PROSINEC 2021
ZDARMA

Ročník jedenáctý

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letos podruhé vás zdravím na stránkách Hostomického zpravodaje. Při našem posledním setkání jsme všichni doufali, že se ve věci celosvětové pandemie blýská na lepší časy. Bohužel, to, co nikdo z nás nechtěl, je opět zpátky a
počty pozitivních a hospitalizovaných lidí dosahují rekordních údajů. Chtěl bych z tohoto
místa apelovat na všechny obyvatele, aby tuto
situaci nepodceňovali, a aby svým nezodpovědným chováním nepřispívali ke zhoršování
pandemie. Jistě si všichni přejeme, aby nám
příští rok přinášel lepší zprávy, než ty, které
slýcháme již několik měsíců.
V této nestandardní době je velmi složité
zajišťovat život v obci, ať už se jedná o kulturní, společenské či jiné záležitosti. Leckomu se

může zdát, že se u nás nic neděje, ale ujišťuji
vás, že ostatní obce jsou na tom stejně. Ale i za
tohoto stavu jsme dokázali připravit několik
projektů. Podařilo se nám uspořádat, v rámci
možností, pár kulturních akcí. Na příští rok máme připravenu projektovou dokumentaci na rekonstrukci dalších komunikací, chodníků, našeho budoucího kulturního domu a výstavby venkovní učebny ZŠ.
Přeji všem do nového roku 2022 hlavně
hodně stálého a pevného zdraví, štěstí a rodinné spokojenosti. Kéž bychom si mohli už
co nejdříve říci, že ta zlá doba, která nás připravila o tolik blízkých a známých lidí, je už
za námi.
Ivan Holata
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Zpráva z 15. mimořádného zasedání
ZM
Datum konání: 28. 6. 2021
Přítomno: 13 zastupitelů, 2 omluveni

ZM projednalo a schválilo:
 Finanční dar ve výši 50 tisíc korun pro každou obec, postiženou přírodní katastrofou
(ničivé tornádo). Jedná se o obce Lužice,
Hrušky, Mikulčice, Moravská Nová Ves,
Hodonín - Pánov, Kryry - Stebno.

Zpráva z 16. zasedání ZM

Datum konání: 20. 9. 2021
Přítomno: 14 zastupitelů, 1 omluven
ZM schválilo:
 Kontrolu usnesení
 Zprávu o činnosti Rady městyse
 Rozpočtovou změnu č. 9
 Prodej pozemku č. 616/2 panu Janu Hájkovi
 Prodej části pozemku č. 259/9 manželům
Kapounovým
 Místní poplatek za odpady na občana ve výši
600 Kč na osobu za rok
 Prodej domu č. p. 147 nabídce č. 2
 Vytvoření stavebních parcel na pozemku
278/2
 Výstavbu nové lávky přes řeku Bílinu
 Navýšení cen za údržbu zeleně od měsíce
září 2021
 Termín dalšího zasedání na 20. 12. 2021
ZM vzalo na vědomí:
 Rozpočtové změny č. 6, 7, 8
ZM neschválilo:
 Prodej domu č. p. 147 nabídce č. 1, 3, 4 a 5

Upozornění občanům
Upozorňujeme všechny občany, že v našem
městysi stále platí Obecně závazná vyhláška č.
3/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích.
Vyhláškou se reguluje používání zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů.
Tuto činnost je zakázáno provádět na celém
území městyse Hostomice kromě 31. prosince a 1. ledna běžného roku.
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Uzavření ordinace praktického lékaře

Od pondělí 20. 12. 2021 bude uzavřena ordinace praktického lékaře v Hostomicích. Poté bude probíhat její stěhování do prostor HNsP v
Bílině do přízemí, 1. ordinace za recepcí. Telefon 417 777 220, případně recepce 417 777
111. Klienti zůstanou i nadále registrovaní u
MUDr. Mühlbauerové.
Ordinační hodiny od 1. 1. 2022:
Pondělí
13:00 - 16:00 hod.
Středa
8:00 - 16:00 hod.
Čtvrtek
13:00 - 16:00 hod.

