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ZDARMA

Ročník osmý

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
po třech měsících Vás opět zdravím na
stránkách nového vydání Hostomického zpravodaje. Na prvním místě chci s radostí oznámit, že v těchto dnech byla zdárně ukončena
rekonstrukce Husovy ulice, jejíž zejména první
část byla, diplomaticky řečeno, v nereprezentativním stavu. Jednalo se o největší akci minulých měsíců. Oprava byla velice náročná organizačně i časově a stála nás také spoustu peněz. Museli jsme na ní našetřit z vlastního rozpočtu, ale podařilo se nám získat i dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Kromě samotné rekonstrukce vozovky jsme zajistili i osázení zeleně v jejím okolí a podle mého
mínění výsledek opravdu stojí za to! Snad podobný vzhled získají i další komunikace. Proměně ulice věnujeme celou stranu 2.
Dále se chci zmínit o dalších inovacích a
investicích, kterých nebylo málo. S pomocí
sponzora, kterého se podařilo získat, bylo možné vyměnit okna v učebnách mateřské školy.
Za tuto finanční pomoc ještě jednou děkuji firmě Kongresové centrum ILF Praha. Letos na
podzim proběhnou úpravy zahrady v mateřské
kole, na které se též podařilo sehnat dotaci z
MMR. Kromě toho přes letní prázdniny prošla

modernizací i škola základní (o tom se více
dočtete na straně 6). Zde bych tak vypíchl pouze rekonstrukci toalet ve staré školní budově,
které ji opravdu nutně potřebovaly.
Již v minulých číslech zpravodaje jsme Vás
informovali, že obec koupila budovu č. p. 2 na
Školním náměstí. Z tohoto objektu bychom
chtěli vybudovat důstojný stánek pro kulturní a
společenský život v Hostomicích. Hodně přitom spoléhám na občany, že nám s některými
opravami pomohou. Snažíme se získat finanční prostředky na nezbytné rekonstrukce; již
máme zažádáno o finanční dar, ze kterého by
byla opravena střecha; následovat bude rekonstrukce interiérů. V současné době ve velké
části obce probíhá výměna kabelů vysokého
napětí, jejímž investorem je ČEZ. Mohu Vás
uklidnit, že se akce již blíží ke konci.
Opět pro Vás připravujeme řadu společenských událostí: Setkání seniorů, drakiádu, lampionový průvod na sv. Martina a zahájení adventu rozsvícením vánočního stromku. Všichni jste na ně srdečně zváni!
Jak jistě víte, blíží se komunální volby.
Pevně věřím, že k volbám dorazíte v hojném
počtu. Seznam kandidátů i volební programy
naleznete rovněž na stránkách zpravodaje.
Ivan Holata

Září 2018

www.hostomice.eu

Proměna Husovy ulice

strana 2

Září 2018

www.hostomice.eu

strana 3

Komunální volby 5. - 6. října 2018
Návrh kandidátní listiny Komunistické strany Čech a Moravy
do Zastupitelstva městyse Hostomice pro období 2018 - 2022
1. Hasal Zdeněk, 55 let, koordinátor staveb, bez politické příslušnosti
2. Moc Jaroslav, 57 let, podnikatel, člen KSČM
3. Rulf Lukáš, 35 let, technik, bez politické příslušnosti
4. Deme Milan, 56 let, zedník, člen KSČM
5. Hasalová Hana, 54 let, vážná, člen KSČM
6. Trojáková Jaroslava, 56 let, zdravotní sestra, člen KSČM
7. Rulfová Alena, 56 let, dělnice, bez politické příslušnosti
8. Šedivý Miroslav, 51 let, podnikatel, bez politické příslušnosti
9. Hasalová Eva, 54 let, prodavačka, bez politické příslušnosti
10. Axamit Petr, 65 let, důchodce, bez politické příslušnosti
11. Holomojová Vlasta, 66 let, ekonom, bez politické příslušnosti
12. Albrechtová Jarmila, 53 let, prodavačka, bez politické příslušnosti
13. Klímová Jana, 58 let, dělnice, bez politické příslušnosti
14. Šedivá Miluše, 53 let, operátor, bez politické příslušnosti
15. Jurigová Jana, 47 let, dělnice, bez politické příslušnosti

