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HOSTÍNSKÉ NOVINY

Co je v tomto vydání  

P o v í d á n í o j e d n o m z 
n e j vý ra z ně jš í c h s y m b o lů 
Hostína a jeho rekonstrukci, 
rozhovor o vášni k řemeslu, o 
tom co se událo i co se chystá, 
pokračování příběhu Gosteně 
a další zajímavosti a užitečné 
informace.  

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 11. čísla 
bude přibližně v půlce června 
2019. Příspěvky a náměty 
p o s í l e j t e n a e m a i l  
obecniurad@hostin.cz nebo 
magda@hostin.cz.

Pro všechny „nejen“ hostíňáky, pro ty, které zajímá, co se děje v naší malebné vesničce.
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Jaro je tady a s ním i hezké počasí, kvetoucí příroda a třeba i 

lepší nálada. Hostín je obvzlášť fajn místo, když všechno kvete. 

Čeká nás opět spousta sportovních i společenských akcí a 

těšíme se, že naše obec bude opět místem příjemných chvil a 

setkání. Jako každý rok i letos nás čeká úklid obce, do které se 

tradičně zapojují celé rodiny i s dětmi a budeme rádi, když nás 

letos bude zase o něco více.  

Vloni jsme se také opět snažili o férový přístup k využívání 

obecního hřiště i parku. I nadále nechceme nijak omezovat 

přístup ani návštěvy, jen žádáme občany i návštěvníky, aby 

respektovali vyvěšená pravidla a řád a aby pomáhali udržet 

naši obec čistou, hezkou a bezpečnou pro nás všechny.  

Pokud zjistíte nějakou nebezpečnou situaci či nekalé jednání, 

upozorněte na to prosím slušně ať již samotné aktéry, nebo 

někoho ze zastupitelů . Předejdeme tím př ípadným 

nepříjemnostem a nedorozuměním. 

Krásné jaro a příjemné čtení !

mailto:obecniurad@hostin.cz
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Starostovy starosti 
Aneb Honzovo zamyšlení nad věcmi starostovskými… 

Dovolte mi v tomto prvním letošním výtisku popřát vám zdraví a pohodu 
v roce 2019. A vzhledem k termínu vydání už i hezké Velikonoce.  

V  letošním roce chystáme několik investičních akcí a jak je u nás zvykem, 
většina je vázána na úspěch při získání dotace. Nyní se připravuje podání 
žádosti o dotaci na opravu místních komunikací. V rámci této akce by měl být 
vybudován zpevněný povrch, tedy zámková dlažba, na cestě od hlavní silnice 
ke vstupu do Parku a položeny, resp. vyměněny asfaltové povrchy na dalších 
3 úsecích místních komunikací. Dále budeme žádat o dotaci na „vybudování 
místa aktivního odpočinku“, s  přispěním které by měla v  Parku vzniknout 
celkem velkorysá workoutová sestava.  A před podáním je i žádost o dotaci 
na opravu místní kapličky. O dotaci na opravu kapličky jsme žádali již v roce 2017, a dokonce jsme i získali 
nárok na tuto dotaci, ale tehdy se nepodařilo sehnat dodavatele, který by za rozumné peníze byl ochoten 
kapličku zrestaurovat. Což obecně je velký problém současné doby, kdy aktuální, dlouhodobě neudržitelný 
ekonomický růst vyvolává ve firmách představu, že práce je a bude dost a zakázky v řádu pouhých desítek 
či stovek tisíců nikoho moc nezajímají. Což je vidět i na situaci, kdy máme připraven projekt na opravu 
netěsné požární nádrže, ale nejsem schopen sehnat ani rozpočet, natož dodavatele specializujícího se na 
vodohospodářské stavby či železobetonové konstrukce. 

Z vlastních prostředků obce by letos měla být dokončena výměna oken a dveří na sále vedle hospody a 
celý objekt zateplen, tzn. opatřen novou fasádou. A k  významnějším připravovaným akcím patří rovněž 
vybudování nájezdu a zpevněné plochy v místě budoucího sběrného dvora.  Pak jsou v plánu menší akce, 
jako oprava vyústění dešťové kanalizace, pořízení zahradního traktůrku a další techniky z  prostředků 
nárokové dotace za získání Zelené stuhy v soutěži Vesnice roku a další. A samozřejmě budou pokračovat, ve 
spolupráci se Středočeskými vodárnami a.s., práce na přípravě projektu odkanalizování obce. Tedy plánů je 
dost, byť se dá předpokládat, že ne všechny vyjdou. 

První letošní číslo novin je z velké části věnované hostínské zvoničce. Což je pochopitelné, neboť Hostín má 
historických památek poskrovnu a tato zvonička je určitě jednou z hlavních dominant. 

První písemná zpráva o zvonici v Hostíně je z roku 1891 a v této zmínce se hovoří o již staré dřevěné zvonici 
s jedním zvonkem. Zdejší zvon byl ulit v roce 1733 a dá se s jistotou předpokládat, že byl ulit konkrétně pro 
potřeby Hostína. Tedy nějaká zvonice zde musela být již v  roce 1733. Bohužel nic bližšího k okolnostem 
jejího zrodu nevíme. Je možné, že zvon Hostínu darovala vrchnost, patrně liblická, coby své vazalské vesnici. 
Nebo je také možné, že se občané Hostína složili a zvon si u zvonaře objednali a zaplatili sami. Pak bych ale 
na zvonku předpokládal nápis „Hostín sobě“ nebo něco podobného. 

