ZÁŘÍ 2016
ZDARMA

Ročník šestý

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
tři měsíce uplynuly jako voda a já jsem rád, že vás mohu opět přivítat na stránkách dalšího čísla
našeho zpravodaje. Chci se s vámi podělit o nové informace, které vás jistě budou zajímat.
V červnu jsme se v obřadní síni rozloučili s deváťáky, kteří dokončili povinnou školní docházku. Ve stejnou dobu řekly poslední „Ahoj“ i děti z mateřské školy, které nastoupily v září do
prvních tříd naší školy. Jejich poslední den ve školce byl velmi povedený a probíhal na téma
rytířských soubojů a klání. Celé odpoledne se velmi povedlo, a proto patří můj veliký dík všem
zaměstnancům naší i chotějovické školky. Poděkování patří zejména paní ředitelce Mgr. Mirce
Jelínkové, která měla celou tuto akci na starost.
Další věc, ze které mám radost, je zvládnutá rekonstrukce elektrorozvodů v ordinaci dětské lékařky. Proběhla v době dovolené a tím pádem nenarušila chod ordinace. V letních prázdninách
se provedla i oprava točny v Čapkově ulici, která byla vybudována v 60. letech minulého století
a svým technickým stavem byla již nebezpečná pro pneumatiky automobilů. Jako poslední událost, která strojí za zmínku je oprava kanalizace v atriu staré školní budovy. Byla ve velmi špatném stavu a havarijní stav nádvoří byl zmiňován i ve zprávě školské inspekce.
Opravou kanalizace jsme tak vytvořili základ pro kompletní rekonstrukci tohoto prostoru.
Poslední srpnový den byl určen k odevzdání dotazníků pro další rozvoj naší obce. Byli jsme
nemile překvapeni, že z 300 roznesených dotazníků se jich vrátilo pouze 45. Svědčí to o malém
„zájmu“ občanů o dění a život v Hostomicích. K jejich výsledkům se budu vyjadřovat na jiném
místě tohoto zpravodaje.
Do nadcházejícího podzimu bych všem občanům našeho městyse chtěl popřát hodně krásných
barevných dnů, které jim toto období zcela jistě přinese.
Ivan Holata
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Usnesení z 12. zasedání ZM Hostomice dne 19. 9. 2016
ZM schválilo:
- zapisovatelem paní Lenku Matouškovou
- ověřovateli zápisu Bc. Marii Jirouškovou a
Mgr. Janu Holatovou
- program 12. zasedání ZM bez připomínek
- zprávu RM za uplynulé období
- prodej části pozemku č. 567/2 o výměře 305
m2 za cenu 9150 Kč panu Lukáši Stránskému.
Kupující musí zaplatit geometrické zaměření.
- prodej stavební parcely č. 278/8 o velikosti
1000 m2 za cenu 100 000 Kč panu Milanu
Holému a Šárce Holé
- prodej pozemků č. 558/1 o výměře 227 m2
za cenu 6810 Kč panu Janu Olivovi
- prodej pozemku č.49/4 o výměře 183 m2 za
cenu 5490 Kč panu Janu Olivovi
- pronájem nebytových prostor na adrese 5.
května č. p. 14, Hostomice (prodejna Večerka
Zíta) paní Ireně Lachnerové za cenu 9580 Kč
měsíčně
- rozpočtovou změnu č. 3 ve výši 496 300 Kč

ZM rozhodlo:
- pronajmout část pozemku č. 616/1 o velikosti
57 m2 paní Janě Klímové. Cena za pronájem je
2 Kč za 1 m2 ročně.
- o podání žádosti na Státní pozemkový úřad o
koupi pozemku č. 294/3 za účelem čerpání
spodní vody
ZM souhlasí:
- se smlouvou o bezúplatném převodu pozemku
č. 596/3 od ÚZSVM
- se zvýšením nájemného v obecních bytech
takto: byty 4. a 3. kategorie z 18,92 Kč na 22
Kč a byty 2. a 1. kategorie z 21, 02 Kč na 24
Kč.
Je třeba zjistit, zda se to týká i bytů vybudovaných z dotace.
ZM se dohodlo:
- na konání dalšího mimořádného zasedání ZM
na 10. října od 17:00 hodin

