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Obec Hostín Vám přeje příjemný advent, ničím nerušené 
prožití vánočních svátků, pohodové rozloučení s  rokem 
2016 a veselý a šťastný vstup do roku 2017! Součástí 
každých novin je i malá pozornost :-). 

Děkujeme za podporu, spoustu pozitivních a inspirativních ohlasů a 
těšíme se na další kalendářní rok plný zajímavých a příjemných akcí, 
setkání a společenské pohody v naší obci. 

HOSTÍNSKÉ NOVINY

Co je v tomto vydání  

Nově mají noviny 10 stran! 
Najdete zde osobnosti Hostína 
P a v l a C o u f a l a a P a v l u 
H á j k o v o v o u , a n k e t u s e 
zastupiteli, starostovy starosti, 
nový díl příběhu o Gosteňovi,  
vzpomínky na akce za poslední 
3 měsíce, novinky v obecních 
vyhláškách, pár statistik a další. 

Mikuláš, čert a anděl 

Zájemci o návštěvu čerta  a 
Mikuláše dne 5.12.2016 se 
mohou hlásit u Miroslava 
Vaňka, telefon  774.798.095, 
nebo u Rendy Fleischmanna, 
telefon 604.791.139. 

Co příště ? 

Rádi byste četli i něco jiného ? 
Pošlete nám vaše náměty na 
články (popř. rovnou hotové 
č lánky) , které můžeme v 
novinách publikovat. Rádi se 
budeme zabývat podepsanými 
náměty. Uzávěrka 4. čísla bude 
20.února 2017. Příspěvky a 
náměty posílejte na email  
obecniurad@hostin.cz nebo 
magda@hostin.cz 

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

Tiráž 
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Mistryně světa bydlí na Hostíni a na Mělník chodí pěšky

Pavla Hájková je fyzioterapeutka a od útlého 
mládí se věnuje svému koníčku - veslování. Před 
téměř třiceti lety se ještě jako malá začala motat 
kolem loděnice a zůstalo jí to do dnes. Sice 
musela mít nějaké pauzy v  trénincích ze 
zdravotních důvodů, ale skvělá parta kolem vody 
ji vždy zlákala zpět. 

K  veslování se dostala Pavla díky své rodině: 
vesloval totiž její tatínek i strýc a dodnes vesluje i 
starší sestra. Pavla v roce 2004 startovala už jako 
dospělá na osmě žen na tehdejších Primátorkách 
a od té doby jezdí na lodi už pravidelně a účastní 
se velkých domácích i mezinárodních závodů.    

Své veslařské úspěchy z  mládí nehodnotí sama 
moc pozitivně, byť posbírala řadu medailí. A 
k  veslování v  dnešní době sama říká: „Teď si 
veslování užívám, po těch všech letech mě to 
stále nesmírně baví a navíc kolem vody je 
obrovská parta fajn lidiček. A ke všemu se nám 
daří na poli závodním.“ No, není divu. Vždyť Pavla 
v  kategorii žen vyhrála několikrát přebory Labe 
na dvojce bez kormidelníka, má 3. místo 
z mistrovství ČR na osmě. Pravidelně obsazovala 
stupně vítězů na národních šampionátech ve 
sprintech. 

Dokonce v  kategorii Masters závodí na velkých 
mezinárodních kláních a pyšní se prvním místem 
z  Primátorek v  roce 2013, následovalo druhé 
místo na ME v  Mnichově a v  letošním roce se 
stala trojnásobnou mistrní světa na šampionátu 
v Kodani!! V žebříčku TOP TEN Masters byla letos 
již počtvrté na stupních vítězů. 