VOLEBNÍ PROGRAM KSČM HOSTOMICE
(text není redakčně upraven)
1. Prosadit dotaci na realizaci oprav II. etapy chodníků v obci a rekonstrukci místních komunikací III. a IV. třídy.
2. Prosadit rekonstrukci toku řeky Bíliny a potoka Bouřlivce jako prevenci proti každoročním
záplavám.
3. Pokračovat s opravami domů a bytů v majetku obce a tím docílit zvýšení úrovně bydlení. Zabránit neuváženému prodeji bytového fondu obce. Udržet finanční únosnou cenu bydlení.
4. Realizovat vybudování pondru na Kladrubském potoku ke zlepšení mikroklima
a regulaci zadržování vody při rozvodnění potoka, k zabránění zatopení Husovy ulice a mateřské
školy.
5. Pokračovat v realizaci zpracovaného projektu na vybudování víceúčelového hřiště a klidové
zóny na oprámu:
I. etapa – vybudovat víceúčelové hřiště 22 x 44 m včetně běžeckého oválu – dl. 150 m, skate
park s pěti tělesy pojezdových ramp, sadové úpravy.
II. etapa – stržením svahů a rekultivací plochy oprámu vytvořit klidovou zónu navazující na
víceúčelové hřiště a stávající dětské a fotbalové hřiště.
6. Získat dotaci na realizaci zpracovaného projektu na rekonstrukci fotbalového hřiště a vybudování sportovního a kulturního areálu.
7. Pokračovat ve vytváření co nejlepších podmínek pro předškolní a školní zařízení umožňující
zvýšení péče a úrovně výchovy našich dětí.
8. Podporovat kulturní vyžití občanů v obci ve spolupráci se zájmovými organizacemi.
9. Při výběrových řízeních na akce obce včetně organizací řízených obcí upřednostňovat při rovnosti nabídky místní podnikatele.
10. Podporovat zájmové, kulturní a sportovní organizace, které pracují s mládeží. Usilovat o zabezpečení strojového vybavení JPO III ze státních prostředků.

Září 2018

www.hostomice.eu

strana 4

Komunální volby 5. - 6. října 2018
Sdružení nezávislých kandidátů „Za Hostomice“
1. Ivan Holata, 59 let, starosta, bez politické příslušnosti
2. Lenka Matoušková, 45 let, farmaceutický asistent, bez politické příslušnosti
3. Mgr. Mirka Jelínková, 54 let, ředitelka MŠ, bez politické příslušnosti
4. Mgr. Jana Holatová, 57 let, učitelka, bez politické příslušnosti
5. Bc. Hana Tyburcová, DiS, 45 let, sociální pracovnice, bez politické příslušnosti
6. Petr Novák, 29 let, hasič, bez politické příslušnosti
7. Andrea Hejlová, 45 let, vychovatelka, bez politické příslušnosti
8. Michal Sáblík, 30 let, mistr výroby, bez politické příslušnosti
9. Jiří Jelínek, 56 let, stavbyvedoucí, bez politické příslušnosti
10. Martin Vlček, 42 let, policista, bez politické příslušnosti
11. Veronika Zieglerová, 67 let, důchodkyně, bez politické příslušnosti
12. Jarmila Krejčová, 60 let, kuchařka, bez politické příslušnosti
13. Lenka Svobodová, 51 let, prodavačka, bez politické příslušnosti
14. Jaromír Šanda, 40 let, technik, bez politické příslušnosti
15. Mgr. Bc. Iva Häuslerová, 53 let, učitelka, bez politické příslušnosti
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vám představit volební program Sdružení nezávislých kandidátů „Za Hostomice“, kterým se ucházíme o Vaši volební přízeň. Naším cílem je nadále zkvalitňovat život
všech občanů Hostomic a podílet se na rozvoji naší obce. Jsme si vědomi, že úkoly, které
jsme si předsevzali, nejsou lehké. Budeme se však snažit, abychom je splnili tak, jako
v minulých letech.
1. Rozvoj městyse
- maximálně využívat dotační programy pro
rozvoj obce
- opravit obecní chodníky a komunikace
(Ferrerova, Havlíčkova, Palackého a Jiráskova ulice)
- ve spolupráci se sousední obcí vybudovat
chodník podél silnice na Světec
- postupně opravovat obecní byty a domy
- zlepšovat dopravní dostupnosti s okolními
městy

2. Kultura a sport
- zrekonstruovat bývalou restauraci na Školním
náměstí pro pořádání kulturních a společenských akcí
- nadále maximálně podporovat činnost SDH,
FK Hostomice a Hostíku zejména v práci
s dětmi a mládeží
- dokončit úpravy areálu po bývalém „bikrosu“
za účelem pořádání akcí pod širým nebem
(chodníky, lavičky, nové cvičební prvky pro seniory)

