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HOSTÍNSKÉ NOVINY
Pro všechny hostíňáky, pro ty, které zajímá, co se děje v naší malebné obci.

Tiráž

Podzim je časem dozrávání, sklizně a zejména příprav na zimu. Je to
taky doba nádherných barev a podzimního slunečného svitu, které
dohromady vytvářejí fascinující přírodní obrazy. Barevnost, kterou nám
příroda na podzim nabízí, je někdy až dechberoucí. Vyrazte na
procházky a kochejte se také. Po Kokořínsku, nebo jen třeba u nás,
kolem Hostína, kde je hned několik hezkých míst. Titulní fotka pochází
z 13. září, a zachycuje Hostín z pohledu od Mělníka právě v tom
podzimním západu slunce. No uznejte, tady je prostě dobře…

Aktuální číslo novin pro vás přináší opět zajímavý rozhovor a zamyšlení
starosty, několik užitečných informací, nabídku pro seniory a
samozřejmě shrnutí akcí uplynulých i pozvánku na akce příští.

S radostí přikládáme k tomuto číslu i pexeso, které zobrazuje všechny
obce Sdružení obcí Kokořínska. Hostín na něm samozřejmě nesmí
chybět. Věřím, že potěší velké i malé čtenáře.

Krásné svátky a příjemné čtení !

Co je v tomto vydání
Rozhovor s paní učitelkou
Škaldovou, několik praktických
informací pro děti, dospělé i
seniory, starostovy starosti,
vzpomínky na proběhnuté akce,
další díl Gosteně a spoustu
dalšího.

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 12. čísla bude
přibližně v březnu 2020.
Příspěvky a náměty posílejte na
email obecniurad@hostin.cz
nebo magda@hostin.cz.



Starostovy starosti
Aneb Honzovo zamyšlení nad věcmi starostovskými…

Jednou z mála výhod stárnutí je skutečnost, že člověk si méně připouští
starosti a o to více si užívá drobných radostí. Možná je načase změnit název
rubriky. Mimochodem ono je stejně k zamyšlení, zda slovo starosta má
původ v tom, že se jedná o osobu, která se stará, tzn. dělá si starosti.
Samozřejmě míněno o blaho obce. Se stejně silnou logikou se totiž nabízí
druhé vysvětlení, tedy že se, přinejmenším historicky, jednalo o osobu
starou, viz stařešina rodu, přičemž se poněkud naivně předpokládá, že to
automaticky znamená osobu zralou, zkušenou a rozumnou.

Každopádně asi nejsem sám, komu dělá radost upravenost obce, kde je
znát fungování Tondy Linka. Přitom vůbec nejde pouze o stav zeleně či
úklid listí, ale i o různé opravy, údržbu a nápravu dlouhodobých restů.

Radost mi udělala i skutečnost, že se podařilo dokončit akci, která se vlekla od loňského jara. Jedná se o
domovní kompostéry, které jsou v těchto dnech distribuovány zájemcům.Ale přestože se jednalo o relativně
velkou zakázku, kde zapojila se řada obcí v rámci Sdružení obcí Kokořínska, vysoutěžené ceny rozhodně
nebyly nízké. Cena našich kompostérů, tedy o objemu 1400 l, byla 5.200,-/ks. Samozřejmě je to hrazeno
s pomocí dotace, která v tomto případě činí 85%.

Příjemná je rovněž iniciativa Sdružení obcí Kokořínska, jehož je Obec Hostín členem a které připravilo
pexeso, na kterém je každá členská obec zastoupena 2 fotkami. Pexeso přikládáme k novinám, pokud by
někdo měl zájem, na úřadě budeme mít nějaké navíc.

Zdárně finišuje i příprava zadání veřejné zakázky na stavební úpravy objektu č.p.66, tedy obecní hospůdky
s byty, kde byměly být vyměněny staré nevyhovující výlohy, okna a dveře a udělána kompletní fasáda včetně
zateplení. Takže doufám, že příští jaro bude budova i bezprostřední okolí v novém.

Další připravovanou akcí je vybudování zpevněného povrchu, tedy zámkové dlažby, na cestě
k Volnočasovému areálu. Přestože jsme letos nebyli úspěšní se žádostí o dotaci na opravu místních
komunikací, rekonstrukci této komunikace chceme v příštím roce zrealizovat bez ohledu na dotace.

