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Milí Hostíňáci, 

asi jste zjistili, že toto číslo novin vychází o něco dříve než jste zvyklí. 
Důvodem je, že se naše obec po uvážlivých debatách bude účastnit 
letošní soutěže Vesnice roku. Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro 
obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem “Soutěž o nejzdařilejší 

program obnovy vesnice”. Všechny přihlášené obce jsou nejprve 
hodnoceny v krajském kole. V soutěži se udělují následující ocenění: 
Zlatá stuha za vítězství v krajském kole – nejvyšší ocenění pro obec, 
která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných 
oblastech. Modrá stuha za společenský život, Bílá stuha za činnost 
mládeže, Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí, Oranžová 
stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Jako další ceny 
se uděluje Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a 
občanskou společnost v  obcích a Zlatá cihla v  Programu obnovy 
venkova, která oceňuje příkladné stavby realizované v  duchu 
Programu obnovy venkova. Do celostátního kola pak postupuje za 
každý kraj vždy maximálně jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha 
v krajském kole. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři 
místa. Vítěz celostátního kola soutěže postupuje do soutěže Evropská 
cena obnovy vesnice. Tuto soutěž vyhlašuje Evropská pracovní 
společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice (Europäische 
Arbeitsgeselschaft Landentwicklung und Dorferneuerung ARGE) ve 
dvouletém intervalu.  

Pokračování na další straně

HOSTÍNSKÉ NOVINY

Co je v tomto vydání  

Představíme vám naši novou 
výzvu - celostátní soutěž o 
nejlepší vesnici roku. Přinášíme 
také dva příspěvky od obyvatel 
Hostína, inspirované  naším 
minulým číslem, dva rozhovory 
se starosty jiných úspěšných 
obcí ze Středočeského kraje, 
p ře h l e d t o h o , c o s e z a 
poslední 3 měsíce událo a co 
nás do konce léta ještě čeká.  
Je toho opět hodně a věříme, 
že i t o t o n o v é č í s l o s i 
vychutnáte někde u kávy či 
dobré buchty.     

Co příště ? 

Rádi byste četli i něco jiného ? 
Pošlete nám vaše náměty na 
články (popř. rovnou hotové 
články a fotky), které můžeme v 
novinách publikovat. Rádi se 
budeme zabývat podepsanými 
náměty. Uzávěrka 6. čísla bude 
p ř ib l ižně 20.srpna 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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Pokračování z předchozí strany 

Ve čtvrtek 27. dubna jsme některé z vás, kteří měli možnost přijít na setkání vedle obecní hospůdky, již 
seznámili s touto soutěží. Před třemi týdny se nám podařilo získat první tým dobrovolníků a připravujeme 
plán a program celé akce. Pokud se budete chtít zapojit i vy, určitě se nám ozvěte! Rozhodně velmi 
uvítáme, když budete mít možnost být zde s námi v den D, kdy komise přijede, a když nám pomůžete 
s  posekáním a případným úklidem kolem svého domu. Další důležité informace k  soutěži budou 
postupně zveřejňovány na webu naší obce nebo zasílány mailem. Pokud máte chuť dozvědět se ještě 
více k soutěži navštivte internetové stránky www.vesniceroku.cz.  

V pátek 28. dubna jsme podali poměrně dlouhou a obsáhlou přihlášku a 30. května v 16:00 k nám dorazí 
hodnotící desetičlenná komise složená ze zástupců kraje, ministerstva a dalších organizací. Naprosto 
klíčové je totiž zapojení co nejvíce obyvatel. Během dvou hodin, což je doba, kterou v naší obci komise 
stráví, musíme představit celou Hostín a zdejší život lidí. Pouze ve dvou hodinách musíme ukázat jaké to 
je – žít na Hostíni. Není důležitý tedy jen vzhled, ale vysoce hodnoceným je především společenský život, 
aktivity občanů, občanská vybavenost, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci a 
samozřejmě připravované záměry obce. Jak se píše na webu soutěže: Cílem soutěže Vesnice roku je 

snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a 

pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.  

23. ročník soutěže o titul Vesnice roku 2017 

Do třiadvacátého ročníku soutěže Vesnice 
roku se přihlásilo celkem 211 obcí z celé 
České republiky. Nejpočetnější zastoupení má 
Pardubický kraj s  27 soutěžícími obcemi. 
V  Moravskoslezském kraji naopak soutěží 
nejméně obcí, a to 8. Nejmenší soutěžící obcí 
jsou Kačlehy z Jihočeského kraje, které mají 86 obyvatel. Největší soutěžící obcí je Lom z Ústeckého kraje, 
které má 3 770 obyvatel. Ve Středočeském kraji se přihlásilo 13 obcí – Blažejovice (Benešov), Kamberk 
(Benešov), Louňovice pod Blaníkem (Benešov), Řisuty (Kladno), Zlonice (Kladno), Cítov (Mělník), Dolní 
Slivno (Mladá Boleslav), Davle (Praha-západ), Třebotov (Praha-západ), Hvožďany (Příbram), Petrovice 
(Příbram), Krušovice (Rakovník) a Hostín. Vítězem minulého ročníku a nositelem titulu „Vesnice roku 2016“ 
je valašská obec Kašava ze Zlínského kraje.  

Věříme, že i vy vnímáte Hostín jako výjimečnou obec s osobitým kouzlem, která ač rozlohou malá, dokáže 
velké věci a může ukázat svou tvář i v takovéto soutěži.   