Změny v odpadovém hospodářství od
1. 1. 2022

V lednu 2021 vstoupila v platnost nová odpadová legislativa v podobě nového zákona (č.
541/2020 Sb.) a prováděcích vyhlášek. Tyto
nové předpisy vycházejí z plánů Evropské
unie, která přijatými opatřeními reaguje na
zhoršující stav životního prostředí.
Cílem nové legislativy je snížit množství komunálního odpadu, který končí na skládkách.
Jestli chceme naplnit cíle v ochraně životního
prostředí, musíme se chovat zodpovědně a to
tím, že budeme třídit odpad, aby toho zbytkového bylo co nejméně.
Vzhledem k novému zákonu o odpadech se
zásadně mění systém odpadového hospodářství
a vybírání poplatků. Od roku 2022 již veškeré
platby za odpad jsou poplatkem, nikoliv
smluvní úhradou.
Zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání
schválilo místní poplatek za 1 občana v částce 600 Kč ročně, který bude vždy splatný
nejpozději do 30. 6. v daném roce.

Třídění odpadu

Další změnou pro obyvatele je možnost ukládání kovových obalů do žlutých nádob na plasty. To znamená, bude-li nádoba na kov plná,
lze tento odpad vložit do žlutého kontejneru.

Uzavření pošty Partner

Provozovna bude uzavřena na nezbytně nutnou
dobu dne 31. 12. 2021 z provozních důvodů.
Po dobu jejího uzavření budou poskytované
služby zajištěny provozovnou pošty Bílina 1,
Mírové náměstí 72/5, 418 01 Bílina 1 v rámci
otevírací doby.
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Výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Hostomice
Vážení spoluobčané,
rád bych vás informoval o dosavadní činnosti
naší jednotky sboru dobrovolných hasičů Městyse Hostomice. Dovoluji si začít zatím s nejdůležitější zprávou tohoto roku pro naši jednotku. Tou je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky.
Začátkem roku 2021 naše jednotka získala
dotaci z Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na
pořízení nového zásahového vozidla. Tímto
začalo poměrně složité období. Bylo důležité
zpracovat technické podmínky pro nové požární vozidlo a následně důkladně zpracovat celou dotaci. Vše se zdárně podařilo a v říjnu
došlo k podpisu smlouvy s výrobcem vozidla.
Tím práce na pořízení nového auta pro naše
členy a vedení obce ale zdaleka nekončí. Jsme
opravdu velice rádi, že dojde k obměně naší
požární techniky. Aktuálně naše jednotka disponuje s cisternovou automobilovou stříkačkou TATRA 815, která byla vyrobena v roce
1989. Náklady na provoz takto starého vozidla
se každým rokem výrazně navyšovaly a udržovat toto vozidlo v provozuschopném stavu bylo stále více a více složitější.
Touto cestou bych rád poděkoval celému
vedení Městyse Hostomice za schválení pořízení nového vozu, a hlavně za poskytnutí rozpočtu na nákup.
Dále bych vás chtěl seznámit se zásahovou
činností naší jednotky. V roce 2021 vyjížděla
jednotka celkem k 37 zásahům.

Jednalo se o: 18x požár, 1x dopravní nehodu železniční, 1x únik nebezpečných látek, 16x
technickou pomoc a 1x planý poplach. Kromě
těchto zásahů jsme také několikrát vyjeli na
žádost starosty obce k technické pomoci pro
obec. Mezi tuto pomoc patří například dovoz
vody, čištění kanalizace, prořez stromů, desinfekce prostorů a další podobné činnosti.
Občané nás také mohou vidět na většině
obecních akcích jako je pálení čarodějnic, lampionový průvod nebo rozsvícení vánočního
stromku, kde pomáháme s přípravou a zajišťujeme požární dozor.
Jednotka již delší dobu nabírá nové členy do
svých řad. Aktuálně máme 11 členů, což vzhledem k výše uvedenému počtu zásahů není úplně ideální početní stav. Do naší jednotky se
můžou přihlásit všichni muži starší 18-ti let.
Jediné kritérium pro přijeti do jednotky je dobrý zdravotní stav. Pokud by měl někdo zájem
přidat se k nám, stačí kontaktovat velitele jednotky pana Jaroslava Fellera na tel. čísle
725 063 826, nebo nás může kontaktovat přes e
-mail na adrese sdhhostomice@seznam.cz.
Další informace o naší jednotce SDH Hostomice pravidelně zveřejňujeme a aktualizujeme na našich Facebook stránkách, kde jsme
jako Hasiči Hostomice. Naleznete tam aktuální
informace o naší činnosti, fotografie ze zásahů
a podobně. Budeme velmi rádi, když nás na
těchto stránkách navštívíte.
Za JSDH Hostomice - Jan Kapoun

