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

Co je v tomto vydání
Historie Hostína z vyprávění
pamětníků, velikonoční tradice,
harmonogram obecních akcí a
vzpomínky na ty nedávno
uplynulé, pokračování příběhu
Ghosteně a další zajímavosti.

Co příště ?
Rádi byste četli i něco jiného ?
Pošlete nám náměty na články
nebo i hotové články, které
můžeme v novinách
publikovat. Rádi se budeme
zabývat podepsanými náměty.
Uzávěrka příštího čísla bude
20. května 2017. Příspěvky a
náměty posílejte na email
obecniurad@hostin.cz nebo
magda@hostin.cz
Obec Hostín hledá
zaměstnance na údržbu
veřejné zeleně
Vzhledem k tomu, že Úřad
práce v letošním roce znatelně
omezil možnost dotovaných
veřejně prospěšných prací,
hledáme sezónního
zaměstnance, jehož hlavní
pracovní nápní bude práce s
křovinořezem a bubnovou
sekačkou. Bližší informace u
starosty.

Když jsme přemýšlely, jak pojmout další číslo Hostínských novin,
napadlo nás, že by vás mohlo zajímat, co se nám dochovalo o
Hostíni z dřívějších dob, a ohlédnout se tak trochu zpátky do
minulosti. Nevíme, kolik z vás vidělo, či dokonce četlo hostínskou
kroniku (někdy je dost obtížné některé pasáže rozluštit), a tak se
pokusíme shrnout pár informaci, které jsme se zde dočetly. Snažily
jsme se shromáždit i další informace a fotky od různých zdrojů a
pamětníků a věříme, že to co jsme se dozvěděly, bude pro vás stejně
zajímavé, jako ta vyprávění, u kterých jsme byly osobně.
Kronika, ač založena roku 1885, mapuje některé události již od roku
1825 a od roku 1935 mapuje měsíčně počasí, sleduje činnost
územní samosprávy, obecní záležitosti, úmrtí či narození v obci,
činnost spolků a například i houbařské podmínky v daném roce.
Určitě do ní nahlédněte, je to zajímavý zážitek.
Kroniku počal psát Václav Kulman a události od roku 1922 zapisoval
Václav Studnička, učitel a kronikář. První roky zaznamenávají
především časté požáry, období sucha či krupobití. Od roku 1866
začalo budování školy na Hostíni panem Lagnerem z Košátek.
Slavnost u příležitosti položení základního kamene se konala 26.
dubna, pamětní list spolu s penězi byl vložen byl do jamky
základního kamene.
Pokračování na následující straně
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Pokračování z titulní strany…
Škola byla vysvěcena 28.10.1879 a prvním učitelem byl Karel Kamenář (původně technik z Prahy). Po
dobu stavby školy bylo vyučováno v pronajatých místnostech domů čp. 11, později čp. 6. Zmínka o
vyučování na Hostíni je již z r. 1816, kdy se po několik zim vyučovalo v čp. 27 a čp. 45 (školní expozitura
z Liblic, uč. Řehák z Přívor a Josef Šubrt ze Mšena).
Výsadba dvou řad ořechů u cesty proběhla r. 1886 za starosty Josefa Pečeného, když byly vykáceny
původní vrby. Od roku 1923 fungovala v obci také obecní knihovna, v prvním roce čítala 305 svazků knih.
Za velmi významné musíme považovat dva spolky, které na Hostíni fungovaly. Především to byl spolek
hasičský, za jehož fungování se zde dokonce 25.5.1930 konalo Veřejné okrskové cvičení hasičské. Dobová
fotograﬁe místních hasičů včetně jmen je vyvěšena na Obecním úřadě a dovolujeme si ji také včetně jmen
otisknout v tomto čísle. Důležitou součástí kulturního života obce byl pak Spolek divadelních ochotníků
VOJAN. Mezi lety 1924-1934 odehrál 27 divadelních představení, uspořádal 5 maškarních zábav, 4 plesy,
6 Silvestrovských zábav, 6 dožínkových, 2 Josefovské. Spolek fungoval pod vedením p. Pečeného. Oba
spolky ukončily svou činnost s koncem války.
Zajímavosti z obecní kroniky:
1908 – založena Záložna a úvěrní peněžní spolek (Kampelička) pro Hostín
1920 – obecní studna
1929 – mrazy až -39 C
1930 – sčítání lidu 432 obyvatel, 108 domů
1932 – stavba místního vodovodu, 625.000,- Korun, do té doby se voda nosila v putnách
7.10.1935 – slavnostní besídka k uctění 85. narozenin TGM, slavnostní ohně byly zde a taktéž ve všech
obcích ČR, v nichž měly sídlo sbory hasičské
18.5.1938 – vichřice roztrhla památnou lípu a část padla na starou školu, pak vydražena za 120,-Korun
r. 1940 – debrána kronika a vrácena až po okupaci, události do ní zaznamenány dodatečně
21.6.1942 – sňata Zvonička, vrácena po okupaci. R.1951 postavena místními obyvateli nová zvonice, zvon
zůstal zachován. Do základů vložen pamětní list. Podstavec zvonice zrekonstruován v roce 2016.
1946 – elektriﬁkace obce
1949 – zaveden první telefon
1952 – pokácena stará lípa před čp. 5 a prodána
1956 – první televizní přijímač v obci (p. Z. Pečený)
1.1.1959 – první vysílání místního rozhlasu