K  takové bilanci Pavla dodává: „Za své úspěchy 
vděčím také všem ženám a mužům, kteří si se 
mnou sedli do lodě. Ale nejvíce děkuji svému 
manželovi, protože bez něho bych svého koníčka 
už musela dávno opustit. Michale, děkuji za tvou 
podporu a pochopení.“ 

Pavlu možná řada z Vás nezná osobně, ale jistě 
jste ji potkali. Nejspíš se to může podařit, když 
trénuje ať už na kole nebo při běhu. Z  důvodu 
udržování kondice chodí často pěšky i do práce 
či na trénink. Což znamená pěšky na Mělník a 
zpět na Hostín. Její dlouhé rusé vlasy jsou 
k nepřehlédnutí. Pavla je maminkou dvou školou 
povinných dětí a se svou rodinou žijí od 
minulého roku na Hostíni. 

Veslování je extrémně náročný sport, o to víc 
gratulujeme Pavle k  dosavadním úspěchům a 
držíme palce do dalších sezón !! 
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Sedm pro sedm 
Všechny je znáte, nebo alespoň víte jak vypadají...:-) 
Sedm zastupitelů má hájit obecní zájmy. A pokud jste s 
nimi nikdy nemluvili, zkusili jsme se jich zeptat na pár 
otázek. Nečekejte žádné politické dotazy, chtěli jsme jen 
pár krátkých, rychlých slov.

Sedm otázek pro zastupitele:  

1. Kolik tu žije obyvatel? 

2. Ta Hostín nebo Ten Hostín? 

3. Co tu máte nejraději? 

4. Kdo byl Gosteň? 

5. Co Vás tu v poslední 

době potěšilo? 

6. Hostín ve třech 

slovech… 

7. Co Hostíni chybí ?

Jan	Špytko	
1. Tipoval bych kolem 270 těch, kteří zde 

skutečně více či méně žijí. Těch, kteří mají na 
Hostíni trvalý pobyt, je pak kolem 300 

2. Ta Hostín. Kdo by chtěl žít na Hostíně :-) 
3. Nejraději tu mám svoji paní. 
4. Že se jedná o zdejšího řeholníka ze 13.stol ví 

asi každý. Důležitější je, že se Gosteně, i 
vzhledem k  jeho doložitelným morálně volním 
vlastnostem, snažíme pasovat do role patrona 
či ochránce naší obce. Přitom z  faktického (a 
genetického) hlediska měl pro budoucí obec 
Hostín daleko větší význam jeho jednovaječný 
bratr Gostyn. Ovšem toho jeho osobnostní 
profil předurčil k zapomnění. 

5. Nejvíc asi listopadová výsadba 54 ovocných 
stromků a vědomí, že na jaro máme připraveno 
k výsadbě dalších zhruba 50 stromků. 

6. Krásná, klidná a přece živá 
7. Za největší problém považuji absenci nějakého 

systému odkanalizování obce. 

Antonín	Linek	

1. Přihlášeno je 298 obyvatel 

2. Podle mého názoru ta Hostín, nejvyšší bod se 
jmenuje Hostinná. 

3. Rád mám zdejší přírodu i obec jako takovou, 
kde žiji od narození. 

4. Gosteň je poustevník, který pomohl založit 
osadu Hostín. 

5. Že se vrací zeleň do okolí, do parku, nový sad, 
doplnění stromů do alejí podél cest. 

6. Hezká, krásná, příjemná obec 

7. Nevím co na to říct - že chybí obchod, to víme a 
taky postrádám větší aktivitu občanů na 
organizování společenských akcí. 

David	Borecký	

1. Žije zde 0,028 %  české populace , což je 298 
obyvatel z celkového počtu 10 537 818     

2. TA Hostín (díváte – li se z boku, má oblé tvary) 

3. ..to, že se tu všichni znají.   Ve městě je každý 
cizincem. 

4. Poustevník, kterého si vymyslelo zastupitelstvo, 
aby mohlo pojmenovat nádherně vyřezaný 
pařez, který naleznete ve volnočasovém centru 
jako IKONU. 