SDH Hostomice
Vážení spoluobčané, chtěli bychom vás,
prostřednictvím hostomických novin, seznámit
s děním v SDH v naší obci.
Závodní sezóna začala až v září. Místní
SDH pořádal Memoriál manželů Fellerových,
kde se soutěžilo v běžecké štafetě 4 x 60 metrů
a v požárním útoku. Tato soutěž byla pro nás
velmi úspěšná. Přípravka i mladší žáci obsadili
1. místo ve velké konkurenci. Přípravku reprezentovala 4 družstva a mladší žáky 9 týmů.
Memoriálu Jaroslava Fellera se zúčastnilo celkem 8 týmů, z toho 5 bylo mužských družstev.
Zástupci našeho SDH obsadili krásné 2. místo
v obou kategoriích. Dále jsme se zúčastnili
soutěže Duchcovská předávačka. Zde se soutěžilo v běhu štafety dvojic a štafety 4 x 60 metrů. Naše přípravka i mladší žáci skončili opět

na nejvyšším stupni – z 1. místa měli obrovskou radost. Přípravka konkurovala dalším 5
týmům a žáci dokonce 10.
V současné době se v tělocvičně místní ZŠ
připravujeme na novou sezónu. Zatím nám to
podmínky MZ dovolují, a tak se děti schází
každý pátek od 16.00 hodin. Stále hledáme nové členy a zároveň doufáme, že navážeme na
uplynulou úspěšnou sezónu.
Na závěr bych chtěla poděkovat za sponzorský dar, který jsme získali od městysu Hostomice. Bez podpory obce bychom nemohli takové akce vůbec pořádat. Děkujeme také všem
dobrovolníkům z řad rodičů a přátel, kteří pomáhají všude tam, kde je to potřeba.
Přejeme vám krásné, klidné a hlavně pohodové prožití vánočních svátků a pevné zdraví
v novém roce.
Mgr. Marcela Husáková
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Základní škola Čestmíra Císaře
Z důvodu zhoršující se epidemiologické
situace jsme pro maximalizaci ochrany nás
všech a hlavně našich dětí (žáků) na 29. 11.
2021 přizvali do naší školy profesionální zdravotníky společnosti PETONA CZECH s.r.o.
pro RT-PCR testování. Vzorky pro testování
byly odebírány šetrným neinvazivním způsobem z úst ze slin na štětičku (tzv. lízátko).
RT-PCR test je oproti Ag testu, kterým měli
být žáci testováni ve stejný den, ve kterém
probíhalo RT-PCR testování, výrazně přesnější a odhalí přítomnost viru v těle i dříve, než se

projeví příznaky.
Do školy dorazily dva týmy zdravotníků,
mladí velmi příjemní lidé.
RT-PCR testování se účastnilo 192 přítomných žáků a všichni zaměstnanci školy. Nepřítomní žáci v den testování byli testováni Ag
testem ihned po příchodu do školy.
Odběry RC-PCR testu odhalily jednoho pozitivního na covid-19, což je v porovnání
s jinými okolními školami velice pozitivní.
Mgr. Eva Myslíková - ředitelka školy

Areál po bývalé sklárně znovu ožívá
Stavitel průmyslových zón Panattoni úspěšně revitalizoval pro investiční skupinu Accolade další brownfield. Navrátili tím průmysl do
lokality, v níž se mu historicky dařilo, do bývalého areálu skláren Kavalier v Hostomicích
na Teplicku. Prvním nájemcem nové průmyslové zóny Panattoni Park Teplice South je český prodejce sanitární techniky Sanitino. Zahájil zde provoz distribučního centra, které bude
postupně sloužit celé Evropě. Proměna brownfieldu s více než stoletou sklářskou historií
v moderní zónu pro lehkou výrobu a distribuci
zboží s investicí přesahující půl miliardy tak
úspěšně pokračuje.
Z nového centrálního skladu bude firma
zásobovat nejen celou střední Evropu, ale také
Itálii, Belgii, Nizozemsko, Francii, Španělsko,
Rumunsko či Chorvatsko. Postupně se plánuje

rozšířit distribuci na celou Evropu. Areál bývalých skláren nabízí vhodné podmínky pro firmy
z oblasti lehké výroby, logistiky a e-commerce,
které pomohou povzbudit regionální ekonomiku v Ústeckém kraji. Park leží na sjezdu silnice
I/13 spojující Ústecký kraj s Libereckým
a Karlovarským, ale také v blízkosti dálnice D8
vedoucí do Německa.
Díky tomu firmy mohou flexibilně distribuovat zboží po celé Evropě. Panattoni Park Teplice South přinese na Teplicko dohromady 300
nových pracovních míst, z nichž jich jenom na
halu Sanitina připadá 50. Projekt však velmi
prospěje i obci Hostomice a jejímu bezprostřednímu okolí, protože po rozsáhlé revitalizaci se lokalita dostane do nejlepší ekologické
kondice za posledních 150 let.
Zdroj: Accolade
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Kulturní akce
Setkání seniorů