Chcete přispět i VY svým velkým dílem a podpořit naši obec v soutěži? Prosíme, přijďte v úterý 30. 

května mezi 16-18 hod do parku, kde se bude odehrávat největší část představování Hostína hodnotící 
komisi. I jen Vaše přítomnost bude hodně znamenat! A naše malé i velké děti moc rádi uvítáme na hřišti, i 
ony mohou ukázat, jak to na hostínském hřišti frčí. 

Komise začíná návštěvu v 16 hod u Zvoničky a postupně navštíví Obecní úřad, David’s Club, park, hřiště a 
také náš sad...

30.5.2017, mezi 16:00-18:00 v Hostínském parku 

Prezentace obce HOSTÍN v soutěži VESNICE ROKU

http://www.vesniceroku.cz
http://www.vesniceroku.cz
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Na slovíčko s vítězi  
Hlavenec získal v r.2009 bílou stuhu za činnost mládeže, zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí a 
v roce 2011 vyhrál ocenění Vesnice Středočeského kraje. V  tomtéž roce obsadil i 2. příčku v celostátním 
kole. Loňskou zelenou stuhu získala obec Kostelní Lhota, která prezentovala svůj příběh na semináři, který 
jsme absolvovaly. Starostce Hlavence, paní Smotlachové, i starostovi Kostelní Lhoty, panu Drobnému, jsme 
položily několik otázek a jejich povídání najdete na následujících stránkách tohoto čísla. Jejich zážitky a 
dojmy přesně popisují naše pocity při představě, že i na Hostíni máme spoustu hezkých míst, fajn lidí a 
kolektiv, který by mohl něco podobného dokázat…    

Ing. Jarmila Smotlachová, starostka Hlavence 

Hlavenec vstoupil do soutěže Vesnice roku poprvé 

v roce 2007. O soutěži jsme věděli již několik let, četli 

jsme o vítězích a přemítali, zda se zúčastnit tohoto 

klání. To první rozhodnutí bylo nejtěžší. Věděli jsme, 

že je u nás bohatý nejen společenský život, ale že 

jsme prostě obec, kde se příjemně žije.  A tak jsme 

chtěli okusit to porovnání, přeci jen od přírody jsme 

lidé soutěživí. V tom roce	2007 se přihlásilo 49 obcí! 
To byla velká porce, komise na nás měla jen hodinu a 
půl. Pamatuji si, že naše prezentace byla smršť. 

Chtěli jsme ukázat téměř vše z našeho života. Zpětně 
si uvědomuji, že to bylo nemožné. Ale hned v prvním 
roce se nám povedlo pro nás něco neuvěřitelného – 
získali jsme Modrou stuhu za společenský život. Toto 
ocenění jen podpořilo naši touhu soutěžit a také 
vymýšlet nové aktivity a tím upevnit a rozvíjet 
komunitní život.  

Soutěže se naše obec účastnila celkem pět let, získali jsme téměř všechna ocenění, modrou, bílou, zelenou 
a zlatou stuhu, ale i zlatou cihlu. Nejcennější je pro nás samozřejmě druhé místo v celostátním kole, které 
přišlo po našem vítězství ve Středočeském kraji v  roce 2011. Do obecního rozpočtu naše účinkování 
v soutěži přineslo 3,5 mil. Kč. Peníze nejsou všechno, ale my jsme si za ně opravili kulturní sál, kde stále 
pořádáme spoustu akcí pro děti i dospělé, opravili jsme komunikace, vysázeli stromy a hlavně jsme 
společně všechny úspěchy pořádně oslavili. Rádi na tyto roky vzpomínáme, neboť soutěž nás občany obce 
hodně spojila, a díky tomu jsme v této době udělali spoustu práce. Hodně jsme se scházeli a vymýšleli, jak 
obohatit náš společný život.  

Naše vítězství zatím ukončilo hlaveneckou účast v  soutěži, navázat na takovýto úspěch je velmi těžké. 
Druhé místo v  celostátním kole se dá jen velmi těžko překonat. Ale nikdy se nemá říkat nikdy… Pokud 
soutěž bude dále existovat, a já pevně věřím, že bude, třeba se jednou naši následovníci opět přihlásí. Je 
to výzva pro každou obec. Kdybych dnes stála před rozhodnutím o účasti v  této soutěži, ani chvíli bych 
nezaváhala. Toto období nám přineslo mnoho poznatků, zkušeností i rad, a také nová přátelství a vzájemná 
setkávání se stejně naladěnými lidmi z jiných soutěžících vesnic.     

Všechna ocenění obec získala díky svým aktivním občanům a jejich dobrovolné práci. Hlavenec stále čerpá 
nové inspirace a realizuje nové projekty, snažíme se zpříjemnit život všem, kteří zde žijí, ale i těm, kteří obcí 
jen projíždějí. Navazujeme na staré tradice (Staročeské máje), ale i vytváříme nové (Cestovatelský 
Hlavenec), věnujeme se dětem (každoroční letní obecní tábor) i seniorům (společná setkávání, výlety i 
vzdělávání). Za návštěvu stojí lovecký pomník Karla VI. od významného sochaře M. B. Brauna či okolní lesy, 
které jsou každoročně plné hub. Podporujeme obecní spolky i skupiny nadšenců. Chtěli bychom žít 
spokojený a klidný život na malé vesnici. 

