ZÁŘÍ 2022
ZDARMA

Ročník dvanáctý

KOMUNÁLNÍ VOLBY
Pátek 23. září 2022 od 14 do 22 hodin
Sobota 24. září 2022 od 8 do 14 hodin
Vážení spoluobčané,
vítám Vás na stránkách našeho mimořádného
vydání Hostomického zpravodaje. Toto vydání se týká letošních komunálních voleb, které
se uskuteční 23. 9. - 24. 9. 2022 v obřadní
síni Úřadu městyse Hostomice.
Do letošních komunálních voleb se přihlásila celkem tři sdružení nezávislých kandidátů. Jedno sdružení bylo na svou žádost
představeno již v červnovém vydání zpravodaje. Dnes Vám představujeme zbývající dvě,

která též usilují o Vaši přízeň.
Apeluji na všechny občany, aby se letošních voleb zúčastnili v co největším počtu a
svými hlasy tak určili správné zástupce do vedení obce. Volby se konají v době, kdy celá
Evropa stojí před nejtěžším obdobím své novodobé historie a každý z nás bude řešit
vzniklé problémy s energiemi a nárůstem cen
veškerého zboží. Proto bude důležité mít ve
vedení obce takové lidi, kteří budou občanům
vždy ochotni poradit a pomoci.
Ivan Holata
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Sdružení nezávislých kandidátů „Za Hostomice“
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych v následujících řádcích představil volební program Sdružení
nezávislých kandidátů „Za Hostomice“, jímž se znovu ucházíme o Vaši volební přízeň.
Naším záměrem je navázat na tři předchozí volební období, během kterých jsme usilovali o rozvoj naší obce i zkvalitnění života místních občanů.
Určitě si nemyslím, že v Hostomicích je vše ideální. Jak se říká, vždycky je co
zlepšovat. Ne vždy jde vše podle plánu, ne na všechno jsou finanční prostředky, ne všechno je tak snadné, jak třeba na první pohled vypadá. Minulé roky navíc podstatně ovlivnila pandemie covidu, která, mimo jiné, znemožnila realizaci některých plánovaných akcí. Jsem nicméně přesvědčen o tom, že se u nás také ledacos daří, resp. se v posledních
letech zlepšilo. Hostomice jsou mnohem čistším místem, čehož si povšimli i lidé z okolí;
průběžně jsou rekonstruovány obecní budovy a objekty; existují zde klidové, relaxační
zóny či volně přístupná sportoviště; podporován je zde společenský a kulturní život i naši senioři.
Pro následující volební období jsme zformulovali konkrétní body, které nás, podle našeho názoru, trápí nejvíc, a které budou naší prioritou pro následující volební období.
Ivan Holata

VOLEBNÍ PROGRAM
Rozvoj městyse
- Nadále dbát o úklid a čistotu v ulicích i
celém katastru
- Usilovat o navrácení ordinace praktického
lékaře
- Pokračovat v obnově obecních komunikací (v plánu je rekonstrukce těchto ulic: Palackého, Jiráskova, Bakuninova, Ferrerova
a Havlíčkova)
- Pokračovat v rekonstrukci obecních domů
a bytů; mimo jiné také s využitím dotačních
programů zateplit a udělat novou fasádu
v mateřské škole a na staré budově základní
školy
- Nadále podporovat organizace v obci dobrovolní hasiči, fotbalový klub a Hostík
- Získat více mladých lidí do dění v obci
- Zorganizovat dovoz jídel pro seniory
Kultura, sport a volný čas
- Nadále rozvíjet kulturní a společenský
život v obci
Dokončit
volnočasové
centrum
v prostorách bývalého bikrosového areálu

