
vychází čtvrtletně 9. vydání  15.10.2018

Hostínské noviny

�

Strana �1

HOSTÍNSKÉ NOVINY

Co je v tomto vydání  

O létu, které bylo nabito 
množstvím akcí, o občanech 
Hostína, co se událo i co se 
chystá, rozhovor s Luckou 
Vítovou, příprava komunálních 
voleb, pokračování příběhu 
Gosteně a další zajímavosti. 

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 10. čísla 
bude přibližně 15. prosince 
2018. 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.

Tiráž 

Redakce: Magda Hrudková, Karolina Leščišinová 

Editor: Jan Špytko 
Přispěvatelé: Václav Hlůže 

Registrace: povoleno MK ČR, číslo E22764 

Grafická úprava a sazba: Adam Leščišin 
Náklad: 200 ks 

Uzávěrka vydání: 15.10.2018

Letošní podzim je ve znamení výročí, jubileí, dalších 
komunálních voleb. Nejen naše republika si připomíná 
významné milníky, zvlášť v “osmičkovém roce”, který se zdá být 
vždy ve znamení významných událostí. I naše hostínské noviny 
slaví svůj vlastní, byť podstatně méně významný milník. Je to již 
přes dva roky, co ten nápad vznikl a dal nám nového koníčka.  

Za tu dobu jsme se díky rozhovorům i reakcím na noviny 
seznámili s mnoha obyvateli Hostína. Měli jsme možnost 
povídat si s pamětníky historie, která je současné generaci málo 
známá, stejně jako s mladými lidmi, ať místními, nebo 
návštěvníky na pouti za vyššími cíli. Představili jsme si osobnosti 
naší obce, jejichž jména a výsledky jejich práce zná i svět daleko 
za hranicemi středočeského kraje. Nebo jsme zviditelnili práci 
všech těch, kteří nezištně a rádi pomáhají dělat Hostín tím, čím 
pro nás všechny je - příjemným domovem, místem pro 
odpočinek, setkání s rodinou, přáteli a sousedy.   

Nikdo z nás netušil kam se vlastně s tímto projektem 
dostaneme. Tímto devátým číslem začíná již třetí ročník a jako 
redakční rada jsme sami zvědavi, co nám přinese. Tak hezké 
čtení i tentokrát a jako vždy - dejte nám vědět váš názor… 

vychází čtvrtle
tně

1. vydání

1. června 2016

Jak to bylo s Gosteně
m ? 

Podle dochované legendy žil
 Gosteň

, známý jako poustevník 

hostín
skýc

h lesů, ve vrcholném středověku, a to v první 

polovině
 13. st. Pře

sné místo jeho narození není dolož
eno, 

jistýc
h pramenech se uvádí, ž

e se jednalo o oblast býv
alé 

děč
ínské kastelánie. Je ovše

m známo, ž
e přís

luše
l k vyšš

í 

společ
enské vrstvě

, byl v úzkém kontaktu s myslite
li tehdejší 

doby a byl horliv
ým stoupencem Aris

totelské filosofie. 

Pragmatický 
otec a bezbožn

ý prvorozený 
bratr 

vša
k neměli 

pochopení pro Gosteň
ovi scholastické úvahy a humanistické 

životní p
ostoje a ta

k po ro
dinnýc

h ro
zepříc

h se Gosteň
 ro

zhodl 

a vydal se na dalekou a nelehkou cestu do Sázavského klášt
era, 

kde oč
ekával p

ochopení a klid
 na svou duše

vní p
ráci.  

Pouť 
do klášt

era ovše
m nabrala nečekaný 

obrat, 
když 

byl 

cestou nucen obstarávat si obži
vu. Blízko tehdejší 

malé 

bezejm
enné dře

vařs
ké osady, která spadala pod správní 

středisko Hradsko (u Kaniny), pod vrcholem nízké hory, naše
l 
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Chcete bý
t v

 obraze? 

Chcete být
 pravidelně

 a mezi 

prvním
i inform

ováni o dění 

v 
o b c i ? Př i h l a š

t e s e n a 

webových strá
nkách (dole 

zadáte svou emailovou adresu) 

nebo nám pošl
ete email 

na 

a d r e s u i n f o @ h o s t i n . c z . 

Zařa
dím

e vás do seznamu 

odběratelů novinek. 

Tenisový kurt 

Obecní tenisový 
kurt 

je opět 

v  p
rovozu. Poplatky za užív

ání 

kurtu
 pro ro

k 2016 lze uhradit 

na obecním
 úřa

dě ve výš
i 500,- 

Kč, p
ro úč

astníka brig
ády 300,- 

Kč. Jednorázový 
poplatek za 

hru 50,- 
Kč. Klíče od kurtu

 

k  zapůjčení u J. Š
pytka nebo 

M. H
rudkové. 

Komunikujeme 

Sledujte
 prosím

 nové webové 

strá
nky obce (w

ww.hostin
.cz) a 

facebookové strá
nky Hostín

i 

(odkaz na webu), 
aktuální 

inform
ace a novinky se budou 

objevovat p
rim

árně
 tam.  

  

Tirá
ž 

R e d a k č
n í r a d a : 

M a g d a 

Hrudková, Karolina Lešč
išin

ová 

Náklad: 150 ks 

Uzávěrka: 28.5.2016

Pro vš
echny „nejen“ hostíň

áky, p
ro ty,

 které zajím
á, co se

 dě
je v n

aší
 malebné vesničc

e.
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N a še m u m l á d í p ře j e m e 

úspěš
ný start do nového 

školního roku. Zejména všem 

prvňáčkům, ale třeba taky 

“školkáčkům” a prostě všem, 

pro které něco nového začíná. 

Co je v tomto vydání  

Rozhovor nejen se Standou 

Honzíkem, re
portáž

 z dětského 

tábora, povídání o Milanovi, 

starostovy starosti, 
začátek 

i lu
s t rovaného p ř íběhu o 

Gosteňovi další zajím
avé a 

užite
čné info. 

Komunikujeme 

Sleduj te pros ím webové 

stránky obce www.hostin.cz a 

facebookové stránky Hostíni, 

aktuální informace a novinky se 

se objevovují prim
árně tam.  

Tiráž
 

R e d a k č n í r a d a : M a g d a 

Hrudková, Karolina Leščišinová 

Náklad: 150 ks 

Uzávěrka: 29.8.2016

Pro vše
chny „nejen“ hostíňáky, p

ro ty, 
které zajímá, co se dě

je v n
aší 

malebné vesničce.

Cesty x bolesti 

Jednoho dne u nás zazvonil. H
ledal, kde 

by mohl na noc rozloži
t svůj stan. 

Starosta svol i l 
a kra jánek mohl 

přenocovat v Parku. Dostal př
íděl vody, 

trochu elektrik
y, výborný buřtg

uláš 
od 

paní starostové a ráno i snídani.  

Navečer jsme se na něj vrhly my. O
n to 

totiž nebyl obyčejný krajánek, který si 

jen tak mýrnyxtýrnyx vyšlá
pl na náš 

hostínský kopec. Milan Dzuriak , 

jedenadvacetile
tý milovník sportu, 

juniorský mistr 
republiky ve skoku 

vysokém, putoval přes Hostín v  rámci  

své charita
tivní akce Cesta proti b

olesti. 