5. Zapojení lidí z obce do aktivit, které se pro ně 
připravují, a že to má stále smysl. 

6. Vesnička má středisková 

7. Efektivní komunikace s  občany o tom, co 
Hostíni chybí :-) 

Václav Hlůže	
1. Myslel jsem, že 250, ale Google si myslí, že 295 

2. Jsem tolerantní k obojímu 

3. To neřeknu, ale rád tu mám prostředí, jako 
odtrženost a poslední dobou i čím dál víc lidí 

4. Takový pán, co tu kdysi přeslapoval 

5. Vesnické akce 

6. Protiklady, pěkná, ořechy 

7. Nic
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Lukáš	Honzík	
1. Necelých 300 obyvatel 

2. Ta Hostín 

3. Vesnickou pohodu 

4. Smyšlený poustevník 

5. Vše, co zvelebuje obec 

6. Krásná rodná ves 

7. Družení lidí  

Jan Vozáb 

1. Cca 300 

2. Oba mám rád 

3. Klidný život a přírodu 

4. Nějaký poustevník 

5. Novorození občánci 

6. Klid, život, krása 

7. Nic a mnoho 

Magda Hrudková 

1. Necelé tři stovky? O prázdninách o pár desítek víc. 

2. Jak kdy. A častokrát dokonce v jedné větě použiju oba rody  

3. Ticho, nekonečné cesty v okolních lesích, park časně ráno, náves 
pozdě večer, výhledy z vrchu Hostinná…..  

4. Gosteň nám pomalu ožívá - takže kdo JE Gosteň? Svědek z 
minula. A kéž byl pravdoláskař a nebyl moc při zdi :-) 

5. Nebýt tu fajn lidi, se kterýma se dají vymýšlet a realizovat fajn 
akce, tak by toho k potěšení bylo o poznání méně. Potěšila mě 
tu poslední dobou právě řada lidí, krátká i delší, nečekaná i 
plánovaná setkání. Těší mne ochota, osobní zaujetí a invence. 
Hlavně u těch, u kterých byla dlouho skryta. A jedině tak se tady 
mohou dít věci, které potěší zase ostatní. 

6. Vždycky byl jiný. Nebo jiná ? 

7. Sokolovna (rozuměj taneční sál + tělocvična v jednom) a 
pořádná hospoda.   

Degustace mělnických vín 
První zářijovou sobotu proběhl v parku pod vedením znalce 

Tomáše Trejbala první ročník degustace vín ze Školního statku 

Mělník a ochutnávka sýrů ze sýrárny u Řezáčů v Bukole. Velmi 

podařené akce se zúčastnilo více 

než 60 milovníků vína. Během 

degustace byl slavnostně pokřtěn 

vodník Harbásko, kterému vybrali 

jméno manželé Borečt í . Na 

obecních webových stránkách si 

můžete akci připomenout ve 

fotogalerii. 

Setkání seniorů	
V sobotu 10. září proběhlo na zahrádce místní 
hospůdky při příjemném baboletním počasí tradiční 
setkání seniorů obce, které zpestřila oblíbená Hudba 
Standy Tatara. Jedná se o vyhledávanou akci, které se 
kolikrát s nadšením účastní i ti, kteří do seniorského 
věku ještě nedozráli.

A co vy ? Co znamená Hostín pro vás ? :-) 
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Plánované obecní akce 
3.12.2016 - Rozsvěcení vánočního stromu 

Dovolte nám vás všechny srdečně pozvat na poslední obecní akci v  tomto roce, kterou 
bude slavnostní rozsvícení stromečku u Obecního úřadu v sobotu 3. prosince od 17 hod.  

K dobré náladě a sváteční pohodě určitě přispěje společné zazpívání si vánočních koled a možnost 
připít si horkým, svařáčkem nebo grogem. Pro Na děti navíc čeká malé drobné překvapení. 

18.3.2017 – Obecní ples 

V sobotu 18.3.2017 nás čeká další ročník Hostínského plesu, který opět doprovodí skvělá skupina Plus. 