POZVÁNKA
Městys Hostomice zve všechny občany, kterým není lhostejný osud SOKOLOVNY, na mimořádné zasedání zastupitelstva. Koná se v pondělí 10. října od 17 hodin ve školní jídelně
ZŠ Hostomice. Přijďte se seznámit s dalším osudem této budovy a vyjádřit své názory!
Věříme v hojnou účast našich občanů.
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Výsledky ankety
Vážení spoluobčané,
Jak se již zmiňuji v úvodním slově, skončila poslední srpnový den možnost k odevzdání dotazníku, ve kterém měli občané možnost vyjádřit své názory a připomínky k životu v naší obci. Dotazník byl anonymní, aby dotazovaní nemuseli mít obavy nějakého zneužití v jejich neprospěch.
Přesto se našli lidé, kteří se pod své názory nebáli podepsat a za to jim patří uznání. Velmi nás
mrzí, že se z 300 rozdaných anketních lístků vrátilo do sběrných míst pouze 45. Dalo by se říct,
že i toto je znamení, jaký „zájem“ mají občané našeho městyse o život v Hostomicích. Z těchto
45 odevzdaných lístků jsme udělali vyhodnocení, které vám předkládáme.
1. Jak jste spokojeni s městysem jako místem, kde žijete? 11% velmi spokojen, 63% spíše
spokojen, 22% spíše nespokojen a 4% velmi nespokojen.
2. Cítíte se zde bezpečně? 38% ano a 62% ne.
3. Jste spokojeni s kulturním životem v naší obci? 51% ano, 46% ne a 3% neodpovědělo.
4. Jste spokojeni se sportovním vyžitím v naší obci? 71% ano, 15% ne a 14% neodpovědělo.
5. Jste spokojeni s dopravní obslužností? 62% ano, 28% ne a 10% neodpovědělo.
6. Jste spokojeni s možnostmi třídění odpadů? 77% ano, 18% ne a 5% neodpovědělo.
7. Jste spokojeni s možnostmi třídění bioodpadu? 77% ano, 11% ne a 12% neodpovědělo.
8. Jste spokojeni s možnostmi využití volného času v Hostomicích? 64% ano, 26% ne a 10%
neodpovědělo.
9. Víte o možnosti využívat v Hostomicích službu „Mobilní rozhlas“? 73% a 27% ne.
10. Jste spokojeni s dostupností informací o dění v Hostomicích? 80% ano a 20% ne.
11. Zúčastnili jste se zasedání zastupitelstva? 43% ano a 57% ne.
12. Jste spokojeni s úklidem městyse? 75% ano a 25% ne.
13. Jste spokojeni s úrovní vzdělávání v Hostomicích? (MŠ + ZŠ) 82% ano, 6% ne a 12% neodpovědělo.
14. Myslíte si, že by se budova sokolovny měla stát obecním majetkem a sloužit pro kulturní
akce městyse? 75% ano a 25% ne.
15. Co se vám v Hostomicích líbí? Vybíráme některé odpovědi: čistota, zeleň, příroda, škola,
klidné bydlení, fotbalové hřiště, dětské hřiště, snaha o kulturní vyžití, prodej obecních domů, náměstí, lékárna, úklid a zásobování obchodů.
16. Co považujete za největší nedostatek? Nepřítomnost obecní policie, nepořádek u kontejnerů, málo služeb, cyklostezka, rušení nočního klidu, častá absence lékaře a opravna obuvi.