Milanovi se totiž rozplynul jeho sen žít 

atletikou, když 
mu diagnostikovali 

neléčitelnou Bechtěrevovu nemoc. 

Rozhodl se ale, že se nepoddá a půjde i 

pře
s své bolesti 

plnit 
sny jiný

m 

handicapovaným dě tem. Pořá
dá 

charita
tivní akce s výtěžk

em až 180tis. 

Kč. Vloni díky jeho cyklistickému výkonu 

umožn
il dvěma Jirkovským dětem zažít 

radost: Matouš jel na 4denní výlet do Paříže
 a Zdenda získal 

elektric
ký vozík. Letos si Milan vybral nevidomou Terezku, která si 

přeje klávesy, mobil a tiskárnu pro nevidomé a Stáníka, který 

potřebuje elektric
ký invalidní vozík a přeje si notebook, aby 

mohl sledovat oblíbený hokej. Milan letošn
í druhý ročník 

ozvláštn
il a místo na kole se vydal na náročnou pěš

í túru ze 

Sněžk
y do Jirkova (pře

s 300 km). Š
el úplně sám a občas se 

k ně
mu někdo na chvíli p

řidal. N
a Hostín za ním přij

eli na chvilku 

rodiče se dvěma bratry. Cestu si zpestřil t
ím, že

 zdolával různé 

kopce – nejen Sněžk
u, ale i Říp, Milešo

vku, Hostín. Setkání 

s Milanem byl povznášející zážite
k, plný pozitivní energie, pokory 

a ochoty pomáhat jiným. On sám si pobyt u nás nesmírně
 

pochvaloval a dokonce milou pohostinnost Hostína zdůraznil ve 

svých zápiscích z cesty. Chcete vědět o Milanovi a jeho projektu 

víc? Sledujte ho na facebookovém profilu Cesta proti b
olesti. M

y 

pokládáme za čest, že
 zařadil H

ostín do své tra
sy! Hodně štěstí!

vychází čtvrtletně

3. vydání
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Obec Hostín Vám přeje příjemný advent, ničím nerušené 

prožití vánočních svátků, pohodové rozloučení s  rokem 

2016 a veselý a šťastný vstup do roku 2017! Součástí 

každých novin je i malá pozornost :-). 

Děkujeme za podporu, spoustu pozitivních a inspirativních ohlasů a 

těšíme se na další kalendářní rok plný zajímavých a příjemných akcí, 

setkání a společenské pohody v naší obci. 

HOSTÍN
SKÉ NOVINY

Co je v tomto vydání  

Nově mají noviny 10 stran! 

Najdete zde osobnosti Hostína 

P a v l a C o u f a l a a P a v l u 

H á j k o v o v o u , a n k e t u s e 

zastupiteli, starostovy starosti, 

nový díl příběhu o Gosteňovi,  

vzpomínky na akce za poslední 

3 měsíce, novinky v obecních 

vyhláškách, pár statistik a další. 

Mikuláš, čert a anděl 

Zájemci o návštěvu čerta  a 

Mikuláše dne 5.12.2016 se 

mohou hlásit u Miroslava 

Vaňka, telefon  774.798.095, 

nebo u Rendy Fleischmanna, 

telefon 604.791.139. 

Co příště ? 

Rádi byste četli i ně
co jiného ? 

Pošlete nám vaše náměty na 

články (popř. rovnou hotové 

č lánky) , které můžeme v 

novinách publikovat. Rádi se 

budeme zabývat podepsanými 

náměty. Uzávěrka 4. čísla bude 

20.února 2017. Příspěvky a 

náměty posílejte na email  

obecniurad@hostin.cz nebo 

magda@hostin.cz 

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

Tiráž 

Redakce: Magda Hrudková, Karolina Leščišinová 

Editor: Honza Špytko 

Přispěvatelé: Honza Špytko, Vašek Hlůže  

 

Grafická úprava a sazba: Adam Leščišin  

Náklad: 150 ks  

Uzávěrka vydání: 29.11.2016
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Když jsme přemýšlely, jak pojmout další číslo Hostínských novin, 

napadlo nás, že by vás mohlo zajímat, co se nám dochovalo o 

Hostíni z  dřívějších dob, a ohlédnout se tak trochu zpátky do 

minulosti. Nevíme, kolik z  vás vidělo, či dokonce četlo hostínskou 

kroniku (někdy je dost obtížné některé pasáže rozluštit), a tak se 

pokusíme shrnout pár informaci, které jsme se zde dočetly. Snažily 

jsme se shromáždit i další informace a fotky od různých zdrojů a 

pamětníků a věříme, že to co jsme se dozvěděly, bude pro vás stejně 

zajímavé, jako ta vyprávění, u kterých jsme byly osobně.  

Kronika, ač založena roku 1885, mapuje některé události již od roku 

1825 a od roku 1935 mapuje měsíčně počasí, sleduje činnost 

územní samosprávy, obecní záležitosti, úmrtí či narození v  obci, 

činnost spolků a například i houbařské podmínky v  daném roce. 

Určitě do ní nahlédněte, je to zajímavý zážitek. 

Kroniku počal psát Václav Kulman a události od roku 1922 zapisoval 

Václav Studnička, učitel a kronikář. První roky zaznamenávají 

především časté požáry, období sucha či krupobití. Od roku 1866 

začalo budování školy na Hostíni panem Lagnerem z Košátek. 

Slavnost u příležitosti položení základního kamene se konala 26. 

dubna, pamětní list spolu s  penězi byl vložen byl do jamky 

základního kamene.  
Pokračování na následující straně

HOSTÍNSKÉ NOVINY

Co je v tomto vydání  

Historie Hostína z vyprávění 

pamětníků, velikonoční tradice, 

harmonogram obecních akcí a 

vzpomínky na ty nedávno 

uplynulé, pokračování příběhu 

Ghosteně a další zajímavosti.    

Co příště ? 

Rádi byste četli i něco jiného ? 

Pošlete nám náměty na články 

nebo i hotové články, které 

m ů ž e m e v n o v i n á c h 

publikovat. Rádi se budeme 

zabývat podepsanými náměty. 

