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ZDARMA

Ročník sedmý

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
vydání březnového zpravodaje nemohlo být
lépe načasované, než na začátek jara. Jaro
mám moc rád. Příroda se začíná probouzet,
stromy nasazují do pupenů, zvířata přivádí na
svět mláďata, prodlužuje se den a především je
možné zahájit práce na zahrádkách. Také vytáhnout kola na vyjížďky, prostě nastartovat
všechny možné pohybové aktivity.
Po letošní zimě, která nám ukázala, že ještě
umí vystrkovat drápky, bude pěkné jaro obzvláště vítáno. Potkával jsem se se spoustou
z Vás při různých příležitostech a téměř vždy
při vzájemných rozhovorech došlo na klasické
„Už aby bylo jaro“ nebo „Cítím jaro ve vzduchu“. Takže jaro je opravdu tady. Hoďme zimu
a ponuré nálady pro letošek za hlavu, užívejme
jarní paprsky a dělejme to, co nás baví!
A již teď můžeme začít s přípravou velikonočních svátků, které letos připadají na polovinu
dubna.
Také bych se chtěl zmínit o dění v naší obci.

Snažíme se, aby se co nejvíce občanů zapojovalo do sportovních či kulturních akcí. Proto
jsme v únoru uspořádali turnaj ve stolním tenisu, který jsme nazvali „O pohár městyse
Hostomice“. Byli jsme velmi mile překvapeni
velkou účastí, a to i lidí z jiných obcí či měst.
V pořádání tohoto turnaje budeme určitě pokračovat. Další, již tradiční akce, se konala
v březnu. Jednalo se o setkání seniorů, které je
velmi oblíbené u našich dříve narozených.
Z nejbližších akcí, které nás čekají, zmiňuji
Pálení čarodějnic – 30. dubna, na druhou polovinu května je naplánován i další cyklovýlet.
V sobotu 3. června se mohou naši nejmenší
těšit na oslavu Dne dětí. Koncem června připravujeme pro milovníky sportu další akci.
Tentokrát turnaj ve volejbalu, který se uskuteční na hřišti s umělým povrchem u ZŠ.
Pěkné jaro, krásné Velikonoce a dobrou
náladu Vám přeje Ivan Holata
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Zpráva z 14. zasedání zastupitelstva

Zpráva z 15. zasedání zastupitelstva

19. 12. 2016
Přítomno:
13 zastupitelů, 1 omluven, 1 neomluven
ZM schválilo:
-zprávu o činnosti RM bez připomínek
-rozpočtovou změnu č. 4 ve výši 278 627 Kč
-rozpočet na rok 2017 jako schodkový
-rozpočtový výhled na období 2017 - 2021
-prodej části pozemku č. 548/4 o výměře 25, 5
m2 manželům Kopincovým
-plán práce finančního výboru na rok 2017
-plán práce kontrolního výboru na rok 2017
ZM pověřilo:
-pana starostu Ivana Holatu ke schválení rozpočtových změn do konce roku 2016
ZM souhlasí:
-se směnou pozemku č. 294/3 za jeden z vybraných pozemků 263/11, 263/18 nebo 332/5
ZM dohodlo:
-další termín zasedání ZM na 20. březen 2017

20. 3. 2017
Přítomno:
12 zastupitelů, 2 omluveni, 1 neomluven
ZM schválilo:
-program zasedání bez připomínek
-zprávu o činnosti RM bez připomínek
-rozpočtovou změnu č. 1 ve výši 880 530,- Kč
-komisi k přípravě 100. výročí založení ČSR
v tomto složení: Hana Haklová, Bc. Marie Jiroušková Dis., Ivan Holata
-montáž závory na konec Husovy ulice kvůli
zamezení průjezdu motorových vozidel od
Křemýže do Hostomic
-domovní řád v domech v majetku městyse
Hostomice
-provozní řád skládky bioodpadu
-termín příštího zasedání ZM na 19. 6. 2017
ZM vzalo na vědomí:
-závěrečnou inventarizační zprávu městyse
Hostomice

Výsledky anketní otázky na webových
stránkách městyse: Třídíte odpad?

Jarní úklid

Ano:

49% obyvatel

Ne:

30% obyvatel

Někdy:

21% obyvatel

Kontejnery pro svoz odpadu budou přistaveny
vždy v pátek odpoledne a odvezeny v pondělí!
31. 3. 2017
ulice Duchcovská, Vrbenského, Havlíčkova

Vývoz kontejnerů na tříděný odpad 7. 4. 2017
Od února letošního roku došlo ke změně vývozu kontejnerů na tříděný odpad. Dřívější termín s vývozovou firmou byl stanoven na 1x za
14 dnů. Tato doba se však začala v posledním
období jevit jako nevhodná. Stále častěji byly
kontejnery přeplněny a tím vznikal okolo nich
nepořádek. Svojí vinu na tom mají i někteří
občané, kteří přivezou odpad a když zjistí, že
jsou kontejnery plné, tak ho složí vedle nádob.
Odpad by stačilo odvézt na jiné místo v obci,
kde jsou nádoby poloprázdné. V lednu proto
Rada městyse odsouhlasila změnu ve vývozu a
to na 1x týdně. Vyváží se vždy v úterý odpoledne. Celkem u nás máme šest stanovišť kontejnerů - Palackého ulice u garáží, Čapkova
ulice na „točně“, Vrbenského ulice za restaurací U Senťáka, Jiráskova ulice u č. p. 252,
Havlíčkova č. p. 175 a ve dvoře školy.