Poté zvon přes 2 století sloužil jako ve většině vesnic. V dobách před 3.průmyslovou revolucí, tedy v dobách 
„předkomunikačních“,  tyto zvony sloužily nejen jako systém akutní výstrahy, ale i jako širší informační zdroj. 
Oznamovaly totiž nejen války, požáry nebo bouřku, ale také narození, úmrtí či poledne.  

V  roce 1943 u nás došlo k  plošnému rekvírování zvonů pro válečné účely. Naštěstí hostínský zvon byl 
celkem malý, spodní průměr 35 cm a celková váha cca 29 kg,  a navíc historický, takže na jeho roztavení již 
nedošlo. A druhé štěstí byla typická německá pečlivost a metodičnost, kdy díky přesné evidenci na pražské 
deponii zvonů bylo možné v roce 1946 zvon vrátit na Hostín. V tu dobu však již dřevěná konstrukce byla ve 
špatném stavu a tak byla pod taktovkou Místního národního výboru v roce 1951 postavena zvonice nová. 

V roce 2009 však již byla zvonice (jak sloup se závěsem, tak i betonový sokl) v takovém stavu, že hrozilo její 
zřícení. Ostatně o tehdejším stavu zvonice nejlépe vypovídá fotodokumentace Michala Jiskry. Nakonec bylo 
rozhodnuto o sanaci stávajícího sloupu. A to z několika důvodů. Jednak pokud má být zvonice historická, je 
třeba na ní zachovat co možná nejvíce té historie. Dále bylo škoda nevyužít situace, kdy máme v  obci 
schopného restaurátora. A pak nebyl k dispozici dubový kmen, ze kterého by se nový sloup mohl vytesat.  

Při této opravě došlo i k vyvrácení další historické mystifikace. Tradovalo se totiž, a uváděl to i p.Sládeček ve 
své brožuře,  že v  základech zvonice je uložen pamětní list. I přes pozorné odstraňování základů, tedy 
betonového soklu, však nebyl žádný pamětní list objeven. 

pokračování na další straně…
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Až teprve když p.Jiskra ve své dílně rozebral stříšku zvonice, tak pod letitými ptačími hnízdy objevil 
skleněnou lahvičku, vysokou 6 cm, ve které byl srolovaný pamětní list, sepsaný na Místním národním výboru 
v roce 1951 při příležitosti obnovení zvonice.   

Současně s rozhodnutím o opravě zvonice bylo rozhodnuto i o pořízení elektrického pohonu zvonu. Tohoto 
se ujal zvonař Rostislav Bouchal z Brodku u Přerova. Jedná se elektromagnetický pohon s řídící jednotkou 
umožňující nastavení týdenního časového plánu i automatické seřizovaní času. Pan zvonař náš zvon rovněž 
renovoval, tedy vyčistil a nakonzervoval, vyrobil nové jařmo včetně ložiskového uložení a zvon opatřil 
novým srdcem, které musí mít vždy konkrétní fyzikální vlastnosti odpovídající danému zvonu. 

Poprvé se renovovaná zvonice rozezvonila 7.5.2010 při slavnostním setkání svolaném k této příležitosti a od 
této doby zvonice vyzvání poledne a klekání vždy po dobu 3 minut. A abychom pokračovali v tradici, byl při 
příležitosti prvního rozezvonění rovněž sepsán pamětní list. Tento, spolu s  původním pamětním listem 
z roku 1951, byl opět uložen do stříšky zvonice, tentokrát již v odpovídající nerezové schránce.  

V roce 2017 byl s využitím dotace upraven betonový podstavec zvonice, kdy z podstavce bylo odstraněno 
natažené lepidlo s  perlinkou a povrch betonu byl upraven pemrlicí a následně opatřen hydrofobní 
impregnací a barevnou retuší tak, aby imitoval vzhled pískovce.  

Na letošní rok je pak naplánovaná údržba zvonice, která bude spočívat zejména v obnově fungicidních a 
insekticidních nátěrů dřevěných částí. Cíl je zřejmý – co nejvíce prodloužit životnost stávající zvonice. I přes 
precizně provedenou sanaci v  roce 2009 však není životnost zvonice nekonečná. Proto si dovolím jednu 
výzvu – pokud by někdo věděl o vhodném stromu, ideálně dubu, který by se dal použít pro výrobu nového 
sloupu, prosím o předání této informace. Strom by totiž bylo třeba nechat řízeně vyschnout a upravit, což 
jsou všechno dlouhodobé záležitosti. 

Při příležitosti povídání o historii i novodobém restaurovaní naší zvonice jsme také oslovili pana Michala 
Jiskru, aby nám odpověděl na pár otázek a podělil se o své vzpomínky a zážitky… 

Mohl by jste nám sdělit jak, probíhalo restaurování naší zvonice? 

Musím v  úvodu říci, že mě velmi mile překvapilo a potěšilo, když se na mě představitelé obce obrátili 
s touto žádostí. Na Hostíně jsem nebydlel ani dva roky a toto byla milá nabídka s možností, jak obci prospět. 
To jsem ovšem ani netušil, jaká propagační ikona se z oné zvonice stane. Když jezdíte téměř denně okolo, 
říkáte si stojí, je z dubu… asi bude zdravá a v pořádku.  