Vzhledem k  omezené kapacitě sálu budeme upřednostňovat místní zájemce, prosíme proto o 

pochopení. Předprodej lístků začne v únoru 2017 na úřadě, o prodeji budete včas informováni.

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. 

Pozvánka na koncert Semaforu 
Společnost Agro Liblice Vás zve na koncert herečky divadla Semafor Dagmar Zázvůrkové a swingového 
tria ve složení František Raba, Pavel Větrovec a Zdeněk Zázvůrek. Koncert je pořádán v rámci tradičního 
předvánočního firemního setkání.  

Ve čtvrtek 15.12.2016 od 19 hodin se tak můžete v Hostínské rychtě těšit na známé songy z dílny Jiřího 
Suchého a Jiřího Šlitra.  

Upozorňujeme, že kapacita pro hosty je omezena pro maximálně 50 osob. 

Hostín Open 2016, 24. září	
Tenisovou sezónu oficiálně uzavřel tenisový turnaj smíšených čtyřher. Skvělé sportovní výkony byly 
doplněny neméně báječným občerstvením z dílny GastroTeamu. Za dlouhodobou ochotu a nadšení, 
které udělá z téměř každé hostínské akce gastronomický zážitek, byl GastroTeamu udělen řád Zlaté 
hostínské vařečky.   

Turnaj ovládlo duo Alena Hrudková a Martin Novák, ze stříbra se radovali Václav Novák a Ondřej Zloský a 
třetí místo patřilo Liboru a Davidu Boreckým. Gratulujeme a těšíme se na jarní zahajovací turnaj 2017 :-)  

Hostínské dýňování	
Už počtvrté se s  koncem října uskutečnilo Hostínské dýňování – setkání 
dětí i dospělých při vyřezávaní dýní, pečení buřtů, pití čaje či svařeného 
vína. Z  letošních dýní už nevznikli pouze strašáci, jako tomu bylo 
v  minulých letech, ale kreativní pojetí původně halloweenského zvyku 
proměnilo dýně v  šatlavu, obydlí pro malá zvířátka, děrovanou kopuli a 
podobně.  

Po setmění se šly děti s  lampiony a v doprovodu rodičů podívat na svá 
krásná dílka, jak svítí podél návsi. Překvapením na závěr byl krásný 
ohňostroj, který všechny přítomné moc potěšil.    	
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Starostovy starosti 

Asi nejvíc mi v současné době dělá starosti odkanalizování obce.  Jde o to, 

že Ministerstvo životního prostředí diametrálně změnilo pohled na malé 

DČOV a jejich případnou dotační podporu a to, co donedávna bylo 

„nesystémové a z  hlediska životní prostředí nežádoucí“, tedy sítě malých 

domovních čističek, je najednou za určitých podmínek přijatelné a 

dokonce podporovatelné.  Zastupitelstvo, k mému potěšení v plné sestavě, 

v minulých dnech navštívilo chorušického starostu Martina Bauera, který již 

roky usiluje ve Velkém Újezdu o toto řešení a který se v  této problematice dokonale orientuje.  Na 

základě této schůzky obecní zastupitelstvo rozhodlo o zadání vypracování „studie proveditelnosti“, se 

kterou pak požádáme o vyjádření dotčené orgány. Jedna věc jsou totiž podmínky MŹP v dotační výzvě a 

druhá jsou pak reálná stanoviska místního vodoprávního orgánu, Středočeských vodáren a dalších.  