Vyprávění (nejen) pro pamětníky
Hostín, jako správná obec, má svou kroniku, tzv. pamětní knihu, která je datována od roku 1885 a můžete
si ji v elektronické verzi prolistovat a pročíst na webových stránkách hostin.cz.
A Hostín má, jako správná obec, i své pamětníky a lidi, kteří zde žijí od narození, byli svědky řady
zajímavých událostí, různě si na ně pamatují a v neposlední řadě pozorně naslouchali vyprávění svých
otců a dědů. Jedním z nich je Antonín Linek, který pochází z obuvnické rodiny, i když sám dal před
verpánkem přednost elektrikařině. Jeho děda se vyučil ševcem a jeho tatínek se obuvnickému řemeslu
učil přímo v závodu Tomáše Bati.
Tondu jsme poprosili o pár vzpomínek, díky nimž místa, která denně míjíme bez povšimnutí, ožila lidskými
příběhy. Pro první zajímavost nemusíme daleko – když pan Linek st. u svého domu dělal dvůr, narazil na
několik koster. Zjistilo se, že v okolí domů Linků a Boreckých se nalézalo jakési pohřebiště.
Nejednalo se ale o klasický hřbitov, zřejmě zde bylo narychlo pochováno, či spíše zakopáno několik obětí
30leté války (1618 – 1648). Téměř na tomtéž místě, u Boreckých, se při výkopu dešťové kanalizace našla
v roce 1964 vzácná soška J. A. Komenského.
Na stejném místě můžeme stále zůstat – zastavíme se u kapličky. Stejně jako se zde zastavovaly procesí na
svých poutích z Chloumku do Staré Boleslavi. Tyto poutě se konaly v červnu, v říjnu pak bývalo na Hostíni
posvícení, při jehož příležitosti se konávaly taneční zábavy.
Pokračování na následující straně
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Lípa u kalu, kolem jejíhož kmenu je nově udělané příjemné posezení, byla vysazena dědečkem Tondy,
panem Antonínem Linkem, a to přesně 28. října 1968. Vysazení lípy proběhlo k 50. výročí založení
samostatné ČS republiky. Oslava vzniku ČSR byla v tomto případě tak trošku protestní. Vzhledem
k srpnovým událostem roku 1968 byla symbolická oslava vzniku svobodné republiky více než trefná.
Když vyjíždíte z Hostína směrem na Měl. Vrutici, na levé straně za plotem obory můžete ve skalách vidět
otvory. V těch dříve bývaly sklepy a ve 20. letech minulého století zde dokonce bylo skalní obydlí, ne
nepodobné tomu, kterým se pyšní nedaleká Lhotka. To místní bylo nazýváno Heroutovna, podle rodiny
Heroutových, která zde bydlela. Heroutovi se z Hostína odstěhovali do Anglie, kde se paní Heroutová
velmi dobře uchytila jako švadlena a šila dokonce pro britskou královskou rodinu.
Tonda vzpomínal také na velmi aktivní ochotnický spolek v 60. letech, který celoročně připravoval nová
divadelní představení. Hlavním hybatelem v té době byl pan Pečený, který ve spolupráci s operním
pěvcem Lubošem Procházkou (ten sem jezdil na chalupu z daleké Ostravy) organizoval i letní divadla.
Z let 1910 – 1911 pochází důležitá hostínská pamětihodnost – ručně malovaná nástěnná mapa světa
v místní bývalé škole, kterou vytvořil pan řídící. Je na ní zaznamenána tehdejší celosvětová lodní doprava.
V minulosti bylo nezbytné mapu místy citlivě opravit, proto je dodnes úžasně čitelná.
Naše povídání s Tondou uzavřely vzpomínky na konání akcí, které jsou tradiční a i dnes velmi populární.
Pálení čarodějnic probíhalo i dříve na místním hřišti. V roce 1989, když se postavil tenisový kurt, se hranice
pálila v „oužlabce“. Pak se přesunula do skály za dnešním vodojemem, aby v r. 1993 vrátila opět na hřiště.
S pálením čarodějnic úzce souvisí i stavba máje. Tradičně se zde stavěla velká obecní májka, ale také
menší májky před domy neprovdaných dívek. Obecní májka se stavěla do roku 1990. Pak po dlouhé
pauze obnovil tuto tradici na Hostíni Lukáš Honzík, který řídí stavbu májky od roku 2012 dodnes.
S Tondou a Lukášem jsme si o historii Hostína vyprávěli dlouho, hodně jsme se dozvěděli, s nadšením
jsme naslouchali…. A věříme, že nejen Tonda a Slávek Rytíř, ale i další pamětníci budou mít stále chuť své
vědomosti o Hostíně předávat dál – ústním vyprávěním, nebo moderněji – hodí to na papír :-)