V loňském roce jsme v důsledku špatné
epidemiologické situace, nemohli uspořádat
každoroční setkání seniorů. Čekali jsme, jestli
se situace zlepší a rozhodli se uspořádat podzimní setkání, kdy ještě počty nakažených byly nízké.
Naše seniory jsme pozvali do klubovny
hasičské zbrojnice 24. října 2021 od 14 hodin.
K poslechu a tanci jim hrála Malá muzika
z Chomutova. Přesto, že se nesešlo moc lidí, si
to všichni náramně užívali a atmosféra byla
přátelská a uvolněná.
Rádi bychom tato setkání pořádali i nadále
dvakrát do roka, samozřejmě pokud nám to
situace dovolí. Přejeme našim seniorům hodně
zdraví, pohody a optimismu do roku 2022.

Rozsvícení vánočního stromečku
Je nám nesmírně líto, jak letos dopadla většina
akcí, které jsme pro vás nachystali. I akce, kterou máme z celého roku nejraději, musela být
zrušena díky vyhlášení nouzového stavu a díky
opatřením, která byla platná. Nechtěli jsme
kontrolovat zda někdo je a jiný zase není očkovaný a dělat tuto akci jen pro vybrané lidi. Měli jsme pro vás připraveno vystoupení Divadla
M z Duchcova a děti ze základní školy si pro
vás také připravily kulturní program.

Lampiónový průvod
Obvykle ho pořádáme 11. listopadu na Martina, letos tento den připadl na čtvrtek, tak jsme
se rozhodli posunout průvod na pátek 12. listopadu. Sraz byl před základní školou a již chvilku po 17 hodině osvítily ulice Hostomic lampióny všech barev a tvarů.
Průvod nakonec dorazil na plochu bývalého
bikrosu, kde si děti upekly buřta a mohly se zahřát čajem. Na samý konec této akce osvítil oblohu krásný ohňostroj, jak se již stalo tradicí.

Chtěla bych Vám všem popřát klidné svátky vánoční a do roku 2022 spoustu zdraví, štěstí,
optimismu a hlavně naděje, že se vše v dobré obrátí.
Lenka Matoušková

Místní knihovna

Výzva

Vážení návštěvníci knihovny, milí čtenáři!
Knihovna bude během vánočních svátků
uzavřena. Otevřeno je naposledy v pondělí 20.
12. 2021, pak až v pondělí 3. 1. 2022. Od ledna se začnou vybírat členské příspěvky, jejichž
ceny zůstávají stejné jako v minulých letech.
Děti do 15 let platí 20 Kč, důchodci a studenti
30 Kč a dospělí 50 Kč na rok.
I v letošním roce jsem pro Vás nakoupila
spoustu krásných knih a také naučnou literaturu, k dispozici jsou i výměnné soubory knih z
Regionální knihovny Teplice.
Přeji Vám krásné vánoční svátky a v novém
roce všechno dobré, hodně štěstí, zdraví a
úspěchů.
Jana Holatová

Redakce Hostomického zpravodaje vyzývá
všechny občany, kteří by měli zájem podílet
se na přípravách a tvorbě našeho časopisu,
aby se přihlásili na tel. č. 602 862 906 nebo
napsali na e-mail hostomickyzpravodaj@seznam.cz. Vhodné pro zdatné na PC a
studenty.