Nicméně abych dostál názvu rubriky: příliš se nám nedaří zapěstovat ovocné stromy nahoře na Hostinné.
Třešně podél cesty dostaly bytelné ohrádky proti vysoké, nicméně přes usilovnou zálivku řada z nich uschla.
Paradoxně ta zálivka k tomu možná přispěla, neboť v letošním suchu přitáhla různé hraboše a hryzce.
Každopádně uschlé třesně ještě letos vyměníme a tentokrát se pokusíme ochránit pletivem i kořeny. Navíc
vysoká zvěř vzala letos na podzim útokem obecní sad, takže není jiné možnosti, než celý sad dočasně oplotit
lesnickým pletivem.

Přeji všem co nejsvětlejší podzim a těším se na společné setkání 1.prosince !

Nabídka z Městského úřadu Mělník, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální
práce a samosprávy, náměstí Míru 51, 3. patro

Terénní sociální pracovnice pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Nabízím pomoc se zajištěním potřebné podpory po návratu z nemocnice, při zhoršení zdravotního stavu
apod. Pomohu Vám nebo Vašim blízkým se zajištěním sociálních a zdravotních služeb, vyplněním žádostí o
příspěvek na péči nebo na mobilitu, průkaz osoby se zdravotním postižením, zajištění dovážky obědů,
vyřízením nového občanského průkazu, podání žádosti do domova seniorů atd. Situaci můžeme řešit po
telefonu, na úřadě nebo za Vámi ráda přijedu k Vám domů. Samozřejmostí je má mlčenlivost.
Mgr. Dana Poustková, Tel.: 315 635 435, mobil: 731 751 526, e-mail: d.poustkova@melnik.cz.
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Terénní sociální pracovnice pro jednotlivce a rodiny

Konkrétní pomoc spočívá v hledání společné cesty směřující k vyřešení či zmírnění problému, se kterým si
momentálně nevíte rady, např. zajištění finanční pomoci formou sociálních dávek, komunikace s dalšími
institucemi a úřady, spolupráce při zajištění vhodného lékaře pro dospělé a děti, hledání dostupné školy či
školky, informace a kontakty na ubytovny, pomoc v komunikaci s majiteli nemovitostí při získání dostupného
bydlení. V případě potřeby je možné zajistit doprovod a přítomnost při jednání, pomoc s vyplněním
formulářů, aj.
Mgr. Jana Weinlichová, Tel.: 315 635 319, mobil: 603 786 162, e-mail: j.weinlichova@melnik.cz

Lékařská pohotovost v Mělníku

Protože dochází k průběžným úpravám a aktuální informace se mohou vždy hodit, uvádíme několik
praktických informací ohledně lékařské pohotovosti pro Mělník a okolí.

Děti:
ORL – budova polikliniky (pouze při obtížích v dutině nosní, ušní a krční):

Pondělí – pátek: 16.00 – 20.00 Sobota – neděle: 8.00 – 20.00

Ostatní potíže, bolesti břicha nebo úrazy ošetří dětské pohotovosti pražských nemocnic Na Bulovce,
Thomayerova nebo FN Motol.

Dospělí:
ORL – budova polikliniky (pouze při obtížích v dutině nosní, ušní a krční)

Pondělí – pátek: 16.00 – 20.00 Sobota, neděle: 8.00 – 20.00

Vše chirurgické, tedy úrazy, bolesti břicha, apod. – Chirurgická ambulance, pavilon A
Denně včetně víkendů a svátků: 7.00 – 15.30
Po ordinační době musíte do Mladé Boleslavi či Prahy. Mělník ošetří po 15.30 pouze příjmy

dovezené záchrankou.

Ostatní potíže dospělých – Interní ambulance, pavilon W:
Pondělí – pátek: 16.00 – 20.00 Sobota – neděle: 12.00 – 20.00

Čipování psů: povinnost od 1.1.2020

Přinášíme informaci, kterou jistě již mnozí víte, tj. od 1.11.2017 vstoupila platnost novela veterinárního
zákona, která přinesla zásadní změnu pro chovatele všech psů a to konkrétně povinnost jejich čipování
s odloženou účinností od 1.1.2020.

Od 1.1.2020 tedy musí mít majitelé všechny své psy označeny čipem. Tato povinnost se netýká psů, kteří byli
označeni tetováním před 3.červencem 2011 a toto tetování je doposud dobře čitelné. Povinnost čipování je
provázána s platností vakcinace proti vzteklině, pokud tedy pes nebude načipován, nemůže být po novém
roce dle zákona ani naočkován, navíc na každého nenačipovaného psa bude nahlíženo jako na psa
nenaočkovaného proti vzteklině a to i v případě, že pes bude mít v očkovacím průkaze záznam o
provedeném očkování, byť třeba v prosinci 2019. Toto očkování tedy po 1.1.2020 nebude u nenačipovaných
psů úředně platné.