Samozřejmě pokud by se toto řešení ukázalo jako reálné a realizovatelné, znamenalo by to vyřešení 

odpadních vod na Hostíni s nesrovnatelně nižšími investičními náklady,  bez nutnosti zadlužení obce a 

s podstatně menší měrou rozkopání obce. V praxi by to vypadalo tak, že každá nemovitost, jejíž vlastníci 

by o to stáli, by na svém pozemku měla domovní čistírnu, která by však byla v majetku obce (minimálně 

10 let - podmínka získání dotace)  Což znamená nutnost zřízení věcných břemen – umístění „obecních“ 

čističek na soukromých pozemcích a možnost přístupu k ním. Což samozřejmě pro některé vlastníky 

může být problém a mohou to cítit jako nějaké omezení domovní svobody, na druhou stranu je to 

možnost, jak s minimálními náklady vyřešit svůj problém, tedy nakládání s odpadními vodami, v souladu 

s legislativou.  Konkrétní řešení by pochopitelně přinesl až vlastní technický projekt – jaký typ čističky pro 

kterou nemovitost, kam s vyčištěnými vodami, které se nespotřebují na případnou zálivku atd. 

Ve srovnání s odkanalizováním vesnice se jako marginální jeví problém s volným, tedy nekontrolovaným 

pohybem psů po vsi.  Zastupitelstvo nechce na Hostíni zavádět žádné poplatky ze psů ani nějakým 

způsobem omezovat možnost vycházek se psem, ale je to pořád totéž – svoboda jednoho končí tam, 

kde začíná svoboda druhého. A je celkem běžná situace, kdy pes po vsi běhá zcela samostatně, nebo 

třeba i s „pánem“ v závěsu, který jej však zjevně  nezvládá, tedy neovládá. I proto zastupitelstvo schválilo 

obecní vyhlášku, která jednak reaguje na novelu přestupkového zákona, která znemožňuje udělování 

výjimek z nočního klidu, ale která zejména upravuje pravidla pohybu psů na veřejných prostranstvích .  

Tato vyhláška určuje pozemky (výčtem i mapkou), kde je zakázán volný, tedy nekontrolovaný pohyb psů 

(prakticky všechna „veřejná prostranství“) a určuje i místo, kam je přístup psů zcela zakázán  (prostor 

dětského hřiště). A samostatnou kapitolou jsou psí exkrementy v Parku i podél cest. Ale o tom se mi 

v předvánočním čase ani nechce mluvit. 

Což mi připomíná -  přeji všem klidný advent !

Aneb Honzovo zamyšlení nad věcmi starostovskými…



vychází čtvrtletně 3. vydání 1. prosince 2016

Hostínské noviny

!

Strana !7

Republikový šampion 

ve šplhu 
Na tomto místě Vám představujeme zajímavé osobnosti 

Hostína. Tentokrát jsme vybrali Pavla Coufala, jehož 

velkým koníčkem a vlastně důležitou součástí života je 

sport. Vedle běhání, ježdění na koloběžce, na kole, tenisu 

ad. se Pavel věnuje jednomu sportu, ve kterém se mu 

podařilo stát se mistrem republiky v kategorii nad 40 let. 

Jedná se o šplh na laně. Pavel se se skromností sobě 

vlastní upřímně bránil označení „osobnost Hostína“, ale 

posuďte sami… 

Pavle, jak a kdy jsi se šplhem začal? Šplháš už od 

mala, nebo jsi šplh objevil až v dospělosti?  

Před osmi lety v Příbrami na gymnastických 
závodech naší dcery jsem si všiml gymnastů 
s  nápisy na mikinách „Olympijský šplh“. Zaujalo 
mě to a trochu jsem zapátral na internetu, kde 
jsem se dověděl, že se může kdokoli zúčastnit 
závodů. Hned na místě jsem si zkusil bez přírazu 
vyšplhat asi 5 metrové lano a zjistil jsem, že to 
není pro mě jako bývalého gymnastu žádný 
problém. To mě nakoplo a začal jsem 
se připravovat na první závody. 

V čem spočívají tréninky? Jak často trénuješ? Je 

důležité zůstávat na nějaké optimální váze? 