Hlavenec má 390 obyvatel, tedy o cca 80 více, než Hostín. Takový úspěch pro malou vesnici v našem kraji 

(Hlavenec leží cca 17 km od Hostína) je jistě hezký výsledek a moc paní starostce a Hlavenci gratulujeme !
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Tomáš Drobný, starosta Kostelní Lhoty 

Proč jste se přihlásili do soutěže Vesnice roku? 

Naše rozhodnutí přihlásit obec do soutěže se rodilo několik let. Stále jsme cítili, že to ještě není úplně ono. 
A možná ještě důležitější brzdou byla náročná časová příprava na přihlášce. Nakonec jsme ale přihlášku 
podali a jako naprostí zelenáči v soutěži jsme hned napoprvé získali Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní 
prostředí. 

Co vám soutěž přinesla? 

Je toho myslím víc, než jsme čekali. Vedle finančního ohodnocení ve výši 400 tis. Kč za úspěch v krajském 
kole jsme následně získali i 300 tis. za vítězství v kole celostátním. A právě příprava na návštěvu celostátní 
komise jsme si náramně užili a cítil jsem, že zapojení všech dobrovolníků je enormní. Díky úspěchu 
v soutěži dokonce vznikl i nový dívčí spolek, který iniciuje a připravuje další aktivity v obci. A to je myslím 
vůbec to nejdůležitější, co nám soutěž Vesnice roku mohla dát. 

Doporučil byste ostatním obcím, aby se přihlásili do této soutěže? 

Jednoznačně. Nakonec opakovaná účast většiny obcí to dokládá nejlépe. A nejde jen o soutěž. Sepsáním 
dlouhé přihlášky si obec v zásadě udělá jakousi inventuru silných a slabých stránek. Tedy zjistí, kde se věci 
daří a kde naopak není moc o čem psát a na co je třeba se v příštích letech zaměřit. To si myslím je hodně 
přínosné a do jisté míry důležitější než všechny strategické dokumenty.	

Bude se vaše obec znovu hlásit a proč? 

Ano. Uvažovali jsme o tom přihlásit se znovu v letošním roce, ovšem po diskusi se spolky jsme to nakonec 
odložili až na rok příští. Letos v  červenci nás totiž ještě čeká absolutní vrchol související s  loňským 
úspěchem. Jako vítězové celostátního kola Zelené stuhy jsme získali nominaci do evropské soutěže 
Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla, kde se utkáme s „nejzelenějšími“ obcemi z celé Evropy. A 
přípravám na tuto soutěž teď podřizujeme absolutně všechno. 

Co byste vyzvedl právě na vaší obci, co by zde měli lidé vidět nebo zažít. 

No, to by asi měl zhodnotit někdo jiný. Jako obec rozhodně nepatříme mezi turistické perly. Vyzdvihnout 
snad trochu můžu naší betonovou cyklostezku. Inspirací nám byly již existující cyklostezky na Moravě, ale 
v Čechách se jednalo o vůbec první takovou zhotovenou finišerovou technologií. Nejdůležitější ze všeho je 
ale spolkový život a ten se snažíme co nejvíce podporovat. Bez aktivních lidí bude totiž venkov ve své 
podobě zanikat. 

Pro ty z vás, kteří Kostelní Lhotu neznají, nabízíme dvě malé obrazové ochutnávky jak malebně může 

vypadat vesnice, která je přibližně 3x tak větší jako Hostín (měřeno počtem obyvatel). Děkujeme a 

gratulujeme i panu starostovi Drobnému !
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Dětství na Hostíni příspěvek od Leonky Minaříkové 
Moje generace nezažila válku a na poli jsme toho taky moc nepředvedli. Nemůžeme se rovnat 

rodičům a prarodičům, kteří nám tak (ne)radi připomínají své tvrdé začátky. Je nám sotva třicet, ale 

i my jsme pamětníci. 

Snažím se vybavit první zážitek z mého dětství. Vzpomínky se předhání, prolínají, ale všechny mají 
společný základ. Jméno naší krásné vesnice. Hostín. 

V  sobotu se brzy vstává. Naštěstí bydlím naproti, takže cesta do obchodu zabere jen pár vteřin. Paní 
Kadlecová s  úsměvem obslouží frontu lačnící po čerstvém pečivu, opozdilci mají smůlu. Do „krámu“ 
chodíme často. Bude kapesné stačit na zmrzlinu Pohádku? Nebo se složíme na Zlaté oplatky? Mazáci 
nakupují v hospodě u Vavrů. Kornout, brambůrky, limonáda ve skle - oranžová, černá, dokonce i modrá! 

Pokud zrovna nemáme zaracha, vyrážíme za dobrodružstvím. Kde si postavíme nový bunkr? A kdy 
zboříme bunkr těch druhých? Že už se zase kamarádíme? Aha, tak to zapřeme. Nebo začneme celou hru 
znovu. A když už jsme u her: kvízová otázka – nejpopulárnější hra naší generace se jmenovala a) Minecraft, 
b) Domácí úkol, c) Hostínská. Vítěz získává bludišťáka…  

Těžko hledat oblíbenější období na Hostíni, než je léto. Rozuměj prázdniny - to je ta doba, kdy rodiče věří, 
že děti dělají to, čemu rodiče věřit chtějí. A těžko hledat lákavější letní destinaci než je náš kal. Na babu 
hrajeme všichni. Kdo první přeskočí zábradlí? Ovšem největší paráda je tajné noční koupání. A to pak 
nechcete bydlet hned naproti. Rodiče mají uši všude. Ach jo.  

