázemí bude na hřišti, podnikneme výlety do okolí, poznáme obec a její obyvatele, 
pojedeme do ZOO Praha, pojedeme vlakem do Mšena, navštívíme zajímavá místa v  okolí Hostína, 
budeme hrát sportovní a táborové hry, z pátku na sobotu nocleh na hřišti ve stanech (pomohou rodiče).  

Bližší informace a program obdrží rodiče při přihlášení, popř. na vyžádání mailem nebo telefonicky.  

Chcete zde něco vidět nebo zveřejnit ? Dejte nám vědět na info@hostin.cz

mailto:info@hostin.cz
mailto:magda.hrudkova@gmail.com
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http://www.hostin.cz
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ŠTĚŇÁTKA HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV 

Dobrých rukou daruje majitel dvě dvouměsíční štěňátka narozená 1.4.2016. Jedná se o nebojácnou 
holčičku a mazlivého kluka. Rasa je pravá hostínská pouliční, 
krátkosrstá, menšího vzrůstu.

MÁME NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY!! 

Po řadě let jsme se rozhodli úplně 
přepracovat naše webové stránky tak, aby 
b y l y p ře h l e d n é , a t ra k t i v n í a a b y 
p o s k y t o v a l y j e d n o d u še u ž i t e čn é 
informace. Podívejte se sami na http://
www.hostin.cz a dejte nám vědět, co si o 
nich myslíte, případně jaké informace 
byste rádi vídali.  

Rádi bychom, aby se tyto stránky staly tím 
stěžejním komunikačním kanálem pro 
veškeré obecní informace, oznámení 
apod.. Budeme zde umísťovat fotografie z 
akcí, je zde možnost dávat drobné 
inzeráty a oznámení, bude tu souhrnná 
databáze formulářů a obecních 
dokumentů, prostě jedno místo, 
kde najdete vše důležité, co se 
Hostína týká…  

Zájemci volejte Ludmilu Zemanovou na 732 142 259. Fotky jsou k dispozici také na webu www.hostin.cz 
v sekci Oznámení. 

NOVÁ OBECNÍ ÚČETNÍ A ÚŘEDNICE 

Někteří z vás si možná už všimli, že od března 2016 se o obecní účetnictví a 
běžné úřední záležitosti stará místo paní Kudriové nově Karolina 
Leščišinová, která byla zastupitelstvem vybrána z několika uchazečů ve 
výběrovém řízení. Prochází všemi potřebnými školeními, od paní Kudriové 
již převzala veškerou agendu a učí se udržovat věci v pořádku. Přejeme jí 
hodně úspěchů a pevné nervy !

http://www.hostin.cz
http://www.hostin.cz
http://www.hostin.cz
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A na závěr co se nám líbí a co ne…

Chystáte se na dovolenou s dětmi ? 
Info k pasům najdete i na webu obce. Nejdůležitější informace:   
• i dítě musí mít vlastní cestovní doklad 
• cestovní pas pro dítě do 15 let stojí 100 Kč a dobu platnosti má 

stanovenou na 5 let 
• možnost cestovat do zemí EU, Albánie, Bosny a Hercegoviny, 
Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island 
pouze s občanským průkazem, cena za vydání občanského 
průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let. 

• cestovní doklady a občanské průkazy jsou hotové do 30 dnů, 
žádost na obecním úřadě obce s rozšířenou působností (Mělník), 
předkládá se OP zákonného zástupce a rodný list dítěte 

• vydání cestovního pasu lze i ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; 
u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2.000 Kč/ 4.000,- Kč dospělí

A palec dolů: 

Smrad, nepořádek a špína nepatří ani na vesnici, natož na Hostín…  
Bohužel tento stav obtěžuje nejen sousedy, ale taky každého, kdo 
Hostínem třeba jen projíždí. K čemu jsou hezky posekané travnaté 
plochy a udržované hřiště, když kousek od nich je zapáchájící ultra 
smetiště ? Za tohle tedy palec dolů… :-(

Dáváme palec nahoru: 
Děti s pomocí několika dospěláků vysbíraly ošklivou a 
prastarou černou skládku v  lese. Divili jsme se co všechno 
jsme pod nánosy hlíny, listí a větví objevili - občas 
předměty staré očividně desítky let… Za úsilí a píli 
děkujeme a udělujeme palec nahoru ! :-)

Víte, že: 
• Je nemožné olíznout si vlastní loket ? 
• Krokodýl nemůže vypláznout jazyk ? 
• Srdce krevety je umíštěno v její hlavě ? 
• Prasata nejsou schopna pozorovat oblohu ? 
• Zapalovač byl vymyšlen před zápalkou ? 
• 23 % kopírek je rozbito lidmi, kteří si zkouší namnožit svá pozadí ? 
• 95 % lidí čtoucí toto se pokoušelo olíznout si vlastní loket ? :o))


