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Hostín má nejkrásnější zeleň ve Středočeském kraji ! 

28.6.2017 proběhlo v Kutné Hoře slavnostní vyhlášení výsledků 23. 
ročníku soutěže Vesnice roku, kterého se účastnila i naše obec. 

Udílely se diplomy a 4 hlavní ceny (tzv. stuhy). Hostín získala Zelenou 

stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. Hlavní cenu – Zlatou stuhu – 
získala podle očekávání velmi zaslouženě malebná obec Hvožďany. 

V  okrese Mělník byla úspěšná i obec Cítov, která získala Modrou 
stuhu za společenský život.   

U nás porotu nejvíc zaujala ořešáková alej na návsi, která je perfektně 

udržovaná a zachovaná. Velmi kladně bylo hodnoceno také 
vybudování parku a s  tím související koncept adopce stromů. Nově 

vzniklý sad a ovocná alej podél cesty od vodojemu k hájovně jsou 
projekty, které komisi také významně oslovily. Celkově byla péče o 

zeleň a životní prostředí v  naší obci hodnocena jako velmi 

promyšlená a systematická. Hodnotící komisi zaujala pestrost 
zelených ploch a kreativní přístup obce k  dalšímu zvelebování a 

budování – v tomto případě tedy vysazování a péči.  

Zelené stuhy si velmi vážíme a jsme za toto ocenění moc rádi. Víme, 

že je naše obec krásná na pohled, zahalená do zeleně a soustavně 

opečovávaná. Máme ale velkou radost, že právě toho si všimla i 
hodnotitelská komise, která měla možnost srovnávat Hostín s  řadou 

dalších podobně zodpovědně smýšlejících obcí. 

pokračování na další straně…

HOSTÍNSKÉ NOVINY

Co je v tomto vydání  

Taky vám léto tak moc uteklo? 
Dělo se toho strašně moc a 

proto i toto vydání hostínských 
novin bude pěkně nabité 

novinkami, zážitky a inspirací.   

Středeční  klubíky  

Od října znovu zavedeme 
dě t s k é s t ře d ečn í k l u b y. 

Budeme hrát moderní i retro 
hry, dělat pokusy, cvičit a 

chceme zvát zajímavé hosty, 

k t e r é dě t e m p o o t e v řo u 
netušené obzory. Přijít mohou 

děti od předškolního věku v 
sále vedle Hospůdky vždy ve 

středu od 16 do 18 hodin. 

P r o s í m e o p ř e d b ě ž n é 
potvrzení zájmu na mail: 

magda.hrudkova@gmail.com     

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 7. čísla bude 

přibližně 15.prosince 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… 

Prakticky zelená stuha pro obec znamená 

kromě dobrého pocitu i další dění. Jednak si 

Hostín vysloužila odměnu 400 tis. Kč. Tyto 

peníze investujeme zpátky do péče o zeleň a 

životní prostředí. Tím, že jsme uspěli v krajském 

kole, postupujeme automaticky do kola 

celostátního, kam postupuje z  každého kraje 

právě jedna obec.  

Obce své akt iv i ty představuj í formou 

prezentace před hodnotitelskou komisí. U nás 

byla krajská komise 30.5. a celostátní 28.8. 

Oproti krajskému kolu, kde je komise 

desetičlenná a sestavena z úředníků, zástupců 

obcí a různých institucí, celostátní kolo hodnotí 

komise odborná. Poslední srpnové pondělí 

k  nám tedy přijelo 6 odborníků na zeleň, 

architekturu, krajinotvorbu, ekologii apod. 

Tentokrát se nechystala žádná velká prezentace 

obce, dohodli jsme se, že ukážeme hostínskou 

zeleň takovou, jaká doopravdy je a nebudeme 

nic nijak přikrášlovat. Celou prezentací provedl 

komisi starosta obce s osobitostí sobě vlastní a 

poukázal na to, na co jsme pyšní – nemluví za 

nás lejstra, ale úžasná údržba travnatých ploch, 

odborně prořezané stromy, vzkvétající sad či 

neustále zvelebovaný park. Připravované 

projekty máme dob ře vymyš lené, a le 

nepopisujeme kvůli tomu desítky stránek 

papíru... Pro ilustraci nemůžeme neuvést starostovu odzbrojující odpověď na otázku předsedy komise: „A 

kolik vlastně máte na návsi těch ořešáků?“  

Jan Špytko: „No tak to upřímně nevím, protože mě nikdy ani nenapadlo je počítat. Ale přesně vám můžu 