Pokud člověk zvládne alespoň 10 shybů na 
hrazdě, tak má dostatek fyzických sil začít 
trénovat šplh na laně bez přírazu. Já už žádné 
další speciální posilování neprovádím. Navíc 
jsem už v seniorské kategorii, a tak šplhám před 
důležitými závody maximálně dvakrát týdně. Je 
to intenzivní trénink, při kterém vyšplhám za 
hodinu sedm osmimetrových lan. Několik dní 

před závodem je důležité být hlavně odpočatý, a 
pak je to radost. Někteří borci dodržují před 
závody drastické diety. Každé kilo, které 
potřebujete dostat nahoru je znát. Já to naštěstí 
vůbec nemusím řešit.  

Můžeš nějak popsat šplh na laně jako sportovní 

disciplínu? Šplhá se pouze od výšky 14 metrů 

nebo je to nějak odstupňované? 

Začíná se vsedě. Nohy jsou zvednuté. Po pípnutí 
časomíry se člověk přitáhne a nesmí se přitom 
odrazit nohama. Na laně se smí pohybovat jen 
přítahy rukama. Nahoře zkratuje plácnutím cívku 
časomíry. Šplh na laně byl ještě v  roce 1924 
samostatnou olympijskou disciplínou. Právě 
tehdy za ní získal naši první zlatou medaili na 
novodobých Olympijských hrách v Paříži Bedřich 
Šupčík. Teď už šplh na olympiádě není, ale parta 
nadšenců tuhle disciplínu před 23 lety vzkřísila a 
nazvali ji olympijský šplh právě na počest našeho 
borce. 

Pokračování na další stránce…

Osobnost obce:  

Pavel Coufal 

Věk:  43 let 

Povolání: servisní technik tepelné techniky 

Zájmy: sport všeho druhu, šumaření na různé 
hudební nástroje, výlety do lesa a na skály 

Rodina: ženatý, 3 dcery
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Probuzen po 800 letech… Druhá část 
Uběhl zas nějaký čas. Od probuzení poustevníka Gosteně z dlouhatananánského jako spánku se událo 
nemálo osobních i veřejných příběhů. Pojďme a nahlédněme opět do jeho již nejen dřevěné hlavy.  

Nový den. Ač pro počty neměl vlohy, přeci jen se za svůj život nakonec v číslech orientoval. Je tomu již 
jeden, dva… ano, tři měsíce, co se ne že znovu zrodil, leč probudil (reinkarnace je vyloučena – pamatuje 
si svůj život někdy kolem 13 st.). Za tu dobu zkouší pochopit místo, kde se nyní nachází, dokonce už i 
poznává pár živých tvorů. Až na výjimky se jedná o slušné lidi a relativně i slušná zvířata.  

Ajaj kapky, mračík, začíná pršet a podle cumulonimbů to bude pěkná bouřka. Po chvíli blesky doslova 
rvou oblohu. Vždy se jich bál. Nekontrolovatelná síla a za jeho života věřilo se ve zřejmý trest boží. 

Na bouřku má z té doby prastarou vzpomínku. Je mu kolem třiceti, právě se vrací z panství, kam jezdil 
pomazávat svého hypochondrického přítele Záviše z Falkenštejna. Ten měl opět pocit, že nedožije rána. 
Tentokrát jistě kousavá choroba! Kdyby jen Záviš věděl, jak skutečně skoná… (pod zámkem Hluboká 
sťali ho jen mírně naostřeným klackem). Cestou zpět do přechodného bydliště se mu pěkně pletou 
nohy. Ke všemu ho zastihne opravdická svatba pekelníků. Déšť je tak silný, že mu beze studu krade 
poslední zbytky opilosti. Uchýlí se do nedaleké salaše. Zachumlán do sena cítí, jak jej pomalu ovládá 
spánek. Víčka se klíží a před jejich zavřením si v jasu blesku blaženě prohlíží vlastní odraz ve dvou až 
neúměrně velkých očích. Jejich krása mu připomněla oči panenky Marie, tak jak si ji vždy představoval. 
Ještě než ho spánek zcela zahalí svým kouzelným hávem, pokusí se vzpamatovat…