Obec Hostín připravila pro své občany hromadné čipování psů přímo v naší obci. Ve spolupráci
s veterinární klinikou DiamondVet, konkrétně manželi MVDr. Veronikou Mergeščíkovou a MVDr. Marianem
Mergeščíkem, bude provedeno čipování v sobotu 7. prosince ve 13:00 před Obecním úřadem Hostín.
Cena čipu aplikovaná na místě je 400,- Kč/ks.
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O lásce k profesi Rozhovor s paní učitelkou Miroslavou Škaldovou

Působila jako učitelka na Hostíni v útulku pro děti v letech 1974
až 1985. Ve věku 80 let má stále v paměti uložené vzpomínky na
čas, který trávila s Hostínskými dětmi narozenými v 70. letech.
Každé dítko, které jí prošlo pod rukama, pozná dnes bez
zaváhání i po více jak 40-ti letech. Mohli jsme se o tom
přesvědčit na srazu rodilých Hostíňáků, kde jsme se s ní mohli
pozdravit a popovídat. Práci s dětmi milovala, dělala ji srdcem.
Má doma krabice plné vzpomínek, fotografií, obrázků,
pracovních sešitů. Poznámkový bloček plný vyřčených dětských
vtipných poznámek, kterým často a ráda listuje. Ráda vzpomíná
na ten čas.

Jak jste se dostala k práci v mateřské škole, respektive v
Hostínském útulku pro děti?
Trávila jsem hodně času se svými dětmi venku na sokolském
hřišti a přidávaly se k nám děti tam od nás z bytovek. Také jsem
cvičila žákyně mladšího dorostu. A tak mě paní vedoucí z mateřské školy v Liblicích požádala, jestli bych jim
mohla chodit alespoň na pár hodin denně vypomáhat. Měli silný ročník a málo pracovních sil. Souhlasila
jsem a začala chodit v 69. roce na 4 hodiny denně do školky, která v té době sídlila v areálu Liblického zámku.
V r. 1974 jsem nastoupila na Hostín na 8 hodin denně.

Jaké byly tehdy požadavky na to, co musí umět dítě předškolního věku?
Byla individuální péče, celoroční plány. Vyplnili jsme si podle osnov celoroční plán a nechali ho schválit
inspektorkou. Jen pro zajímavost co spadalo do plánu: rozumová, hudební, pracovní, tělesná výchova,
obrana (na tu k nám docházel pan Přibyl). Předškolák tohomusel umět dost. U nás byla výhoda v tom, že jsme
byli jednotřídka. To bylo dobře, protože malí už odposlouchávali, co se učili velcí. Samozřejmě museli znát
barvy, počítat podle libosti, minimálně však do 10. Vozívala jsem sebou i děti z Liblic. Při pracovní výchově
měly děti dětská kladívka, hřebíky papíráky a musely je umět zatlouct do špalíků.

Ráno si děti od příchodu do půl deváté hrály. Pak bylo cvičení, po cvičení svačinka. Po té následovala výuka.
Děti musely být disciplinované, když jsem se potřebovala plně věnovat 10 minut skupince předškoláků,
ostatní musely tiše sedět a vydržet v klidu, aby nerušily soustředění starších. Mnohokrát jsem s dětmi během
hraní dokázala provést rozumovou výchovu, aniž by poznali, že se učí, čímž jsem získala čas a díky
probranému učivu dnes, jsme mohli jít zítra na vycházku o pár minut dříve. Samozřejmě nechyběla
logopedie. Řešily se množiny atd. Také jsme probírali léčivé byliny. Poté jsem zjišťovala, co dětem utkvělo v
hlavě. Na otázku: proč pijeme lipový čaj, mi bylo odpovězeno: „Abychom se pařili“. Ještě dát nad A čárku,
tak to by mě omyli.

Jak jste dokázala udržet disciplínu dětí?
Měla jsem velkou podporu v rodičích. Když bylo potřeba, vždycky jsme se domluvili. Musela jsem být
důsledná. Radívala jsem se i s psychologem, jak se v určitých situacích zachovat.

Kde jste čerpala inspiraci pro hry a učení dětí?
To mě právě bavilo. Čím víc jsem si vymýšlela, tím víc to ty děti zaujalo a bavilo a přijímaly to. A hlavně
všechny pomůcky k výuce mi doma pomáhaly vyrábět moje děti.

Kolik dětí bylo v ročníku?
V nejsilnějším ročníku bylo až 24 dětí.