V roce 2009, kdy se zvonice restaurovala, mě ale tenhle mlhavý opar prvotního pohledu brzy přešel. Jak se 
záhy ukázalo, zvonice nebyla již bohužel v  dobrém tektonickém stavu. Celá vrchní stříška s  malým 
osmihranným krovem měla natolik narušenou konstrukci, že se muselo přistoupit k výrobě repliky, včetně 
opláštění. Kmen zvonice byl v  celé výši zapuštění do původního betonového základu uhnilý. Aby toho 
nebylo málo, byla zvonice nad svým betonovým soklem, v  oblasti vlastního kmenu, dutá. Těsně nad 
betonovou základnou - soklem se nacházela uvnitř kmene rozsáhlá dutina v  délce cca 75cm s  tenkou 
zdravou obvodovou skořepinou dubového dřeva, která tektonicky držela celý kmen a stříšku zvonice. Jádro 
kmene v  této oblasti v minulosti vyhnilo a ptáci dutinu vyklovali. Bylo třeba pro celkové zpevnění kmene 
dutinu ošetřit napustit speciálním roztokem, dále vytvořit armování a otvor vylít pro zpevnění speciální 
směsí se skelnými vlákny a dutinu zazátkovat shodnou dřevinou. V úvodu jsem se zmínil, že kmen zvonice 
byl také uhnilý, a to v  celé výšce spodní části v původním zapuštění do betonového základu. Aby nám 
případným zkrácením kmene do zdravé oblasti nevznikla velikostí „mini zvonička“, byl pro náhradu ztráty 
výšky za uhnilou část, kmen načepován a nastaven ocelovou trubkou podobného průměru. Takto upravená 
část byla pak vsazena do repasovaného základu. Z  torza původní zvonice byly odstraněny narušené 
původní povrchové úpravy, kmen byl napuštěn insekticidními a fungicidními přípravky a povrchová úprava 
byla sjednocena s  replikou stříšky. Zvonice byla opatřena patinovaným okrasným kováním pro zpevnění  
v oblasti původní dutiny kmene a kováním pro větší stabilitu a soudržnost kmene a stříšky.  

Do budoucna budeme s  údržbou dělat vše proto, aby stávající zvonice sloužila i nadále našim 
spoluobčanům. Vzhledem k tomu, co prodělala v minulosti a v jakém stavu se dostala k restaurování… bych 
se rád připojil k výzvě pana starosty k hledání případného nového kmene dubu, jako alternativní náhradu 
kmene zvonice do budoucna. Podotýkám, že hledáme relativně rovný kmen od spodního oddenku po 
první rozvětvení, by měl mít aspoň 4,5m s přibližně rovnoměrnou dostatečně velkou vidlicí (hodně se dá 
upravit otesáním). V dřevině rostlého dubu je takovýto nový nalezený kmen docela raritou! Případné tipy, 
nálezy a náměty od spoluobčanů u nás a v okolí rád osobně prověřím.   
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Roku 2007 jste postavil na vrchu zvaném Čermák dům, jehož součástí je ateliér, kde byla 
restaurována Hostínská zvonice. Jste rodák z Libčic nad Vltavou, co Vás přivedlo na Hostín? 

Byla to jen čirá náhoda. Chtěl jsem vždy žít v nějaké zajímavé oblasti, která snoubí přírodu, případně její 
chráněná území s  koloritem venkovského života malé obce, zároveň ale mít na dojezd Prahu a dále. 
Nabízelo se Křivoklátsko a Kokořínsko. Dle působnosti mé rodiny a blízkosti příbuzenstva, zvítězilo to 
druhé. Vytipoval jsem si oblasti a začal je osobně objíždět s dotazy o možných pozemcích ke stavbě nebo 
objektech k rekonstrukci. A byla to právě milá a srdečná paní Nová, za starostování pana Merty zkraje roku 
2006, která mi dala nějaké tipy, díky kterým jsem se dopracoval až na jiný pozemek… na vrch „Čermák“. 
Díky profesi jsem se ale zajímal o statky před rekonstrukcí a to byl spíše důvod tehdejší návštěvy Hostína. 

Jak jste se dostal k tak zajímavé profesi, co se Vám na ní líbí. 

Jako kluka mě bavila modelařina, hlavně práce se dřevem. Ta nepřeberná škála kreseb struktury, ale také 
různých fyzikálních a mechanických vlastností. Materiálu, který žije s námi, jež neustále ovlivňuje teplota 
okolí, vzdušná vlhkost, povětrnostní podmínky aj. I když je stejného druhu, každý další kus se jinak chová.  

Cesta k  této profesi mě vedla přes Umprum, různé další nástavby už při zaměstnání, přes praxe na poli 
muzeální, až po zkoušky MKČR, po letech k udělení restaurátorské licence. Respektuji tu míru času, kterou 
naši předkové věnovali rukodělné práci, řemeslu. Tu pokoru, která nám v dnešní uspěchané době schází. 

Práci dělím na restaurování předmětů pro státní sektor a civilní, kde vlastnictví je soukromé. Oba směry 
zahrnují skanzeny, muzea, galerie, dále jen různé sbírky, domácnosti a soliterní kusy. Nemohu opomenout 
ani práce externí asanace objektů a restaurování historické stavební truhlařiny spojené s objektem, 
převážně historických vchodových dveří.  