…pokračování z předchozí strany 

Během roku je několik velkých cen na různých 
místech České republiky a na konci roku pak 
mistrovství ČR. Šplhá se 8, 10, 14 nebo jednou za 
několik let i 20 metrů. Tuhle délku lana však 
vyšplhalo jen asi 7 lidí na světě a z  toho jsou 
myslím tři Češi. Já jsem se o to také pokoušel, ale 
skončil jsem výtuhem v 17 metrech. 

Vedle šplhu se věnuješ ještě jiným sportům, 

vídám Tě běhat, jezdit na kole, často na 

koloběžce se svou fenkou Corou… 

Šplh je záhul hlavně na ruce a na nohy je zase 
super koloběžka. Je to pro mě kompenzace, a 
když ještě využívám Coru jako motor, tak to je 

trénink a povyražení pro nás oba. Cora má 
speciální postroj a přes vodítko s tlumičem rázů je 
spojená s rámem koloběžky. Techniku nás naučili 
na výcvikovém táboře pro psí sportovce loni v létě 
a od té doby si to oba užíváme. V zimě mě Cora 
tahá na běžkách a to je taky moc príma. 

Na Hostíni žiješ se svou rodinou, Tvé dcery se 

také sportu aktivně věnují. Jak dlouho na Hostíni 

žijete? Jste rodáci nebo vás sem zavál nějaký 

šťastný vítr?   

Hostín jsme objevili před deseti lety v téměř 
utajeném inzerátu na internetu. Pohled ze zahrady 
na les rozhodl. Už při první návštěvě Hostína jsme 
cítili ve vzduchu dobrou atmosféru tohoto 
místa :-)
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Pokračování z předchozí strany… 

Co, cože, oči? Čí to sakra… a nahlas statečně, ale přeci jen z mírným vibratem v hlase zvolal: “Kdo jsi a 
co tu děláš?“ Zároveň si pomyslel: světlo, potřebuji světlo. Kdyby tak měl baterku! Už ji ze svého 
nynějšího působení znal. Ale co počít teď, na konci 13. století? Ve stavu, kdy se mu adrenalin vyplavil do 
těla v množství mnohem větším než malém, vytáhl roztřesenou rukou křesadlo a po vykouzlení plamínku 
ukázalo světlo jeho mnohem vyděšenější společnici. Ve světle svíčky zřel mladou, vystrašenou a 
objektivně tak krásnou dívku, že její tmavé, slzami zvlhčené oči nemohly patřit k té samé osobě, aniž by 
nenarušily rovnováhu na dosud známém světě.   

„Kdo jsi a co tu děláš?“ zopakoval podruhé už s větší jistotou. „Pane, prosím, neubližuj mi! Utekla jsem, 
chtějí mě upálit!“ - „Proč by tě chtěli upálit? A kdo vlastně?“ - „Purkmistr a kněz. Vedle na statku pošla 
kravka, byla neúroda. Prý jsem čarodějnice! Ale to přec nejsem!“  

Dávno pochopil, že obvinění z  čarodějnictví bylo dáno neznalostí, z  ní vyplývajícím strachem nebo 
majetkuchtivými či prostě chtivými touhami. V tomto případě věděl, že se jedná o první, druhou, třetí i 
čtvrtou možnost. Vždyť sám nyní děkoval nejvyššímu, že ho oblékl do volné mnišské tuniky... Po 
vyslechnutí jejího příběhu se rozhodl, že chuděru sirotu děvečku Anežku hned ráno odvede do bezpečí 
kláštera. Anebo raději ne! Bude jeho schovankou. Zřejmě jí najde slušného manžela. Časem.  