Nyní přistupme k rozboru jednotlivých otázek.
Jak jste spokojeni s městysem, jako místem, kde žijete?
Je náš městys tak hrozný, když 73% obyvatel je zde spokojeno? A z těch 27%, přišel někdo
s nějakým přáním nebo nápadem, aby to tu bylo lepší?
Cítíte se zde bezpečně?
K tomu mohu vyjádřit jen svůj názor, že u nás velice chybí služebna policie, která zde byla již
před první republikou. Neznám důvody, jež vedly k jejímu zrušení. Veškerou činnost nyní vykonává PČR Bílina. Ta má ale tak veliký obvod, že není v jejich silách vše stíhat. A Městská policie
v Bílině? Tu mohu přivolat jen já, na žádost občanů, ale každý její výjezd zaplatíme ze svého rozpočtu, a to cca 600 – 800 Kč.
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Jste spokojeni s kulturním životem v naší obci?
Vzhledem k tomu, že již druhým rokem nemáme možnost využívat sál v sokolovně, jsou naše
možnosti omezené. Nemůžeme pořádat plesy, diskotéky ani maškarní karneval pro děti. Přesto
se snažíme najít náhradní prostory a většinu ze zavedených akcí uskutečnit. Například setkání
seniorů, které se koná na jaře a na podzim, jsme přesunuli do prostor hasičské zbrojnice. Další
akce jako je pálení čarodějnic, dětský den, drakiáda, lampionový průvod a rozsvícení vánočního
stromku se nezměnilo. Ale uvítali bychom nápady a aktivitu ze strany občanů. V sousedních obcích se konají akce, které nepořádá obec, ale organizují je, za podpory obce, sami občané. Copak
se u nás nenajde nikdo, kdo by zkusil něco podobného uspořádat? Ale ono je pak jednodušší vše
kritizovat.
Spokojenost se sportovním využitím v obci:
Fotbalové hřiště má díky funkcionářům FK a hlavně správci velmi kvalitní povrch a hřiště
s umělým povrchem nám můžou jiné obce jen závidět. Toto hřiště není jenom na fotbálek, ale
lze tam provozovat i volejbal, nohejbal, tenis, házenou a košíkovou. Na tyto sporty je připraveno
náčiní. O jeho zapůjčení se stačí dohodnout s panem školníkem.
Spokojenost s dopravní obslužností:
Na každém setkání s pracovníky KÚ se toto řeší, ale ne vždy se najde společná řeč.
Spokojenost s možnostmi třídění odpadu:
Smlouvy o vývozu tříděného odpadu byly podepsány v době, kdy se občané teprve učili odpad
třídit, a proto byly dostačující. V dnešní době, kdy si občané uvědomují nutnost třídit, se musí
smlouvy revidovat a nasmlouvat častější vývozy. Připomínám, že dvakrát ročně se pořádá svoz
nebezpečného odpadu a přistavují kontejnery na směsný odpad. Celoročně mají občané možnost
vozit bioodpad k přistavenému kontejneru u sběrny a využívat sběrný dvůr v Bílině.
Víte o možnosti využívat službu „Mobilní rozhlas“?
Vzhledem k tomu, že se občas vyskytovaly připomínky ke špatné funkci obecního rozhlasu, byla
zřízena tato služba. Máme možnost informovat přihlášené občany formou krátkých SMS zpráv
nebo i namluvených zpráv o dění v obci. Tyto zprávy se k vám dostanou, ať jste kdekoliv ve světě. Zcela určitě je to výborné při vyhlašování krizových situací např. povodní.
Spokojenost s dostupností informací o dění v Hostomicích:
I tento výsledek stojí za zamyšlení a budeme se snažit, aby procento spokojených bylo co nejvyšší.
Účast na zasedání zastupitelstva:
Účastnit se zasedání zastupitelstva má právo každý občan, může klást otázky, diskutovat a mít
připomínky. Jediné co nemůže je hlasování. Hlasovat může pouze zvolený zastupitel. Budu určitě rád, bude-li se zasedání ZM zúčastňovat co nejvíce občanů.
Jste spokojeni s úklidem obce?
Co k tomu dodat? Smysl pro pořádek by měl mít každý člověk daný od přírody anebo ho získat
výchovou. Bohužel, na některé naše občany asi příroda zapomněla. Jak si jinak vysvětlit, že dopoledne uklizené Hostomice se promění během odpoledních hodin v chlív. Bohužel, začíná to již
u malých dětí, které klidně odhazují odpadky nebo trhají květinovou výzdobu před zraky rodičů
a ti jim neřeknou ani slovo. A o chování mládeže se nemá cenu ani zmiňovat. Každý průměrně
inteligentní člověk ví, že odpadkový koš je určen k ukládání odpadků - má to i ve svém názvu.
Ale pohodlnější je stlát si pod sebe.
Spokojenost s úrovní vzdělávání:
Za poslední roky jsme spolu s vedením ZŠ udělali dost práce, aby se naše škola stala moderním a
dobře vybaveným zařízením, které může směle konkurovat všem městským školám v okolí.
Všem, kteří by měli zájem o prohlídku nové, ale i staré školní budovy to vřele doporučuji. Pan
ředitel je velice vstřícný a zájemcům určitě vyhoví. Stejně tak paní ředitelka MŠ ráda ukáže prostory naší školky.
Měla by se stát budova „Sokolovny“ obecním majetkem?
Zde bych se chtěl trochu rozepsat. Začátkem 90. let byla na žádost několika lidí předána budova
sokolovny TJ Sokol Hostomice. Podotýkám, že byla předána s kompletním vybavením.
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Tzn. vybavení sálu, vybavení zasedacích místností a veškerého zařízení potřebného k chodu tohoto objektu. Bohužel, v tuto chvíli si nikdo neuměl představit, jak se bude doba měnit a také
jak bude finančně náročné tuto budovu udržet při životě. Dnešní stav bych přirovnal k pojmu
„vybydlený dům“. Není tam skoro nic. Mnozí z vás si jistě vzpomenou, že účast 400 lidí na plese nebylo nic neobvyklého. Dnes se dá dohromady nábytek sotva pro 100 lidí. Z ústředního topení, které bylo v celé budově, nezbylo téměř nic. Vytápěna je pouze část přízemí a sál. Jelikož
se jedná o plynové topení, které je finančně náročné, se vyšplhá cena za plyn při pořádání jednoho plesu až na 8 000 Kč. A kde jsou ostatní náklady? Proč se nikomu do pořádání takovýchto
akcí nechce? Může se totiž stát, že prodělá. A kdo to všechno zaplatí?
Toto vše se musí zvážit a položit si otázku, kde na to vzít? Střízlivý odhad na celkovou rekonstrukci je 50 až 60 milionů korun. Má na to obec? Máme se zadlužit na desítky let kvůli cca 10
akcím za rok? Určitě je každému pamětníkovi té naší „Sokolovny“ líto. Ale v dnešní době, kdy
získání dotací je stále obtížnější, by bylo velkým hazardem se do něčeho takového pouštět. Tímto nechci nikoho ovlivňovat, je to můj osobní názor.
Děkuji ještě jednou všem, kteří věnovali svůj čas vyplňování našeho dotazníku.
Ivan Holata - starosta