říct, který je v  jaké kondici, kam má smysl dát krmítka pro veverky a podobně. Párkrát už mi různé firmy 

nabízely, že nám za úplatu udělají inventarizaci dřevin a celkový pasport veřejné zeleně, ale to by na takto 

malé vesnici byly naprosto zbytečně vyhozené peníze.“ 

Zelenou perlou se na závěr prezentace stala úchvatná zahrada manželů Vaňkových. Bylo naprosto 

zřetelné, jak byli akademičtí pracovníci uchváceni z  rozmanitosti flory i fauny u Vaňků a z odborného 

výkladu, který jim byl poskytnut. Protože nadšení nebralo konce, protáhla komise svých vymezených 90 

minut o bezmála půl hodiny, aby si tuto nečekanou prohlídku mohli náležitě vychutnat. Komise odjížděla 

spokojená, díky skvělému Gastro Týmu i dokonale občerstvená a odvezla si od nás několik malých 

vzpomínek na snad příjemnou návštěvu.  

Výsledky celostátního kola budou oznámeny v Senátu ČR 25. září.   

Za přípravy a prezentaci při celostátním kole děkujeme všem, kdo si udělali čas, přišli pomoci a podpořit 
naši snahu ukázat Hostín v tom nejlepším světle, zejména těmto Hostíňákům: 

Václav Mach / Gastro Tým / Olina a Miroslav Vaňkovi / Marie Borecká / Libor Borecký / Adam Leščišin / 

Ondřej Zloský / Jitka Zdychová / Irena Špytková  



vychází čtvrtletně 6. vydání  15.9.2017

Hostínské noviny

�

Strana �3

24.6.2017 - 2. ročník degustace vín  

V  loňském roce se ochutnávka zaměřila na vína Školního 

statku Mělník, letos je doplnila vína žernosecká. 

Degustaci opět připravil znalec vín Tomáš Trejbal, za 

jehož vedení celá akce probíhala.  

Vína přilákala do parku více než 60 hostínských „vinařů“ a 

jejich přátel. Degustace oblažila chuťové buňky, ale také 

prověřila znalosti. Hosté se u vzorků 9 vín dozvěděli 

pouze jejich charakteristiku a na základě této vědomosti a 

své chuti pak tipovali jednotlivým vzorkům názvy vín. Dva 

vítězové shodně uhádli 6 z  9 vzorků - Jirka Holomek a 

Kuba Hlůže. Výborné víno bylo doplněno skvělým jídlem. O kulinářské zážitky se postaral hostínský 

„Gastro tým“, který většinu akcí obohacuje svou úžasnou a originální gastronomií.  

15.7.2017 - Letní zábava na hřišti  

I toto léto jsme si zpestřili taneční zábavou na hřišti, která 

proběhla 15. července. Kapela Krédo Aleše Hlaváčka 

zajistila skvělou muziku k tanci i poslechu a celou akci už 

podruhé pojali jako příležitost k setkání rodáci, kteří už 

na Hostíni z  různých důvodů nežijí. Věříme, že se nám 

podaří zachovat tuto tradici a setkání rodáků ještě trochu 

rozšířit, s čímž počítáme pro příští rok.  

22.7.2017 - Hostínský triatlon  

12 nadšenců z  Hostína si zkusilo zorganizovat a ujet 

triatlon. Ve skvělé atmosféře si více či méně zdatní 

sportovci vyzkoušeli trať o 450 metrech plavání, 21 km na 

kole a 3,5 km běhu.  

Plavalo se na koupališti ve Mšeně, kde se i přes veškerá 

očekávání teplota vody dala snést, odtud na kole přes 

Chorušice, Zahájí a po dole kolem pramenišť pod Hostín 

a po silnici až na hřiště. Okruh kolem elektrárny, za 

pastvinami a kolem statku zpět na hřiště zvládli někteří 
během, někteří po indiánsku a někdo krokem. Ale do cíle 

se dostavili všichni  

Motto závodu: Nevadí nevyhrát, není ostuda nedoběhnout, nejhorší je vůbec neodstartovat.    

Všichni závodníci byli oceněni a ti nejlepší tři skončili v tomto pořadí: Václav Hlůže (čas 1 hod. 16 minut), 

Ondřej Zloský (1 hod. 19 minut), Jakub Hlůže (1 hod. 20 minut).  

Příští ročník se poběží už zřejmě jako „Hostín Open“ a bude to v  červnu 2018 – dřív, než se spousta 

potenciálních závodníků rozjede na dovolené  

Děkujeme všem, a to hlavně „suchému“ doprovodu, bez kterého by nebylo možné akci zorganizovat.  

Událo se na Hostíni
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17.8.2017 - charitativní koncert v parku 

Hostínský park ožil koncertem, který uspořádala obec Hostín a společnost Agro Liblice. Avizované 

jazzové trio Tomáše Homuty doplnila svým vystoupením známá zpěvačka Ewa Farna s  kapelou. 