(lavičky, prvky pro cvičení seniorů)
- Zrealizovat rekonstrukci kulturního domu
- Vybudovat další odpočinkové a relaxační zóny pro děti, dospělé a seniory (park za panelovým domem, Ptačí údolí)
Doprava a bezpečnost v obci
- Zoptimalizovat dopravní situaci a zajistit další
parkovací místa
- Instalovat přístroje na měření rychlosti (již v
jednání)
- Pracovat na ochraně obyvatelstva a zvýšení
bezpečnosti v obci
Životní prostředí
- Nadále podporovat třídění komunálního odpadu a likvidovat vznikající černé skládky
- Zajistit pomocí dotace výstavbu podzemních
kontejnerů na tříděný odpad
- Pokračovat v ozeleňování městyse a celého
katastru
- Vybudovat naučné stezky v katastru městyse
(např. na Husův vrch a v jeho okolí)
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Politické hnutí Host ProNelhoStejnost
Vážení spoluobčané, milí voliči,
již mnoho desítek let zde žiji a ačkoliv
nejsem starousedlík, ale tzv. náplava, není
mi lhostejný život v naší obci. Drtivá většina
lidí mě a moje kandidáty zná osobně. Angažujeme se mnoho let ve veřejném a
společenském životě obce. Já sama začínám
učit 27. rok v místní základní škole. Nejvíce
se s naší kandidátkou spojuje práce v
Hostíku. Všichni znáte malou hernu na
náměstí. Nechci zde vypisovat, co je náplní
naší dobrovolnické činnosti, jen chci
podotknout, že už jsme mnoho věcí
dokázali, i když v malém měřítku.
Každoročně vozíme děti na tábory,
pořádáme společenské akce, přednášky,
workshopy, výlety, ctíme tradice a hodnoty.
Snažíme se smysluplně vyplnit volný čas
dětí a mládeže z naší obce i okolí.

Snažíme se smysluplně vyplnit volný čas dětí
a mládeže z naší obce i okolí. Veškerou činnost
děláme dobrovolně a učíme to i ostatní. Aktivně
se zapojujeme do činnosti ostatních spolků v obci. Jsme nápomocni při pořádání akcí i jinými
subjekty než je Hostík. Mnoho věcí se učíme ,,za
pochodu ,, a děláme chyby, ze kterých se však
učíme. Na mnoho věcí nejsme praví odborníci,
ale jsme schopni se učit od zkušenějších a
naslouchat vám.
Všichni kandidáti jsou si vědomi toho, že
současná politika, ať už jen na komunální úrovni,
musí být o komunikaci, informovanosti a zásadovosti. Jsme si vědomi zodpovědnosti a důvěry,
které se nám dostane s každým vaším volebním
hlasem. Neslibujeme zázraky, ale ručíme za poctivou práci pro naši společnou věc – lepší život v
naší obci.
Mgr. Marcela Husáková

VOLEBNÍ PROGRAM
Otevřená a moderní radnice
Odpovědná samospráva
- pravidelný osobní kontakt i mimo úřední
dobu
- snížení počtu zastupitelů
- zprůhlednění zadávání veřejných zakázek
(větší informovanost a možnost vyjádření
občanů)
- znovuzavedení používání veřejného rozhlasu
- aktivní účast zastupitelů na zasedáních,
zejména veřejných
Zlepšení dopravní situace
- zpomalovací retardéry na náměstí
- řešení dopravní situace ve Vrbenského
ulici
- nevhodné stání kamionů v obci
Bytová situace
- zamezení prodeje obecního majetku
- obnova a péče o stávající bytový fond
Zkvalitnění volnočasových aktivit
- vybudování dalšího dětského hřiště
- řešení možností pořádání kulturních akcí
- podpora stávajících spolků (meziresortní
spolupráce mezi jednotlivými subjekty v
obci)

- podpora aktivit mládeže a dětí, zapojení široké
veřejnosti
Sociální služby
- zajištění zachování poštovních služeb
- zavedení dlouhodobé spolupráce s agenturou
pro sociální začleňování
- zjištění možností znovuotevření ordinace praktického lékaře pro dospělé
Efektivní nakládání s veřejnými penězi
- zlepšení rozpočtové politiky obce
- čerpání dotací (podpora čerpání z externích
zdrojů)
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KANDIDÁTI

Mgr. Marcela Husáková

Bc. Marie Jiroušková, DiS.