... vzpomínky u kávy
Další posezení s pamětníky, u kterého jsme mohli být, bylo vzpomínání Slávka Rytíře a Marušky Borecké.
To se nám mimochodem povedlo v den 57. výročí svatby Slávka a Aničky. K milému rozjímání jsme
zároveň získali sepsané vzpomínky hostínské rodačky Marie Šulcové. Vzpomínky především na dětství se
ubíraly na okamžiky, kdy chodily pást husy Ke Stráži, sáňkovaly na Čermáku, sportovaly na hřišti, později
jezdily na motorkách v „oužlabině“. Každou neděli chodily do Liblic do kostela a jednou za rok celá třída
ke zpovědi k panu faráři, který hostínské děti pokaždé pozval na faru na horkou bílou kávu a buchty. Do
měšťanské školy do Byšic musely děti chodit pěšky nebo na kole, výjimečně v zimě zapřáhl Slávkův
tatínek koně do velkých saní a děti odvezl. Na
Hostíni byla dvoutřídní škola, kde 1.-3. ročník učil
pan řídící Vojna, 4.-5. ročník pan učitel Studnička.

!
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A k dřívější škole patřila i rákoska, která často svištěla nejen vzduchem. Některé děti také ochotničily
v místním spolku (v paměti zůstala hra Osada bumbrdlíčků), jiné zase utvořily smíšené dětské hasičské
cvičební družstvo a vystupovaly s velkým úspěchem na okolních slavnostech, nebo navštěvovaly zdejšího
skauta či junáka.
Ze zápisků p. Šulcové jsme sepsali řemesla na Hostíni v letech 1932-45 a doplnili o nynější čísla popisná
(kompletní mapa obce s popisnými čísly je nově k dispozici na webových stránkách obce):
Cestář p. Hojka – nyní čp. 130
Fořt p. Borovička (lesy) – bývalá hájovna, čp. 85
Hajný p. Hoření – čp. 1 (demolice) Dolní Harbasko
Truhlář p. Svatoš – čp. 33
Zedník p. Novák – čp. 48
Zedník p. Stárek – čp. 17
Obchod p. Štráchal – čp. 16
Švec p.Linek – čp. 15
Kovář p. Navrátil – nyní čp. 93
Holič p. Gál – nyní čp. 45
Řezník p. Štráchal – nyní čp. 135

Švadlena p. Růžičková – nyní čp. 86
Horní hostinec a řeznictví – p. Fryk – nyní čp. 13/12
Kiosek/traﬁka u zvoničky - p. Šťastná – nyní čp. 51
Dolní hospoda – p. Straňák – nyní Rychta, čp. 61
Obchod smíšeným zbožím – p. Pečená – nyní čp. 6
Krejčí p. Novotný – nyní čp. 73
Švec p. Megrle – nyní č.e. 12
Tesař a truhlář p. Vilda – nyní čp. 94
Krejčí p. Pšíkal – nyní čp. 105
Švadlena p. Brajerová – č.e. 5