Vystoupení Ewy bylo sice veřejným, ale přesto do poslední chvíle tajemstvím.  

Oběma kapelám se hrálo v našem parku velmi dobře. Ewa podle svých slov věděla, že jede hrát do malé 

vesničky, ale netušila, jak se jí tady bude líbit. Velmi ocenila skvělou atmosféru a její manažer se nechal 

slyšet, že až přijde na to, čím je to tady tak milé, hned se ozve. Tomáš Homuta se svým triem znají 

hostínský park lépe a déle. Přesto i jim se tu skvěle hrálo a koncert si užili. „Překvapil mě skvěle připravený 

profesionální servis. Perfektní podium, skvělý zvuk. To vlastně skoro ani nezavnímáte, že vám při druhé 

písničce vypadne proud. No a pak to bleskové nahození – prostě úžasně neuvěřitelný!“, shrnul Tomáš své 

dojmy. Profi podium a skvělý zvuk ocenily určitě nejen kapely, ale i všech přibližně 220 diváků.    

Akce měla kromě společenského a kulturního významu také smysl charitativní, protože se konala ve 

prospěch mladé slečny s  tzv. nemocí motýlích křídel. Pro Petru Koudelkovou se formou dobrovolného 

vstupného vybralo 54  923 Kč. Tahle částka nám všem vyrazila dech a Petře dopomůže k  jejímu 

důležitému rozhodnutí a životnímu snu - alespoň částečně se osamostatnit a vést si v 25 letech život jakž 

takž po svém.  

Děkujeme všem, kdo s akcí pomohli a podíleli se na její přípravě!! 

Adam Leščišin / Tomáš Homuta / David Štěpán / Martin Beláz / Jiří Heřman / Zdeněk Šulc / 

Antonín Linek / Andrea Prejzová / Lída Zemanová  

….. a velké poděkování Vám všem, kdo jste přispěli na dobrou věc!!!  

 

2.9.2017 - rybářské závody 

V  sobotu 2.9. proběhly tradiční rybářské závody. 10 

registrovaných a několik kolemjdoucích rybářů zápolilo v 

boji s rybami i se soupeři :-)  Na udičky se chytilo několik 

kapříků, jeden poctivý "PAN KAPR", spousta ouklejí, pár 

okounků i plotiček.  

Stupně vítězů obsadili:  

 I. místo - Albert Zloský 
 II. místo - Jaroslav Vysoký 
 III. místo - Šimon Zloský 
 Největší úlovek - Matěj Šiška 

Za organizaci závodů patří poděkování Lukášovi Honzíkovi, Jakubovi Slezákovi, Martinovi Přibylovi a 

samozřejmě skvělému Gastro Týmu!



vychází čtvrtletně 6. vydání  15.9.2017

Hostínské noviny

�

Strana �5

Další ročník dětského hostínského tábora  
Závěr léta patřil znovu dětskému táboru, kterého se letos zúčastnilo 27 

dětí ve věku od 5 do 14 let. Řekli jsme si, že nejvíce o náplni a zážitcích 

řeknou fotky zachycené během celého týdne… 

Poděkování za podporu patří zejména: Zdeňka Škraňková, Maruška Borecká, Roman Kříž, Olina a Miroslav 

Vaňkovi, Libor Borecký, Zdeněk Štráchal, Josef Škraňka, Katka Coufalová, Alena Hrudková, Jana Honzíková, 
Alena Šimůnková, Peter Šepták, Vlasta Vášová, Sokolník Miroslav Pražák, Policie ČR
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Co nás čeká a nemine  

Sobota 23.9.2017 - podzmimní tenisový turnaj 

Přijďte si zasportovat na naše hřiště - zahrát tenis, stolní 

tenis, fotbal, volejbal, petangue, ochutnat speciality 

Gastro týmu nebo jen tak zafandit či si popovídat s 

přáteli! Sportovci budou po zásluze odměněni a 

fanoušci si zcela jistě přijdou na své. Počasí nás určitě 

ani tentokrát nezklame. A všimli jste si, že náš tenisový 

kurt má úplně novou antuku, včetně nových základů ?  

Pátek 13.10. 2017, 17:00 - Hostínské dýňohraní 

Dlabání a dekorování haloweenských dýní na hřišti pod 

altánem. Dejte průchod fantazii vaší i vašich dětí. 

Výtvory jako vždy následně  rozmístíme podél návsi, 

zapálíme svíčky a společně s dětmi vychutnáme tu 

podzimní atmosféru! 