Na co ráda vzpomínáte?
Měla jsem obrovské štěstí. Pracovala tam Maruška Mejzrová. To byl tak poctivý člověk. Nic jsem jí nemusela
říkat a ona věděla co má dělat, odváděla svou práci tak poctivě...a za pár korun.

pokračování na další straně…
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Jednou semi na žádost, aby chlapec trénoval i doma vázání tkaničky, žemu tomoc nejde, dostalo odpovědi:
„On to nepotřebuje, bude nosit gumovky“. Paní Šmídová ušila tři zástěrky pro děvčata, čímž se ze tří děvčátek
ve školce staly hospodyňky a já tam nemusela být. Jen jsem dohlížela, jak jim jde práce od ruky a s jakou
chutí děvčátka prostírala a usazovala děti k obědu.

V umývárně bylo jedno umyvadlo vyhrazené pro paní uklízečku-školnici. Poprosila jsem jí, jestli by tammísto
kohoutku nemohla dát sprchu, byl tam odtokový žlábek. A když jsme přišli z venku, uprášení z vycházky, tak
jsem děti sprchovala, měly z toho legraci.

V zimě jsme věšeli mrkve a jablíčka na strom pro zvířátka. Chodili jsme sáňkovat. V létě do kalu plavat do
brouzdaliště. Asi to bylo o průšvih, ale já jsem si to dovolila, protože děti mě uměly poslouchat. Na vycházce
lesem, cestou ke kolu jsem vysvětlovala dětem rozdíl mezi hlínou a zemí, naší zemí - zakončila jsem povídání
hymnou.

Když jsme měli školení, a slyšela jsem, jak ostatní učitelky o dětech mluví a smýšlí jako o nějakém zboží, řekla
jsem si - to není dobře. Já jsem to tak neměla. Pro mě to byly moje děti. Teď nechci, aby to co řeknu, zavánělo
sebechválou, to bych nerada, ale mám pocit, že jsem tu práci snad dělala dobře. A podle čeho tak soudím?
Děti, co už chodily do školy, se mi do školky vracely odpoledne po škole, hrát si. Tak si říkám, že kdybych
dělala něco špatně, tak je to přeci nebude táhnout zpět ke mně.

Chtěla bych poděkovat paní Škaldové za to,že si udělala čas na povídání. A velký dík za to, že nám věnovala
jako dětem tolik péče na našem startu do života. Díky Vám!

Lída Zemanová

Událo se na Hostíni
8.6.2019 - Dětský den
Krásný dětský den se podařil druhou červnovou sobotu. Letošního roku se o organizaci postaraly Lída
Zemanová, Maruška Rozboudová za asistence Davida Boreckého, Magdy Hrudkové a Karoliny Leščišinové.
Tradiční soutěže ozvláštnila střelba, zvonička pana Jiskry, nechyběly drobné dárky pro děti a pro dospěláky
hostínská kavárnička. Závěrečné „plavání“ v hasičské pěně bylo radostným zakončením celého slunečného
dne.

22.6.2019 - Hostínský Triatlon
Letos se odhodlalo 21 borců, z nichž nejmladšímu bylo teprve 13 let! 400 metrů plavání bylo ohroženo
údržbou mšenského koupaliště, která se na poslední chvíli zrealizovala a s ní i celý závod. 21 km na kole
vedlo ze Mšena na Hostín po silnicích i zpevněných cestách. Poslední disciplínu, běh na 3,5 km, zdolal každý
závodník svým vlastním tempem, případně s potřebným počtem odpočinkových pauz :-)

Pot, dřina, slzy i vyčerpání jsou obvyklé průvodní jevy takových závodů. Že všechno můžeme zažít i v rámci
Triatlonu Hostín je zásluhou nasazení, odhodlání a houževnatosti všech závodníků, bez ohledu na cokoli.

pokračování na další straně…
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Sluší se uvést umístění v jednotlivých kategoriích (muži do 40 let, muži nad 40 let, ženy) a pogratulovat
vítězům. Tentokrát ale dovolte pogratulovat všem, kteří se zúčastnili. Každý podal svůj nejlepší výkon, každý
překonal sám sebe a popral se se závodem, do nějž valná většina účastníků nastupuje, snad už pravidelně,
pouze 1x za rok.

Na "velký" triatlon navázal triatlon dětský. Byl to první ročník, vyžaduje řadu organizačních změn, ale přesto
se ho zúčastnilo 7 dětí a všechny si zaslouží respekt a uznání.

Třetí ročník Triatlonu Hostín se vyhlašoval v David's Pub, což se velmi osvědčilo a zřejmě na to navážeme i v
ročníku čtvrtém, na který pomalu začněte trénovat :-) Děkujeme všem závodníkům a všem, kteří pomohli s
organizací závodu!