Poděkování
Městys Hostomice touto cestou děkuje paní Venuši Noskové za osázení květináčů na Školním
náměstí afrikány, které sama dodala.
Dále děkujeme paní Veronice Zieglerové a
Vlastě Holomojové za podzimní výzdobu těchto květináčů i nádob před úřadem městyse. Kéž
by takovýchto ochotných občanů bylo více!
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Vážení spoluobčané, přátelé a kamarádi
našeho rodinného centra, dovolte mi, seznámit
vás s děním v Hostíku. Přesto, že nás restrikce
a nařízení MZ stále nějak omezují, fungujeme.
Sice v omezeném režimu a za přísných hygienických podmínek, ale přeci.
Za posledních 6 měsíců jsme zvládli
spoustu práce. Opět jsme posouvali své
hranice. Pracovali jsme na spoustě nových projektů. Téměř celé letní prázdniny jsme věnovali práci s dětmi. Pořádali jsme dva příměstské a
dva výjezdové dětské a rodinné tábory.
Vzhledem k tomu, že jsme získali peníze
formou dotace z MŠMT, mohli jsme si dovolit
více zážitků a výletů. Na všech táborech se
vystřídalo něco málo přes 50 dětí z Hostomic,
spádových obcí i z Bíliny a z Duchcova.
Všechny činnosti musely být vzdělávací, proto
jsme nastavili program tak, abychom se co
nejvíce naučili. Tábory měly náročný program.
Jezdili jsme různými dopravními prostředky,
včetně lodě nebo lanovky. Vyráběli jsme papír,
mýdlo, navštěvovali místa na zemi i pod ní.
Věnovali se dějinám i zeměpisným znalostem.
Namátkou vybírám místa, která jsme
navštívili: Bohemia park Mariánské Lázně,
Komáří vížku, Dílnu magistra Kelleyho v
Mostě, vyhlídku Větruši…

Všem účastníkům se tábory moc líbily a já
bych na tomto místě chtěla opravdu ze srdce
poděkovat všem, kteří se na zdárném provozu
tábora podíleli. Zvláštní poděkování patří p.
Krejčové, p. Kadlecové a maminkách, které
nám byly celou dobu nápomocné.
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Také děkujeme podnikatelům a firmám ze
širokého okolí: lékárna Medea, autobusová
doprava p. Sláma, fa Skatt, drogerie Zítovi,
Večerka a Jitřenka. Také děkujeme městysu
Hostomice za vstřícnost k našemu projektu.
Ani po prázdninách jsme nepřestali vymýšlet
různé aktivní trávení volného času, zejména
víkendů. Pořádáme různé akce, ale v omezeném
množství dětí i dospělých. V Hostíku slaví děti
narozeniny. Nedávno proběhla i malá
Mikulášská besídka s nadílkou.
Každý čtvrtek dopoledne probíhá dětský
klubík – herna pro nejmenší děti s jejich maminkami. Jak vidíte, stále se u nás něco děje.
Nepolevujeme a už plánujeme další akce. Děti a
rodiny z Hostomic – to je to, oč u nás běží.
Všem, kteří se o naši činnost zajímáte a podporujete nás, děkujeme a přejeme si, abychom
se opět mohli neomezeně a ve zdraví scházet –
třeba i s novými tvářemi. Všichni věříme, že
příští rok bude mnohem lepší, než ten, téměř
uplynulý.
Za Hostík – Mgr. Marcela Husáková
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Mateřská škola
Tak a je to opět tady. Prázdniny utekly jako
mávnutím kouzelného proutku a nadešel nový
školní rok 2021/2022. Jako každý rok jsme
v mateřské škole přivítali stálé i nově příchozí
děti. Dolní třída Krtků je v letošním roce naplněna jen a pouze předškolními dětmi, které se
budou po celý rok připravovat k úspěšnému
přijetí na ZŠ. V horní třídě Koťat jsou naopak
děti malé a nově příchozí, které se seznamují
s prostředím, režimem a pro ně novými lidmi –
učitelkami a provozními zaměstnanci. Pro některé děti jsou to těžké chvíle odloučení od rodičů a ze známého prostředí, proto se nemůžeme divit, že první dny jsou plné slziček a volání maminky. Postupem času se nám však daří
slzičky eliminovat, i když doba adaptace je letos díky opravdu malým a postupně přicházejícím dětem velmi dlouhá a pár slziček se objevuje ještě i dnes. Snažíme se pro děti vytvářet
podnětné, vstřícné prostředí plné pochopení a
lásky, aby slzičky co nejvíce ubývaly a děti se
do školky těšily.
Schéma vzdělávacího programu pro školní
rok 2021/2022 nese název: „Zkoumáme a poznáváme, všichni vědu rádi máme.“ Tento
školní vzdělávací plán má za úkol rozvíjet dětskou zvídavost pomocí různých pokusů, které
si děti vyzkouší. Dále budeme společně objevovat, rozvíjet logické myšlení a fantazii. Zaměříme se také na tělesný rozvoj a psychickou
pohodu dětí.