Přes tento uvedený rozsah mě ale vždy nejvíce těší, když se objeví starší klient s přáním opravit a zachovat 
ve své  rodině předmět pro něho historicky a citově důležitý, s  ideou darovat „rodinné stříbro“ mladší 
generaci. Ještě větší váhu pro mě mají ti mladší, kteří po svých předcích sami z vlastní vůle toto podniknou.  

Na Hostíni najdeme ještě dvě Vaše dílka   – lavičku na „Čermáku“ – fotka je i v hostínském kalendáři 
na příští rok – a lavičku kolem lípy u kalu. 

Lavička na „Čermáku“ vznikla spontánně v krátkém okamžiku, když jsem viděl přímo ve svém sousedství 
kolik lidí chodí přes „Čermák“ na procházky, kolik z nich přijde na tento kopec v podvečer, třeba se jen 
rozhlédnout. Zkrátka byla to chvíle okamžiku o žádnou práci ani v  podstatě nešlo, jen o možnost 
poskytnout těmto lidem pohodu v rozjímání. 

Lavička okolo Lípy svobody byla jiná. Tam jsem chtěl poskytnout možnost předat něco hezkého na paměť, 
podobně jako vznikla v minulosti naše zvonice, tedy originální návrh a provedení s dobrých materiálů. 

Kde jinde můžeme najít Váš restaurátorský podpis?  

Za bezmála třicet let praxe jsou mnou restaurované předměty roztroušeny v soukromých rukou, ale hlavně 
ve sbírkových fondech různých muzeí, kde na ně můžete narazit třeba náhodně, navštívíte-li nějakou 
výstavu, kde je nebo jsou předměty prezentovány. Od roku 2012 jsem členem okrašlovacího spolku 
Kokořínska „ Pšovka“, kde se dobrovolně věnuji záchraně a restaurování různých lokálních světských i 
sakrálních památek kraje okolí Kokořína od Mělníka až po Doksy. Nejspíše zde se setkáte s nějakou mou 
prací. Za zmínku stojí např. restaurování velkého dubového raně barokního kříže v obci Blatce dole pod 
hradem Houska, jehož repliku jsem později vyhotovil na přístupové cestě v  obci Houska u hradu s 
věnováním našeho spolku aj. 

Co máte na Hostíni rád? 

Kdysi můj bývalý kolega ze Středočeského muzea Roztoky u Prahy, kde jsem nějaký čas působil, na jedné 
s četných návštěv u mě prohlásil. „Ty máš ale štěstí žít ve vsi blízké severním Čechám, kterou ale jako by 
ukradli z Čech jižních“. Měl tím na mysli prvotní charakter nikoli architektonický styl. Myslel tím především 
tu širou naší náves s  tou alejí, směsi různých odrůd ořechů s dominující Lípou svobody v samém středu 
obce.  

pokračování na další straně…

O lásce k profesi Rozhovor s restaurátorem Michalem Jiskrou
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S tou svobodou zeleně umožňující odstup a poklid vjezdům do jednotlivých statků. S duchem a minimální 
socializací, zvonicí, starou školou aj. Zkrátka s prvky, které jsou tak blízké a typické jihočeským obcím a 
národu českému.  

Obec jako celek se mi velmi líbí po urbanistické stránce a jen doufám, že si do budoucna zachová ráz 
obce a nebude z něj vznikat městys a více. Vždyť kolik je obcí v ČR, kde se vydáte kolem na procházku a 
níže v Řepínském dole si připadáte skoro už jako na Kokoříně, mající ráz hlubokého údolí s různorodými 
dřevinami a mokřadem, zatímco vystoupáte-li na vrch obce, rozprostře se Vám výhled na široké panoráma 
s výjevem Českého středohoří v pozadí s vysílačem Buková hora, Kokořínska, okolí Mšena s Vrátenskou 
horou, dále pohledem až k hradu Bezděz na straně jedné. Na druhé straně s výhledem na naši hlavní 
metropoli a centrální středočeský region. Jsem rád, že jsme v obci dobrou komunitou s různými aktivitami 
kulturních a veřejně prospěšných prací, že v tomto směru zapojujeme i naše děti. 

Děkujeme autorovi za milé vyprávění a zajímavou fotodokumentaci. 

Zajímá vás jak probíhala samotná restaurace zvonice ? 

Vysazení zvonice bylo s ohledem 
na její stav poměrně náročnou 
operací za účasti těžké techniky  

Dřevěný základ zvonice byl 
naprosto uhnilý

Nález původní zakládací listiny zvonice byl emotivní zážitek

Detail dutiny v kmenu zvonice, ve kterém byla 
uchována zakládací listina

Stav krovu stříšky původní zvonice Stav původní horní části zvonice 

Spodní část se po vyjmutí za 
základu začala drolit na malé 
třísky
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Uhnilý kmen zvonice musel být 
zkrácen, upraven a následně 
“prodloužen” ocelovou trubkou

Replika nového krovu a stropu zvonice

Aktuální zakládací listina z roku 2010

A výsledný pohled na zvonici v její 
současné podobě

Opravená střecha je jednoduchá a hezká

Dutinu bylo nutné nejprve asanovat’

Záklop střechy zvonice
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Událo se na Hostíni

20.10.2018 - Hostínské dýňování a oslava 100 let výročí České republiky  

Loňské dýňování jsme netradičně spojili s významnými státními oslavami 100 let výročí republiky. I některé 
dýně jsme vydlabali k danému tématu. I přestože jsme nezasadili lípu jako většina ostatních obcí, vyrobili 
jsme alespoň krásné keramické symbolické lipové listy, které si každý mohl odnést domů. Pokud by přeci 
jen ještě někomu chyběl nebo měl o list zájem, pár jich máme stále k dispozici, určitě se zastavte. 