8.8.2019 - Letní kino a promítání filmu Teroristka
V půlce prázdnin jsme mohli poprvé okusit letní kino na velkém plátně v hostínském parku. Český film
Teroristka s Ivou Janžurovou byl skvělou volbou a úsměv na tvářích všech účastnících se toho byl důkazem.
Možnost občerstvení tomu dodala ještě lepší náladu, tu pověstnou třešničku na dortu. Tuto vydařenou akci
plánujeme zopakovat i následující rok.

23.8.2019 - Letní koncert v parku, aneb Tomáš jako Tomáš
Úžasnou atmosféru si užili všichni, kdo dorazili na srpnovou Hostín party, kterou už potřetí uspořádala
společnost Agro Liblice v úzké spolupráci s obcí Hostín. Letos se hodně mluvilo o koncertu Tomáše a byl
důvod. Skvělé bluesové Tomáš Homuta Trio doplnil totiž se svojí Cílovou skupinou Tomáš Klus. Po skvělé Ewě
Farne (2017) a výborném Miro Žbirkovi (2018) byl Tomáš Klus fantastický :-) Jeho fanoušci, což byli nakonec
i ti, co se průběžně nechávali slyšet, že by na koncert Kluse nikdy nešli, byli vtažení a nadšení.
O podporu výborné nálady se postaral stejně jako loni výběrový tým Jirky Holomka, který připravil
bezchybné, nejen tekuté občerstvení. Výtěžek (dobrovolné vstupné a také zisk z občerstvení), byl věnován
šestnáctileté Radce G. trpící tzv. gorlinovým syndromem. Radku čeká závažná operace nezhoubného nádoru
na mozku, po níž bude potřebovat rekondiční pobyt. Právě na něj použije její rodina část výtěžku. Další část
pak na očkování, které má zabránit tvorbě dalších nádorů, které Radce neustále hrozí.
Speciální poděkování patří Agru Liblice a Jirkovi Holomkovi. A v neposlední řadě všem, kdo přišli, koncert si
užili a přispěli Radce k cílové částce 80 000 Kč.
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7.9.2019 - Setkání seniorů
Každoroční, i přes mírnou nepřízeň počasí, vydařené setkání
místních seniorů a pamětníků s kapelou pana Tatara, opět
proběhlo v příjemné atmosféře hudební produkce provázené
kapelníkovými osobními a vtipnými glosami „ze života“. Pan
Stanislav Tatar opět prokázal, že i při dosažení úctyhodného
věku, zůstává se svou kapelou skvělým bavičem, a kromě toho
ho k místním a Hostíni váží osobní vzpomínky. Účast byla
hojná, občerstvení výborné, vše klaplo na jedničku.

14.9.2019 - Rybářské závody
Již tradičně, sice letos s malou účastí, byly uspořádány
rybářské závody. Sedm závodníků si ale naopak užilo přízeň
ryb, které v klidném a slunečném prostředí krásně braly.
Radost dětí byla o to větší, že kromě ryb se i díky malé účasti
dostaly odměny i pro všechny malé rybáře. Věříme, že další
ročník bude účastníků více !

28.9.2019 - Tenisový turnaj
Tenisový turnaj k ukončení tenisové sezóny letos nebyl nabitý
velkým množstvím hráčů, ale za to se to tu jen hemžilo
kvalitními borci. Každý jednotlivý zápas byl velmi vyrovnaný a
hra napínavá. Je zřejmé, že příprava hráčů před turnajem byla
důkladná. Třetí místo: Bára Rytířová s přítelem , druhé místo
Ondra Zloský a Radek Rytíř, první místo Tomáš Černý a Roman
Holeček. Nejmladším účastníkem turnaje (zřejmě i historicky)
byl Adam Leščišin jr. (12 let), který si za to vysloužil talíř
luxusních domácích žloutkových věnečků od pana Hrudky
z Řepína.