Pátek a sobota 20. a 21.10. 2017 - Volby do 

Poslanecké sněmovny 

Čekají nás nové volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR. Volební místnost bude již tradičně 

připravena na Obecním úřadě i s ochotnými 

dobrovolníky. Volit můžete přijít v pátek od 14 do 22 a 

v sobotu od 8 do 14 hodin. Těšíme se na hojnou účast 

a možnost ovlinit dění v naší zemi.  

Sobota 2.12.2017 - Tradiční rozsvěcení obecního 

vánočního stromečku a příchod Mikuláše a čerta 

Přijďte i s rodinami ale hlavně s dětmi k Obecnímu 

úřadu zazpívat koledy, zahřát se svařákem, ochutnat 

něco dobrého a pobýt ve společnosti dalších dobrých 

lidí Hostína. Přivítáme Mikuláše a čerta a jejich 

pomocníky a společně tak zažehneme vánoční náladu v 

naší vesnici pro nadcházející svátky. 
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Vzpomínání  

Další vydařené setkání seniorů se uskutečnilo v sobotu  10.9., pro nepřízeň počasí  letos v sále  obecní 

hospůdky. Milá byla nejen hojná účast (přibližně 40 lidí), ale i vzpomínání nad fotkami za přítomnosti bývalého 

pana ředitele školy Stanislava Tatara, který se opět staral o hudební doprovod všem tanečníkům i netančícím 

účastníkům. Na fotkách níže můžete vidět fotografie z bývalé školy na Hostíni z roku 1965 a 1966, které nám 

laskavě  zapůjčila paní Olga Kadlecová, které byly taktéž předmětem vzpomínání na tomto setkání. Jména 

všech fotografovaných nám pomáhala doplnit paní Zubíková.  

Fotka žáků ZŠ Hostín, 1965 
Horní řada zleva: 
Stanislav Tatar (ředitel školy), Zdena Hauserová 
(dnes Malecová), Standa Chrudimský, Karel 
Osička, Bohouš Honzík, Tonička Honzíková 
(Bergmannová), Hana Špičková (Vokálková), Věra 
Neťuková (Salamánková)  

Prostřední řada zleva: 
Jirka Linek, Míla Matoušková (Vozábová), Josef 
Velan, Zdeňka Špičková (Kahlerová), Helena 
Jakubcová (Zubíková) 

Spodní řada zleva: 
Zdeněk Maštalíř, Olina Vozábová (Kadlecová), 
Jana Nová, Maruška Jakubů, Tonda Linek, 
Jaroslav Fiala, Líba Drnková (Dostálová), Anička 
Honzíková (Čížková) 

Fotka žáků ZŠ Hostín, 1966 
Horní řada zleva: 
Stanislav Tatar (ředitel školy), Bohouš Honzík, 
Zdeněk Maštalíř, Josef Velan, Václav Salamánek, 
Karel Osička  

Prostřední řada zleva: 
Alena Šišková (Hromková), Zdena Hauserová 
(Malecová), Olina Vozábová (Kadlecová), Míla 
Matoušková (Vozábová), Hana Špičková 
(Vokálková) , Tonička Honzíková (Bergmannová), 
Líba Drnková (Dostálová) 

Spodní řada zleva: 
Tonda Linek, Jaroslav Fiala, Jiří Honzík, Josef 
Svatoš, Jitka Salamánková (Zdychová), Olda 
Osička, Luboš Chrudimský, Anička Honzíková 
(Čížková) 

Divadelní hrátky v Hostíně, jak vzpomíná Standa Tatar 
“S partou mladých děvčat a kluků jsem vytvořil jako tehdejší 

ředitel školy partu nadšenců, která nejprve začala kabaretem pro 

dobrou náladu a v roce 1965 jsme zahráli hru Voskovce a 

Wericha "Balada z hadrů". Z děvčat s námi hrála Marie Pečená, 

Marcela Žežulková, Jiřina Stárková, Míla Maštalířová, Míla 

Linková, Alena Pečená a Zdena Nováková. Kluky zastupovali 

Pepík a Vašek Jakubcovi, Vašek Brejcha, Zdeněk Pečený, Emil 

Vozáb, Pepík Hájek, Honza Nový, Franta Augusta, Standa Šiška, 

Elévové Honzík a Žežulka. Hra měla velký úspěch, takže jsme 

nastudovali v příštím roce komedii "Helenka je ráda" (podle Fibichovy frašky Slaměný klobouk) a připravili 

na jaro 1967 k MDŽ kabaret "Jen muž to dokáže". S nadšením jsme vymalovali a zprovoznili k tomuto 

účelu i sál místní hospody, kde se konaly i taneční zábavy a akce s dětmi z místní školy. “ 

Odchodem Standy Tatara po třech letech divadelní pouť bohužel skončila.
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Starostovy starosti 
Aneb Honzovo zamyšlení nad věcmi starostovskými… 

Pokud se zamyslím nad názvem této rubriky, tak musím konstatovat, že 

nejvíce starostí si způsobujeme sami sobě. Například v oblasti dotací  - 

zde jsme v  polovině programového období 2014-2020 a je vysoce 

pravděpodobné, že po roce 2020 evropské dotace zcela skončí a 

maximálně budou nahrazeny nějakými půjčkami či revolvingovými úvěry. 