Z  dýňování jsme průvodem došli z  hřiště až k  památníku padlým. Bylo krásné sledovat, jak se lidé 
postupně k  průvodu přidávají a u pomníku se nás sešlo opravdu hodně, za což jsme moc rádi. Po 
úvodním slovu p. starosty s  připomenutím naší historie jsme mohli slyšet píseň Modlitbu pro Martu 
v podání Jitky Čvančarové a dále českou státní hymnu, při které se ke zpěvu přidala již většina z nás, i děti! 
Milé Jitce moc děkujeme za její krásný přednes. 

Celý zážitek byl umocněn ohňostrojem za zvukového doprovodu Smetanovy Vltavy, který byl spuštěn 
přesně v 19:18 hod. V hospodě bylo možné ochutnat výbornou uzenou kýtu od Gastro týmu a po celé 
dýňování jsme mohli testovat svařák z Akátového sklepa z Mělnické Vrutice.  

1.12.2018 - tradiční rozsvěcení vánočního stromku, zpívání koled a křest prvního 
hostínského kalendáře 

První prosincovou sobotu jsem se sešli k  společnému rozsvěcení vánočního stromečku na návsi a již 
tradičně jsme si zazpívali pár vánočních koled. Děkujeme všem pěveckým a hráčským dobrovolníkům, 
kteří se postavili před mikrofon a pomohli nám vánoční atmosféru navodit. 

Letos jsme měli dvě krásné novinky: jednak to byly nové dřevěné sochy Panny Marie, Josefa a Ježíška v 
kolébce pro scénu z vánočního Betléma od pana Kříže, a pak to byl první hostínský kalendář. Srdečně 
děkujeme Lence Zajíčkové, která nám poskytla fotky do kalendáře a věnovala ho svému zesnulému 
tatínkovi p. Janu Novému, který byl hostíňákem celým svým srdcem. Pokřtít kalendář nám přišel Gosteň a i 
on si pochutnal na skvělém gulášku v hospodě, sladké štole i svařeném vínu.
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6.4.2019 - Ukliďme Česko, ukliďme Hostín 

Pravidelný jarní úklid obce a jejího okolí od odpadků, nečistot a odpadků generací předchozích i těch 
současných. Čím víc nás bude, tím hezčí se Hostín stane !   

30.4.2019 - pálení čarodějnic a stavění májky 

Rozloučení se zimou i letos patřičně oslavíme pálením čarodějnic a vztyčením májky, která bude i letos 
dražena pro dobrou věc. Počasí nám tradičně přeje a tak doufáme, že i letošní “čáry” se povedou a přivítají 
čaroděje i čarodějnice v co nejhojnějším počtu…   

18.5.2019 - jarní tenisový turnaj čtyřher 

Květen již tradičně patří tenisovému Hostín Open turnaji čtyřher. Hráči všech věkových i výkonnostních 
kategorií, muži i ženy, buďte vítáni a pokud tenis nijak zvlášť neovládáte, přijďte aspoň fandit a pobavit se.    

8.6.2019 - dětský den 

I letos chce obec Hostín uspořádat pro naše ratolesti dětský den, ale neobejdeme se bez pomoci a 
invence dobrovolníků, kteří připraví koncept akce a zajistí její průběh. Loňská a předloňská zkušenost 
ukazuje, že bez dostatečného množství lidí totiž není možné zajistit jak zábavu, tak i bezpečnost, 
občerstvení a ostatní záležitosti. Kdo chcete přidat ruku k dílu a podílet se na pořádání této akce, která 
každý rok přispívá hezkými vzpomínkami a zážitky, hlaste se na mail obecniurad@hostin.cz. Věříme, že se 
další dobré duše najdou - neradi bychom pořádání dětského dne rušili. Děkujeme! 

22.6.2019 - třetí ročník triatlonového poháru 

Vloni startovalo 20 závodníků a do cíle nakonec dorazili všichni, i ten, který se cestou zatoulal. Přijďte si 
vyzkoušet populární sportovní disciplínu do přátelského prostředí, kde vítězí naprosto všichni.  

19.8.-23.8.2019 - dětský příměstský tábor 

Jako každoročně pořádáme i letos tábor pro děti (6-15 let). Letos se uskuteční předposlední týden v srpnu 
19.-23.8.2019. Zájemci se prosím hlaste na obecniurad@hostin.cz nebo přímo Magdě Hrudkové na 
telefon 604231063. Přednostně registrujeme děti s  trvalým pobytem na Hostíni, případně dále 
doplňujeme příbuznými hostínských obyvatel. Max kapacita 25 osob. Zájemci o praktikanty jsou vítáni :-) 

Víte, že ? 
A když už se aktuální číslo nese v duchu naší zvoničky…  

Ke vzniku obecních zvoniček dal popud především ohňový patent Marie Terezie, vydaný 21. srpna roku 
1751. Obsahoval 30 článků, které kromě nařízení zvonit, pokud vartýř vidí požár, a mít zvonek v každé obci, 
vydával také nařízení sázet stromy mezi domy, mít na návsi rybníček aj. Patent byl později ještě zpřísněn 
24. ledna 1787 Josefem II., který zjistil, že vrchnost k jeho realizaci přistupuje velmi liknavě. Tato liknavost 
byla také důvodem, proč zvoničky mívají velmi variabilní výstavbu a rozměry – neboť se liší nejen 
teritoriálně a dobově, ale také podle majetkových možností vrchnosti. 