Uzávěrka příštího čísla bude 

20. května 2017. Příspěvky a 

náměty posílejte na email  

obecniurad@hostin.cz nebo 

magda@hostin.cz 

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

Tiráž 

Redakce: Magda Hrudková, Karolina Leščišinová 

Editor: Jan Špytko 

Přispěvatelé: Jan Špytko, Václav Hlůže  

Grafická úprava a sazba: Adam Leščišin 

Registrace: Povoleno MK ČR, číslo E22764 

Náklad: 150 ks 

Uzávěrka vydání: 28.2.2017

Obec Hostín hledá 

zaměstnance na údržbu 

veřejné zeleně 

Vzhledem k tomu, že Úřad 

práce v letošním roce znatelně 

omezil možnost dotovaných 

veřejně prospěšných prací, 

h l e d á m e s e z ó n n í h o 

zaměstnance, jehož hlavní 

pracovní  nápní bude práce s 

křovinořezem a bubnovou 

sekačkou. Bližší informace u 

starosty.

vychází čtvrtletně 5. vydání  19.5.2017
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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 

Redakce: Magda Hrudková, Karolina Leščišinová 

Editor: Jan Špytko 

Přispěvatelé: Václav Hlůže, Leona Minaříková, 

Marie Fišerová 

Registrace: povoleno MK ČR, číslo E22764 

Grafická úprava a sazba: Adam Leščišin 

Náklad: 200 ks 

Uzávěrka vydání: 15.5.2017
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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 NOVINYCo 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 

Redakce: Magda Hrudková, Karolina Leščišinová 

Editor: Jan Špytko Přispěvatelé: Václav Hlůže, Stanislav Tatar, Olga 

Kadlecová, Helena Zubíková 

Registrace: povoleno MK ČR, číslo E22764 

Grafická úprava a sazba: Adam Leščišin 

Náklad: 200 ks Uzávěrka vydání: 15.9.2017
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HOSTÍNSKÉ NOVINY

Co je v tomto vydání  
Tématické povídání o adventu 

a Mikuláši, další vzpomínky na 

historii Hostína, něco málo pro 

malé děti, inspirace pro větší 

děti a další příběh Gosteně a 

jeho přátel. Hezké čtení a ještě 

hezčí svátky vám všem…   Gratulujeme Pavlu 
Coufalovi !  V sobotu 9.12. Pavel vyhrál 

Mistrovství ČR ve šplhu a stal 

se opět Mistrem republiky pro 

rok 2017 v kategorii senioři. 

Velká gratulace a spoustu 

energie do dalších sezón…   
     

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 8. čísla bude 

přibližně 15. března 2018. 

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 
Redakce: Magda Hrudková, Karolina Leščišinová 

Editor: Jan Špytko 
Přispěvatelé: Václav Hlůže, Stanislav Tatar, Leona 

Minaříková, Lucie Špytková 
Registrace: povoleno MK ČR, číslo E22764 

Grafická úprava a sazba: Adam Leščišin 

Náklad: 200 ks 
Uzávěrka vydání: 10.12.2017

S ČERTY JSOU ŽERTY!  

Povídání s Hostínským Mikulášem 

Každý rok vyráží do ulic Mikuláš, Čerti a Anděl, aby potěšili ty 

nejmenší obyvatele Hostína, zachovali tradici a v neposlední řadě si 

užili spoustu legrace. Možná jsou Vám povědomí, ale věřte, že v očích 

dětí jsou skuteční a tak to zůstane i v tomto článku.  

 

Mikuláši, předem Ti chci poděkovat, že sis na nás našel chvilku. 

Jak vlastně probíhají přípravy na Hostínskou nadílku?  

Je mi potěšením. Málokdy se stane, aby Svatí mohli promlouvat do 

médií. :-) A k tomu času – přípravy jsou v plném proudu a opět je to 

pro celou naši družinu poměrně náročné.  Na začátku listopadu se 

spolu s Andělem snažíme sehnat čerty. Jsou to nezbedové, stále se 

někde poflakují a každý rok vyhrožují, že místo za dětmi půjdou do 

hospody. Nakonec se nám vždy podařilo je přemluvit a věřím, že i 

letos budeme úspěšní. Však oni si cestu k nějakému tomu pekelnému 

moku najdou i během nadílky. 

Je opravdu nutné, aby Vás čerti doprovázeli? Přece jen, děti se 

bojí, někdy pláčou…  

Jde o rovnováhu, která musí být všude, v  přírodě i v  dodržování 

tradic. Dokud kapitoly v Knize hříchů přibývají, mají čerti v mé družině 

své čestné místo. Ovšem musím podotknout, že zpravidla necháváme 

děti u svých rodičů. 

pokračování na další straně…
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HOSTÍNSKÉ NOVINY

Co je v tomto vydání  

O našich lípách a Hostíně v 

médiích, co se událo i co se 

chystá, akce pro děti nejen na 

jaro/léto, rozhovor s Tondou 

Linkem, starostovy starosti, 

pokračování příběhu Gosteně 

a další zajímavosti.      

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 9. čísla bude 

přibližně 15. června 2018. 

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 
Redakce: Magda Hrudková, Karolina Leščišinová 

Editor: Jan Špytko 

Přispěvatelé: Václav Hlůže 

Registrace: povoleno MK ČR, číslo E22764 

Grafická úprava a sazba: Adam Leščišin 

Náklad: 200 ks 

Uzávěrka vydání: 25.4.2018

O lípách republiky 

Lípy republiky nebo též lípy svobody, jsou stromy, které byly vysazeny 

na počest vzniku  Československé republiky, ale i samostatné České 

republiky. Obecně jsou nazývány  stromy republiky.  Zároveň 

připomínají naši národní svobodu či demokracii. 

Nejvíce výsadeb proběhlo v  říjnu 1919 k  prvnímu výročí vzniku 

republiky, k  10. výročí ČSR v  roce 1928 a rovněž k  50. výročí ČSR 

v roce 1968. Další stromy byly vysazeny zejména při kulatých výročích. 

Sázení bylo většinou spojeno s oslavami, které měly své čestné hosty, 

proslovy i verše. Mnohdy nechyběly školní děti.  

Lípy republiky jsou pro své poselství zařazovány mezi významné 

stromy, některé z  nich již byly vyhlášeny jako památné stromy (dle 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). 

Lípy republiky jsou  živými památníky a zároveň jedinečným 

symbolem připomínající naše národní dějiny. Tyto pamětní stromy 

oslavují vznik našeho státu. 

Hostínská lípa republiky byla zasazena při příležitosti 50. výročí 

založení samostatného československého státu uprostřed návsi u 

požární nádrže. Slavnostního sázení se účastnila prakticky celá obec. 

pokračování na další straně…
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Událo se na Hostíni

30.4.2018 - stavění májky a pálení čarodějnic  

I přes silný vítr, meteorologické výstrahy a obavy z možností šíření 
požáru připravili místní borci jak skvělou hranici na pálení čarodějnic, 
tak dosud nejvyšší májku, kterou jako vždy jen vlastníma rukama za 
pomoci bidel vztyčili nad hostínské střechy.  

Děti převlečené za čaroděje a čarodějky si udělaly svoje figurky, které 
pak pod dozorem hlavní čarodějnice spálily na hranici. Oheň v utišeném 
větru žádné škody neudělal a všichni si užili krásné a nerušené pálení 
čarodějnic doplněné nezbytným občerstvením.  

26.5.2018 - jarní tenisový turnaj smíšených čtyřher  

Ačkoliv jarní zahajovací tenisový turnaj kolidoval s turnajem 
volejbalistů, přesto se zúčastnilo pevné a stálé tenisové jádro a přibylo 
i pár nových tváří. Počasí standardně přálo a vynikající chuťovky od 
Gastro týmnu posilovaly výkony všech hráčů. Děkujeme zároveň za 
krásný tenisový dort paní Aleně Mejzrové. 