Velikonoce vítají jaro a vzpomínají na zázrak
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Oslavují zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Ukřižování a
následné zázračné zmrtvýchvstání Kristovo se událo někdy v letech 30 – 33 n. l. a hned od té doby se mezi
křesťany každoročně připomínalo.
Velikonoce v nejužším pojetí znamenají pouze oslavu zmrtvýchvstání Krista, která připadá na „velkou noc“
z Bílé soboty na Velikonoční neděli. V širším pojetí se Velikonocemi myslí období od Zeleného čtvrtka do
„velké noci“, a v tom nejširším smyslu pak celá doba velikonoční je padesátidenním obdobím od
Velikonoční neděle do letnic (svátek seslání Ducha svatého na apoštoly).
Nejvýznamnější svátky křesťanství - Vánoce, Velikonoce a Letnice - jsou úzce spojeny se
zásadními židovskými a pohanskými oslavami a není to úplně náhodou. Pro šíření křesťanství bylo
výhodné propojení s původními svátky a tradicemi. Christianizace pohanů tak byla méně násilná (myšleno
mentálně, krveprolití bylo i přesto dost) a díky zdatné rétorice bylo možné snáze šířit křesťanské učení.
Tímto splynutím slavností přešla do křesťanských svátků řada lidových tradic.
Vánoce připadají na důležité pohanské slavení zimního slunovratu a na židovské svátky světel, tzv.
chanuka. Velikonoce se „treﬁly“ do nejvýznamnějšího židovského svátku – vysvobození židovského lidu
z egyptského otroctví. U pohanů (např. Slovanů) splynuly velikonoční svátky se slavnostmi jara, které
oslavovaly procitnutí přírody ze zimního spánku. A svátek Seslání svatého ducha je situován do svátků
letního slunovratu a v židovství pak do připomenutí významné události, kdy Mojžíš převzal na hoře Sinaj
od Boha Tóru neboli „zákon“.
Velikonoce jsou tzv. pohyblivým svátkem a slaví se vždy první neděli po prvním úplňku po jarní
rovnodennosti. Zjednodušeně první neděli po prvním jarním úplňku. Je-li první jarní úplněk v neděli,
oslava Velikonoc připadá až na další neděli. Rozptyl slavení Velikonoc tak může přesáhnout celý měsíc –
interval je od 22. března do 25. dubna.
Původně se slavily přesně v den oslav židovských velikonoc (pesach), podle dnešního kalendáře 21.
března. Až v roce 325 se ustanovil způsob, jak určit termín křesťanských velikonoc.
Velikonoční symboly a tradice v Čechách
-

Pomlázka – spletený svazek vrbových proutků, který chlapci používají na „mrskavé pondělí“, aby
omladili dívky a ženy.

-

Hodování – vyšlehání dívek a žen pomlázkou z vrbového proutí. Z mladých proutků se tak symbolicky
dívkám předávalo zdraví, mládí a životní síla.
!
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Zvony odlétají do Říma pro posvěcení papeže – od Zeleného čtvrtka do večerní mše na Bílou sobotu
nezvoní žádné kostelní zvony. Říká se, že zvony letí do Říma pro papežovo požehnání. Místo nich
chodili chlapci řehtat, aby tak upozornili obyvatele, kdy mají jít do kostela na mši. Za tuto službu
dostávali pak chlapci koledu. Na mnoha místech se tradice řehtání drží dodnes.
Zvony do Říma letí velmi organizovaně, což může být pro někoho dost překvapivé. Letí naprosto tiše,
první ty nejstarší, které znají cestu, na konci malé, aby se neztratily, průvod uzavírají Zikmund z chrámu
sv. Víta a Marie z Týnského chrámu – veliké české zvony, které již po léta slouží jako stráž. Papež
zvonům požehná a poděkuje jim za věrnou službu a zvony se vracejí zpět. Na Bílou sobotu na večerní
mši už jsou zpět a zvoní „Byl jsem tam!“. Když zvon neodletí, může obci hrozit neštěstí. Existují i úvahy,
jak zvony překonávají Alpy, ale to si může domýšlet každý sám.

-

Vajíčko – symbol plodnosti, ale v křesťanském pojetí i zavřeného hrobu, z něhož vystoupil Kristus.
Malování vajíček je staroperský zvyk. Původně se barvila vajíčka na červeno, což symbolizovalo
dělohu, zdroj života. Zdobení skořápek je ale známo již z pravěku. V křesťanství červené vejce
symbolizuje Ježíšovu prolitou krev.

-

Kočičky – kvetoucí jíva coby palmové ratolesti, kterými vítali lidé Jeruzaléma přicházejícího Krista.

Hostínské velikonoční tradice
-

Řehtání – tradice řehtání je na Hostíni velmi dlouhá a dle pamětníků nebyla nikdy přerušena. Chodí
výlučně kluci ve věku cca docházky ZŠ. Skupinu řehtáčů vedou kaprálové. Cesta začíná v dolní části
vsi, projdou se všechny ulice a vždy na místech, kde končí obec, se řehtáči točí v kruhu a zamykají tak
cestu. Kaprálové se během řehtání modlí, a to vždy na čtyřech místech – u křížku, u zvoničky, u kapličky
a u pomníku padlým z I. světové války.
Na Bílou sobotu jdou všichni řehtat ráno, a pak kaprálové odpoledne obejdou obec a vybírají od lidí
odměny za řehtání. Zpravidla to bývají syrová nebo vařená vajíčka (nebarvená), sladkosti a dnes i
peníze. Pamětníci vzpomínají na vaječné bitvy, které se odehrály mezi řehtáči při rozdělování výslužky.
V současné době role kaprálů připadá Adamovi a Lukášovi, kteří znalosti potřebné k řehtání získali od
svých tatínků.