Kromě kalu se nabízela ještě jedna alternativa koupání. Mnohem menší a neměla skokánky. Ale byla 
zakázána. A to my rádi. Takže, kdo si troufne přelézt plot a skočí do bazénku na kurtu? Zbabělci včetně mě 
zůstanou na hřišti a nacvičují hvězdy, přemety, nebo šplhají na fotbalové branky.  

Takové dětství na Hostíni není jen zábava, lážo plážo a paprikové brambůrky. My se vážně báli o život! Jen 
si vzpomeňte na Alberta! Největší pes široko daleko. Falco z Nekonečného příběhu byl proti němu pudl. 
Panebože, hlavně aby ten náš Filip/Tim/Fanda, zase nezdrhnul. A to ani nemluvím o chvílích, kdy jsme 
vyvolávali duchy a lezli všude, kam se nesmělo. 

Hostín nabízí spoustu míst, kam se zašít a kde zažít dobrodružství. Namátkou vzpomínám na Doubek, 
Klubák, Cizák, Traťák, Oužlabku, Hasičárnu, Polňačku, Čermák, Statek nebo cisternu u tenisového kurtu.  

Bylo nás hodně. Mladší vzhlíželi ke starším, starší se posmívali mladším. Někdo chodil na špendlíky, jiní do 
čekárny. Někdo hrál na hloupou kuchařku, jiní vyráželi do Liblic, aby zapařili na DJ Hanse. V  létě jsme 
s napětím vyhlíželi příjezd prázdninových kamarádů. A v zimě věřili, že školní autobus nepřijede vůbec. 

Party se skládaly a hádaly. Plnili jsme bobříky, hráli Kenta, chodili na kroužek nad obecní úřad, a prožívali 
první lásky. Většina z nás tu zůstala. Hostín je domov a přítel na celý život. Máloco známe tak důvěrně, jako 
kouty naší malé velké vesnice.  Je báječné, kolika lidem Hostín učaroval a stal se i jejich přítelem.  

Právě jsem si vybavila první zážitek z dětství. Jsou mi asi čtyři roky. Stojím na dvorku u Vaňků a brečím. 
Přede mnou stojí obrovský čert. Kamarád Mireček mě drží za ruku a říká – „Neboj, to je pan Slezák.“   

Kruh se uzavřel. Mireček vyrostl a já chlácholím děti –„nebojte, to je jen Mikuláš.“

Jsme velmi rádi, že mnohé z vás oslovilo a potešilo minulé číslo novin, které se věnovalo historii a 
pamětem z naší obce. Sešly se nám hned dva příspěvky, které zde rádi publikujeme a budeme se 
těšit i na další vzpomínky, zážitky, příběhy a fotografie.  
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Vzpomínání paní Fišerové 
Po přečtení Hostínských novin k vyprávění pro pamětníky jsem se 
rozhodla přispět i já. Jmenuji se Marie Fišerová, rozená Pečená, a 
žiji v naší vesnici od narození, tj. 70 let. Trochu zavzpomínám na 
své mládí. Je pravda, že mnohé už jsem pomalu zapomínala, ale 
podařilos e najít některé dobové fotografie a to oživilo mé 
vzpomínky. 

Trochu mi dělají problémy ty letopočty, ale snad to dám 
dohromady. Začnu někdy kolem r. 1959. V té době byl v naší obci 
obnoven spolek hasičů (Československý svaz požární ochrany), 
který vedl pan Josef Jakubec a Ruda Jakubec. Dali dohromady 
družstvo žáků a družstvo dorostu. V té době nám bylo asi 12 let. 
Pilně jsme cvičili požární útoky a účastnili se požárních soutěží, 
kde jsme se vždy umístili na 1. místě. Celá obec byla na nás hrdá. 

Když jsme byli trochu starší, tak asi v r. 1964, učil v naší škole pan 
učitel Standa Tatar. To bylo pro naši vesničku moc důležité, 
protože to byl velice kulturní a šikovný člověk. Dal dohromady všechnu mládež ve vsi. Pořádali jsme různé 
estrády a hráli divadlo. Nejúspěšnější byla hra „Balada z  hadrů“. Všichni na tuto dobu velmi rádi 
vzpomínáme. 

Další vzpomínka je na p. Věru Boreckou, vedla Český červený kříž. Byla předsedkyní a všechny ženy i 
někteří muži pod jejím vedením pořádali v obci různé akce, např. lékařské přednášky a různé kulturní 
akce. Na každé posvícení, pouť, Velikonoce a masopust jsme pořádali zábavy a plesy. Celá vesnice ní 
držela pohromadě. Vzpomínám si, jak k ní běžela každá máma, když se její děcko rozbilo koleno. Ráda 
poskytla každému první pomoc. 

Dále si vzpomínám, jak se v naší vesnici stavěl obchod. Bylo to v akci Z. To znamenalo, že si to stavěli 
občané sami a zadarmo. Každou sobotu a neděli p. Jakubec, předseda občanského výboru začal ráno v 7 
hod pouštět do rozhlasu desku „Už troubějí na horách jeleni“ a zval občany k účasti na brigádě. Někdo 
popadl lopatu, krumpáč a už utíkal, někdo se jen otočil a spal dál. Vzpomínám, že se někdy sešlo málo lidí, 
ale pan Jakubec to nevzdal a obchod byl vybudován. Je jen škoda, že je tam dnes jen hospoda a ne 
obchod. Všichni musíme jezdit za nákupy na Mělník a to se starým lidem moc nelíbí. 