Výsledky: 1. Místo Karolina Leščišinová & Marek Tichý, 2. Místo David 
Borecký & Standa Honzík, 3. Místo Ondřej Zloský, Josef Duchan. Velice 
gratulujeme nejen vítězům, ale i všem zúčastněným ! 

2.6.2018 - dětský den  

Ohlédnutí za dětským dnem nás nutí opět přemýšlet nad silným větrem, 
který nám zhatil chystané skvělé překvapení pro naše nejmenší. Ale 
nebudeme záměr prozrazovat, třeba za rok foukat nebude :-). I tak si 
děti užily odpoledne plné zábavy, soutěží, radosti a odměn. Tradiční i 
nové disciplíny se rozprostřely na hřišti i v parku, děti tak nejen plnily 
řadu úkolů, ale také si prošly celý krásný volnočasový areál. Akce se 
opět zúčastnilo přes 90 dětí a všechny se skvěle bavily… 

23.6.2018 - 2. ročník Hostínského triatlonu  

400m plavání, 21 km kolo, 3,5 km běh – trasa, kterou i letos zdolali 
místní i přespolní sportovci, pokořili své vlastní rekordy, všichni se 
nakonec šťastně vrátili a všechny to moc bavilo :-) 

Řeč je o druhém ročníku Hostínského triatlonu, kterého se tentokrát 
zúčastnilo 22 startujících a 21 do cíle doběhnuvších… Startovalo se ve 
třech kategoriích – muži do 40, muži nad 40 a ženy. Vítězům patří velká 
gratulace a obdiv, stejně jako všem, kdo se do závodu pustili – mnozí 
poprvé, ale jistě ne naposled! 

Kategorie muži do 39 let: 1. Pavel Chlad, 2. Ctibor Kačer, 3. Ondřej Zloský  
Kategorie muži nad 40 let: 1. Pavel Vabroušek, 2. Štefan Bajzik, 3. Tomáš Černý 
Kategorie žen: 1. Pavla Šedivá, 2. Eva Zloská, 3. Eva Černá 

Děkujeme také velkému množství dobrovolníků a Gastro týmu, kteří pomáhali s přípravou, organizací a 
udržováním pitného i jídelního režimu !
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23.6.2018 – letní degustace vín 

Na vyhlášení vítězů triatlonu pozvolna navázala III. Degustace vín, kterou 
i tentokrát připravil Tomáš Trejbal. Protože jediný večer, kdy bylo od 
dubna do září v noci chladno a deštivo, připadl právě na 23. června, 
nemohli jsme degustaci udělat jako obvykle v parku, ale choulili jsme se 
v suchu pod střechou altánu na hřišti. Přesto mnozí vydrželi do pozdních 
nočních hodin ochutnávat skvělá mělnická vína. 

Vítězkou degustace se stala Šárka Bajziková. 

21.7.2018 - letní zábava na hřišti 

Taneční zábava na hřišti patří mezi naše tradiční letní společenské akce. Kapela Krédo Standy Hlaváčka 
hrála do noci a všichni se skvěle bavili! 

9.8.2018 - Hostínská letní party 

I letos připravila obec ve spolupráci se společností Agro Liblice party 
v hostínském stylu. Koncert v parku sliboval účast Tria Tomáše Homuty, 
který se zde od loňského roku těší značné popularitě. Jako speciální 
host vystoupil skvělý Miro Žbirka s  kapelou. Hodinové vystoupení 
československé hudební legendy nadchlo úplně každého a nejeden 
posluchač byl překvapen sám sebou, že „opravdu“ zná texty všech 
Žbirkových písní :-) 

Dobrovolné vstupné a výtěžek z občerstvení, které skvěle zastal Jirka 
Holomek se svými pomocníky, bylo i letos určeno na dobročinnost – 
tentokrát se vybraly peníze pro 10letá dvojčata s dětskou mozkovou obrnou, které jejich rodiče hned 
v  září využili na měsíční lázeňský pobyt pro obě dívky. Díky Vašim příspěvkům mohly obě absolvovat 
speciální rehabilitaci, která jim umožňuje částečně samostatný pohyb.  

Výtěžek tvořilo dobrovolné vstupné v  celkové výši 57100 Kč spolu s  výnosem z občerstvení, který byl 
12600 Kč. Celkem se tedy rodičům dívek předala částka ve výši 69700 Kč. Děkujeme všem!!!     

8.9.2018 - podzimní tenisový turnaj smíšených čtyřher 

Vrcholný tenisový turnaj sezony se odehrál za krásného počasí v sobotu 
8. září a vyhráli ho samozřejmě ti nejlepší :-). Větší absence nijak 
neovlivnila trvání turnaje až do pozdních odpoledních hodin., a 
příjemné bylo vidět opět navrátivši se hráče, které jsme na turnaji 
minule postrádali.  Zároveň nás všechny potěšil velký zájem diváků, kteří 
tentokrát dorazili. O dostatečnou hráčskou energii a potěšení chuťových 
pohárů diváků se postaral jako vždy skvělý Gastro tým, jehož kulinářská 
fantazie nezná mezí.  

Letošní podzimní turnaj ovládla dvojice Martin Cvrk & Radek Rytíř, 
druhé místo vybojovali otec a syn Vašek a  Martin Novákovi a třetí příčku 
obsadili Tomáš Černý a Josef Duchan. Gratulujeme ! 

9.9.2018 - Posezení se Standou Tatarem  

Druhá zářijová neděle patří na Hostíni tradičně seniorům. Setkání u 
muziky bývalého ředitele místní školy Standy Tatara si všichni moc užili. 
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20.10.2018 - oslava 100. výročí vzniku republiky, spojená s tradičním hostínským dýňováním - 

program od 16:00 hodin 

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

Víte, že ? 
2018 – 100 let republiky, 168 let od narození TGM (7.3.1850) 

Letošní říjen je pro Českou republiku 
významný především připomenutím si 
100. výročí založení republiky. My 
p ř i n á š í m e p á r i n f o r m a c í o 
nejdůležitějším člověku té doby – 
Tomáši Garrigue Masarykovi. 

Masarykova matka Terezie (kuchařka) 
uměla lépe německy než česky a jeho 
otec Jozef (slovenský koč í ) byl 
negramotný, číst a psát ho naučil až sám TGM. 

Původně se jmenoval slovácky Masárik. Příjmení si změnil na Masaryk na gymnáziu. 

Ve Vídni, po vyloučení z brněnského gymnázia kvůli odmítání chození ke zpovědi, vrcholí jeho romantické 
vlastenectví. Jako člen Českého akademického spolku přijímá druhé jméno Vlastimil a aktivně se zde 
účastní českého života. 

Během studijního pobytu v Lipsku se roku 1877 seznámil se svou budoucí ženou, Američankou Charlottou 
Garrigue  a roku 1878 se s ní v New Yorku oženil. 

Velký zájem i v  zahraničí vzbudila jeho vědecká práce, na základě které se stal docentem. Týkala 
sociologického pohledu na sebevraždu (v té době bylo toto téma tabu). 