3. Bezpečnost v obci
- na rizikových místech doplnit veřejné osvětlení (prostor u dětského hřiště, park za panelovým
domem na náměstí)
- zřídit nové přechody pro chodce
- při vjezdu do obce instalovat přístroje na měření rychlosti
- doplnit kamerový systém v obci
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Komunální volby 5. - 6. října 2018
4. Školství a zdravotnictví
- nadále maximálně podporovat mateřskou a
základní školu
- s využitím dotačních programů provést zateplení MŠ a staré školní budovy
- nechat zhotovit studii na propojení nové a
staré školní budovy krytou lávkou
- udržet stávající lékařskou péči v obci

5. Životní prostředí
- zajistit kompostéry pro občany obce
- snažit se udržet ceny za odvoz komunálního
odpadu
- zastřešit stávající kontejnery na tříděný odpad
- na vybraném místě zřídit podzemní nádoby na
tříděný odpad
- podporovat projekty výsadby zeleně

Co se podařilo splnit z minulého volebního programu
1. Maximální využívání dotačních programů
- sledovali jsme vyhlašování dotačních programů a podávali žádosti na ČEZ, MMR, oslovili
jsme místní firmy (Speciální stavby Most, Kongresové centrum ILF Praha)
- podařilo se nám získat 884 386 Kč na 1. etapu opravy Husovy ulice; o další dotaci ve výši
1 mil. Kč máme zažádáno a máme ji již přislíbenu
- na výměnu oken v MŠ jsme získali dar ve výši 75 000 Kč
- pro FK Hostomice jsme zařídili dlouhodobou výpůjčku sekačky na údržbu travnaté plochy
hřiště v ceně 140 000 Kč
2. Rekonstrukce obecních komunikací (zejména Husova a Ferrerova ulice)
- podařilo se kompletně zrekonstruovat Husovu ulici
- celková cena za rekonstrukci se vyšplhala na 6 739 088 Kč
- vzhledem k náročnosti této akce je oprava Ferrerovy ulice zařazena do programu příštího volebního období
3. Řešení rizikové dopravní situace (nové přechody, snížení rychlosti pro nákl. automobily)
- snížení rychlosti pro nákladní automobily na 30 km/hod. se podařilo docílit
- nechali jsme vypracovat studii na řešení celkové dopravní situace v Hostomicích
4. Rozvoj kulturního a sportovního života
- pořádali jsme kulturní akce, které jsme zavedli (setkávání seniorů, pálení čarodějnic, drakiády,
lampionové průvody, rozsvěcování vánočního stromu, oslavy Dne dětí, country festivaly)
- přidali jsme výlety na kolech, sportovní turnaje ve stolním tenisu a volejbalu, Den sklářů
- podařilo se nám zahájit spolupráci při organizaci těchto akcí se všemi místními složkami
5. Postupná oprava obecních domů a bytů
- průběžně se provádí údržba a nutné opravy obecních bytů
- jelikož má obec ve svém majetku stále ještě mnoho obecních domů, které jsou navíc většinou
ve špatném technickém stavu, nezbývají na celkovou rekonstrukci těchto objektů peníze
6. Podpora ochrany životního prostředí (likvidace černých skládek, výsadba zeleně)
- snažíme se prostřednictvím pracovníků VPP udržovat pořádek nejen v obci, ale i v jejím okolí,
kde se zlikvidovalo několik černých skládek
- v areálu ZŠ byly vysázeny vzrostlé stromy (dotace od ČEZ)
- bylo provedeno osázení Husovy ulice novými keři a stromky (cena 130 000 Kč)
7. Zvýšení všestranné bezpečnosti občanů (kamerový systém)
- bylo nainstalováno šest venkovních kamer a jsou vytipována místa na umístění dalších kamer
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Základní škola
Váţení spoluobčané!
Je po prázdninách. Ty utekly jako voda a
dětem opět nastaly školní povinnosti. Myslím,
ţe většině rodičů ubyly starosti „kam s nimi“
po dobu dvou měsíců. Někomu se zdá, ţe
prázdniny v České republice jsou dlouhé, ale
např. v Itálii mají děti prázdniny 13 týdnů. Naši ţáci jenom 8 týdnů. Přesto věřím, ţe si letošní léto rodiče s dětmi společně uţili a mají
v dlouhých podzimních večerech na co vzpomínat. Dokonce jsem slyšel názor, ţe letos
k nám emigrovalo i africké počasí. Takţe, aţ
budeme oblékat čepice, rukavice, teplé šály a
oblečení, tak na teplo budeme rádi vzpomínat.
A nyní, co se událo během léta v naší škole? Období letních prázdnin je tradiční dobou
pro různé opravy, rekonstrukce, výměny lina,
oken, nábytku, osvětlení, malování tříd a chodeb. Také v naší škole probíhaly práce na zlepšení interiérů tak, aby ţáci do nového školního
roku 2018/19 nastoupili do hezkého prostředí,
ve kterém se budou cítit bezpečně. Opravili
jsme topný systém, zrekonstruovali chlapecké
i dívčí WC ve staré budově školy, vyměnili
osvětlení ve dvou třídách, vymalovali chodby
v hlavní budově, nainstalovali videotelefon na
hlavní vchod do nové budovy, vybudovali
boční vchod na pozemek sousedící se starou
budovou školy. Na jaře ho začneme revitalizovat a připravíme tam prostor pro aktivní pohyb
dětí, hlavně těch, které navštěvují školní druţinu. V rámci svých personálních i finančních
moţností jsme toho stihli opravdu hodně. Vím,
ţe si takových změn některé děti nevšimnou
hned, ale sami víte, ţe kdyţ přijdete někam do
hezkých interiérů, cítíte se tam dobře. My jsme
velmi rádi, ţe jsme to našim ţákům mohli dopřát.
Co se týká personální politiky, zůstali u nás
všichni zaměstnanci. Líbí se jim u nás a i to je
vizitkou dobrého kolektivu. Ono totiţ stmelit
kolektiv dá někdy velkou práci a ne vţdy se to
musí podařit. Změnou oproti loňskému školnímu roku je, ţe u nás skončila na pozici vedoucí školní jídelny paní Soňa Bocsárová, která
zde pracovala řadu let a zaslouţí si velký dík
za práci, kterou pro nás vykonala. Pro děti, pro
vás rodiče a samozřejmě pro školu. Přejeme jí