Ještě bych se chtěla zmínit, jak jsme si vybudovali mateřskou školku. Když byla zavřena škola, tak budova 
jen chátrala. Malé děti se vozily do školky v Byšicích, což nám nevyhovovalo a tak jsme se dali dohromady 
a vyklidili jsme budovu a naši chlapi vybudovali z učitelského bytu umývárny a sociální zařízení. Nebyla to 
žádná legrace, protože jsme byli spojeni s obcí Byšice a ty by nejraději investovali sami do sebe a tak jsme 
museli o každou korunu žebrat, ale věc se podařila a naše děti měli školku doma. 
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8.4.2017 - Ukliďme Česko, ukliďme Hostín  

Každý rok s  jarem se u nás v  obci koná brigáda, jejímž úkolem je připravit celou vesnici na novou 

„venkovní“ sezónu. V  letošním roce tomu nebylo jinak, jen maličký rozdíl byl v  tom, že jsme se touto 

brigádou zapojili do celonárodní akce „Ukliďme Česko“. Brigáda se rozdělila na pět pracovních skupin: 

 1.  Čistila kal na návsi  

 2.  Se pokusila upravit tenisový kurt  

 3.  Vykácela a prosekala křoví na kusu cesty pod „traťákem“  

 4.  Zasázela stromy do ovocné aleje kolem elektrárny  

 5.  Vyklidila s pomocí 15 dětí kraj lesa od farem až po „Čermák“ 

Všem moc děkujeme za zapojení, které nám všem vyneslo o něco hezčí a čistší prostředí v obci i okolo ní.  

Ukliďme Hostín v číslech (kdo a co vykonal u nás ve vsi):  

• 43 dospělých brigádníků 

• 15 dětí – všechny pomáhaly! 

• 200 m lesa se vyčistilo.  

• 750 kg odpadků se sesbíralo (sklo, železo a spousta „zajímavostí“…) 

• kal se vyčistil od řas a nánosů 

• 56 stromků se zasadilo 

• 80 párků a asi 20l polévky se snědlo 

Ukliďme Česko v číslech (jak jsme na tom jako národ): 

• 70 000 a více dobrovolníků se zapojilo do akce Ukliďme Česko 

• 1 080 tun odpadů se sesbíralo převážně na černých skládkách 

• 1 750 “úklidů” se konalo v celé České republice   

• o 20% vzrostl počet dobrovolníků oproti jaru 2016 

Kurt se kvůli změklému povrchu nedal upravit. Proto se svolala další brigáda symbolicky na 1. máje – 10 

tenistů upravilo kurt, aby na něm mohli začít trénovat například na blížící se tenisový turnaj :-). 

Událo se na Hostíni
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18.3.2017 - Hostínský ples 2017 

V  sobotu 18. března se konal Obecní ples, kterého se i letos 
zúčastnilo mnoho milovníků tance a dobré zábavy. Ples zahájil 
přípitek, o který se postaral odborník na víno a gastronomii Tomáš 
Trejbal, když naučil vybrané plesové hosty otevírat sekt tzv. sabráží 
– pomocí sekyrky, šavle, apod.  

Skvělý hudební doprovod zajistila i letos kapela Plus. O všeobecné 
nadšení se postaralo vystoupení „hostínských ochránců“, které 
můžete v celé verzi vidět na obecních webových stránkách, stejně 
jako fotogalerii z plesu. Ten se opět nesl ve velmi milé a slavnostní 
atmosféře. Termín příštího plesu je předběžně stanoven na 16. 
března 2018 a my už se velice těšíme.  

30.4. 2017 - pálení čarodějnic a stavění májky 
Poslední dubnový den patřil jako vždy stavění májky a pálení 
čarodějnic. Už v  17 hodin se na hřišti sešli malí čarodějové a 
čarodějky, aby si nechali zkrášlit své obličejíčky. Na stavění májky 
v 19 hodin pak už šli v dokonalém maskování.  

Májku stavělo snad víc siláků, než na Hostíni reálně žije, jen tak tak 
se jim vešla do připravené roury. Májka bude ve své 20 metrové 
důstojnosti opět po celý měsíc dominantou obce. 

Čarodějný oheň s  několika většími či menšími čarodějnicemi se 
pak rozhořel v silném východním větru, který ohrožoval převážně 
osazenstvo v altánu. Nevzdali to, nikdo nevzplál a v uklidněném a 
vydařeném počasí si pálení čarodějnic užili malí i velcí.   

Jak je zřejmé z fotodokumentace, tak gendrová vyváženost je 
v současnosti nutná i při čarodějném upalování ! :-)  

13.5. 2017 - tenisový turnaj Hostín open 
V  sobotu 13. května se odehrálo první letošní tenisové klání ve 
smíšených čtyřhrách. Přes původní obavy se i letos počasí nadmíru 
podařilo a většinu dne sportovce i jejich početné fanoušky hřálo 
sluníčko. Sedm přihlášených dvojic se utkalo ve 21 zápasech a třetí 
místo obsadili Martin Novák s Bárou Jáskovou, druhé místo tým 
Tomáše Černého a Zdeňka Śulce a vítězi se stal tandem Standa 
Honzík a Joska Duchan, shodou okolností nejstarší hráč turnaje, 
který k nám zavítal až z dalekého Náchoda. 