Profesor Masaryk zval mnohé studenty na procházky, při nichž debatovali o filosofii, nechával se od nich 
doprovázet domů, pokud měli zájem si s ním pohovořit, a často následovalo písemné pozvání na večeři u 
Masaryků, kde se filosofické diskuze živě účastnila i Charlotta, což bylo v té době něco nevídaného. 

Po padesátce ani kapka alkoholu, byl abstinentem. 

Miloval švestkové knedlíky s mákem,  černou kávu, snídal ovesnou kaši. 

Dvakrát v týdnu se na zámku v Lánech promítaly filmy, většinou kovbojky, které byly u TGM oblíbené díky 

lásce ke koním 

K jeho osmdesátým narozeninám byl roku 1930 přijat zákon o zásluhách T. G. Masaryka obsahující větu 

„Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát“  

Pohřeb TGM trval devět hodin 

TGM byl sedmnáctkrát navržen na Nobelovu cenu míru

Co nás čeká a nemine
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Hostínský tábor 
Táborová fotogalerie vám poodhalí letošní Hostínský tábor pro děti ve stylu Pevnosti Boyard a drtivé 
porážky. Dvacetdevět dětí statečně a odvážně bojovalo nejen s velkými horky, ale především s překážkami 
na výletech v Tep Factoru, Duhové parku, na horolezecké stěně, v  Řepínském dole či při závěrečném 
plnění úkolů přímo v hostinském Boyardu zde na hřišti. Úžasnou workoutovou exhibici na rozloučenou na 
konci tábora předvedli borci z Mělníka spolu se šampionem z Nové Paky. Úplný závěr si nejen děti, ale 
kdokoliv se chtěl přijít podívat, užily v hostínském letním kině při promítáním filmu Špunti na vodě,  Velké 
díky všem, kteří pomáhali při organizaci tábora, zvláště pak F. Hoření, Alena Hrudková, Lucka Špytková  + 
teta Katka.   
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Starostovy starosti 
Aneb Honzovo zamyšlení nad věcmi starostovskými… 

Protože se v těchto dnech vše točí kolem oslav naší státnosti, dovolte i mně 

pár slov na toto téma. V Hostíni na rozdíl od všech okolních měst a obcí 

nebudeme k letošnímu výročí sázet žádnou lípu. Původní představa zasadit 

lípu na nejvyšším bodě, tedy na vrcholu Hostinné vzala za své z  důvodu 

nesouhlasu vlastníka pozemku. Takže lípu můžeme vysadit následně, třeba 

ke 105.výročí vzniku republiky :-).  

Využil bych ale toho, že Tonda Linek studoval místní kroniku a našel zde 

řadu zajímavých faktů s tímto tématem souvisejících. O situaci kolem 1. světové války a o skutečnostech, 

které nakonec umožnily z  původní představy jakési autonomie v  rámci Rakousko-Uherska vznik 

samostatné republiky, již asi bylo řečeno vše. Z Hostína, který v  té době měl kolem 450 obyvatel, se 1. 

světové války zúčastnilo 78 občanů.  Z toho 12 padlo či bylo prohlášeno za mrtvé a 5 zemřelo na válečné 

útrapy.  Další 6 během války padlo do zajetí a 3 dokonce prošli Legiemi.  Na jejich památku nechal místní 

spolek divadelních ochotníků na místě bývalého kálku u Pomahačů postavit Pomník padlých. Jeho 

slavnostní odhalení proběhlo 23.9.1934 za účasti poslance Republikánské strany, představitelů Sdružení 

legionářů a národních osvoboditelů a místních činovníků. Součástí slavnosti byl i průvod se Sokoly, hasiči, 

alegorickými vozy a divadelními scénkami ze života válečníků. Letos pomník prošel renovací a uvidíme, 

zda stávající podoba bezprostředního okolí je podobou konečnou.   

Ovšem asi první „státnický“ počin byla přednáška „Náš úkol ve statě Československém“, která proběhla již 

v listopadu 1918 pod taktovkou tehdejšího starosty Josefa Rytíře a místního učitele p.Studničky.  V dubnu 

1919 pak byly pokáceny staré akáty u kapličky a konkrétně 13.4.1919 pak proběhla opět „republiková“ 

slavnost – průvod od školy (učitelé Hynek Sklenář a Jan Vojna) ke kapličce, kde za proslovů byly vysázeny 

2 lípy svobody. Ty samé lípy pak byly pokáceny v 60.letech. 

V  témže roce, tedy 1919, pak položen základ dnešního vzhledu návsi, když zde byly vysázeny ořešáky, 

které jsou od té doby průběžně obměňovány. A v  roce 1919 ještě bylo zvoleno první „samostatné“ 

zastupitelstvo se starostou Janem Jakubinským a členy: Vaňura, Bouda, Borecký, Ponocný, Linek, 

Chrudimský, Jakubec, Postránecký, Rait, Zákorová a Přibylová.  

Místní kronika, která zachycuje období 1885 – 1964,  vůbec popisuje řadu zajímavých faktů, můžete se zde 

dočíst o extrémním suchu v roce 1921, na základě kterého byla s pomocí proutkaře vykopána studna u 

Pomahačů (dnes č.p.46). Nebo o mrazové pohromě na jaře 1929, kdy pomrzla většina ovocných stromů. 

Mimochodem ty staré jabloně podél silnice na Liblice a Vrutici jsou z roku 1952.  Dočtete se zde o stavbě 

okresní silnice v  roce 1923 či o tom, že obec byla elektrifikována až v  roce 1946. Kronika začíná v  roce 

1885, končí rokem 1964 a její naskenovanou podobu najdete na webových stránkách obce. A bylo by 

velmi dobře, pokud by se mezi současníky našel někdo, kdo by byl ochoten v tomto pokračovat.  Ani není 

třeba striktně chronologicky, stačily by dílčí poznámky či vzpomínky, aby i příští generace měly čím 

„listovat“. Takže takový apel na závěr :-).
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V každém čísle Hostínských novin se vám snažíme představit nějakého 
hostíňáka, jehož počínání je nějakým způsobem zajímavé, přitažlivé, 
obdivuhodné či inspirativní. Tentokrát přinášíme medailonek 
osmnáctileté Lucíe Vítové - juniorské atletky, která na nás velmi 
zapůsobila krásným a upřímným vyjadřováním o svých pocitech a 
především svou zdravou cílevědomostí mísící se s nevídanou pokorou. 
Lucka je běžkyně a její doména je běh na 400m a nově na 800m. 
Studuje na Gymnáziu J. Palacha v Mělníce a příští rok v květnu skládá 
maturitní zkoušku a chystá se do Prahy jak za studiem, tak za sportem. 