Nejjednodušším typem obecní zvoničky je, když se zvonek zavěsí do koruny stromu – někdy není ani 
zastřešen. Pro malou slyšitelnost zvonu přes listí stromů se nahrazují zvoničky v rozsochách stromů 

samostatně stojícím rozsochatým kůlem, rovněž někdy zastřešeným. Tomuto typu se říká dvoják, zouvák 
nebo též vidlák. Zvonička tvořena dvěma kmeny se nazývá šrák. Vývojově vyšší je stavba zvoničky 

vystavěním boudy kolem kůlu, která umožňuje zvoníkovi lépe čelit nepřízni počasí při zvonění, lze zamknout 

a navíc zvyšuje stabilitu kůlu. Posledním snahou je zvýšit reprezentativnost boudy, a proto bývá více či méně 
architektonicky a slohově provedena. Bouda pak mívá kůl buď uvnitř nebo na své střeše. 

Zdroj: wikipedia.cz

Co nás čeká a nemine
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Probuzen po 800 letech… Příběh na pokračování od Václava Hlůžeho 
Gosteň se blížil do vesnice. Už z dálky ho viděl, jak se kvapem řítí, jelikož samozřejmě věděl, že přichází. 
Mudrc chtěl předejít očekávanému, a tak se trochu zapřel a před obličej zvednul ruce v obranném gestu 
snažíc se jej ochránit… Měl smůlu a měl ruce nechat v pozici trpělivého mnicha. Jidáš vrazil celou svou 
vahou hlavou do jeho žaludku. Gosteň ztratil rovnováhu a padl na znak. Zajímavé, jak někdy člověk 
přemýšlí rychle… Při pádu, tedy v době, kdy byl oloupen o rovnováhu, do doby polohy ležmo, což mohlo 
trvat přibližně stejně dlouho, jako než se 9.192.631.770x objeví záření při přechodu mezi dvěma hladinami 
velmi jemného stavu základní struktury atomu 133 Cs… samozřejmě dá rozum, že je myšleno, když je 
Cesium v klidu a při teplotě absolutní nuly, přemýšlel o tom, že bezelstná láska je často doslova ubíjející.  
Byl pryč na sběru bylin sotva dvě hodiny, ale jeho pes Jidáš (jméno není původní) se choval, jako by jej 
neviděl půl roku a patřičně ho také vítal. Gosteň, velice rozzloben, bojoval chvíli s chutí Jidáše, poté co 
dopadne na zem, kopnout, ale nakonec vyhrál pocit radosti a něhy po tak opravdovém projevu sice 
hloupé, ale přesto bezvýhradné psí lásky. Jakmile dopadli, nechal se pohltit stejným nadšením a válel se se 
svým čtyřnohým přítelem v prachu a jediné, co mu připomínalo, že toto chování není hodno muže jeho 
postavení, byla loupavá bolest v  oblasti bederní páteře, kolenou a kyčlí, okamžitý stav hypoxie po 
nečekané fyzické námaze, nespecifikovaná bolest v podbřišku a ledvin a potřeba jít se vymočit, ač tuto 
vykonal před chviličkou dvacet metrů od cesty u velkého dubu. Prostě žádný mladík. Prostě stařík. Mmch., 
ten dub vůbec nebyl tak starý, jak by se dle síly dalo předpokládat. Byl to dub jako buk a zřejmě mu zálivka 
obrazně řečeno jela. 

Jan a Marek pozorovali napůl radostně, napůl soucitně hrátky jejich přítele s tím uslintancem, kterého mu 
oba dali poté, co jej Jan doslova vyhrál od jednoho vojáka. Ten se účastnil křižácké výpravy na východě.  

pokračování na další straně
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Pejska tenkrát zachránil před zabitím tím, že sám sťal v Aláha věřícího protivníka mečem. Proto mu dal 

jméno Ali a mimo Gosteně, který jej, nevěděli proč, přejmenoval, mu ostatní obyvatele vzkvétající vesnice 

Ali říkali… A poté, co zapracovala dětská mluva už se jmenoval prostě Alík. Soucit ale nepramenil 

z pohledu na téměř bezmocného staříka, kterému nyní již skoro 50 kilový Alík radostně poskakoval po 

hrudníku. Nikoli, nepřiznali by to, ale vidět všemi skoro uctívaného a váženého Gosteně válet se v prachu 

vzbuzovalo ten spíše radostný pocit… Soucit vyvolávala jen skutečnost, že Alíka mu dali jako chabou 

náhradu za jeho ztracenou Elišku. A vidět, jakou mu to psisko přináší radost jen dokazovalo, jakou bolest 

v sobě asi ukrýval.  