Takže přestože dotace jsou obecně nemravnost a všedeformující 

špatnost, je třeba stále ještě relativně otevřenou dlaň maximálně využít. 

Pak ale třeba nastane situace, kdy máme přiznánu dotaci na opravu 

kapličky, ale nejsme schopni sehnat žádného štukatéra, který by byl 

schopen a ochoten kapličku zrekonstruovat, tedy odvlhčit a znovu 

vymodelovat všechny ty zdobné prvky. 

Samozřejmě podstatně administrativně náročnější je chystané zbudování Komunitního centra 

v budově bývalé školy. Zde nám byla přiznána   dotace  ve výši 90% uznatelných nákladů, tedy ve výši  

bezmála 5,8 mil.Kč.   Nyní na podzim by mělo proběhnout výběrové řízení na dodavatele a v dubnu 

až květnu by se mělo začít s vlastní rekonstrukcí.  Která musí být rychlá a dobře zorganizovaná, už jen 

proto, aby nedošly k  úhoně historické mapy na chodbě či nájemní byt v  pravé části přízemí. A 

nejpozději na začátku roku 2019 by Komunitní centrum mělo začít plnit svoji úlohu, tedy poskytovat 

zázemí pro komunity a zájmové skupiny. 

Dalším oříškem je nakládání s odpady, snaha snížit množství směsného komunálního odpadu cestou 

zvýšení podílu tříděného odpadu. Možných cest je povícero, ale každá předpokládá existenci 

jakéhosi sběrného dvora. Ten máme v úmyslu zbudovat, byť v minimálním rozsahu, na pozemku p.č.

21. Tady nás trochu tlačí čas, protože v prosinci by měla být vypsána dost možná poslední dotační 

výzva na podporu budování a vybavení sběrných dvorů. V  tuto chvíli se proto připravuje studie na 

využití tohoto pozemku včetně sousedního pozemku p.č. st.18. Jakmile bude studie hotová, bude 

zveřejněna a předložena k „všelidové“ diskuzi.  

S tím částečně souvisí i požární nádrž na návsi. Ta vyžaduje zásadní opravu tak, aby bylo dosaženo její 

vodotěsnosti. V  posledních 2 letech totiž voda vůbec nejde přes přepad v  dolním rohu, což je 

způsobeno jednak obecným poklesem spodních i podpovrchových vod, a jednak netěsnými stěnami 

nádrže. Stav spodních vod neovlivníme, ale můžeme zamezit stavu, kdy si voda z nádrže někudy našla 

cestu do dešťové kanalizace. A opět – na přelomu září a října by měla být vypsána dotace na opravy 

vodních nádrží ve vlastnictví obce, takže je potřeba vypracovat projekt a pokusit se získat dotaci, 

s pomocí které by byla odstraněna stávající popraskaná stěrka na stěnách a natažena stěrka nová, 

trvale pružná. A když už by se nádrž opravovala, pokusili bychom se ji trochu „zpřírodnit“a zpříjemnit 

pro případné koupání, kdy by v části horní mělčiny vznikl čistící biotop, tedy jakási kořenová čistička.  

Kromě toho tu máme třeba místní komunikaci ke hřišti a výměnu zbývajících oken a dveří u Obecní 

hospůdky a celková fasáda objektu. Takže uvidíme, co přinesou nejbližší měsíce. Snad to nebude 

podle parafrázovaného rčení „mnoho dotací = zajícova smrt“.
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Probuzen po 800 letech… Příběh na pokračování od Václava Hlůžeho 
Eliška a Kristián si hráli na vojáky na mýtině pod spodním lesem se studánkou, kam chodili místní pro 

vodu. Ona měla červené a on černé. "Ale ty je máš větší," hořekovala. Byla to pravda, Kristián používal 

k soubojům mravence lesní. Už mu ale docházeli, jelikož ti červení Elišky byli urputní. Vzal lopatku a jal se 
hledat nové zásoby vojáčků. Eliška zatím domlouvala svým červeným, ať se drží a zpívala jim písničky 

“Hospodine pomiluj ny” a “Kam jsem oči dala, když jsem si ho brala”.  

Najednou uslyšela Kristiánovo volání: "Eliško, Eliško!!! Pojď rychle sem. Leží tu čert a je dočista mrtvej…." 