Lucko, jak jsi se dostala k běhání? 
Šest let dělám atletiku v Sokole na Mělníku, ale celé to začalo kdysi na 
závodech na Vyhlídce, když mi bylo asi pět let a tyto závody na 300m 
jsem vyhrála. Běhání mě vždycky moc bavilo, i když po svém prvním 
vítězství jsem běh opustila a vrátila jsem se k němu za nějakých 5 let. 
Nastoupila jsem na mělnické gymnázium a začala běhat v Sokole. Chvíli 
jsem to zkoušela i v  Praze v  atletickém oddíle, ale  časově ani kvůli 
dopravě to nešlo. Mám tady svého trenéra Igora Veterníka, kterému 
plně důvěřuju, rozumíme si a on mě velmi dobře zná. Mimo to ještě 
spolu vedeme  2x týdně atletickou přípravku pro děti od 8 let. 

Jak vypadají tvé tréninky? 
Když mám sezónu a jsou závody – tj. v zimě leden, únor a v létě květen, 
červen – trénuju 6x týdně. Do toho jsou o víkendech závody. Jinak mám 
v přípravě minimálně 9 tréninků týdně, s trenérem jsem alespoň 2 hodiny denně.  Letos to ale bylo přesně 
naopak. Běhám nejvíce v parku na Polabí, někdy za Sokolem na ovále, ale tam mi moc nevyhovuje povrch. 
Jeden trénink mám sama doma, to nejraději běhám k hájovně na Hostíni, někdy v parku kolem jezírka. 
Zkoušela jsem běhat i v lese, ale musela jsem přestat kvůli terénu. Asfalt mi vyhovuje víc.  

Při tréninku jedu všechno – dlouhý běh na 4 km rychle (pro běžce: ideálně cca 4:20 na km), rychlé úseky 
30m, 50m  a 70m,  běhání kopců v parku na Polabí, krátké dlouhé kopce, úseky na dráze několikrát za 
sebou. Mezi úseky nepřecházím, ale vyklusávám. Do posilovny chodím především v zimě.  Jako doplněk 
k běhu dělám různé skoky, jelení skoky, skoky do strany a plavání. Tréninky jsou docela náročné, ale zatím 
to zvládám celkem bez potíží. 

Jaké máš úspěchy a cíle? 
Závodím za Sokol Mělník v juniorské  kategorii na trati 400m, letos nově i na 800m. Mám medaile z 
krajských mistrovství, na republikových šampionátech se držím kolem 15. místa na 400m. Na trati na 800m 
jsem se kvalifikovala okamžitě na první pokus (12. místo). Cítím ještě rezervy po psychické stránce, je to mé 
slabší místo, lepší pocit mám vždy, když mám více natrénováno. Mám samozřejmě svůj cíl, ten nejvyšší, ale 
už dávno vím, jak moc je těžké toho dosáhnout, tak si plním dílčí cíle, jako je dostat se na mistrovství 
republiky, i přes horší tréninkové podmínky, které nyní na Mělníku mám - např. tréninkový oval není 
dostatečně dlouhý, má jen 300m a v mé rychlosti z něho v zatáčkách vybíhám mimo trať. 

Vypadá to, že nemáš žádný volný čas, co tví vrstevníci? 
Pořád mě běhání moc baví, baví mě se tomu věnovat na plno, raději více než škole. Gymnázium je pro mě 
moc všeobecné, srovnala jsem si to v hlavě a momentálně upřednostnila sport, ale vím, že to tak nemusí 
být pořád. 

pokračování na další straně…

O rychlosti a cílech Rozhovor s Lucíou Vítovou
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Mám více možností co dál – baví mě hudba, běh a jazyky… Atletiku chci mít jako koníčka, vím, že stačí 
málo a člověk se sportem přestane ze dne na den. Proto si chci vybrat povolání, které bude v  tomto 
ohledu trvalejší, jistější. Přesto se teď chci běhání ve volném čase věnovat na plno. Budu se příští rok 
přesouvat i kvůli škole do Prahy. Nyní hostuju za pražskou Spartu (štafety), kde by byl zájem, abych zde 
pokračovala, ale uvidí se, zda budou i další nabídky.  

Baví mě nemít volný čas, vlastně ani nevím co moji spolužáci/vrstevníci celé dny dělají. V závodní sezoně 
už nelze mít volný víkend, občas mě to mrzí, ale nakonec to rychle přejde. 

Těžko se mi baví s nesportovci, nejde jim říct např. teď se mi nedaří v  trénincích. Běžní spolužáci tomu 
nerozumí, neví o co jde.  Mám velmi náročné tréninky, o kterých konkrétně radši nechci ani mluvit. Když 
jsem nespokojená, tak o tom nemluvím,  jsem ráda, že se  kamarádi neptají, ale na druhou stranu,  když se 
mi konečně něco povedlo po velkém úsilí, radost kamarádů nebyla tak veliká jak jsem čekala, protože  
vlastně ani nevěděli jakou  obrovskou práci mi to dalo. 

Rodiče mě vždy podporovali a podporují, o náročných trénincích jim ale taky radši nepovídám, vím, že by 
je to třeba trápilo. Ani moc nechci, aby se jezdili dívat na závody.  

Příští rok pro tebe tedy bude zlomový? 

AAno, budu řešit školu, přestup a  jak a kde pokračovat dál. Tento rok resp. dva by měly být můj vrchol. 
Vloni jsem absolvovala dvě mistrovství republiky. Moc bych si přála s  mým současným trenérem 
dosáhnout nějakého fakt velkého úspěchu, mít radost ze závodů, dostat se do finále.  Vím, že mám rezervy. 
Zatím byly závody dobré, ale ne ještě tak, jak by mohly být. 

Milá Lucko, držíme Ti moc pěsti a přejeme mnoho nejen sportovních úspěchů a zážitků. Věříme, že Tvé cíle 

se Ti splní. 
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Probuzen po 800 letech… Příběh na pokračování od Václava Hlůžeho 
První, druhý, třetí a čtvrtý plátek bobkového listu hodil do hrnce s masem, jež hodlal uvařit tak, aby se 
rozpadalo. Čekal návštěvu. A to poměrně vzácnou. Proto se do přípravy poledního jídla pustil sám. Chtěl 
mít jistotu, že vše bude perfektní. Pravda. Brambory se mu nepodařilo oloupat tak dohladka, jak to 
zvládala lehce jeho hospodyně, ale svým tvarem jistojistě zaujmou. Ani to  maso nebude tak doměkka, jak 
si původně plánoval, neb měl dopoledne spoustu jiných povinností, ranní higiena, a tak , počal ho vařit 
pozdě. Nicméně nevadí, má bylinky od Marca a s nimi dodá jídlu nezapomenutelný punc dokonalosti. Tak 
sea zápalem profesionála dochucoval obsahy rozličných šuplíčků s kořením, že by si při té rozmanitosti 
domací mázlíčci Čapkovic Pepika kousali drápky závistí.  Po půl hodině měl takřka hotovo a věda, že tu 
Eliška bude s navštěvou cobydup, neváhal servírovat na stůl. Ať pak jako neruší. První se ve dveřích 
objevila Eliška. „Hola otče, vedu hosta, zdalipak je jemu pocta v podobě syté krmě vařena?“ 

Gosteň své aha protáhl, takže reagoval v podstatě přirozeně. „Aaaha, ano, milá dcero, vše je myslím 
připraveno. Až povedeš jej do světnice v místě kde je velká svíce, oklepej si prosím boty, buď tak laskavá 
ju? Kdo to má furt uklízet. Ano to Ty.“ Elišce se mírně protáhly uši překročením jisté mnoho korektnosti 
elfího světa, ale naštěstí si nyní nemohla nahlas stěžovat, jelikož musela uvéct společného vzácného 
návštěvníka…. „Dovol milý otče vřele, abych představila hosta směle, jímž není nikdo menší než, než bratr 
otec lido kněz….“ (v duchu říká si: „Škoda je to kus!“) však nahlas jen: „Pan Janek Hus.“  

Gosteň samozrějmě už tuto dobu nezažil, byl v elfím světě, a o Husovi slyšel a už byl i v době po něm, 
stejně tak v daleké budoucnosti….proto reagoval občas trochu nepochopitelně…. 