V prvních letech života je jim průvodcem
zpravidla rodina, na kterou se snažíme navázat
a nabídnout dětem pomocnou ruku v dalším
objevování
světa
a
jeho
zákonitostí
v bezpečném prostředí respektujícím potřeby a
možnosti každého dítěte. Jak se nám tento cíl
daří zvládat, se rodiče mohou dovídat na našich
facebookových stránkách, na které pravidelně
umisťujeme fotografie z činností dětí
v mateřské škole, jakožto i informace, o kterých se domníváme, že jsou pro rodiče důležité. Od rodičů máme nádhernou zpětnou vazbu,
za kterou děkujeme.

Přeji nám všem krásný nový školní rok plný
vzájemného porozumění, kterého je v dnešní
pandemií poznamenané době velice potřeba.
Rodičům bych ještě chtěla v tomto ohledu poděkovat za dodržování hygienických pravidel,
která jsou pro někoho obtěžující, ale jsou nezbytně nutná.
A abychom nekončili takto smutně, tak pár
perliček ze školky.
Při obědě povídá holčička paní učitelce:
„ Můžeš mi přidat tu rejžu?“ (kdyby někdo nevěděl, měla na mysli rýži).
Rozhovor paní učitelky s tříletou holčičkou:
holčička: „ Já jsem holka“
p. učitelka: „Já jsem taky holka“
holčička: „Ne, ty nejsi holka“
p. učitelka: „Ne? A co tedy jsem?“
Chvíle přemýšlení, poté holčička povídá:
„Ty jsi dinosaurus“

Letošní nádech vědeckého zkoumání je zvolen S přáním pohodového adventu se s Vámi za
záměrně. Děti se již od narození přece učí ná- naši školku loučí
podobou, objevováním a prožitkem.
Bc. Petra Strnadová
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Další události obrazem

Ve středu 21. 10. 2021 zasáhla náš městys vichřice „Ignác“. Došlo k vyvrácení několika stromů
a poškození střechy na školní budově č. p. 110 a na kabinách FK Hostomice.

Pracovníci VPP musí neustále odstraňovat nepořádek u kontejnerů s tříděným odpadem.
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Z naší historie
Na stránkách našeho zpravodaje jsme se již několikrát zmiňovali o Františku Duškovi, který se narodil u nás v Hostomicích v domě č. p. 139. Jeho životní osud ho zavál do Francie,
odkud se po vypuknutí války dostal do Anglie, kde absolvoval vojenský výcvik. Po skončení výcviku byl zařazen k 311. čs. bombardovací peruti jako palubní střelec. 25. května 1941
zahynul při havárii letounu Wellington.
Jeho sestra, paní Věra Beaucourt, se rozhodla věnovat vyznamenání svého bratra jeho
rodné obci. V říjnu 2021 jsme proto podnikli cestu do Francie do městečka Douvrin, kde
nám stále svěží 94letá paní tato vyznamenání i další dokumenty předala.

VĚRA BEAUCOURT (15. 2. 1927)
Její tatínek pocházel z Hostomic, chodil
zde i do měšťanské školy v Husově ulici. Maminka byla z Pňoviček, krátce sloužila na
zámku v Křemýži (je na fotografii z 16. 4.
1908).
Po svatbě v roce 1919 bydleli v Hostomicích. Ve třicátých letech odešli za prací do
Francie, kde v obcích Wingles a Meurchin žila
řada zdejších rodin: Bezděkovi, Macháčkovi,
Houdkovi, Michoňovi,… Tyto rodiny se znaly
z dolu Svornost v Ohníči a většina z nich pracovala v dolech i tam. Duškovým se ve Francii ke dvěma synům narodila v roce 1927 dcera Věra.
Před 2. světovou válkou se vrátili do Čech,
tatínek zemřel a bratr Fanouš padl v Anglii.
Život nebyl lehký. Věra pracovala jako krejčová ve Vkusu Teplice. Dopisovali si s přáteli ve
Francii a v roce 1967 se Věra vdala za rodinného známého Rolanda Beaucourta. V červnu
1968 se s maminkou vystěhovala do Douvrin,
jen pár kilometrů od svého rodiště. Naši republiku často navštěvovala a dodnes udržuje
se svými příbuznými i známými písemný i
telefonní styk.