Jana Teršová

Eva Tučková

Karel Jiroušek

Věra Hrůnková

Pavel Blažejovský

Monika Klímová

Jan Drbohlav

Michaela Klímová

Ladislava Večeřová

Pavla Pokorná

Lucie Sedláková

Jana Havlová

Hana Hrů nková
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Poděkování našim hasičům
Naše jednotka SDH byla povolána na
pomoc při likvidaci požáru v Národním parku České Švýcarsko. Při boji s touto mimořádnou událostí, která vznikla neukázněným
chováním některých návštěvníků parku, se
podílelo několik tisíc hasičů - jak profesionálů, tak i dobrovolných hasičů. Z naší
JSDH městyse se této pomoci zúčastnilo
celkem osm členů jednotky.

Jmenovitě: Jaroslav Feller mladší, Jaroslav
Feller starší, Jan Kapoun, Michal Sáblík,
Milan Večeřa, Václav Růžička, Karel Jansa
a Marek Šimon.
Celkem naši hasiči odpracovali 530 hodin.
Myslím si, že si za to zaslouží poděkování a
úctu nás všech, kteří jsme sledovali tři týdny
boje s tímto obrovským požárem.
Chlapi, moc děkujeme!
Ivan Holata

Požár, který podle policie vznikl pravděpodobně v Malinovém dole, se rozhořel 24. července. Na místě se vystřídalo zhruba 6000 hasičů a 400 kusů techniky. Hasiči požár uhasili po 20
dnech, na místě od začátku září zůstala jedna dobrovolná jednotka. Zhruba čtyři hasiči společně s revírníky, strážci a dalším personálem správy místo požáru pravidelně kontrolují kvůli
vzniku ohnisek. Do konce srpna park hlídalo 70 dobrovolných hasičů a 40 profesionálů.
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Nový chodník
V těchto dnech se dokončuje výstavba nového chodníku ve Vrbenského ulici. Přípravy
na tuto akci započaly již v roce 2019, kdy byla
zpracována projektová dokumentace. Po podání žádosti o dotaci, která byla schválena, však
nastal problém zvaný COVID 19. Tato pandemická doba měla za následek, že se zpomalily
nebo úplně zastavily rozpracované práce.

V případě našeho chodníku to znamenalo,
že se například dvakrát vyhlašovalo výběrové
řízení, jelikož se na první výzvu nikdo nepřihlásil. Jsme proto rádi, že se do konce září podaří zkolaudovat tento chodník, který přispěje
k větší bezpečnosti chodců v tomto úseku komunikace.
Ivan Holata

XI. ročník Hostomického strnada
Již tradičně se na sklonku prázdnin u nás
v Hostomicích pořádá hudební festival Hostomickej strnad. Na tomto ročníku zazněly
skladby ve stylu country od skupin Countryrodeo Ústí nad Labem, Střepy Světec, Karolína
Most, Žalost Osek a Trampoty Červené Pečky.
Ve večerních hodinách vystoupila rocková
skupina Kabát revival Varnsdorf a Klára Kolomazníková z bývalé skupiny Holki.

Na závěr připomněl malou diskotékou své
působení v hudební branži pan Jiří Koubek,
který stál u zrodu našeho Hostomického strnada a jemuž touto cestou velmi děkuji!
Poděkování patří též sponzorům akce:
Eurovia, Tradiční pivovar v Rakovníku a
BARVY-LAKY Petr Zíta.
Ivan Holata
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Vzpomínka na Hanu Zagorovou
V roce 1979, tedy v době, kdy byla Zlatou slavicí, měla zpěvačka Hana Zagorová koncert i
v naší hostomické „Sokolovně“. Jako vzpomínku na tuto událost zveřejňujeme tyto fotografie.

Místní knihovna
Milí čtenáři,
knihovna je po letních prázdninách opět v provozu. Otevřeno máme každé pondělí od 15
do 17 hodin. K dispozici je i internet pro veřejnost a čekají na vás nové knihy. Přijďte si
vypůjčit pěkné čtení na nadcházející podzimní měsíce. Těším se na vás!
Jana Holatová
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 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.