Zapomenuté osobnosti Hostomic - Antonín Gruncl
Narodil se v Hostomicích dne 11. listopadu 1905
v rodině zasloužilého menšinového učitele, který
působil ve Světci. Neobyčejně talentovaný mladý muž se stal rovněž učitelem a začínal na české
škole v Hostomicích, odkud přešel do Ledvic.
Kulturní rozhled a výrazné umělecké sklony jej
nejprve přivedly do skupiny hostomických divadelních ochotníků, mezi nimiž nechyběl Oldřich
Hoblík, výtvarník Jan Podracký, ani hostující
student z Prahy, pozdější významný divadelní
režisér Ota Ornest. V květnu 1935 připravili premiéru hry Voskovce a Wericha Kat a blázen,
v dubnu 1936 Baladu z hadrů a v září 1937 Rub
a líc. Antonín Gruncl byl velkým ctitelem Jaroslava Ježka a sám se uplatnil jako vynikající hudebník a komponista, zejména na inscenaci Balady z hadrů, kterou doplnil i vlastními skladbami.
Po okupaci severočeského pohraničí odešel do
Radovesic u Libochovic a v březnu 1939 nastoupil v Křesíně. V Roudnici nad Labem a Libochovicích spolupracoval opět s mladými divadelníky
a znovu se uplatnil jako dirigent jazzového orchestru i hudební skladatel. Nevzdal se svobodomyslných názorů a při první příležitosti se zapojil do odbojové činnosti proti německým okupantům. Byl příslušníkem rozsáhlé libochovické ilegální skupiny, navazující na celostátní „Obranu
národa“, z níž tři desítky členů zaplatily za členství svými životy.

Učitel Antonín Gruncl byl dne 11. dubna
1942 odveden gestapem z křesínské školy
přímo uprostřed vyučování. Po deseti týdnech, dne 1. července 1942, byl spolu
s mnoha dalšími vlastenci popraven na střelnici gestapa v Praze.
Zdroj: www.duchcov.cz, Pavel Koukal
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Z obecní kroniky - Hostomice před 80 lety - pokračování
Jako jiná léta, tak i letos, byl ministerstvem
sociální péče zřízen v Hostomicích ochranný
útulek pro nezaměstnanou mládeţ od 14 do 18
let. Útulek spravovalo kuratorium sloţené ze
zástupců jako roku 1935. Vyvařovalo se 2 období po 56 dnech. Útulek byl umístěn
v Národním domě, kde zakupována i strava.
Průměrný počet účastníků byl 50 denně a to
polovina děvčat a polovina chlapců. Na jednoho účastníka počítáno denně s částkou 5,50Kč,
takţe si vyţádala tato akce za 2 období 58 200
Kč nepočítaje v to náklad na otop a osvětlení i
úklid, kteréţto poloţky uhradila místní obec.
Vedoucími byli jako loni Antonín Ţákavec a
Libuše Holečková, pedagogickým správcem
Josef Horyna. Výsledky akce, jak po stránce
tělesné, tak i po stránce duševní, byly dobré.
Národní dům v Hostomicích byl dán jedním
z ručitelů, a to Schwarzenberským pivovarem
v Lounech, do draţby, jelikoţ majitelka T. J.
S. v Hostomicích neplatila úroků ani úmor.
Poněvadţ se k draţbě dostavil jen jeden zájemce, s draţby sešlo. Byla tedy na podniku
zavedena vnucená správa. Vnuceným správcem jmenoval okresní soud v Bílině štábního