Jako vždy, i tentokrát náš Gastro Team zajišťoval chutnou krmi už od 
samotného rána - výbornými vejci benedikt, chřestovou polévkou, 
párečky v banketkách či stejky krůtími, vepřovými i hovězími - a 
Pavla vycházela vstříc všem žádostem o podporu pitného režimu. Prostě další moc povedená akce. Fotky 
jsou jako vždy v galerii na webových stránkách obce. Děkujeme všem a těšíme se na příště ! 
  

14.5. 2017 - zkouška dne „D“ 
Druhá květnová neděle patřila kromě všech maminek (gratulujeme k  svátku) také nácviku prezentace, 
kterou připravujeme na soutěž Vesnice roku. Dopolední trénink se zaměřil na sladění logistiky a obsahu, 
odpolední již i se “zkušební” komisí (někteří dobrovolníci přijeli až z Rakovníka !) na časování a prezentaci 
samotnou. Nácviku se zúčastnilo cca 20 lidí a na základě názoru nezaujatých pozorovatelů si myslíme, že 
zkouška proběhla poměrně úspěšně. Nezapomeňte, že ostrý termín naší prezentace je už v úterý 30.5. 
mezi 16:00 a 18:00. Přijďte nás pozvbudit a poslechnout si příběhy Hostína možná trochu jinak. A pokud 
máte svůj vlastní příběh, naši hosté si je jistě rádi vyslechnou také.   
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Co nás čeká a nemine  

27.5. 2017 - dětský den s divadlem 

Oblíbený dětský den přineseme  na Hostín v letošním 

roce už 27. května, začínáme od 14 hodin na hřišti. 

Připravujeme jako vždy atrakce a zábavu pro děti i 

dospělé. Celé hravé odpoledne završí v  16:30 

představení Čarodějův cirkus aneb Dlouhý, Široký a 

Bystrozraký divadelního souboru Q10 při divadle Drak. 

Srdečně zváni jsou děti i jejich dospělí.  

 

24.6. 2017 - II. ochutnávka vín v parku 

Již II. ročník vloni tak povedené Hostínské degustace 

vín připravujeme opět spolu s Tomášem Trejbalem na 

sobotu 24. června v  místním parku. Po mělnických 

vínech, která jsme měli možnost ochutnávat v  loňském 

roce, se letos zaměříme na vína česká a moravská. A 

jako novinku vám můžeme přislíbit speciální menu 

k vínu, které připraví Gastro Team! 

21. - 25.8. dětský hostínský tábor 

Letní hostínský tábor je už téměř naplněný. Chcete-li 
ještě přihlásit své děti, tak neváhejte a pište… Hlavním 
tématem loňského tábora byla „DOPRAVA“, letos to 
budou „ZVÍŘATA“. Účastníci tábora obdrží podrobné 
informace mailem.     

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 svých dětí posílejte prosím co možná nejdříve, nejpozději však do 30. 6. 2017 elektronickou 
poštou na magda.hrudkova@gmail.com. 

Kapacita tábora je omezena na maximálně 21 dětí. Preferujeme celotýdenní účast, výjimky jsou možné po 
individuální domluvě. Jako vždy uvítáme výpomoc od rodičů či prarodičů v  jakékoli formě - v případě 
zájmu se prosím domluvme individuálně. 

Náplň tábora: 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 (rodiče pomohou s přípravou i 
hlídáním).  

Podrobný program vč. naplánovaných výletů bude před táborem zveřejněn na internetu. Rodiče 
přihlášených dětí s ním budou předem dobře seznámeni. 
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Probuzen po 800 letech… Příběh na pokračování od Václava Hlůžeho 

Na Hostíni byl den jako malovaný. Jeden z těch, co v tomto období dával čuchnout jara, než jej zase 
vystřídaly dny poněkud sychravé… Měl rád přirozeně ty hezčí. Nejen, že mohl pozorovat skotačící myšky, 
ptáčky, broučky a jinou havěť, ale také to do parku za ním přilákalo nemalé množství lidiček. Rodiče, děti, 
maminky. Víceméně již rozpoznával místní obyvatele. I když poslední dobou mu tuto dovednost poněkud 
nabourávalo nemalé množství lidí, jež by mohl popsat jako přespolní. Prozatím mu to moc nevadilo a spíš 
si rád prohlížel i nově příchozí, nicméně si musí připravit řešení pro situaci, až to jemu nebo jeho blízkým 
(slovo blízký není vůbec nadnesené) prostě vadit začne. 

Gosteň totiž dokázal v určitých chvílích speciální sadou meditací, jež se naučil od neúspěšných 
navrátějivších se misionářů z Indie a nyní ve svém dřevěném těle měl čas pilovat, rozpohybovat svoje tělo. 
Již se párkrát pod rouškou noci po obci prošel a utvrdil sám sebe v domněnce, že se jedná o jeho osadu, 
kde sdružil postupně několik málo jednotlivců a rodin a jež svým vlivem a nahromaděnými zkušenostmi 
chránil. Bylo již zmíněno, jaký měl náhled na různá dogmata za jeho života. Nezachraňoval však jen krásné 
ženy. Jeho rejstřík v nemalé míře doplňovaly i ženy starší, převážně spjaté s přírodou, dále muži, kteří 
z rozličných důvodů naráželi na zvůli panstva či církevních hodnostářů. 