11.10.2019 - Dýňování
Další tvořivý pátek nás čekal v druhém říjnovém týdnu. Krásné a originální dýně pracně vydlabávaly děti
společně s rodiči. I letos se nás sešlo hojně, napočítali jsme přibližně 25 dětí a celkem se zpracovalo cca 40
dýní různých velikostí. Děti posilněné voňavými špekáčky (rodiče svařáčkem) společně vyrazily na
lampionový průvod, shlédly své dýňové výtvory a na závěr večera byly ještě odměněny ohňostrojem.Dýňová
strašidýlka jste opět mohli vidět po dlouhou dobu rozsvícené každý večer po celé návsi.
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Hostínský tábor
Letošní dětský hostínský tábor byl opět nadupaný aktivitami – opravovali jsme kola, zažili bojovku, dělali
chemické pokusy, stavěli krabicové škatuláky, vyrazili na výlet na kolech a střihli si dvoudenní výlet na sever
Čech vlakem. V kempu na Malé Skále jsme překonali sami sebe – zdolali lanové centrum v 8m výšce, sjeli na
raftech kus řeky a zpět dojeli na kolobrndách. Druhý den jsme se pobavili i poučili v EcoParku v Liberci.
Poslední páteční den jsme tvořili uvítací plakát na letní koncert pro Ráďu a jako bonus vedoucí udělali
k obědu bramboráky z brambor, které si děti samy oloupaly. Velké díky patři i babičkám a maminkám za
sladkémňamky, které nám po celou dobu tábora nosily. Připojujeme několik fotek, abychom si připoměli, jak
nám bylo spolu skvěle…
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Probuzen po 800 letech… Příběh na pokračování od Václava Hlůžeho

Tak děti, chtěly jste pohádku, tak zachumlat a pozorně poslouchat.

Žil byl jeden lesní skřítek, a protože měl velké oči, dlouhý nos a velké boty, říkali mu Onobo. Onobo měl
mimo umění řeči zvířat až několik zajímavých dovedností. Byla to třeba schopnost rozeznávat houby, ohnout
prostředníček v posledním svém kloubu, vydávat zvuk jako sova, co si právě zatrhla drápek, a v neposlední
řadě pomocí své hůlky docela fajnově čarovat.

Jelikož to byl skromný skřítek, nepotřeboval k životu víc než jen rozlehlý les, studánku a malou chaloupku
postavenou z větví a pasekové trávy. Jednou, to byl zrovna podzim, takže les jakoby sám sebe uspával a
hladil pozvolna padajícím barevným listím, si Onobo šel ještě natrhat pár trnek do zásoby, aby měl z čeho
udělat marmeládu na zimu. Když už měl rendlík skoro plný, zaslechl najednou jemňounké sténání.

Odhrnul závoj větviček a co nevidí … na pařezu sedí zelený mužík, drží se za kotník a lehce běduje. „Achych
ou, achych ou, můj kotník.“ Onobo mírným přimhouřením očí zaostřil a povídá: „I ty vodníku, jak se jmenuješ
a copak se ti stalo s kotníkem?“ Zelená postavička vůbec nečekala, že je někdo poblíž. Vyskočila a zase
dopadla. Chvíli se svíjela v bolestech, jež ji zátěž v podobě odražení a následného dopadu na kotník
připomněla látku matematiky probírající mocniny, a když už se mohla nadechnout, odpověděla: „Já nejsem
vodník, ani nevím, co to je, já jsem Í Tý a hrozně rád bych domů…” Onobo sevřel v ruce pevně svou čarovnou
hůlku, pozvedl ji a sebevědomě pronesl: „Tak kdo tedy jseš, když nejsi vodník?“ Í Tý odpověděl: „Í tý, jak už
jsem řekl, Í Tý. Pocházím z vesmíru a jsem mimozemšťan. Letěl jsem se podívat na naše planety a tady u vás
mi zadrhla karburace, já musel nouzově přistát tady na pasece a pochroumal jsem si kotník.“

Onobo se zamyslel. Naše planety říkal? Ale protože byl slušně vychovaný odpověděl: “Dobře, já ti pomůžu.“
Vzal hůlku, párkrát s ní máchnul, ve vzduchu vykreslil kolo a puntík a řekl: „Helaj láma kot ní vzpřiž.“ V tu ránu
Í Týho opustila bolest, kotník se vrátil do své původní polohy a on vyskočil a začal. „Takže skrčku, koukej mi
přinýst něco k jídlu, nejraději pečínku, dále víno, pivo a tak dále, jak jsem zvyklý.“ Onobo byl nejdřív
překvapený, ale pak ho něco napadlo a povídá: „Co jste to říkal?“ a Í TÝ na to. „No jo, vždyť mi nemůžeš
rozumět, ale předtím jsi mi rozuměl.“ A Onobo se usmál a odvětil. „Máš pravdu rozumím ti i teď, a víš proč?“
…Nečekal však na odpověď. Opět pevně uchopil hůlku, ale teď nakreslil nejdřív puntík a potom kolo. Í Tý se
opět začal svíjet bolestí a opět si připomněl druhou a třetí a možná i čtvrtou mocninu.