„Vítám vás (https://www.youtube.com/watch?v=2vnSc4NjCkw).“ Kvíz o tisíc korun, kdo uhádne první, z 
kterého filmu to znáte. 

Pan Jan Hus se při těch očekávaných vítacích slovech neadekvátně zarazil. Byl vnímavý, proto mu neunikl 
nádech nejen radosti, nýbrž zárověň i smutku a jisté Nostalgie, jež nemohl pochopit…. Hned se ale 
otřepal a svému hostiteli nabídl pravici. Gosteň usadil hosta a jeho i svou dceru pobízel k jídlu se slovy „ať 
to nevystydne….“ samozřejmě byl zvědavý, jak bude Janu, který se postavil za obyčejné lidi a dobu vlády 
světských a hlavně církevních prominentů hodnotil ve svých kázaních velice příkře, chutnat. Než začli, ještě 
klábosili. 

pokračování na další straně…

Pozvání 
Srdečně vás zveme na oslavu 100. výročí republiky, kterou jsme spojili s tradičním dýňováním. Přijďte si 
v sobotu 20.10.2018 od 16 hodin na dětské hřiště naší obce vytvořit dýně, které poté rozmístíme 
podél cesty na návsi. Následně na nás čeká mimo jiné balonkový průvod a občerstvení. 

Program: 

16:00 dlabání dýní, opékání buřtů na hřišti  

Předání pamětních hostínských keramických listů lip účastníkům oslavy  

Balónkový průvod k pomníku  

Položení věnce u pomníku  

Slavnostní vypuštění balónků  

Ohňostroj  

Průvod k Obecnímu úřadu a obecní hospůdce, kde bude zajištěno občerstvení
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„Tak povězte Jene, můžu ti tak říkat viďte? Co vás přivedlo až z Prahy k nám, na venkov?“ Hus jako by 
otázku čekal, hbitě odpověděl… „Je vám známo , že jsem vždy kázal proti, mírně řečeno, neadekvátnímu 
chování církvních hodnostářů. Zprvu jsem měl podporu jak u arcibiskupa Zajíce, tak především u krále 
Václava IV. a hlavně jeho ženy Žofie. Ale nyní, je na mě vydána klatba, si v Praze brzo ani neškrtnu.“ Gosteň 
se zadíval skrze něj někam do daleka a smutně pokýval hlavou. Pak jako duchem nepřítomen odpověděl: 
„Ano, vy to nebudete.“ Přeslechl Eliščino upozorňující zakášlání a dál pokrčoval: „Nevěšte hlavu, mám dva 
kamarády mimo Prahu na jihu a ti vám kazání alespoň na nějakou dobu umožní. Sídlí na Kozím 
hrádku.“ „Na čem?“, vyděsil se Hus. „Chcete mě znemožnit, člověče?“ Hořekoval. „Kdepak, nebojte! Je to 
počestné místo. Ale rád bych vám dal jednu radu, ač si myslím, že ji neuposlechnete. Kdyby přišlo někdy v 
budoucnu pozvání, řekněmě tak za dva roky, někam do zahraničí, abyste obhajoval své názory. Odpusť si 
tu cestu! Bylo by to pošetilé…“ Jan moc nechápal, ale protože nestihl ani posnídat, sám ukončil hovor s 
tím, že má hlad jako vlk, a proto by rád ochutnal tu libě vonící krmi. S přáním dobrého chutnání se dali do 
jídla. Netrvalo však ani minutu a Hus znatelně zbledl posléze zrudl a dobré tři minuty jen valil oči a s 
otevřenou pusou slzel na Gosteně. Když se napil vínka a trochu zmátořil…. Koktavě pravil: „Bratře!! Co to 
je v tom jídle? Pálí to jako čert, byl jsem přesvědčen, že hořím.“ Gosteň opět smutně odpověděl: 
„Chalapeňos…“ V duchu si pak jen říkal… to jsou, milý otče, takový papričky….dvacet let po tvojí smrti Češi 
dokážou světu dvě věci. První z nich bude, že jsou nepřekonatelní bojovníci, když se do toho dají. Tou 
druhou je fakt, že si nedovedou vládnout sami, proto ta první věc ztrácí na důležitosti…  za dalších 78 let 
po tvojí smrti  objeví oficiálně mořeplavec pod španělskou vlajkou nový svět… a odtud, odtud, milý otče, 
pochází jednak  to pálivé (chalapenos), druhak  vše vzrušující, destruující a bezkonkurenční. Janek z 
Husince si nalil poslední číši vína. Evidentně ho to rozpálilo, a tak ještě před rozloučením lamentoval na 
současnou nespravedlnost a nutnou reformu, jak ji popisoval jeho jmenovec Viklef. A že s kamarádem 
Jeronýmem Pražským dosáhnou změny…. Gosteň věděl, že změny opravdu dosáhnou, ale bohužel za dost 
vysokou cenu. A za cenu toho, že Čechy a Morava budou v době po Husitských válkách totálně vyčerpané 
a zaostalé a chudší o dobu počínající renesance. Ale, a to je nutné říci, že s nechutí velkých království 
budou od té doby bráni, jako národ, snímž se holt musí i přes svou malou rozlohu počítat.  
Gosteň se probíral z dřímoty… byl už znovu na svém místě u rybníka. Nad hlavou mu proletěl zas na dálku 
řízený pták, drozd to prý byl a z dáli hrála docela dobrá hudba… Zas se baví. Jen ať se ještě baví.
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Představujeme	nový	regionální	dopravní	systém	PID	Lítačka	

Cestujícím	 v	 městské	 hromadné	 dopravě	

v	 Praze	 a	 ve	 Středočeském	 kraji	 je	 nově	

k	 dispozici	 rozšířená	 služba	 platby	 za	 jízdné.	

Cestující	 mají	 na	 výběr	 mezi	 více	 platebními	

kanály.	 Dochází	 tak	 k	 zásadní	 modernizaci	

stávajícího	 systému	 odbavování	 v	 hromadné	

dopravě.	 Hlavním	 prvkem	 je	 digitalizace	 a	

propojování	systémů.	