Nechali by je si ještě nějakou dobu hrát, ale v době Gosteňovy nepřítomnosti se dostavila návštěva… 

Alíku, zavolal rozhodně Jan. Po jeho neochotném přerušení vítání po tak dlouhé době, co svého pána 

neviděl, se Alík alias Jidáš posadil a už jen víříc prach ocasem toužebně koukal na páníčka v naději, že 

udělá ještě nějakou srandovní legraci a začne utíkat nebo se bránit… Marek pozdravil mnicha a začal: 

„Gosteni, hledá tě tu jeden cizinec celý v zeleném jmenuje se…“, ale jeho slova přerušilo: „Alé, hello my 

friend, it seems that you have a new love?“ A pak začal, jakoby guglem přeloženou češtinou, zpívat 

baladickou písničku: „Teď mám čas svého života. Ne, nikdy jsem se tak necítil předtím. Ano přísahát, že je 

to pravda a za to vše vděčit tobě…“. A pak jakoby ženským hlasem: „Protože mít čas svého života a za to 

vděčit tobě…“. A pak už jen s melodií na rtech šel vítat svého známého. Tadá, tata, ta dádada dá da dá, 

tada tá,ta dá da da da dá, ta da dá, tada dáá… „Ou, Patrik! Slyším, že jsi se našel ve svém holyvůdském 

jmenovci“, vesele pozdravil Gosteň. „Ale povídej, co odkaz tvého praprapra dědečka? Co nového v Irsku?” 

“Co manželka, děti, milenka a tvůj alkoholismus? A co tvůj svátek, pořád ho slavíš na Vlastimila?“ Patrik si 

odhodil svou zelenou šálu a poměrně uvěřitelně smutně odpověděl: „Ale nasáčkovali se k  nám teď 

angláni. Jindřich II. nás dal k  narozeninám snad svému synovi, jako kdyby Irsko bylo nějaký roztomilý 

poník. Musel jsem vzít roha a napadlo mě, že bych se mohl, jen na chviličku samozřejmě, usadit u vás, než 

je poník kopne tak silně přímo na spodní prostředek, že by si Mika při interpretaci Grace Kelly přišel jako 

v pubertě.“ Gosteň se zamyslel: „To bys samozřejmě mohl, no ale co bys u nás dělal? Tady každý něco musí 

dělat a umět. Divadeníky zatím nepotřebujem, jako kovář bys nám tak leda uvařil sekerkovou polévku, u 

milíře bys moc nahlas praskal klouby, jako obchodník bys stále obcházel domy, což by se ti hlavně v noci 

nemuselo vyplatit…“ Patrik se objevně optal: „A co kdybych učil děti anglicky?“ Gosteň, jako by neslyšel, 

pokračoval: „Mám to! Budeš hospodský a naučím tě nalévat něco víc, než jen pivo. Učitele máme a na 

odborného asistenta naše vesnice rozhodně nemá prostředky.“ Patrik souhlasil a jeho nadšení se zvýšilo 

poté, když konečně uvěřil, že nalévat bude něco, co je 8 krát silnější než jen pivo. Jediné, co ho ještě 

zajímalo, proč by nemohl dělat ob chodníka? Bavili se a už popíjeli, Gosteň mu tedy trochu nastínil jednu 

jeho zkušenost… Jako starý kmet už nemá moc možností (uzel tenkrát sloužil jen k upevnění různých 

předmětů či maximálně jako pomůcka k uvědomění si, že člověk něco zapomněl. Rozhodně to nedotáhli 

tak daleko, aby jim pomáhal s potencí), a tak moc rád vzpomíná a naskytne-li se vzácná možnost i se rád 

podívá…. Když jednou v noci kontroloval vesnici všiml si, že v jedné chaloupce není zatažené okénko…

Bylo to jako balzám, který mu každý týden vlil novou energii do žil… Jednou, když už jeho pes trochu 

povyrostl, vzal ho s sebou, aby se naučil něčemu užitečnému. Jenže měl na mysli hlídání a ten blbec si 

snad myslel, že se jedná o hon na koni či co, tak začal nadržením štěkat. A od té doby už bylo okénko 

vždycky dobře zatažené. Gosteň to bral jako zradu a prozatím to psovi nezapomenul. Ale jinak to byl 

dobře upotřebitelný pes. Prostě, každý se nehodí ke všemu a nikdo se nehodí k ničemu. Nejhorší, když se 

každý ničema hodí všude…
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Výzva pro vlastníky lesů: kůrovec útočí 
Krajský úřad Středočeského kraje vyzývá všechny vlastníky a nájemce lesů k  aktivní účasti v  boji proti 
kůrovcové kalamitě, která je v současnosti největší v historii ČR. Pokud totiž nebudou včas zpracovávány 
kůrovcem napadené stromy, hrozí plošný rozpad lesních ekosystémů. 

Doporučená opatření: 
• Kontaktujte odborného lesního hospodáře. Info: Státní správa lesů, odbor životního prostředí MÚ Mělník 
• Příslušný orgán Státní správy lesů informujte o stavu vašeho lesa 
• Využijte státní podpory a čerpejte dotace na své lesy – asanace, zalesnění, oplocenky… 
• Důsledně vyhledávejte, včas vytěžte a účinně asanujte veškeré nově napadané dříví 
• Zaměřujte se na napadané stromy a nikoli souše 
• Odstraňujte a asanujte polomy, vývraty a ostatní dříví atraktivní pro rozvoj kůrovců 

Další informace na https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/17 

Víte že: 