Když konečně pochopil, počal se omlouvat a slibovat, že se bude chovat slušně a podle pravidel, jež uznává
Onobo. Skřítek pronesl helaj a tak dále a zakroužil s puntíkem na konci. Í tý už usměrněn, poklonil se Onobovi
a říká: „Vidím, že to u vás funguje tak, jak má. Děkuju ti za pomoc a za lekci, kterou i my mimozemšťané občas
potřebujeme a měj se s bohem.“ Načež vytáhnul naložené houby jako dárek. chvíli se hrabal v karburaci a
s pozdravem odletěl někam jinam, někam, kde si třeba nebudou vážit sami sebe.

Gosteň vyprávěl pohádku a celou dobu pozoroval Měsíc a hvězdy, a teď když skončil, zjistil, že všechny děti
už spokojeně spí. Říkal si, co asi slyšely a co si z toho mohly vzít. Vypnul svůj vnitřní projektor a nalil si vína. Byl
to ten nejlepší sběr, tedy velice čisté víno. Přikryl Jonáše, Adélku, Honzíka i Mařenku a pohladil v klubíčku
schouleného Jidáše. Spěte sladce děti moje. Spi sladce Alíku. Taky půjdu. Zítra se probudíte a budete zase
o den starší . A snad i o den moudřejší a statečnější.

pokračování na další straně
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“Čas dál si běží svůj maratón
někdy se cítím starší než-li on
kolik už let se jenom věčně ptám
a stále vím tak málo
A jindy se cítím jako omládlý
jako ten kluk před školním zábradlím

co tehdy snil o prvním líbání
a o svých prvních džínách.
Ten kluk toužil výš a měl velký cíl
zpíval i žil plně a ze všech sil
snad mi z něj kousek ještě ve mně zbyl
ten hezký čas se mi vrátí…”

Vzal svíčku a s písní na rtech se odebral do ložnice.

Usnul s refrénem na rtech…. “Být stále mlád…”

Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2020
Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. ze dne 24.10. 2019 Vám
oznamujeme, že s účinností od 1. 1. 2020 se mění ceny vodného a stočného takto:

Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele vodného a stočného. U vodného a stočného je uplatňována
věcně usměrňovaná cena, do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady.

cena v Kč/m3 pro období 1.1.2020 - 30.4.2020 Bez DPH S DPH (15%]

Vodné 52,30 60,15

Stočné 39,00 44,85

Celkem 91,30 105,00

cena v Kč/m3 pro období 1.5.2020 - 31.12.2020 Bez DPH S DPH (10%]

Vodné 54,85 60,34

Stočné 40,60 44,66

Celkem 95,45 105,00
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Pomocník pro seniory a zdravotně znevýhodněné - I.C.E. karta, či
Seniorská obálka
I.C.E. KARTA neboli Seniorská obálka vznikla ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a krajské
samosprávy v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. Funguje na principu I.C.E.,
neboli „In Case of Emergency“, což znamená „pro případ naléhavé pomoci“ nebo „v případě nouze“. Od
října 2019 začala pomáhat i v Mělníce a okolních obcích.

Co I.C.E. KARTA – Seniorská obálka je a jak může pomoci?
Jedná se o tiskopis, který je určený především seniorům a zdravotně znevýhodněným osobám, žijícím v
domácím prostředí, a to pro řešení krizových situací, jako je zhoršení zdravotního stavu nebo potřeba
naléhavé pomoci. V takových chvílích člověk bývá často rozrušený, nesoustředěný a nedokáže reagovat ani
odpovídat na otázky záchranářů, hasičů či policie. Velkým ulehčením pro přivolanou pomoc proto může být
právě dobře vyplněná I.C.E. KARTA – Seniorská obálka, která se jistě stane pomocníkem i pro rodiny osob
v krizové situaci, jejich blízké nebo pro pracovníky sociálních služeb.

Jak I.C.E. KARTA – Seniorskou obálku vyplnit?
Vyplnění tiskopisu je vlastní záležitost každého seniora nebo jeho blízké osoby. Je důležité, aby byly
informace co nejaktuálnější a napsané čitelně tiskacím písmem. Při vyplňování se postupuje podle návodu,
který byl vytvořen „v barvách semaforu“. Co je červené, je nejdůležitější, naopak zelené je na vůli každého,
zda tyto údaje chce poskytnout. Ať už jde o nemoci, se kterými se dotyčný léčí, léků, které užívá nebo jména
praktického lékaře.