četnického stráţmistra ve výsluţbě Štěpána
Koubka z Hostomic.
V roce 1936 objevují se první známky určitého
zlepšení na pracovním trhu. Zaměstnanost přibývá. Horníci pracují vícero směn, ba někteří i
plný týden. Je značnější poptávka po uhlí, neboť zbrojení přispělo k zaměstnanosti i
v kovoprůmyslu. Toto zlepšení je však dosud
malé a projevuje se jen tak, ţe lidé, kteří
v době krise ţili z posledních zásob a úspor,
spoří, obouvají se a oblékají. Projevuje se to
mírným vzestupem vkladů u místních peněţních ústavů. Tak Občanská záloţna, která po
celý rok 1934, kdy spáchána zpronevěra i
v rocích 1935 a 1933 zaznamenávala úbytek
vkladů částkami 100 aţ 50 tisícovými, zaznamenává koncem roku 1936 podstatné zlepšení
obchodu a přírůstek vkladů.
V rámci všeobecné obrany státu provedeny
v našem katastru některé opevňovací práce.
Byla v okolí vystavěna kulometná hnízda a
provedena nivelační měření. Práce prováděly
cizí firmy za dozoru vojska. V Hostomicích
byly vojenské stráţe ubytovány po 6 týdnů
v Národním domě.
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Základní škola
Vážení spoluobčané!
Než jsme se nadáli, prázdniny utekly jako voda
a opět začal nový školní rok. Asi se nebudu
mýlit, když řeknu, že se vám rodičům v řadě
případů i ulevilo. Odpadl problém, kam
s dětmi, když jste zaměstnaní.

Jsem také velmi rád za aktivity, které ve spolupráci s naším zřizovatelem, městysem Hostomice, organizujeme pro mládež. Ve škole jsou
to kroužky - zumba, keramická dílna, florbal,
volejbal, box, dramatický kroužek, náprava
specifických poruch učení. V rámci Hostomic
pak fotbal, hasiči, Hostík. To je opravdu široká
nabídka různých aktivit, které můžete využít a
vést tak své děti ke správným životním návykům.
Co se týká bývalých „deváťáků“, dostáváme
kladné ohlasy na zapracování a bezproblémový přechod do nového prostředí středních škol.
Zejména nám dělá radost informace, že jsou
úspěšní i na gymnáziu v Teplicích, které dlouhodobě patří mezi nejlepší gymnázia v kraji.
Mezi novými studenty této školy jsou zejména
absolventi výběrových teplických škol
„metelkárny“ a „buzulky“. To hovoří o kvalitním pedagogickém sboru naší školy, který je
připravoval na jejich další studia.

Během prázdnin jsme, tak jako každý rok, provedli ve škole mnoho materiálních změn a
úprav, jako např. malování odborných tříd, rekonstrukce šaten v hlavní budově, úprava okolí
školy, pravidelná údržba zařízení obou budov,
výměna osvětlení apod. Udělali jsme, v rámci
finančních možností, vše co se udělat dalo, aby
se všem žákům i zaměstnancům ve škole líbilo.
Po stránce pedagogické jsme byli posíleni o
jednu paní učitelku, protože se zvýšil celkový
počet tříd na 13. Rovněž tak nám narostl celkový počet žáků a dostali jsme se do kategorie
škol nad 250. Za to jsme velmi rádi a děkujeme
vám za projevenou důvěru. Tak jako v loňském
roce, tak i letos jsme otevřeli dvě první třídy,
které 1. 9. 2016 přišli přivítat zástupci Ledvic, Společně vám všem přejeme krásný podzim!
Ohníče, Světce, samozřejmě Hostomic i záMgr. Aleš Žák
stupce Severočeských dolů. Zahájení bylo velmi příjemné a všem prvňáčkům jsme popřáli
hodně úspěchů v jejich velkém životním kroku.