hodně zdraví, aktivní a pozitivní přístup k její
další ţivotní etapě. Na pozici kuchařky nastoupila nová paní, které přejeme úspěšné zapracování a začlenění do kolektivu pracovníků naší
školy.
V letošním školním roce jsme ve škole přivítali jednu první třídu s 26 ţáky. Slavnostní
akt nástupu do školy přišlo podpořit mnoho rodičů a příbuzných, kteří se nám ani nevešli do
třídy. Celý slavnostní ráz tohoto okamţiku byl
podtrţen přítomností starostů Hostomic, Ledvic
a Světce. Paní starostka Ohníče se, bohuţel,
musela z pracovních důvodů omluvit. Zvláštním hostem pak byl zástupce Severočeských
dolů Chomutov, a.s. Naši noví „prvňáčci“ upírali své oči na prostředí, ve kterém se ze světa
her budou postupně zapracovávat do světa pracovního. Někteří radostně, někteří i překvapeně. Tak je tomu kaţdý rok. Věřím, ţe se jim
v naší škole bude líbit a společně s paní učitelkou vytvoří šikovnou třídu, která v závěru školního roku v obecní knihovně předvede, ţe
všichni umí číst a psát.

A co vám všem popřát na závěr? Přejeme
vám příjemný a sluníčkový podzim, plný optimismu a radosti. Nenechte se strhnout politickými debatami, strachem o „budoucnost lidstva“ a dalšími negativními věcmi. Strach vyvolávají někteří politici proto, aby nás mohli
lépe ovládat. Ţijte prostě podle svého nejlepšího vědomí a svědomí!
Mgr. Aleš Ţák
ředitel ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice
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Novinky z mateřské školy
Školní rok oblékl „nový kabát“. V době letních prázdnin se nám podařilo vymalovat celý
pavilon školy a to doslova od sklepa až po
střechu. Máme také vyměněná stará okna ve
třídě „Krtečků“ za nová plastová. V horní třídě
„Koťat“ již nová okna jsou. Děkujeme tímto
zřizovateli Městysu Hostomice za modernizaci
školy. Naplánovali jsme si opravu herních prvků na školní zahradě, se kterou nám pomohli
rodiče. Děkujeme tatínkům Radku Kováčovi a
Tomáši Váchovi za natření letadla pro děti.
Rovněž děkujeme rodičům, kteří nabídli svou
pomoc na další akce. Jsme rádi za Vaši iniciativu, pomoc a názor. Vážíme si toho.
I letošní vstup do školního roku byl poměrně klidný, děti se brzo zapojily do her a činností. Rovněž slziček bylo málo. Stejně jako
v loňském roce jsme ponechali školáky v jedné
třídě a to vzhledem k povinnému předškolnímu
vzdělávání. Celý rok nás tentokrát budou ve
výchově a vzdělávání doprovázet dětské lidové
a také umělé písně, prostřednictvím kterých se
poučíme a využijeme je ke spoustě činností.

„Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi,
s písničkou je veseleji, věřte kamarádi.
Kdo si zpívá, krásu vidí, nikomu nic nezávidí,
proto všichni písničkou zaplavme zem celičkou.“

Naplánované akce školy:
- divadelní představení v MŠ
- vánoční besídka
- dětský karneval
- návštěva planetária
- návštěva regionální knihovny
- výlet na hrad Kostomlaty
- výlet do lesoparku v Chomutově

Důležité informace:
Provoz MŠ : 6,00 – 16,00 hodin
Úplata za vzdělávání: 200,- Kč na měsíc
Stravné: 29,- Kč na den

Některá okna byla již delší dobu v havarijním stavu, nešla už ani otvírat. Tato výměna se
mohla uskutečnit i díky finančnímu daru od
firmy Kongresové centrum ILF a.s., která na
tuto rekonstrukci přispěla nemalou částkou.
V současné době jsou na některých místech
stále ještě původní okna, tedy od roku 1984,
kdy se MŠ otvírala. Dle finančních možností
se bude s jejich výměnou i nadále pokračovat.

Mgr. Mirka Jelínková, ředitelka MŠ
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Fotbalový klub Hostomice
V nové sezóně 2018/2019 nastalo několik
změn. Dospělí budou zajíždět na Mostecko a
okresní třída se rozdělila na dvě skupiny. Opět
jsme uspořádali Memoriál Václava Zieglera o
putovní pohár. Odehrány byly tyto zápasy:
Hostomice : Kladruby (1 : 2), Kostomlaty :
Hrobčice (2 : 2, na penalty 4 : 2), Hostomice : Hrobčice (6 : 0), Kostomlaty : Kladruby (3 : 0). Putovní pohár vyhrálo mužstvo z
Kostomlat, hostomické družstvo se umístilo
na 3. místě. Následně byl sehrán přátelský zápas proti Chlumci s výsledkem 4 : 4.
Mužstvo Novosedlice „B“ odstoupilo ze
soutěže, a proto jsme odehráli první mistrovský zápas v Obrnicích proti jejich „B“ týmu.
Zápas jsme zvládli výtečně a vyhráli 9 : 3, a to
i přes absenci našeho brankáře, Karla Bukovského.
Nově založený tým dorostenců byl sloučen
s družstvem z Kostomlat. Hoši odehráli přátelský zápas proti Košťanům, avšak prohráli
0 : 13. Přátelský zápas dorostu s výpomocí
dospělých proti dospělým z Kostomlat skončil
prohrou 0 : 5. Mistrovské zápasy bude dorost
hrát v okrese Litoměřice. Dorostenci již odehráli mistrovské zápasy v Hoštce. Zápas skončil remízou 2 : 2 a na penalty jsme vyhráli 2 :
0. V dalším zápase dominovali proti Velkým
Žernosekám a vyhráli velkým rozdílem 15 : 2.
Mladší žáci jsou sloučeni s dětmi z Ohníče,
přičemž odehráli první přátelák proti košťanským žákům a výsledkem byla porážka 1 : 16.
Je vidět, že prázdniny udělaly své a děti nám
zlenivěly. Do daného týmu přišly posily
z Kostomlat a Bíliny, včetně dalšího trenéra
Miroslava Matějovského. Ten v loňské sezóně
trénoval přípravku v Bílině. Naopak z týmu
odešli dva kvalitní hráči do FK Teplice, kde
se určitě ještě více zlepší. Žáci již odehráli
dva zápasy. S týmem Trnovany „B“ prohráli
vysoko 1 : 17 a se sloučeným družstvem
Modlan a Proboštova se oproti prvnímu zápasu zlepšili. Avšak také prohráli 2 : 6.
Na poslední chvíli jsme se ještě dohodli s
kostomlatskými, že přihlásíme společně tým
starší přípravky. Mladší děti z mladších žáků
a starší děti z mladší přípravky si tak budou

moci zahrát více zápasů.
Mladší přípravka se nám rozrůstá, přichází
již děti ze školky, které mají o fotbal zájem.
Absolvovali
jsme
přípravný
turnaj
v Modlanech. Máme radost, že se nám podařilo pro naše nejmenší fotbalisty zakoupit nové
dresy s krátkými rukávy. Ty nám doposud
chyběly.
9. září se na našem hřišti konal hasičský
Memoriál manželů Fellerových. Společně
s Hostíkem jsme v sobotu 22. září uspořádali
dobročinný bazar, kde si mohla veřejnost za
symbolické ceny zakoupit různé věci.
Z výtěžku budou zakoupeny nové pomůcky
pro děti Hostíku a pro děti FK Hostomice.