Eliška přiběhla a uviděla ho. Byl oděn v šedivý kabátec a jeho černými vousy porostlý obličej byl drobet 

zamazán krví. Kristián, jelikož byl starší, statečně pravil: "Já zaběhnu do vesnice pro strejdu Gosteně, ty 
tady zůstaň a hlídej." Než stačila Eliška protestovat, byl už pryč. Hleděla na mrtvého čerta. Začala 

přemýšlet. O mrtvém čertu je nikdo neučil. To takhle co je šeptem to je čertem, nebo čiň čertu dobře, 
peklem se ti odmění, čert na koze jel nebo je to rebel… ale mrtvý… ? No co, vzala lopatku s připravenými 

vojáčky, dlouho se nerozmýšlela a šup mu s  nimi pod kabát. Čert ožil. Vyskočil jako, ano jako čert 

z krabičky a začal láteřit. Než si všiml Elišky. Přiblížil se a povídá: „Ty si ale hezká holčička, japa ti žíkají?" 
Eliška odpověděla hlasitým "Pomóóóc" a pelášila tak stylově přes větve a pařezy zpátky ke vsi, že by 

Hejnovic Zuzanka jen stěží skrývala závist. 

Hned narazila na Marka (kovář co měl techtle s dcerou Kupce) a svého „otce” Jakuba - Eliška je totiž 

dcerou Anežky ze seníku. V závěsu běžel „strejda” Gosteň. Když čert uviděl, že se na něj řítí rozzlobená a 

zřejmě všeho schopná trojice (jak příznačné), vzal nohy na ramena. Bohužel pro něj doslova. Během 
sekundy Marek zalehl čerta stylem později známým jako osaekomi a hned na to žime (škrcení) waza. 

Gosteň doběhl k Markovi, jenž pekelníka nemilosrdně téměř uškrtil. Odnesli ho do vesnice a po mírném 
utření tváří se Gosteňovi poprvé zdálo, že tu osobu již někdy viděl. Dali ho na postel a jali se jej 

oživovat…. Myší trus nepomohl, pár facek už bylo úspěšnějších. Když se probudil, ležel na posteli. První, 

koho spatřil, byl Marek s kladivem. Jeho výraz naznačoval tak malé sympatie, že se otočil k Jakubovi. Pak 
přejel zrakem na dvojici, které si předtím asi nevšiml (Šimon a Matouš - být 7.8.2017 v Praze, oba by 

mysleli, že jsou v ráji). Jejich oči se setkaly a čert s husí kůží a sevřenými půlkami raději s nadějí pohlédl na 
muže v  mnišské sutaně. Nejdřív se zaradoval, jelikož po chvíli konečně poznal dobrého známého 

Gosteně, kterého hledal. Ale jeho oči byly jiné… byly tak zvláštního výrazu.  Ale proč ?? 

Gosteň rázem věděl, koho mu ten muž připomínal. Vypadá jako Záviš z Falkensteina! Ale ten je přece už 
rok mrtvý. Byl sťat tupým prknem před zámkem Hluboká, když jeho bratr Vítek odmítl bránu obléhaného 

hradu otevřít králi Václavovi. Jak je toto možné? Že by přece jen křesťanské představy měly reálný základ 
a Záviš, ač popraven, se dál již v čertí podobě pohyboval na tomto světě? Jiným by to nepřišlo divné, ale 

Gosteň, mnich, měl názor na křesťanství drobátko kritičtější. Samozřejmě ne tolik, jak jej o čtyři století 

později dost sardonicky vyjádřil pruský král Fridrich Vilém Veliký: „Je to náboženství plné zázraků, rozporů 
a absurdit, které se zrodilo v horečnatých představách orientálců, a pak se rozšířilo do naší Evropy, kde se 

k  němu začali hlásit někteří fanatici, někteří intrikáni předstírali, že je přesvědčilo a někteří idioti mu 
skutečně věří.“ Chudák Gosteň žil stále v době, která byla více než na hony vzdálena té, kdy spousta 

neznámého nebylo vysvětlováno jen vůlí všemocného. 

„Mám prostě od pánbíčka……“  

První promluvil Záviš: „Buď zdráv, kamaráde, poznáváš mě?“ Gosteň, stále ve střehu, odpověděl: “Záviši?? 