Během letních prázdnin byla opravena poškozená kanalizace ve dvoře mezi školními budovami.
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Mateřská škola
…a opět nám začal nový školní rok. S ním přišli i noví kamarádi, kteří se docela dobře zapojili do našeho dětského kolektivu. Budeme společně poznávat svět kolem nás, zaměříme se na
pokusy, objevy a experimentování, podpoříme
fyzickou a duševní pohodu, psychickou zdatnost a kreativitu, ale především se zaměříme na
hru, která je stěžejní metodou naší výchovy a
vzdělávání.

Ještě jedno malé ohlédnutí zpět. V červnu proběhlo slavnostní rozloučení s předškoláky, které se neslo v duchu rytířských oslav a díky přípravě pedagogů se velmi povedlo. Děti si spolu s rodiči užily odpoledne plné soutěží a hádanek. Poté byly za tónů Smetanovy Vltavy pasovány na školáky. Přejeme jim mnoho hezkých chvil a nových poznatků v základní škole.

Provozní doba mateřské školy
Úplata za vzdělávání
Stravné

6,00 – 16,00 hodin
200,-Kč
29,-Kč /den/

První perličky:
„Já budu buřtovat.“ (péct buřty)
Na otázku: „Kam jdete?“ zněla odpověď: „Do umyvadla.“

SDH Hostomice
Naši dobrovolní hasiči dosahují dobrých výsledků hlavně při práci s dětmi. Připravují je
na různé soutěže, kde se většinou umisťují na
předních místech. Během letošního léta se zúčastnili závodů v Roudnici nad Labem,
v Chomutově a v Mostě. V běhu na 60 metrů
získal Tomáš Hrůnek dvakrát 2. místo a jednou 5. místo. Natálka Haišová se pokaždé probojovala do první desítky.
V sobotu 3. září se konal již 28. ročník Memoriálu Václavy Fellerové, kterého se účastní
družstva dětí z celého okresu.

Hostomické děti se umístily ve štafetě i
v útoku na krásném 3. místě.
Zároveň zde probíhala soutěž v požárním sportu mužů a žen – 15. ročník O pohár primátora
Teplic, kde v požárním útoku skončily naše
ženy na 7. místě.
Je jenom škoda, že vedení hasičského sboru
nemá zájem o větší prezentaci své úspěšné činnosti. Děti, mládež, ale i dospělí dosahují dobrých výsledků, ale nikdo se s nimi nedokáže
pochlubit. Potřebovali bychom více aktuálních
informací o činnosti sboru .
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Hostomickej strnad
V sobotu 3. září se před hasičskou zbrojnicí
uskutečnil již pátý ročník country festivalu
„Hostomickej strnad“. Tentokrát za účasti pěti
vystupujících kapel, mezi nimiž bylo i naše
místní Elldorádo. Dále hrály kapely - Orel
z Duchcova, Karolína z Mostu a Litvínova,
Kliďánko z Ústí n/L a poslední, kdo se představil na pódiu, byla kapela Křáp z Bíliny.
Celá akce byla velmi kvalitně nazvučena, takže
si milovníci tohoto žánru opravdu přišli na své.
Tento den přálo i počasí, což také přispělo ke
spokojenosti všech návštěvníků. Bylo zajištěno Proto nás velmi mrzí, že se sešla necelá stovka
lidí, z toho místních občanů asi jen 20. Je to
občerstvení a vstup byl dobrovolný.
opravdu smutné, že se na tuto akci nepřišlo
podívat více „hostomičáků“. Ono je lepší si
stěžovat, že se tu pro lidi nic nedělá, a pak raději sedět doma.
Je velmi těžké zorganizovat akci, která by se
líbila všem. A při našich současných omezených možnostech, kdy nemůžeme využívat sál
v sokolovně, byla tato akce snahou o zpestření
kulturního života u nás. Škoda, že Hostomickej strnad má větší oblibu u přespolních lidí
než u našich občanů.