Díky	 novému	 odbavovacímu	 systému	 budou	moci	 cestující	 dojíždějící	 ze	 Středočeského	 kraje	 konečně	

využít	 jeden	 platební	 systém	pro	 celou	 jízdu,	 což	 zajisté	 ocení	 více	 než	 100	 000	 osob,	 které	 denně	 do	

Prahy	ze	Středočeského	kraje	dojíždí.		

Na	co	se	můžete	těšit?		

Nově	 si	 cestující	mohou	 zvolit	 nosič	 svého	 dlouhodobého	 časového	 kupónu.	 Buď	 jím	 bude	 jako	 dosud	

Lítačka,	nebo	bude	nově	moci	využít	bezkontaktní	bankovní	kartu	Visa	nebo	Mastercard,	které	jsou	běžně	

v	České	republice	vydávány	a	vlastní	je	většina	obyvatel.	Dalším	novým	nosičem	dlouhodobého	časového	

jízdného	bude	In	Karta	ČD,	který	zajisté	využijí	L,	kteří	cestují	často	vlaky	ČD.		

Dlouhodobé	časové	jízdné	se	bude	nahrávat	na	bezkontaktní	bankovní	karty	nebo	In	Kartu	ČD	stejně	jako	

na	 Lítačku.	 Tedy	 přes	 e-shop	 PID	 Lítačky	 (www.pid.litacka.cz),	 nebo	 jako	 doposud	 na	 přepážkách	 ve	

Škodově	paláci	na	Jungmannově	ulici	v	Praze,	či	v	některém	z	předprodejních	míst	ve	stanicích	metra.		

Nový	e-shop	PID	Lítačky	umožní	nákup	z	pohodlí	domova	a	cestující	 si	budou	moci	zakoupit	 libovolnou	

časovou	 jízdenku	(na	30	dní	až	 jeden	rok)	a	už	si	nebudou	muset	chodit	dlouhodobý	kupón	akLvovat	k	

validátorům	ve	stanicích	metra.	Jízdenka	bude	na	kartě	akLvována	nejpozději	60	minut	po	jejím	zaplacení.	

V	rámci	nového	systému	je	spuštěn	také	zcela	nový	webový	portál	pid.litacka.cz	s	přehledným	e-shopem,	

kde	si	pohodlně	cestující	zakoupí	nejen	jízdní	kupóny,	ale	v	e-shopu	si	taky	bude	možné:		

• nakoupit	jízdné	dle	vybraných	pásem	včetně	kalkulace	ceny	
• nahrát	kupon	na	Lítačku,	bezkontaktní	bankovní	kartu,	IN	kartu	ČD	
• akLvovat	kupónu	online	(již	nebude	nutné	chodit	k	validátoru	v	metru)	
• nastavit	upozornění	na	vypršení	platnosL	kupónu	
• změnit	nosič	během	platnosL	kupónu	
• přes	jednu	registraci	možnost	spravovat	více	účtů	(především	rodiny	a	firmy	pro	své	zaměstnance)	

Se	spuštěním	regionálního	dopravního	systému	PID	Lítačka	mají	cestující	k	dispozici	i	novou	uživatelsky	
přívěLvou	mobilní	aplikaci	PID	Lítačka,	kterou	si	mohou	stáhnout	zdarma.	S	aplikací	PID	Lítačka	umožní	
cestujícím	zakoupit	si	všechny	druhy	krátkodobých	jízdenek	platné	od	několika	minut	až	na	tři	dny.		

Mobilní	aplikace	PID	Lítačka	cestujícím	umožní:	

• nakoupit	jednorázové	jízdné;		

• pozdější	akLvování	jízdného	(při	nástupu	do	vozu);		

• přeposlání	jízdenky	třea	osobě;		

• vyhledávání	aktuálního	spojení	včetně	výluk	a	omezení;		

• zobrazení	akLvní	mapy	zastávek	dle	polohy	uživatele;		

• přehled	parkovišť	komerčních	a	městských	P+R	s	možnosa	okamžité	navigace	na	tato	parkoviště.	

http://www.pid.litacka.cz
http://www.pid.litacka.cz
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Kde byste rozhodně neměli chybět 
Zapište si do diářů a zúčastněte se s námi.  

20.10. oslava výročí republiky a tradiční hostínské dýňování 
1.12. rozsvěcení vánočního stromu 

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 na závěr co se nám líbí a co ne…

Palec nahoru patří tentokrát všem těm, kdo ve svém volném čase nezištně a s radostí přispěli 
svou prací k hladkému a příjemnému průběhu akcí uplynulých. Jmenovitě to jsou zejména: 

Gastro tým – Jitka a Zdeněk se svými kuchařskými kouzly provází většinu hostínských akcí a 
my jsme jim za to neustále nesmírně vděční. Zároveň velmi děkujeme, že vybrané dobrovolné 
příspěvky vždy darují obci, aby se mohly více zpříjemnit  další pořádané akce. 
Václav a Jakub Hlůžovi pro nás připravili už druhý skvělý koncert. Do této akce investují nejen 
značné prostředky, ale i nemálo svého času a energie.  
Jirka Holomek a jeho tým se na koncertě ukázkově starali o plné poháry všech návštěvníků. 
František Hoření připravil na hostínský tábor pro děti skvělou přírodní poznávačku a vyrobil dětem 
chůdy, na kterých se dost vyřádili. 
Tonda Linek, Alena Šimůnková, Maruška Borecká, Zdeňka Škraňková, Maruška Rozboudová, 
Libor Borecký, David Borecký, Honza Špytko, Zdeněk Šulc, Petr Čadek, Adam Leščišin, Ondra 
Zloský, Lucka Špytková… nám pomohli nejen při hostínském táboře, jejich otisk je v  obecních 
akcích vídat tak nějak pravidelně.  

Děkujeme moc! Této pomoci si strašně moc vážíme, bez ní by to na vesnici prostě nefungovalo !  

Takže palec nahoru za to, že děláte Hostín Hostínem! 

A palec dolů: 

Jestli v minulých novinách dostala jeden palec dolů krádež, nebude to tentokrát, bohužel o 
moc jiné. Z 5 chladicích boxů, které se půjčovaly hostům na letním koncertě v parku, aby se jim 
neuvařilo v tom šíleném vedru víno, se vrátily pouze dva. Neskutečné a smutné! Boxy byly pro 
účely pohodlí návštěvníků koncertu pouze zapůjčené. Zloději, kteří tohle udělali, tak nejen věci 
ukradli, ale také připravili dívenky, jimž byl určen výtěžek z občerstvení, o více než 600 Kč, protože 
půjčené boxy jsme pochopitelně museli uhradit. Takové chování nás mrzí a nechceme, aby se něco 
takového opakovalo. Ať si ten, kdo to udělal, šáhne do svědomí… 

Poděkování  
Milé spoluobčané, chci vám prostřednictvím obecních novin velmi poděkovat za podporu, kterou jste mi 
projevovali po mém úrazu. Ať už to byla návštěva v nemocnici, SMS zpráva nebo pozdrav, který Libor vždy 
vyřídil. Bylo to velmi milé a povzbuzující. Věřím, že mi vaše podpora pomohla při uzdravování. 

Vřelé díky, Marie Borecká 