V roce 2019 ovdověla. Nyní žije sama v rodinném domku. Často vzpomíná a letos se rozhodla věnovat městysi Hostomice bratrovy medaile
a další cenné věci.
Paní Věru znám celý život. Je to nesmírně
obětavý člověk, vždy ochotný pomoci, poradit,
vyslechnout. Moc si jí vážím.
Mgr. Jana Smetanová
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Fotbalový klub Hostomice, z. s.
V současné sezóně jsme byli nuceni přihlásit pouze přípravky a dále sloučené mužstvo
starších žáků, neboť jsme museli počítat
s úbytkem dětí vzhledem k probíhající pandemii. Nečekali jsme však takový nárůst nových
malých dětí, které chtěly a začaly sportovat. Za
mladší přípravku začalo sportovat dalších 8
dětí od r. 2013 do r. 2017, kdy s novými trenérkami již sportuje 8 dívek. Nejmladší děti
jsou velice zapálené do sportování, což zapříčinil nový svěží přístup trenérek k tréninkům i
zápasům.
Do starší přípravky se letos zapojili další tři hráči, kdy nás velmi překvapil přístup a
odhodlání Káji Bukovského, který se stal brankářskou jedničkou pro současnou sezónu i pro
nadcházející sezóny. Během zimní přípravy
výrazně přidáme na fyzičce, neboť někteří hráči od další sezóny budou muset přejít ze starší
přípravky do starších žáků. Bohužel, z důvodu
malého počtu dětí z ročníku 2010 a 2011, nebudeme nejspíš přihlašovat mužstvo mladších
žáků. Sloučené mužstvo starších žáků
s Ledvicemi se v podzimní části rozehrálo takovým způsobem, že všechny zápasy vyhrálo,
kromě dvou, neboť v dané době byla vyšší marodka hráčů. Do daného týmu přišly 3 posily,
kdy se zvedla úroveň i morálka celého týmu.
Dle tabulky střelců ze všech týmů je na prvním
místě Jiří Pruskavec s 19 góly, dále na 3. místě
Jan Lajbl s 15 góly, na 8. místě je Dominik
Kuttelvašer s 10 góly, kdy další hráči nemají o
moc gólů méně. Sloučený tým Ledvic a Hostomic přezimuje na krásném 2. místě s nejlepším
skóre 74 : 10.
Během zimy jsou naplánované různé
halové turnaje ve všech dětských kategoriích.
Bohužel, z důvodu zpřísňujících opatření nejspíš dané turnaje v halách budeme muset postupně rušit. Žákům budou sjednávány postupně venkovní zápasy. Na sobotu 29. 1. 2022
jsme přihlásili tým žáků do Prahy – Radotína
na celodenní turnaj, kam žáci s trenéry odjedou
vlakem v pátek a v Praze následně přenocují –
tato akce je plánována již od října, kdy turnaj
spojený s výletem je formou odměny, kterou si
děti musí zasloužit. Celá akce je v režii FK
Hostomice, na kterou se již sehnaly finance
z dotačních titulů.
Tréninky během zimy jsou v tělocvičně
ZŠ Hostomice, kde se ve středu schází příprav-

ky, ve čtvrtek se schází dospělí s veterány a
v pondělí mohou být v tělocvičně žáci, kteří
převážně budou po dohodě trenérů v týdnu.
V době od středy 2. 3. 2022 do neděle
6. 3. 2022 je naplánováno zimní soustředění
v Rumburku (https://sportlifehotel.cz), kdy je
na toto soustředění přihlášeno 33 dětí. Po soustředění plánujeme udělat nábory pro děti a
dorostence, neboť do nadcházející sezóny
chceme přihlásit mladší dorost z ročníků 2007
a 2006, kde se pokusíme vyjednat výjimku pro
hráče r. 2005 a zároveň i pro Ilonu Kováčovou,
která byla nucena přestat hrát fotbal z důvodu
dorosteneckého věku.
Pokud se budou dále scházet veteráni,
dospělí a starší dorostenci, a tyto zaštítí někdo
z dospělých jako trenér, tak přihlásíme i dospělé do nejnižší okresní třídy. Proto se i tímto obracím na veřejnost, zda by se nechtěl někdo
zapojit do trénování dospělých.
Pro fotbalové fanoušky byly k odehrání
v Hostomicích domluveny po vzájemné spolupráci s FK Teplice mistrovské zápasy z 1. ligy
dorostenek WU 18, starších žákyň WU 15 a
mladších žákyň WU 13. Další zápasy budou
následovat na jaře.
Na hřišti se muselo opravit poškozené
dřevěné oplocení. Došlo k navezení zeminy ke
kari sítím, kde postupně ujíždí svah, zemina
byla na brigádě ručně rozhrabána. Již jsme započali postupně vyřezávat v okolí hřiště křoviny, vzrostlou trávu a budeme prořezávat stromy, abychom trochu zvelebili okolí. Na jaře
budeme opět rekonstruovat poškozené stoly a
lavičky. Ze strany městyse Hostomice došlo
k zateplení obytné části domu správce, kdy
dům je zbarven do zeleno-bílo-černé klubové
barvy. Na dům z vlastních prostředků FK byl
vyroben a umístěn 3D nápis FK Hostomice
společně s klubovým znakem. Pro přípravky
jsme zakoupili z dotačních titulů teplákové
bundy, nové dresy a další dresy jsme zakoupili
pro žáky. Nejnovější dresy žáků a teplákové
bundy přípravek budou představeny na jaře.
Chtěli bychom se i touto cestou rozloučit s naším kamarádem, fotbalistou a bývalým
funkcionářem FK Hostomice Václavem Tučkem, přičemž vyjadřujeme upřímnou soustrast
celé jeho rodině.
Poděkování patří všem našim partnerům a sponzorům!
Za FK Hostomice - Martin Vlček
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FK Hostomice