Kulturní akce
Městys Hostomice pro vás na podzim připravil tyto kulturní akce, na které vás
všechny srdečně zve:

Knihovna

Místní knihovna se nachází v přízemí staré
budovy ZŠ Hostomice. Otevřeno je každé pondělí a čtvrtek od 15 do 17 hodin. V době výpůjčních hodin je též k dispozici internet pro
1. října od 15 hodin - Drakiáda - Husův vrch
veřejnost na dvou počítačích. Za každou započatou hodinu užívání internetu zapla15. října od 14 hodin - Setkání seniorů - klu- tí registrovaný člen 10,- Kč a neregistrovaný
bovna hasičské zbrojnice
člověk 15,- Kč. Vyhledané materiály je možno
i vytisknout.
31. října – Soutěž o nejhezčí dýni - výstava v
Milí čtenáři, přijďte vrátit knihy, které jste si
parku na náměstí
vypůjčili na léto. K dispozici je spousta no11. listopadu od 18 hodin – Svatomartinský vých knih a časopisů. Zapůjčit si můžete i knihy z výměnného souboru z Regionální knihovlampionový průvod - ohňostroj
ny Teplice. Všechny tituly knih si můžete vy27. listopadu – Rozsvícení vánočního stromu - hledat v ON-LINE katalogu, který je umístěn
na našich knihovnických webových stránkách
soutěž o nejlepší „štrůdl“, kulturní program
www.knihovnahostomice.webk.cz.
Připomínám, že příspěvky se platí až od novéPodrobnější informace na plakátech!
ho roku, tzn. v lednu 2017.
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Fotbalový klub Hostomice, z. s.
Do nové sezóny vstupuje fotbalový stánek s
přihlášenými týmy starší přípravky, starších
ţáků, dospělých a veteránů.
Starší ţáci jsou sloučeni s ţáky Kostomlat pod
Milešovkou, přičemţ tým zvaný Kostomlaty/
Hostomice bude zajíţdět do Litoměřického
okresu, kde budou měřit své kvality s jinými
týmy neţ dosud. Jako trenéři jsou za Kostomlaty Jan Taška a za Hostomice Pavel Pospíšil. Ţáci odehráli v srpnu několik přátelských
utkání - Host/Kost : Bílina (0 : 7), Host/Kost :
Duchcov (8 : 3) a další zápas (2 : 6), Host/
Kost : Košťany (5 : 8).
Hráči v nově zaloţeném muţstvu starší přípravky budou v nadcházející sezóně hrát tzv.
satelitní zápasy, coţ znamená, ţe přijede více
týmů na jedno hřiště a odehraje se více zápasů. Hráči, rodiče i noví trenéři Kamil Jůzl a
Martin Hauptvogel si budou tímto muset vyčlenit na daný fotbal dopoledne, neboť přijedou na jedno hřiště celkem 4 fotbalové týmy,
se kterými se odehraje celkem 6 zápasů a bude
se tak hrát na 2 hřiště ve stejnou dobu. Z tohoto důvodu byly zakoupeny nové sítě na branky
mládeţe.
Nejmladší děti odehrály 1 přípravný zápas s
Košťany (rozděleno na starší a mladší děti),
kdy obě muţstva prohrála vysokým rozdílem.
Nejmladší děti daly celkem 3 góly, coţ je potěšující proti tak silnému týmu, jako jsou Košťany.
U dospělých došlo k obměně několika hráčů i

trenéra (Petr Machovec) a při sehrávání muţstva byly odehrány níţe uvedené přípravné zápasy a turnaje. Výsledek přáteláku - Kladruby :
Hostomice (1 : 3), výsledky turnaje ve Rtyni Hostomice : Kladruby (2 : 3), Hostomice :
Rtyně (1 : 2).
V sobotu 20. 8. 2016 od 09:00 hod. se na hřišti
v Hostomicích konal Memoriál Václava Zieglera, přičemţ Hostomice obsadily 2. místo s
výsledky - Hostomice : Rtyně (4 : 1), Kostomlaty - Košťany (5 : 1), o 3. - 4. místo - Rtyně : Košťany (3 : 2), finále - Kostomlaty : Hostomice (2 : 1).V nadcházející sezóně chceme
s okr. svazem opět hrát veteránskou soutěţ, ale
dosud nevíme, kolik se přihlásí muţstev do
soutěţe. Rovněţ jsme náš klub přihlásili do
okresního poháru, který se v minulé sezóně
neodehrál.
Během letních měsíců došlo k opravě kabin
dospělých a kabin hostí, bylo pohnojeno a proseto hřiště v době, kdy sem nikdo nesměl a
hned trávník zhoustl. Do sekacího traktoru byly zakoupeny nové sekací noţe, neboť hustý
trávník staré noţe jiţ posekat nezvládaly.
Na druhou stranu se stále nedaří opravit střechu garáţí, která se má opravit ve spolupráci s
městysem Hostomice. Nadále se budeme snaţit o nápravu tohoto havarijního stavu. Nepodařilo se získat dotaci z MŠMT na rekonstrukci zadní části hřiště, kde roste vysoká tráva.
Za vedení FK Hostomice Martin Vlček
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Okresní přebor dospělých - podzim 2016
Kolo