-

Hodování – děti (kluci všeho věku a holky do cca 10 let) začínají hodovat na „mrskavé pondělí“ od
rána. Obcházejí všechny domy, kde jsou zpravidla otevřená vrátka na znamení, že mají koledníci dveře
otevřené. Za koledování dostávají děti vajíčka a sladkosti, dospělí pak na posilněnou ještě zpravidla
místní slivovici a další pochutiny.

Ukliďme Česko, ukliďme Hostín
Letos bychom se rádi zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Jarní úklid obce a jejího okolí
plánujeme na sobotu 8. dubna. Věříme, že si najdete ve svých diářích jedno dopoledne čas a pomůžete
nám pomoci naší malebné vesničce otevřít svou čistou tvář do nadcházejícího jara. O podrobných
informacích, konkrétním čase a zamýšlených aktivitách vás budeme informovat, sledujte i naše webové
stránky. Děkujeme!
!
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Rozsvícení vánočního stromu a výzdoby
V sobotu 3. prosince přišel na Hostín Mikuláš.
Pozdravil děti a pomohl jim ke splnění
vánočních přání. Spolu se svými šikovnými
asistentkami rozdal dětem svítící balonky, na
které děti psaly svá přání a poslaly je do nebe
Ježíškovi. Snad Ježíšek všechna přání vyplnil!
Mikuláš pak s pomocí své berly rozsvítil nejen
hostínský vánoční stromek před úřadem, ale
také zbrusu nové pouliční osvětlení – krásné
zářivé vločky, které pocházejí z dílny Lukáše
Honzíka.
Tradiční zpívání koled obohatili instrumentálním
a zpívaným doprovodem pan Milan Egem se
svou manželkou Janou, rozenou Salamánkovou.
Zazněly předvánoční koledy, hostínští pobyli,
pojedli laskomin a popili svařeného vína i jiných
moků a připoměli si klid a mír tohoto období.
Děkujeme všem, kdo se zúčastnili, zejména těm,
kteří pomohli s přípravou a organizací celé akce.

Hostínská hostina
Při poslední únorové sobotě se nám podařilo
vrátit se zpět v čase a okusit zabíjačkové
hodování. Skvělé slunečné počasí jen
doplňovalo výbornou náladu, která panovala.
Děkujeme velmi všem, jež pomohli akci zajistit,
všem, co pomáhali (a bylo vás hodně), i všem, co
přišli a ochutnali. Zvláštní dík patří šikovným
rukám Michala, Zdeňka a Jitky !

Plánované obecní akce
Zapište si do diářů a zúčastněte se s námi.
18.3.
8.4.
30.4.
13.5.
27.5.
24.6.

Hostínský ples od 19.00 se zajímavým programem, bohatým rautem a skvělou hudbou
Ukliďme Česko – celonárodní uklízecí akce, jejímž cílem je zvelebit prostředí, ve kterém žijeme
Stavění májky a pálení čarodějnic s překvapením
Zahajovací tenisový turnaj sezony 2017 s kulinářskými zážitky od Gastro Teamu
Dětský den - tradiční oslava dne dětí na hřišti s divadelním představením
II. degustace vín v hostínském parku s lahůdkami z dílny Gastro Teamu

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.
!
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Letní hostínský tábor
Formou příměstského tábora proběhne již druhý letní Hostínský tábor pro děti od 6 let (nejmladší děti
jsou ty, které v září 2017 nastoupí do 1. třídy ZŠ).
Termín: 21. – 25. srpna 2017, denně od 9 do 17 hodin
Cena: 200 Kč/den/dítě (zahrnuje obědy, pitný režim, jízdenky, materiál, nezahrnuje případné vstupné
Přihlášky posílejte co nejdříve, nejpozději do 30. 6. 2017 emailem: magda.hrudkova@gmail.com
Kapacita je omezena na maximálně 21 dětí. Preferujeme celotýdenní účast, výjimky možné po
individuální domluvě. Výpomoc od rodičů vítána v jakékoli formě - domluvíme individuálně.
Náplň: zázemí na hřišti, tábor zaměřen na poznání Hostína a blízkého okolí, jeden celodenní výlet,
hodně přírody a z pátku na sobotu osvědčený nocleh na hřišti ve stanu (pomohou rodiče).
Podrobný program vč. naplánovaných výletů bude zveřejněn na internetu, popř. v dalších novinách.
Rodiče přihlášených dětí s ním budou předem dobře seznámeni.