Přípravka s trenéry

Hendy s Márou

Probíjející se Hanička

Pepa s Kájou
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Darujte přírodě vánoční dárek tím,
že si z ní něco odnesete.
Třeba pytel plný odpadků!
(ČR, 3. 12. 2021) S blížícím se koncem roku přináší Český svaz ochránců přírody letošní
výsledky kampaně „Ukliďme svět“. Akce se letos zúčastnilo přes 21 000 registrovaných
dobrovolníků, kteří po celé České republice sebrali více než 200 tun odpadu. Do úklidu se
zapojilo 213 škol, táborů a dětských oddílů. Ochránci také oznámili datum hlavního jarního úklidového termínu, který bude příští rok 26. března, a zároveň přichází s novou velkou výzvou: „Darujte přírodě vánoční dárek tím, že si z ní něco odnesete. Třeba pytel plný odpadků!“
Blíží se Vánoce a s nimi i touha lidí obdarovat ty, které máme rádi. Ochránci přírody
nyní přichází s tipem na vánoční dárek, který pomůže přírodě i nám všem. Na rozdíl od běžných zvyklostí, tento dárek nepřinesete pod stromeček, ale naopak ho od něj odnesete!
„Na Vánoce mnoho lidí vyráží mimo město, chtějí se projít v lese a užít si klid po náročném předvánočním shonu. Proč tedy tuto příležitost nepřetavit v něco opravdu pozitivního. Darujte dárky i přírodě v podobě plného pytle odpadků, který z ní odnesete!“ říká koordinátorka
kampaně Veronika Andrlová a dodává, že neexistuje lepší příležitost pro projev solidarity s naší
přírodou, než právě o Vánocích.
Pokud se tato výzva uchytí, plánují ji ochránci přírody opakovat každý rok. Může se tak
stát pravidelným doplňkem hromadných úklidových akcí. Ty letos opět silně zasáhla pandemická situace, kvůli níž měly hromadné akce nižší účast, než bývalo běžné v minulých letech. Organizátoři akce proto zvolili pro tento rok trochu jinou taktiku než obvykle. Kromě hlavních
termínů vyzývali dobrovolníky i k individuálním úklidům v průběhu celého roku. Akce se tak
nakonec zúčastnilo přes 21 000 registrovaných dobrovolníků, kteří po celé České republice sebrali více než 200 tun odpadu. Do úklidu se také zapojilo 213 škol, táborů a dětských oddílů.
„Bylo nám jasné, že situace není dobrá pro hromadné akce. Proto jsme se zaměřili na
to, abychom lidi motivovali k úklidům v průběhu celého roku. Dobrovolníky jsme vyzývali
k pravidelným úklidům při každé procházce do přírody a pořádali pro ně i mnoho soutěží. Rok
však ještě neskončil,“ říká Veronika Andrlová a naznačuje, že je čas při nadělování dárků myslet i na to nejcennější, tedy na naši přírodu.
Více informací naleznete na stránkách www.uklidmesvet.cz.
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. června 2022.
Hostomický zpravodaj vydává a tiskne Městys Hostomice, Mlýnská 158, 417 52 Hostomice, IČO 00266311, tel.
417 825 197. Náklad 250 výtisků. Evidováno pod registračním číslem MK ČR E 19864.