Datum a čas

Den

Domácí - Hosté

Hřiště

1

27.8. - 15:00

SO

Hostomice – Modlany „B“

Hostomice

2

3.9. - 14:00

SO

Lahošť - Hostomice

Lahošť

3

10.9. - 15:00

SO

Hostomice – Proboštov „B“

Hostomice

4

18.9. - 15:00

NE

Oldřichov „B“ - Hostomice

Oldřichov

5

24.9. - 15:00

SO

Hostomice - Kostomlaty

Hostomice

6

1.10. - 15:00

SO

Háj - Hostomice

Háj

7

8.10. - 15:00

SO

Hostomice - Trnovany

Hostomice

8

15.10. - 16:00

SO

Sobědruhy - Hostomice

Sobědruhy

9

22.10. - 15:00

SO

Hostomice - Novosedlice

Hostomice

10

29.10. - 14:00

SO

Osek - Hostomice

Osek

11

5.11. - 14:00

SO

Hostomice – Srbice „B“

Hostomice

12

12.11. - 14:00

SO

Hostomice – Hrobčice

Hostomice

13

20.11.- 15:30

NE

Bílina „B“ - Hostomice

Bílina

II. třída starších žáků - podzim 2016
Kolo

Datum a čas

Den

Domácí - Hosté

Hřiště

1

28.8. - 14:00

NE

Terezín/Č.Kopisty – Kost/Host

Terezín

2

3.9. - 14:00

SO

Kost/Host – Mšené Lázně

Kostomlaty

12

7.9.2016

3

10.9. - 10:00

SO

Straškov - Kost/Host

Straškov

4

17.9. - 13:00

SO

Kost/Host - Velemín

Hostomice

5

24.9. - 10:00

SO

Bechlín - Kost/Host

Dobříň

13

28.9. - 10:00

ST

Kost/Host - Třebušín

Kostomlaty

6

1.10. - 13:00

SO

Kost/Host - Libochovice

Hostomice

7

8.10. - 10:00

SO

Křešice/Zahořany - Kost/Host

Křešice

8

15.10. - 12:30

SO

Kost/Host - Úštěk

Kostomlaty

9

22.10. - 15:00

SO

Roudnice „B“ - Kost/Host

Roudnice

10

29.10. - 11:30

SO

Kost/Host - Hoštka

Hostomice

11

5.11. - 10:00

SO

Velké Žernoseky - Kost/Host

V. Žernoseky

volno

Okresní přebor starších přípravek (satelit) - podzim 2016
Kolo

Datum a čas

Den

Domácí - Hosté

Hřiště

1

3.9. - 09:00

SO

Rtyně – Teplice – Duchcov – Hostomice

Rtyně

2

10.9. - 09:00

SO

Novosedlice – Hrobčice – Hostomice

Hrobčice

3

17.9. - 09:00

SO

Hostomice – Osek – Dubí – Košťany

Hostomice

4

24.9. - 09:00

SO

Krupka – Trnovany – Rtyně – Hostomice

Trnovany

5

1.10.2016

SO

Volno

6

8.10. - 09:00

SO

Modlany – Novosedlice – Hostomice

Modlany

7

15.10. - 09:00

SO

Dubí – Srbice – Novosedlice – Hostomice

Novosedlice

8

22.10. - 09:00

SO

Hostomice – Proboštov – Modlany – Sobědruhy

Hostomice
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B LA H O P Ř Á N Í
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří oslaví ve 4. čtvrtletí tohoto
roku své životní jubileum a přejeme jim hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti.
v listopadu:

v říjnu:
pan Miroslav Bečák

72 let

pan Mikuláš Katrenič

72 let

paní Věra Kliková

74 let

paní Irena Zaťková

77 let

pan Miroslav Jaroš

87 let

paní Emília Hudecová

80 let

paní Alžběta Siposová

92 let

paní Jiřina Krejčová

72 let

pan Petr Blaida

76 let

pan Vladimír Kučera

77 let

paní Jaroslava Macháčková

76 let

v prosinci:
paní Margita Podoubská

84 let

paní Vlasta Šlajsová

83 let

pan Jiří Huda

71 let

paní Jarmila Mocová

77 let

paní Eva Hasalová

77 let

paní Ludmila Krpálková

78 let

paní Leopoldina Hošková

72 let

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 2016.
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.