Starostovy starosti
Aneb Honzovo zamyšlení nad věcmi starostovskými…
Ani dnes nemohu začít jinak než jako pokaždé, a sice informací o stavu
případného odkanalizování obce. Mnozí se v prosinci zúčastnili schůzky,
v jejímž průběhu vystoupil z davu ředitel společnosti Vodárny KladnoMělník, a.s., tedy představitel vlastníka vodohospodářské infrastruktury a
deklaroval zde společensky odpovědný přístup k ochraně zdrojů pitné
vody, tzn. k ochraně předmětu svého podnikání. Nicméně se nejedná o
žádný posun, problém je stále stejný – z případné investice, tedy z nákladů
na vybudování hostínské kanalizace, může obec dosáhnout na „dotaci“
max. 60%. Pokud však předpokládáme celkovou investici někde mezi 35 a
40 miliony Kč, pak zbývajících 40% představuje pro obec částku naprosto nereálnou a nerealistickou.
Navíc ve výsledku obec musí být a do budoucna zůstat vlastníkem této kanalizační sítě, aby měla možnost
ovlivňovat budoucí cenu stočného. V nejbližších dnech by měla proběhnout na Kladně schůzka
s generálním ředitelem Středočeských vodáren a.s., což je zase provozovatel vodohospodářské
infrastruktury, takže uvidíme, zda tato schůzka přinese nějaký posun.
V každém případě za stávající legislativy nelze uvažovat o možnosti odkanalizování celé obce formou sítě
malých domovních čistíren. Minimálně ta větší část obce, která se svažuje směrem k Vrutici, by musela být
řešena centrální čistírnou, případně ve Vrutici napojena na mělnickou čistírnu. Zásadním kamenem úrazu
je totiž skutečnost, že v obci není žádná oﬁciální vodoteč, tedy potok a z pramenů tekoucích do požární
nádrže se nám legální vodoteč skutečně nepodaří udělat.
Ale jsou i příjemnější starosti. Na podzim vysázený sad nad „traťákem“ podle všeho zimu přežil beze ztrát
a tak nyní na jaře budeme moci vysázet další zhruba stovku ovocných stromů. Což mi připomíná drobný
problém – Úřad práce pro letošní rok změnil pravidla hry a v rámci Veřejně prospěšných prací nám letos
poskytne maximálně jednoho pracovníka, pokud vůbec. Což je velká škoda, protože v minulých letech
právě tito pracovníci v obci zajišťovali úklid obce a údržbu veřejné zeleně s téměř nulovými náklady pro
obec. Takže se můžete těšit na nějaké ty pracovní brigády…
A ještě dovolte opakovaný apel – z kontejnerů na bioodpad, zejména z kontejneru umístěného u
vodojemu, neustále vyndáváme nějaké igelitové pytle. Pokud tedy doma listí či trávu dáte do pytle, tak
pak do kontejneru obsah pytle pouze vysypte. Kontejnery se odváží na kompostárnu, kde se obsah drtí a
následně kompostuje, takže v kontejnerech nesmí být nic „nekompostovatelného“. Děkuji za pochopení a
přeji nám všem krásné jaro.
!
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Až za velkou louží
Je tomu už 13 let od založení nekomerční televizní
společnosti Czech-American TV, která vysílá své pořady
na kabelové televizi v USA. Relace sleduje přibližně 2,5
milionu diváků v šedesáti amerických městech na
televizních obrazovkách a další desítky tisíc diváků
prostřednictvím internetového vysílání na webových
stránkách televize. Veškeré pořady jsou vysílány v
anglickém jazyce.
Hlavním posláním Czech-American TV je rozšířit povědomí
o České republice, ukázat české regiony, zviditelnit destinace, a také mimo jiné přiblížit české kulturní
dědictví. Toto veřejné a nekomerční vysílání má formu pravidelných pořadů, ve kterých se anglicky
mluvící divák dozví informace o českých regionech, městech nebo památkách. Nyní probíhá vysílání i o
našem regionu. Odkaz na toto vysíláni naleznete i na webových stránkách naší obce. Vysílání bude
dostupné po dobu 6 měsíců.