Když dostal ten nápad, že bude pomáhat v podstatě uprchlíkům, přemýšlel, kam by je mohl schovat. Kde 
budou žít v pokoji a nikým neobtěžováni? Musí se jednat spíše o zapomenuté, nehostinné místo. Na jedno 
takové při své pouti do Sázavského kláštera natrefil a dlel tam déle, než si sám představoval. Bylo 
dostatečně vzdálené od nového města Mělník. (Gosteně mile překvapil výnos Přemka, Otakara II, jenž si 
od něj nakonec nechal poradit a pro udržení strategické pozice nad přístavním městem, nejen dal 
mělničanům podíl na zisku, ale také jej fikaně roku 1274 usnesl městem věnným, čímž si pozici v  této 
oblasti více než upevnil. Co se do něj však nahučel, aby změnil přístup k  české šlechtě, poslechl-li by, 
nemusel to o 4 roky později na Moravském poli zabalit).  

Ani ne den chůze západně od Mělníka po odbočce z hlavní cesty stoupala zarostlá pěšina až do osadičky, 
kam tenkrát náhodou zabloudil, když při svém putování právě sbíral houby. Uvažíme-li, že v  té době nic 
podobného, jako slovníček pana Smotlachy neexistovalo, není divu, že si houbičky snadno popletl, z toho 
důvodu se mu popletla cesta, pak nohy, a když se po čtyřech jak jezevec doplazil k  strašidelně 
vypadajícímu hradu, kde mu bránu otevřel snad sám belzebub, tak chvíli před spásnou ztrátou vědomí se 
mu popletl i jazyk. Druhý den ráno se probudil ve chlívku s  kozou Rozárkou. Stavení obývala však jen 
postarší babka Alena Uhlířová, která zde v  té ne zas tak odlehlé, ale špatně přístupné a nehostinné 
houštině na kopci našla ještě s pár dalšími osadníky klid. Nicméně první čím jej pohostila, byla težce 
zapáchající a jen o trochu lehčeji vyhlížející šlichta, jež však fungovala jako balzám na jeho plovoucí 
žaludek. Než se plně zotavil, seznámil se s Alenou blíž. Ukázalo se, že babka neměla lehký život. Pocházela 
z  chudé rodiny uhlíře. Rodiče záhy zemřeli (ještě v  první dvacetiletce 20. st  se čeští uhlíři dožívali 
v průměru 35 let). Když odešli na onen svět, ujali se jí mniši jeho řádu, a tak nabyla spoustu užitečných 
vědomostí o bylinkách, síle ducha, pomoci lidí, krutosti lidí,  a taky a tak... Když se stala ženou, tedy tak 16 
let, nemohla již s žebravými mnichy nadále zůstat. Díky známosti se dostala jako posluhovačka do jedné 
šlechtické rodiny, pak musela narychlo odejít. Zamilovala se do vojáka, ten zahynul, pak zeman, ten měl 
ženu, dál syn městského obchodníka, dál břišní tyfus a naposledy žloutenka a i díky nim se dostala do 
špitálu sv. Františka, kde se seznámila se zakladatelkou řádu křížovníků s červenou hvězdou Anežkou 
zvanou Česká, dcerou docela mocného taťky, neplést s výše zmiňovaným P. Otikem II. Díky ní získala 
mnoho zkušeností, což jí pak pomáhalo v  odhadu osudů jiných lidí a jak stárla, začali jí kvůli jejím 
pravdivým předpovědím říkat vědma. Neměla děti, neměla lehký život, ale měla jej delší než doposud 
známí představitelé šlechty. A tak nakonec, jak to tak bývá, zůstala sice potřebná, nicméně pro své 
neobvyklé znalosti také nechtěná v osadě na samotě. Nakonec tam za ní pro radu lidé chodili, když už 
strach z obtíží převýšil strach z tajemné kořenářky.  

Jednou z prvních, kdo se s Gosteňovou pomocí do osady uchýlil, byla Anežka. Ta ze seníku, jež měla patřit 
mezi průkopnice v čarodějnických procesech. Ukázalo se, že lepá děva jako schovanka nebyla ani v 
klášteře zcela v bezpečí a pravda i mnichům se daleko lépe kázalo o nepodléhání ďábelským svodům, 
když mohli v noci bez víru nahlodávajících snů spát. Gosteň později přivedl do postupně rozrůstající se 
osady další a další potřebné. Namátkou Marušku, Jiřinku, Anetku, ale nebyla to jen děvčata, také tam 
přivedl Stázičku.. vlastně ještě Jakuba, pozdějšího manžela Anežky. Dál Marka, kovářského syna, do něhož 
se zamilovala dcera Měšťana Kupce, který ho za to chtěl pomocí svého vlivu nechat odvést na vojnu a 
poslat na Turka.  

pokračování na další straně…
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Matouš a Šimon byli jednoduše kamarádi, kteří měli prostě smůlu v tom, že jakmile měl v té době někdo 
zvýšenou teplotu, okamžitě jej považovali za spolčence ďábla a sodomistu. Nezajímavý byl i osud Jana 
Hošíka, byl to městský lapka. Jenže takový, co bohatým bral a chudým dával. Samozřejmě ne všechno, z 
něčeho musel také žít. Taky ta rodina. Dvě dcery na vdávání Drahomíra (17) a Ludmila (18) společně s 
maminkou ho stály týdně pěkných pár brakteátů (platidlo zavedené po zrušení devalvovaných několikrát 
přetavených stříbrných denárů, něco jako tištění dnešních papírových peněz bez krytí). Když ho jednou 
opustilo štěstí a on i s rodinou na rychlo vyklízel měšťanský dům, doslova vrazil do Gosteně. Ten si to šel 
právě vyříkat s městským rychtářem Gaupem, jenž zneužíval svou pozici pro falešné procesy a získával tak 
zabavený majetek pro sebe. Gosteň věděl, že na takového lotra připomínání křesťanské desítky účinkuje 
úplně stejně, jako kdyby vzal například hrst nebo dvě hrachu, zeleného či žlutého, to je jedno, pěkně se 
napřáhl a vší silou s ním hodil o kamennou zeď v naději, že ta se snad zbortí. Ona by se nesbortila ani zeď 
dřevěná natož kamenná. No prostě Gosteň byl vyzbrojen něčím uplně jiným. V tlumoku nesl demižon vína. 
Pod záminkou kutí piklů pana Gaupa opije, podstrčí mu lejstro, v němž se zřekne veškerého majetku ve 
prospěch řádu žebravých mnichů, ti ho pak buď vrátí, či spravedlivě rozdělí. Snad, když dá pan bůh.  