Neměl bys být touto dobou už o pár kil rozloženého masa a jednu hlavu lehčí? Byl jsi přece před rokem 
popraven naostřeným prknem na jihočesku?“ 

Záviš se neubránil smíchu… “Tak předně neměl jsem být popraven naostřeným prknem, nýbrž plknem, 

což je popravčí sekyra se širokým ostřím. Nemůžu za to, že se to díky lidovypravěčství zkomolilo. Škoda že 
brácha (Vítek z Krumlova – pozn. autora) neotevřel králi ty brány u Hluboký. Museli jsme pak zahrát divadlo 

a já si zachránit alespoň holý krk, když nepočítám tajnou skrýš s truhlou poslední záchrany..“  „A jak jste to 
sehráli? Byla tam přece spousta lidí včetně tvého bratra, co tě moc dobře znali?“, položil pochybovačnou 

otázku Gosteň. „Máš pravdu, nebylo to jednoduché a všichni zasvěcení jsme měli docela obavy. Pravda je, 

že jsem ale pořád doufal, že mě bratr nenechá prostě jen tak stít.  

pokračování na další straně…
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Nicméně dohoda byla taková, jak mě povedou k pařezu, kde mně měl kat useknout hlavu, měl jsem se 
jako vykroutit a utíkat do opodál stojícího kuchařského stanu, kde čirou náhodou připravovali zrovna těsto 

na buchty.“ Gosteň se jen pohrdavě ušklíbl nad tím scénářem. „Měl jsem spadnout do díže s  těstem a 

pokrýt si jím celý obličej.“ Ghosteňovi se chtělo brečet. „Opodál ležel už na mol opilý odsouzenec, který 
měl stejně jako já opatlanou tvář v těstě, jeho měli pak za nohy vytáhnout ze stanu a následně popravit a 

jeho tělo pak tahat sem a tam, coby potupu a nemožnost následné identifikace. Říkám měli. Bohužel 
nějaký voják, co zřejmě v  dětství padal tak často na hlavičku, až si v ní utloukl máslo, si spletl osoby 

s těstem tak tragicky, že za nohy začal tahat zas mě, chápeš to?“  

„U všech rohatejch a co jsi dělal?“, ptal se Gosteň s opravdovým zájmem. „No co jsem mohl dělat? …kvičel 
jsem jako prase, jak jsem byl vyděšený. Naštěstí ve stanu byla stráž, jež moc dobře věděla, kdo je kdo a 

přitáhla supléra se slovy, že já jsem přece kuchař.“ Gosteň už jen valil oči: „Ale o tomhle jsem nikde 
neslyšel, vždyť tomuhle by mohl věřit jen totální blbec?! Přece by musela být nějaká zmínka?“ Záviš se 

trochu trpce usmál a odvětil: „Viď? No… Samozřejmě to něco stálo, ale znáš to. Když lež dobře podáš, 

zamotivuješ její opakování, stane se tak silnou, že pravda ze zoufalství jen sedí v koutku a kouše si nehty, 
takže vypadá jako konspirace a výplod bláznů.“ Na tuhle větu si Gosteň po svém probuzení často 

vzpomněl. Něco podobného pozoruje ve své nové současnosti častěji než je sám ochoten připustit… 

„Dobrá, a co se stalo pak? Proč jsi vlastně přišel až k nám a proč v takovém stavu?“  

Záviš smutně odpověděl: „Král Václav zřejmě na radu jeho nové ženy Guty, mrchy, dostal zálusk na panství 

na Opavsku, co mi dřív daroval a jediné, co mi dal, byl můj život a radu, ať už se nikdy nikde neukazuju. Od 
té doby se potloukám po hospodách, než jsem se dozvěděl o tobě a tvé osadě.“    

“Po hospodách říkáš? Dobře, necháme tě tu a rádi, jen nesmíš o své minulosti ani špitnout a ode dneška se 
budeš jmenovat Jan…“ 

„… co si objednáš, to taky platíš…“  

Gosteň si přehrával tuto pradávnou vzpomínku v polospánku. Byla již noc, místní si udělali v  jeho parku 
nějakou slávu, kde hrála parádní muzika. Teď zrovna dozpívala jedna pěkná zpěvačka. A vlastně si 

uvědomil, že ty písně jej provázely celým sněním. Poslouchal a prohlížel si převážně místní. Vyhlížel teď 
jednu osobu. Byla dost podobná Závišovi…. A jmenovala se…. Stop, nyní už je jen na tobě, milý čtenáři, 
abys uhodl, kdo je či není přímým potomkem Závišovým.
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Co možná nevíte o naší lípě 
Lípa malolistá, též lípa srdčitá (Tilia cordata), je statný opadavý 

listnatý strom  (z čeledi slézovitých)  s košatou, vysoko klenutou 

korunou, který dorůstá 30 a více metrů. Vyskytuje se prakticky po 

celém území ČR, v horách 

n a d 9 0 0 m n . m . v š a k 

většinou zcela chybí. Lípa 

srdčitá je velmi užitečný 

strom. Vysazuje se pro dřevo, 

jako okrasný a stínící strom, 

jako medonosný strom nebo 

pro své květy, které jsou 

vysoce ceněné v lidovém 

léčitelství. Lipové dřevo je 

měk ké a l e h ké , d o b ře 

o p r a c o v a t e l n é , v y s o c e 

ceněné řezbáři. Používá se k 

výrobě hudebních nástrojů, vyřezáváním zdobeného nábytku i k další řezbářské práci. Čaj (často používaný 