V létě jsme opravili podlahu na tribuně, střídačky, vyměnili jsme dřevěné oplocení za garážemi, zrenovovali jsme venkovní toalety,
obrousili a natřeli jsme kovové branky pro děti
a započali s renovací pivních setů. Během září
a října chceme vymalovat vnitřní prostory
chodby a klubovny.
Ústecký kraj podpořil v dotačním programu
„SPORT 2018“ děti z FK Hostomice přispěním na soustředění a na nákup čtyř tréninkových branek pro přípravky. Společnost Tanktown z Ústí nad Labem přispěla též na nákup
pomůcek pro děti. Z této dotace byly vyrobeny
lavice do další kabiny dětí.
Opět touto cestou děkuji všem partnerům a sponzorům, kteří pravidelně podporují činnost našeho fotbalového klubu.
Za FK Hostomice
Martin Vlček
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Co se děje v Hostíku?
Milí čtenáři, rodiče, děti, přátelé,
máme za sebou horké prázdninové léto. Věřím, že jste si všichni odpočinuli a prožili dny
plné koupání, cestování, zážitků a dobrodružství. Hostík si tohle všechno užíval plnými
doušky s kamarády v Opárně. Tábora se letos
zúčastnilo rekordních 60 dětí a dospělých.
Přesto, že jsme se museli o tábor dělit
s kamarády z Ústí, kteří tam také trávili léto,
pobyt se vydařil. Novinkou letošního tábora
byl dobrodružný celodenní výlet lanovkou na
Větruši. Každý den jsme poznávali něco nového, seznámili jsme se také s prací hasičské jednotky v Chotiměři. Tímto našim novým kamarádům děkujeme za ochotu, se kterou nás nechali nahlédnout pod svoji ,,pokličku“ - vlastně do své hasičárny. Děkujeme jim za trpělivost, se kterou dětem ukazovali svoji hasičskou techniku, za trpělivost vysvětlovat vše i
několikrát, za omalovánky i za svačinu. Tábora se nově zúčastnil i náš ,,BABY KLUB“.
Rádi jsme mezi sebou uvítali naše nejmenší i
s maminkami, kteří s námi celý program absolvovali také.
O táboře bych mohla psát ještě mnoho slov,
ale kdo s námi nebyl, ani by si to neužil. Příští
letní dobrodružnou výpravu plánujeme na srpen 2019.
Po prosluněném létě však následuje podzim
a návrat do našeho kamenného klubíku. Součástí podzimu je i akce ,,Loučení s létem“, která je výjezdní a koná se opět v Opárně, kde to
máme rádi. Z organizačních důvodů proto
Hostík ještě v září nefunguje.