Jan Hošík po nárazu úplně zcepeněl maje pocit, jako by Gosteň přemýšlel o hrachu z čehož, nevěděl proč, 
ho doslova mrazilo v zádech a znatelně dloubalo pod levou stranou žeber. Naštěstí se záhy oklepal a znaje 
Gosteně, jal se ho prosit o pomoc. Gosteň se zprvu díval na celou záležitost nevrle, ale když mu Jan Hošík 
představil Drahušku s  Lídou, zjihl a slíbil mu pomoc pod podmínkou, že děvčata pomůžou teď jemu v 
rozptýlení rychtáře Gaupa. Stalo se. 

Jak šel čas, původně Gosteňovo nehostinné místo se s nově příchozími počalo měnit v místo hostinné. Už i 
z toho důvodu, že tam každý po příchodu byl nejdříve hostem Gosteně, potažmo paní Aleny. 

Osada se pomalu rozrostla a začala fungovat, jako taková netradiční vesnice. Lidé se věnovali činnostem, 
jež jim zajišťovaly přežití i přes krutější zimy (13. století je charakterizováno nižšími průměrnými teplotami, 
tzv. Malá doba ledová). Díky svým podobným osudům cítili sounáležitost, takže si hlavně prvních 10, 20 let 
značně pomáhali. A jelikož stále hrozilo nebezpečí v podobě nezvaných hostů, jako první obecní stavba 
vyrostla malá zvonička a ustanovil se několikačlenný soubor mužských jako obránců.

"Jen pojďte, Alenka vás už 
čeká. To se budete divit..."
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A na závěr co se nám líbí a co ne…
Dáváme palec nahoru: 

Do uklízecí akce se na Hostíni zapojilo 15 dětí ve věkovém rozmezí od 6 do 17 let. Společně s 
pár dospěláky vyklidily kraj lesa o délce cca 300 metrů a pomohly ho zbavit více než 750 kg 
odpadků! 
Chválíme tedy všechny, kdo se zúčastnili!

Víte, že: 
Katastrální území obce Hostín zabírá rozlohu 636 m2. 
Na Hostíni se nacházejí významné dvě kulturní nemovité památky  
- patrový špýchar se zděným přízemím a roubeným patrem se zdobně řešenou bedněnou pavlačí. Sýpka 

pochází z první pol. 19. století.  
- venkovská usedlost č.e. 11. z 19. století. Areál usedlosti tvoří zděné přízemní obytné stavení, sýpka a 

objekt výměnku se zdobně řešenými fasádami, kryté sedlovou střechou. Ve dvoře usedlosti stojí zděná 
stodola a vozová kolna. Areál uzavírá zeď s vjezdní bránou a vstupními brankami. 

Neméně významná je i venkovská usedlost čp. 6, která je velmi citlivě zrekonstruována. Významnou 
budovou je bývalá škola, v  níž v roce 1911 tehdejší ředitel p. Malinovský vykreslil mapu soudobé 
celosvětové mořeplavby. Jedná se o unikátní umělecké a didaktické dílo. Druhá ručně vyvedená mapa 
ukazuje tehdejší situaci mělnického okresu. 

Kde byste rozhodně neměli chybět 
Zapište si do diářů a zúčastněte se s námi.  

27.5. Dětský den - tradiční oslava dne dětí na hřišti, tentokrát i s divadýlkem 
30.5. Prezentace obce Hostín do soutěže Vesnice roku 
24.6. II. degustace vín v hostínském parku s lahůdkami z dílny Gastro Teamu 
21.-25.8.  dětský hostínský tábor

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. 

A palec dolů: 

Nějak se nám nedaří sladit se s Ochranným svazem autorským. V loňském roce nám OSA 
poslal za 1 ples dvě faktury a v letošním roce řádně nahlášenou akci neměl ve svém 
systému evidovanou, a proto na nás přišla na ples kontrola. Která ovšem vlastně nic 
nekontrolovala, jen pro náš ples vyprodukovala o papír navíc. Takže radíme OSA lépe 
nejdříve kontrolovat ve vlastních řadách, než nám zkoušet kazit zábavu... 

Fotíme Hostín 
Protože spousta z nás má chytrý telefon a rádi zachycujeme dění 
na Hostíni pomocí fotoaparátu, vytvořili jsme na našich webových 
stránkách možnost jak takové fotky můžete jednoduše sdílet 
přímo ze svého telefonu pomocí aplikace Instagram a využitím 
štítku #fotimehostin v textu vaší fotografie. Těsíme se, že naše 
zážitková galerie hezky poroste !