Jeho vzpomínky přerušil náhlý pozdrav slunce… Jak bouře rychle přišla, tak odešla. V  nedalekém  
rybníčku začaly sborově kuňkat žáby, rybky občas vystrčily čumáčky a místní kluci, světe div se, snad 
vůbec neodešli, dál nahazují své pruty v reálné naději, že něco chytí. Ze svého soukromého pozorování 
zjistil, že místní kapři dobře vědí, kdo jim co nahazuje a u koho se vyplatí za trochu bolesti polknout 
návnadu. Všechny ryby do jedné po nedávné soutěži věděly, že je stejně každý pustí zpět.  

Ale stejně si ti lidé tady žijí. A ani neví, v jakém ráji. Snad to nepokazí a nesklouznou do samých děsů, jež 
byly všedním chlebem nejen za jeho života… Jde spát.  

Pokračování opět příště… 
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A na závěr co se nám líbí a co ne…

A palec dolů: 

Potýkáme se u nás v obci s obavami z volně pohybujících se psů, zvláště pak malé děti mají 
ze psů velký strach. Ještě větší nepříjemnost je, že psí exkrementy nacházíme různě po obci, 
kde by určitě být neměly. Občas je bohužel přineseme na botách až k sobě domů. Prosíme, 
buďte ohleduplní a mějte svého psa v  obci na vodítku a zároveň uklízejte si po svém 
mazlíčkovi. V obci byly instalovány dva koše se sáčky na exkrementy - u hřiště a u vodojemu.

Dáváme palec nahoru: 

Máme krásný nový ovocný sad. A u něj dokonce i posezení s lavičkou. 

Udělejte si procházku směrem k  elektrárně a budete určitě mile 

překvapeni. Děkujeme všem za pomoc při za osázení a těšíme se, jak 

budeme sklízet sladké plody.

Víte, že: 
V  listopadu letošního roku se dožil svého krásného životního jubilea pan Antonín Linek, který oslavil své 

95. narozeniny a je tak i  nejstarším občanem naší obce. Moc gratulujeme! 

V letošním roce 32 občanů oslavilo kulaté narozeniny (od 10 do 100 let), jeden oslavenec pokořil hranici 

15 let a čtyři oslavenci dosáhli plnoletosti a tedy i možnosti volit :-). Na Hostíni je v současnosti přihlášeno 

celkem 307 obyvatel, z toho 149 žen, 160 mužů a 8 cizinců. Průměrný věk obyvatel je 40 let - u mužů 40 

let, u žen 41 let. Bližší informace a rozložení naší populace pro zajímavost uvádíme níže.	

Nově budou zápisy ze zastupitelstva k dispozici na internetových stránkách obce v sekci Úřad, na všechna 

zasedání jste v případě zájmu samozřejmě také zváni osobně, jsou veřejná. 

Nový rok přináší opět povinnosti s platbami do rozpočtu obce. Konkrétně platba za komunální odpad ve 

výši 500,- kč za dospělého, 250,- Kč za dítě do 15 let. Platby lze hradit od 1.1.2017 hotově na úřadě nebo 

převodem na číslo účtu 18621171/0100 (do poznámky pro příjemce uveďte své jméno). 

A konečně, do platnosti vstupuje nová Obecně závazná vyhláška k ochraně nočního klidu a veřejného 
pořádku. S  vyhláškou by se měl ve vlastním zájmu každý seznámit, na úřední desce nebo webových 
stránkách obce.

Počet obyvatel do 15 let – 55 
Počet obyvatel do 18 let – 62 
Počet obyvatel do 30 let – 99 
Počet obyvatel do 40 let – 149 
Počet obyvatel do 50 let – 199  
Počet obyvatel do 60 let – 234  
Počet obyvatel nad 40 let - 158 
Počet obyvatel nad 50 let - 108 
Počet obyvatel nad 60 let - 73 
Počet obyvatel nad 70 let - 23 
Počet obyvatel nad 80 let - 11 
Počet obyvatel nad 90 let - 3