Probuzen po 800 letech…
Tuhá zima, jaká letos nastala, připomněla probouzejícímu se Ghosteňovi jeho dřívější život někdy na
přelomu 13. století. Jednu zimu udeřily takové mrazy, že bez újmy na vlastním zdraví nemohl setrvávat v
útulné pastoušce za okrajem osady. S vděkem tedy přijal nečekanou nabídku a uchýlil se do prostého, leč
teplého příbytku nad místní krčmou. Při této vzpomínce vybavil se mu jeden ze dnů, kdy mrazy začaly
polevovat, a všichni se připravovali na dlouhý půst před Velkou nocí….
… seděl v krčmě. Krčmářka mu přinesla už třetí korbel piva. Vezmeme-li v úvahu, že to bylo pivo domácí,
vypadalo velmi slušně. Neměl totiž pocit, že by bylo nutné po očku hledat nějaký tmavší koutek, kam by
se v případě následných břišních mrzutostí uchýlil.
Jak tak koukal na šenkýřku, napadaly jej dvě věci. První z nich souvisela se skutečností, že už mu,
jmenovala se Dorotka, vůbec nepřišla jako tlustá upocená stará ohyzda s husinu nahánějící bradavicí nad
levým vyšpuleným rtem a očima, u nichž výraz pichlavé, byl stejně tak nedostatečně výstižný, jako říct o
páru volů, že táhne jako kráva. Nějak za tu dobu, co seděl na lavici a pil, zkrásněla. Žena krev a
mléko, boky slibující bujarost vraného koně, rozverné plamínky v očích a smyslný obličej dokreslovaný
drobnou pihou krásy nad levým koutkem lepých rtů.
Druhou byla představa jeho samotného, jako výčepního. Stál by za šenkem, měl by pozvané hosty, takže
by byl spíš takový hostínský. Vždycky by se trochu napil, zakousnul kousek chleba, zase se napil, dolil, a
tak do aleluja. To by byl život. Musí bratrům v klášteře navrhnout něco podobného, mohlo by se to chytit
a kdoví, možná by mohli pívo v klášteře i vařit.
V protějším rohu se z nenadání počaly ozývat vzrušené hlasy. Sedlák Vavřín celý brunátný cedil mezi zuby
něco o perníčku loupání na adresu tovaryše Jirky v souvislosti s jeho mladou ženou (ač pohádka Boženy
Němcové spatřila světlo světa až o 6 st. déle, výraz loupání perníčku byl znám zřejmě již v století 13., byť
měl trochu jiný význam). Když chudák Jiří po nekompromisním stisku sedlákovu na jeho mladistvém krku
začal nabírat švestkový nádech a jeho oči byly už už rozhodnuté rovněž ochutnat přitažlivě vypadající
mok, jal se náš hrdina zakročit. S rozhodností a sebevědomím, jež mu dodávala nejen jeho mnišská
tunika, rázně vstal a… zase si pěkně pomaloučku sedl. „Panečku“, řekl si sám pro sebe. „ To pivíčko má sílu
… jako nebíčko, jako nebíčko!“ Málem se zase zapomněl, jelikož se začal zaobírat myšlenkou, že by
nebylo od věci, až půjde jednou do nebe, s sebou pár těch soudků, samozřejmě po vzájemné dohodě
s vrátným svatým Petrem, vzít. Troufal si říct, že by se cítili všichni jak v ráji jablko nejablko.
Z malebného rozjímání jej vyvedl hlas spanilé Hostínské, jež domlouvala škorpícím se mužům. Nadávala
jim do mezulánů a ano použila i jadrnější slova a samozřejmě pometlo. Musel uznat, že lépe by situaci
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Pokračování z předchozí strany…
nedokázal uklidnit. Když se oba muži sesbírali z podlahy a nevěřícně kroutili hlavou nad silou jejích paží,
děkujíc, že nejsou ošklivě potlučeni, děkovaly zároveň i hliněné korbele svému stvořiteli, že nejsou ze skla,
a kdyby měly hlavu, kroutily by ji neméně nevěřícně nad silou jejího hlasu.
Po chvíli se otevřely dveře do kuchyně a pomocník začal nosit na stoly pekáče, mísy s pečení, jitrnicemi a
vším, co mohlo prasátko jménem Čenda po ročním přístřeší, pomejových laskominách a vlídném
zacházení na oplátku svým dobrodincům poskytnout.
Všichni se začali cpát, nepřestávali pět ódy na paní kuchařku. Ghosteň dokonce svatořečil Čendu, ač mu to
jeho postavení nedovolovalo. Nebylo divu, že po kořínkách a jinak střídmém životě, mu tato krmě
připadala jako svátost. V té souvislosti jej, nevěděl proč, napadlo, že mohamedáni tento skvost nejen, že
nejedí, oni jej dokonce i odmítají. Národ, jenž v té době již dvě stě let poctíval Evropu svými velice
zdařilými nájezdy a nutno podotknout, že křesťané mu tento kompliment vraceli v podobě zatím devíti
křižáckých výprav, nejedl vepřové maso? Je to vůbec možné? Ghosteň si mohl lámat hlavu, jak chtěl, pravý
důvod nemohl vědět, stejně jako nemohl vědět, že o 200 a 300 let později budou Osmani podvakráte
piknikovat u bran Vídně a jediné, co odvrátí dobytí nekvalitní pevnosti s obránci zvyklými v posledních
desetiletích bitvy převážně prohrávat, byl příchod jak zárodku pomocné Visegradské čtyřky, tak hlavně
sychravého podzimního počasí. Ghosteň tedy věděl jen to, že nic podobného doposud nejedl.
Co si pamatoval, zažil tuto lahůdku 2krát 3krát za život a nyní, po 800 letech, o ní opět slyšel… Vepřové
hody… Už cítil tu vůni. Na Hostíni bude zabíjačka. Slyšel, jak si o tom kolemdouvší občané a poletující
vrabci štěbetají. Kdo, co, kdy, jak. Jen nechápal, proč o ní mluví polohlasem, jakoby se něčeho báli. Že by
nezvané návštěvy v podobě lesních lapků? Ti se ale přeci paradoxně živí loupením převážně zlata a ne
jídla… Možná toho bude málo a nechtějí, aby přišel někdo přespolní. Tuto domněnku mu potvrdila i jedna
skupinka, která pravděpodobně celou slavnost chystala. Říkali prý „kdyby někdo přišel, budou dělat jako,
že nic, že se jedná o akci pro zvané“. Pak už jen něco o tom, jak si struktury nemající co na práci usurpují
právo rozhodovat o tom, co jíst a co nejíst, čímž dávají najevo, že obyčejný člověk nemá vlastní rozum, není
vzdělaný a ve výsledku za sebe nemůže nést žádnou odpovědnost - je to v podstatě takový robotník jako
za jeho dob, co musí slepě poslouchat rozkazy. (V tomto směru se nabízí otázka, kde asi Karel Čapek přišel
na jedno z mála slov, co čeština dala světu, jímž je ROBOT?)
Ghosteň ale cítil celkový nadhled té skupiny, nějak to prý udělají, protože roboty rozhodně být nechtějí…
Cítil také známé teplo na noze, už si ale zvykl, psi jsou v místním parku jeho tradiční návštěvníci, a protože
je zima, zas jako medvěd pokračuje v podřimování a snění…
Pokračování opět příště…