S fotbalisty na Větruši
A teď již k programu, který jsme si pro vás
nachystali na celý školní rok. Čeká nás několik
novinek, proto předkládám přehledný rozpis
odpoledních činností:
Pondělí 13.30 - 15.00, Dramatický kroužek:
začínáme 8. 10. 2018 bez poplatku - pro děti
všech věkových kategorií - od předškoláků
Středa 15.00 - 18.00, ,,Baby klub“: pro maminky s dětmi. Posezení u kávy
s bezpečnými hračkami, předávání zkušeností… (poplatek 20,- Kč za dítě). Začínáme 3.
10. 2018
Nově: Středa 18.30 - 19.30, Cvičení pro ženy
a dívky v tělocvičně školy. V době cvičení
zajištěno hlídání dětí v Hostíku. Poplatek
10,- Kč (platíme pronájem tělocvičny). Začínáme 3. 10. 2018
Čtvrtek 16.00 - 19.00, Dílničky: vyrábění
z různých materiálů, pro děti i dospělé. Začínáme 4. 10. 2018. Poplatek 20,- Kč za dítě,
který slouží k uhrazení materiálu, vody, energie, děti dostávají svačinku a pití.
Všichni dospěláci zde pracují zcela zdarma
a ve svém volném čase. Tímto jim patří velký dík.
O dalších, zejména víkendových akcích,
budeme informovat na FB nebo plakátech.
Těší nás stoupající zájem o naše akce, rádi mezi sebou přivítáme nové tváře jakéhokoliv věku. Každý, kdo něco umí a nechce si to nechat
pro sebe, je mezi námi srdečně vítán.
Za tým Hostíku Marcela
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Rok 1918 v historii Hostomic
A tak došlo dne 28. října 1918 na slova
slavného arciučitele národů Jana Amosa Komenského: „Věřím i já Bohu, že po přejití
vichřic hněvu hříchy našimi na hlavy naše
uvedeného, pokoj k tobě se zas navrátí, ó lide
český. Ujmiž se zase práva svého jako majetku
svého.“
Obecní samospráva od roku 1918.
Den 28. října 1918 zůstane vždy datem památným nejen pro veřejný a český život
v Hostomicích, ale i pro obecní samosprávu.
Tím dnem vlastně přestala působnost nespravedlivě složeného obecního zastupitelstva, ve
kterém byla moc v rukou zámožných a movitých jedinců, kteří dle své libovůle rozhodovali
o osudech lidí žijících z práce svých rukou dělníků. Tím dnem povoláni k spolurozhodování o obecních věcech dělníci a opovrhovaní
Čechové. Aby ve všech obcích a specielně
v obcích jazykově smíšených nebyl porušen
pravidelný chod věcí, klid a pořádek, byl zvolen „Národní výbor“. V Hostomicích ustaven
byl na schůzi občanstva dne 31. října 1918 a
čítal 18 členů - zástupců to všech českých
spolků a českých škol. Předsedou byl zvolen
horník František Kulhánek a jednatelem Čeněk
Berka, obchodník. Takto sestavený Národní
výbor převzal péči o náležitosti hospodářské,
politické a kulturní v obci.
Schůze Národního výboru konaly se dosti
často a prvním velice významným a morálně
cenným počinem bylo zdůraznění a udržení
pořádku ve všech směrech, nečiniti nikomu
příkoří a násilí ani odvety a pevně hájiti historických hranic českých proti podvratníkům ze
strany německé. Záslužným činem Národního
výboru bylo i potírání za války tak se rozšířivší
lichvě. Ustanoveny zvláštní dozorčí komise,
které měly za úkol kontrolovati ceny potravin a
později ustavena i komise bytová s úkolem podobným. Národní výbor připravoval se též na
převzetí obecní samosprávy, intervenoval
v Praze ve věci zřízení měšťanské školy a provedl sám soukromé sčítání lidu v Hostomicích,
dle něhož napočteno: 3984 obyvatelů, z toho
2500 Čechů a 1484 Němců, ustavil domácí
stráž na udržení pořádku a mnoho jiných počinů.
Politická expositura v Bílině nařídila výnosem z 31. 12. 1918, č. 21 606 převzetí obecní

správy správní komisí, což provedeno dne 3.
ledna 1919 ve schůzi, které předsedal delegát
okresní správy polit. a zástupce vlády Jaroslav
Aster. Správní komise složena z 6 členů Čechů a 6 členů - Němců v čele s předsedou
p. Antonínem Šulcem, obchodníkem z
Hostomic. Jména zástupců jsou tato: Češi:
František Kulhánek, Josef Svoboda, Antonín
Benda, Václav Bečák, Václav Zouplna a Karel Štěpán. Němci: Antonín Fiedler (bývalý
starosta), Richard Langer, Hynek Beck, J.
Brauer, Josef Hannak a MUDr. Sachs.

Se strany německé bylo proti takovému
složení protestováno a žádáno, aby předsedou byla jmenována osoba z jejich řad, což
bylo na schůzi přítomnými zástupci českými
zamítnuto a později i okresní správou politickou v Duchcově. V téže schůzi jmenován
prvním českým strážníkem Václav Procházka. Správní komise spravovala pak obecní
záležitosti v tomto složení až do 14. července
1919, kdy ujalo se této správy nové, podle
spravedlivějších zákonů zvolené obecní zastupitelstvo.
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SDH Hostomice
V neděli 9. září se uskutečnil na hřišti FK
Hostomice Memoriál manželů Fellerových.
Dopoledne probíhala soutěž dětí ve štafetě a
požárním útoku, odpoledne se utkali v netradičním požárním útoku muži.
Děti soutěžily ve třech věkových kategoriích - přípravka, mladší žáci a starší žáci. Ve
všech skupinách jsme měli zastoupení a ve
dvou dokonce naši malí hasiči zvítězili.
Soutěže mužů se zúčastnilo družstvo z
Modlan, z Hostomic a Háje u Duchcova.
Celkový součet časů o putovní pohár vyhrálo
družstvo mužů z Hostomic, druhé byly Modlany a třetí Háj.