Kam se I.C.E. KARTA – Seniorská obálka umisťuje?
Tiskopis se po vyplnění složí na třetiny do tvaru podlouhlé obálky, aby byl na přední straně vidět červený
nápis I.C.E. KARTA a pro bezpečné uchování je dobré použít průhledný plastový obal. Pro umístění
v domácnosti doporučují složky integrovaného záchranného systému POUZE dvěmísta – buď dveře lednice
pomocí magnetky, nebo vstupní dveře do bytu zevnitř, kam lze k připevnění použít klip nebo oboustranně
lepicí pásku.

Jak obálku získat?
Tiskopis je ke stažení na webových stránkách města Mělníka www.melnik.cz a na webových stránkách obce
Hostín. Případně se můžete také obrátit na Městský úřad Mělník, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, na
paní Danu Poustkovou 731 751 526 nebo Lenku Bruthansovou 315 635 434.

Přejeme Vám, abyste Seniorskou obálku nepotřebovali využít, ale abyste díky ní byli lépe připraveni.

Logo Hostín + vratné kelímky
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili hlasování o našem novém logu obce. Vítězný návrh se již vyjímá na našich
webových stránkách. A nejen na nich.

I obec Hostín se snaží přispět k lepšímu životnímu prostření. Nechali jsme zhotovit vratné plastové kelímky,
které chceme používat na všech obecních akcích. Kelímky jsou ve velikosti 0,3 a 0,5 litru. A právě také na
nich můžete najít vítězné logo obce Hostín. První příležitost, kde můžete kelímky vyzkoušet bude 1.12. při
rozsvícení vánočního stromku. Kelímky lze zakoupit za 50,- Kč a ponechat si je, nebo oproti této záloze opět
vrátit. Věříme, že tuto inovaci přivítáte a omezíme tak spotřebu odpadu jednorázových plastových nebo
papírových kelímků, kterých pravidelně spotřebováváme spousty.
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Co nás čeká a nemine
Poslední, ale velmi oblíbenou obecní akcí v roce je tradiční rozsvěcení vánočního stromu před obecním
úřadem, kde se nás pravidelně schází mnoho, jak místních, tak i jejich rodinných příslušníků a přátel, kteří rádi
přijíždí nasát sváteční a přátelskou atmosféru naší obce.

Letos vás na rozsvěcení srdečně zveme v neděli 1. prosince v 17 hodin, které bude již podruhé spojeno
se křtem nástěnného hostínského kalendáře. Ten pro nás letos nafotila Lída Zemanová a budete si jej moci
na této akci zdarma vyzvednout (počítáme s distribucí 1 kalendář na 1 číslo popisné, další požadavky nemusí
být v závislosti na počtu rozdaných kalendářů uspokojeny).

Poprvé k nám ale zavítá mělnický pěvecký sbor Chrapot, který nahradí amatérské, za to ale o to srdnatější
snahy našich občanů. Věříme, že sbor nám rozsvěcení stromku ještě více zpříjemní, pěvecky ozvláštní a spolu
s nimi si budeme jistě moci i pár koled zazpívat.

Předběžný plán akcí na rok 2020:
4.4.2020 brigáda v rámci celostátní akce Ukliďme Česko, ukliďme Hostín (sobota)
30.4.2020 čarodějnický rej, stavba májky (čtvrtek)
16.5.2020 jarní tenisový turnaj (sobota)
6.6.2020 dětský den se soutěžemi a občerstvením (sobota)
20.6.2020 4. ročník hostínského triatlonu (sobota)
25.7.2020 letní zábava se skupinou Krédo (sobota)
7.8.2020 letní kino, film bude upřesněn blíže k datu akce (pátek)
17.-21.8.2020 dětský příměstský tábor
5.9.2020 setkání seniorů
12.9.2020 rybářské závody
26.9.2020 podzimní tenisový turnaj
10.10.2020 dýňování
29.11.2020 rozsvěcení obecního vánočního stromu

Data jsou zatím uvedena pouze orientačně, v závislosti na organizačních možnostech se mohou lišit, redakce
si vyhrazuje právo na případnou úpravu harmonogramu.

A na závěr co se nám líbí a co ne…

Palec nahoru:
Pro Michala Jiskru, který se postaral o novou dřevěnou lavičku okolo lípy na dětském
hřisti. Ta stará už byla opravdu stará, sešlá a začala se rozpadat. Pod lípou rádi
odpočívají mladí a starší, rodiče a prarodiče dětí a nová lavička určitě všem udělala
radost. Děkujeme !

A palec dolů:
Za parkování aut na travnatých plochách na návsi obce, které nejsou k parkování
přímo určené. Pojďme to zkusit zlepšit a zajistit tak nejen udržení zeleně, ale i
bezpečnost provozu v obci.