Nebyla robota zrušena už 1848 ?
Das is nicht in Ordnung. Až
mi rýct co pro fás dopré, co
fám chutnat…
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Víte, že:
První písemná zmínka o naší obci je z roku 1345 a jednalo se o darovací doklad, kterým jistý „Wlachno
de Hostynie“ obdarovává kostel v Hradsku (u dnešní Kaniny) k uctění své manželky. Hostín tudíž musel
existovat o mnoho desítek let dříve.
V roce 1910 žilo v Hostíně 450 obyvatel, 19 koní, 228 ks hovězího dobytka, 40 koz a 1005 slepic.
V roce 1911 vzniklo místní sdružení dobrovolných hasičů. To bylo po četných požárech stavení nezbytné.
Některé ohně vznikly nešťastnou náhodou, jiné jako pokus o pojistný podvod. Díky činnosti hasičů a díky
přeměně stavebního materiálu ze dřeva na cihly se četnost požárů radikálně snížila.
V roce 1932 byli na Hostíni: obchodník s dobytkem, hospodářské strojní družstvo, 2 hostince, kapelník,
kovář, krejčí, 3 obuvníci, 3 rolníci, řezník, 2 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro
Hostín u Mělníka, obchod se střižním zbožím, traﬁka, 2 truhláři, zámečník.

Hasičský sbor Hostín, 1937
Stojící zleva: Rudolf Kettner čp. 10 (práce v lese), Josef Štráchal čp. 60 (řezník) , Josef Hájek (pomocné práce),
Václav Hájek čp. 72 (hospodářství), Antonín Jakubec (hospodářství), Antonín Linek (obuvník)
Sedící zleva: Josef Hrdlička (kovář), Jan Postránecký (domkář), Josef Borecký čp. 59 (hospodářství), Josef Ponocný
(hospodářství), Bohuslav Rytíř (hospodářství)

Víte, že:

Nově můžete na webových stránkách najít
také aktuální mapu obce, včetně popisných
čísel pro lepší orientaci. Menu Obec > Mapa.

A na závěr co se nám líbí
Dáváme palec nahoru:
Významné životní jubileum oslavil náš starosta Honza Špytko
s přáteli příznačně padesáti-kilometrovým během na 50.
ročníku tradičního závodu Jizerská padesátka. Tomu se nedá
než gratulovat a fandit !!
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