ve směsi s bezem černým nebo hluchavkou bílou se používá při onemocněních dýchacího ústrojí, zejména 

při nachlazení a při kašli. Dále je užíván při potížích s ledvinami a močovým měchýřem, i při slabších 

problémech se žlučníkem.  Lipové lýko se používalo k výrobě obuvi a provazů. V současnosti nachází 

uplatnění v košíkářství a při výrobě dekorací. 

Obvod naší lípy je v současné době 173 cm 
Pan František Hoření již řadu let pravidelně obvod kmene lípy na návsi měří a srovnává jeho vývoj se 

stromy v háji, ze kterého lípa téměř přesně před 49 roky vzešla - jejich průměrný obvod je jen cca 78 cm ! 

Nejmohutnější památné lípy České republiky: 
Tatrovická lípa - výška 23m, stáří 300 let, obvod 1122 cm, do vichřice roku 1997 obvod 1650 cm 

Horní Popovská lípa - stáří 400 let, výška 28m, obvod 907 cm (2004), 

Lípa na Babí - kmen o 947 cm poškodil blesk 

Za nejstarší živé lípy malolisté jsou považovány v České republice Žeberská lípa (přes 700 let), Lípa v Lipce 

(600 let), Lípa na Babí (550 let), Maškovická lípa (500 let) a Horní Popovská lípa (přes 400 let). 

Připojujeme i krátkou vzpomínku na náves a dobovou pohlednici z “Hostině” :-)
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A na závěr co se nám líbí a co ne…
Dáváme palec nahoru: 

Manželům Vaňkovým za jejich vstřícnost při celostátním kole soutěže Vesnice roku - Zelená 

stuha, perfektní připravenost, dobrosrdečné přivítání komise a ukázku jejich zahrady i domu.

Víte, že: 
Hostín má nové mapy procházkových tras. U lípy na návsi a v parku 

nově najdete ručně připravené mapy Hostína a okolí, spolu s 

grafickým průvodcem tras vhodných například na vycházku s 

kočárkem, vyjížďku na kole a nebo posezení s piknikovým košem.  

Mapa je však prozatím provizorní a bude se ještě upravovat. Na 

základě našich podkladů ji připravila šikovná Bára Klimešová, která 

vystupuje pod uměleckým jménem ArtBára. 

Ač vystudovaná učitelka češtiny a výtvarné výchovy, šla profesně 

jinou cestou ke svému výtvarnografickému stylu a věnuje se 

kaligrafii (tedy ručně psanému krásnému písmu), grafickému 

designu, ilustraci a spoustě dalšího tvoření... Její specifický styl je o jednoduché dokonalosti, tvoření 

srdcem a s nápadem a stojí na energii a umu originálního ručního provedení…  

Zeptali jsme se Báry jak se jí ‘vytvářelo’ naši novou mapu Hostínských procházek: 

“Návrh a ruční černobílá kresba na začátku postupu byla pro mne to nejpřirozenější a nejzábavnější... 

Nejnáročnější se ukázalo vymyslet technicky jak obrázky, plochy, ikony a písmo skládat do vrstev na sebe 

a přes sebe při počítačovém zpracování - to je pro mne trochu vzdálené digitálnětechnické myšlení, opak 

toho tvořivého... No a pak už ‘jen’ to nekonečné ladění detailů a barev a celku, aby působil harmonicky...  

Procházky jsou má oblíbená a častá aktivita, je to pro mne i meditace v chůzi s dechem a vnímáním 

přítomnosti a krásy... místo plánování a cílů se často nechávám vést intuicí, takže neřeším vyznačené trasy 

a moc ráda jdu jen tak za nosem a ztrácím se, abych ‘náhodně' našla mnohem zajímavější místa mimo 

obvyklé cesty... aneb “kdo nikdy nebloudí, nepozná dokonale krajinu" :-) Žiju ve městě, ale mám ráda i 

venkov - to spektrum možností s jejich specifiky od pustého ostrova v oceánu po zalidněná velkoměsta... “

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

23.9. Podzimní tenisový turnaj a sportovní den 

13.10. Hostínské dýňování 

20.-21.10. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
2.12.  Tradiční rozsvěcení vánočního stromku u Obecního úřadu

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: 

Tentokrát dáváme pozdnímu odvozu kontejneru se sklem, které se nám tu výrazně 

hromadilo a svozová firma nedodržela sjednaný termín odvozu.