Děkujeme touto cestou sponzorům, kteří naši
akci podpořili:
Skatt Ohníč, Cibulkastav s. r. o., Danmo - Václav Vodrážka, Petr Sentenský.

Hostomickej strnad

Poděkování

První zářiovou sobotu se u nás konal již
sedmý ročník našeho „Strnada“. Celé léto
jsme marně vyhlíželi nějaký mráček na obloze, abychom si dopřáli ochlazení, které by
mnoho lidí uvítalo. Bohužel toto ochlazení
přišlo pro nás v tu nejnevhodnější dobu, a to
přesně v den, kdy jsme měli naplánovanou
tuto akci.
Letos poprvé se konal festival na novém
místě, které jsme pro podobné akce vybudovali. Přesně ve 14 hodin začal program, ve kterém se vystřídalo celkem šest kapel. Každá
kapela měla cca 50 minut na hraní, takže milovníci této hudby si určitě přišli na své.

Velice si vážíme všech občanů, kterým záleží na tom, jak to v naší obci vypadá a ve
svém volném čase neváhají udělat pro ostatní
něco navíc.
Na titulní straně jste si jistě prohlédli fotografii našeho jediného hradu, který se nachází
v parku v Mlýnské ulici.
Manželé Holomojovi, kteří bydlí naproti,
hrad opravili, natřeli ho novou barvou a dokonce vyzdobili vlajkou s obecním znakem. Padací most se ještě doplní novými řetězy.
Za tento skutek jim patří opravdu veliké
poděkování.
Ivan Holata

První brigáda na našem budoucím „kulturáku“
V sobotu 22. září se uskutečnila první bri- jsme Vás již informovali, byl tento dům obcí
gáda na domě č. p. 2 na Školním náměstí. Jak zakoupen a bude sloužit všem občanům pro
pořádání různých kulturních a společenských
akcí. Nejprve nás ale čeká spousta práce a také
shánění peněz na jeho rekonstrukci. Již je podána žádost na ČEZ o dotaci na opravu střechy
ve výši 300 000 Kč.
Na sobotní brigádu dorazilo 18 dobrovolníků, což mě mile překvapilo. Přiznám se, že
jsem takovou účast neočekával a všem, kteří
přišli, bych chtěl moc poděkovat.
Celý objekt byl vyklizen od nepotřebných
věcí. Společnými silami jsme během hodiny
naplnili celý kontejner. Takových brigád nás
čeká ještě více a já věřím, že ruku k dílu přiloží
i další hostomičáci.
Ivan Holata
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Fotohádanka

Podařilo se nám získat historickou fotografii dramatického souboru v Hostomicích. Pozná
někdo z Vás někoho ze svých předků? Pokud ano, sdělte nám to, prosím!
Na minulou fotohádanku správně odpovědělo sedm občanů (paní Hrůnková, Silovská, Charvátová, Honsová, pan Müller a Plhák; u jedné odpovědi chybělo jméno). Opravdu se jednalo o
kolotoč, který zhotovil pan Sekyra a nacházel se na „Bídě“ čili na „Baráčku“ v Hostomicích. Za
správné odpovědi si můžete vyzvednout na Úřadu městyse drobné odměny.

Vítězové soutěže „O nejrozkvetlejší okno“

Příspěvky, náměty, dotazy a informace do Hostomického zpravodaje zasílejte na Úřad městyse Hostomice, telefonujte na číslo 417 825 197 nebo zasílejte na e-mail: hostomickyzpravodaj@seznam.cz.
Elektronické příspěvky do Hostomického zpravodaje zasílejte zásadně formou přílohy.
Nevlastníte-li počítač s připojením na internet, využijte této služby v knihovně. U příspěvků delších než rozsah
jedné strany A4 si redakce vyhrazuje právo obsah bez porušení smyslu přiměřeně zkrátit. Uzávěrka příspěvků do
dalšího vydání Hostomického zpravodaje je 10. prosince 2018.
Čtvrtletník Hostomický zpravodaj vydává a tiskne Městys Hostomice, Mlýnská 158, 417 52 Hostomice, IČO
00266311, tel. 417 825 197. Náklad 300 výtisků. Evidováno pod registračním číslem MK ČR E 19864.