Lesní zákon rozděluje lesy do 3 kategorií – lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské, které 

tvoří naprostou většinu lesů. Lesy hospodářské plní řadu významných rolí z  hlediska klimatu, 
vodohospodářství či rekreačního využití, nicméně jejich prvořadou funkcí je produkce dříví. Hospodaření 

v  těchto lesích se řídí desetiletými Lesními hospodářskými plány, které jsou schvalovány příslušnými 
krajským úřady a které detailně určují jednotlivé činnosti, a tedy i těžbu, v  lese. Lesy v okolí Hostína jsou 

nadprůměrně staré, většinou 100 a více let, což znamená, že v tomto deceniu  (2018-2027), ale i v deceniu 

příštím, lze u nás očekávat těžby více 1. Vlastníci lesů se mohou pokusit změnou LHP rozložit těžbu do více 
let, ale situaci komplikuje dlouhodobé sucho, kdy stromy, zejména borovice, usychají a ostatní suchem 

oslabené stromy snadno podléhají náletovému hmyzu. A samozřejmě napadené úseky lesa je třeba 
bezodkladně vytěžit a dříví sanovat, neboť nejvýznamnější škůdce, tedy kůrovec, napadá pouze živé stromy.

Novinky v dopravní obslužnosti Hostína 
Od 3.3. 2019 obsluhuje Hostín nově linka 747, která jezdí z Byšic do Mělníka a zpět.   

Jízdenky PID snadno a rychle s mobilní aplikací “PID Lítačka” 
Už nemusíte shánět jízdenkový automat ani drobné pro nákup jízdenky u řidiče – ať už v Praze nebo ve 
Středočeském kraji si můžete zakoupit jízdenku pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. Nemusíte ani znát 
dopředu cenu jízdenky – tu Vám aplikace sama nabídne pro aktuálně vyhledané spojení. Nakupovat 
můžete jízdenky od nejlevnější 15minutové až po třídenní, a to včetně zlevněných jízdenek pro děti či 
seniory. Jízdenku také můžete koupit svým blízkým. 

Jak si koupím jízdenku v mobilní aplikaci? 
V aplikaci je možné vybrat konkrétní jízdenku přímo z nabídky v sekci „Jízdenky“, nebo zakoupit 
doporučenou jízdenku k vyhledanému spojení. V obou případech zvolenou jízdenku zaplatíte svojí 
platební kartou. Aby byla jízdenka platná, je nutné ji nejdříve aktivovat.	

Jak se jízdenka aktivuje? 
Jízdenku můžete po nákupu kdykoliv aktivovat a tím označit její začátek platnosti (ihned při nákupu, nebo 
později). Pro nákup i aktivaci jízdenky je nutné mít připojení k internetu. Kontrola už následně samozřejmě 
probíhá offline, bez připojení. Na území Prahy jízdenka je po dobu prvních 2 minut po aktivaci neplatná pro 
revizorskou kontrolu nebo kontrolu průvodčím, brání se tím zakoupení „na poslední chvíli“ před revizorem. 
Toto neplati v příměstských autobusech s nástupem předními dveřmi. 

Kde jízdenka platí? 
Jízdenky platí ve všech linkách Pražské integrované dopravy (PID), včetně vlaků a příměstských autobusů. 
Výjimkou jsou pouze 15minutové jízdenky, které neplatí ve vlacích – ale aplikace Vás v těchto případech při 
jejich nákupu vždy upozorní.
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Pomozte nám zvolit nové logo obce 
Snažili jsme se z několika různých návrhů vybrat nové logo Hostína pro potřeby reprezentace obce. Protože 
je to tak nějak věc nás všech, zapojte se také a pomozte nám zvolit největšího favorita z těchto 6 návrhů:  

 “Volit” můžete dvěmi způsoby:   

 buď a) na webových stránkách  

 obce nebo b) zasláním emailu  

 na adresu obecniurad@hostin.cz,  

 s indikací Vám preferované varianty.   

A na závěr co se nám líbí a co ne…
Palec nahoru: 

Lence Zajíčkové za nafocení prvního hostínského kalendáře, kterému věnovala své procházky 

po Hostíni, a který byl pokřtěn při rozsvěcení obecního vánočního stromu. Máte-li o kalendáře 

zájem, můžete si je vyzvednout v úředních hodinách na Obecním úřadě. 

A palec dolů: 

Řidičům nákladních aut, kteří svou bezohlednou jízdou poškodili na návsi vánoční osvětlení.

ČLENSKÉ POPLATKY NA ROK 2019 PRO 
HRÁČE TRVALE HLÁŠENÉ NA HOSTÍNI  

Dospělí s účastí na brigádách  500 Kč 
Dospělí bez účasti na brigádách   900 Kč 
Děti do 15 let a senioři nad 65 let 50% sleva 

POPLATKY PRO OSTATNÍ HRÁČE 

Dospělý s účastí na brigádách 1000 Kč 
Dospělý bez účasti na brigádách 1400 Kč 
Děti do 15 let a senioři nad 65 let 50% sleva 
1 hodina - nečlen THK  100 Kč 

Více na webových stránkách obce

Příspěvek na kastraci koček  
Občané s trvalým pobytem na Hostíni mohou požádat o příspěvek na sterilizaci (kastraci) koček. 
K této žádosti  je třeba předložit od veterináře doklad o zaplacení zákroku, vystavený na jméno 
žadatele. Výše příspěvku činí 700,- za kočku a 350,- za kocoura, což je zhruba polovina obvyklé 
ceny za tyto zákroky. 

Poskytování příspěvku bylo schváleno Zastupitelstvem obce dne 4.3.2019, tedy nelze zpětně 
přispívat na úhrady zaplacené před tímto datem.

Hráči tenisu, nezapomeňte na poplatky  
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