ulice Husova a Čapkova (točna)
21. 4. 2017
ulice Jiráskova a Palackého

V minulých dnech bylo provedeno omlazení
starých stromů v parku u hasičské zbrojnice.
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Turnaj ve stolním tenisu
V neděli 5. března se uskutečnil 1. ročník turnaje ve stolním tenisu. Zpočátku jsme váhali,
zda vůbec turnaj uspořádat, ale zájem o účast
nás přesvědčil, že jsme udělali dobře. Do tělocvičny školy si přišlo zahrát celkem 12 mužů,
8 žen a 3 děti, další se přišli jen podívat.
Hrálo se na čtyřech stolech, takže celé sportovní dění mělo rychlý spád.
V kategorii mužů zvítězil Jiří Jiříkovský
z Třebíze, 2. místo obsadil Milan Párpel z
Loun a na 3. místě se umístil František Haiš
z Hostomic.
V soutěži žen vybojovala 1. místo Martina
Kunclová, 2. místo Michaela Žofková a 3. místo Lenka Zieglerová. Všechny ženy jsou
z Hostomic.
Mrzí nás, že se tohoto turnaje zúčastnily jen 3
děti, i když přihlášených bylo mnohem více.
1. místo získal David Zeman z Hostomic, 2.
místo Lukáš Horváth z Chotějovic a na 3. místě skončil Lukáš Hriž z Hostomic.
Sportovní odpoledne se opravdu vydařilo, takže se turnaj bude v příštím roce určitě opako- A to jsou vítězové! Martina Kunclová, Jiří Jiřívat. Těšíme se i na další hráče!
kovský a David Zeman

SDH Hostomice
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom vás seznámit s novinkami
v naší organizaci.
Dne 5. 2. 2017 proběhla
valná hromada, kde byl
odhlasován nový výbor starostou se stal Josef
Mergl,
místostarostou
Daniel Mergl, pokladníkem byla zvolena Vlasta Maderová. Velitelem
výjezdové jednotky zůstává Jaroslav Feller a
vedoucí mládeže Věra Hrůnková.
Tato změna byla nutná, jelikož někteří členové
minulého výboru nepracovali tak, jak měli.
Nové vedení má teď nelehký úkol. Začíná
téměř od nuly a bude mít dost starostí organizaci postavit znovu na nohy. Všichni dobrovolní hasiči však přislíbili pomoc. Vždyť zde máme řadu malých hasičů, a za ty stojí bojovat!
Ve sboru je registrováno 23 dětí. Ty se již pod
novým vedením 5. 3. 2017 zúčastnily první
letošní soutěže, která se konala u nás
v Hostomicích. Celkově se z okolí sjelo 11
družstev malých hasičů.

Naše starší družstvo se umístilo na 2. místě,
mladší družstva obsadila 1. a 2. místo a přípravka skončila na krásném 1. místě. Tímto
všem dětem děkujeme za účast a blahopřejeme
k úspěchu v soutěži.
Touto cestou bychom ještě rádi poděkovali
všem rodičům, kteří pomohli připravit ceny pro
družstva a to tím, že napekli moučníky. Dále
chceme poděkovat Haně Čečrlové za sponzorský dar v podobě sladkostí a moc děkujeme
manželům Maderovým za sponzorský dar ve
výši 2000 Kč.
Jako další nejbližší úkol je před námi organizace Memoriálu Jaroslava Fellera, který se koná
v sobotu 29. 4. 2017.
Také doufáme ve zlepšení vztahů mezi SDH
Hostomice a obecním úřadem, které se
v posledních letech, důvodem špatného vedení
organizace, zhoršily.
Na závěr bychom měli prosbu.
Pokud bude mít někdo zájem jakýmkoliv
způsobem podpořit naši organizaci, pomoc
rádi přivítáme, už jenom kvůli našim malým
hasičům.
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Stručně o historii sklárny v Chudeřicích
Zhruba před 100 lety se v areálu tehdejší koksovny v Bílině -Chudeřicích začalo uvažovat o
výrobě skla, ale I. světová válka tuto myšlenku
zhatila. V roce 1919 byla dokončena výstavba
kmenárny a začala samotná výroba plochého
skla z vlastních zdrojů. Sklářský písek se vozil
úzkorozchodnou drahou z nedalekých Štrbic.
Ve 30. letech 20. století patřila sklárna Chudeřice mezi přední výrobce plochého skla. V roce
1938 byla dodána skla i na slavnou brněnskou
vilu Tugendhat.

V památném roce 1968 taktéž do budovy Federálního shromáždění. V 80. letech se sklo z
Chudeřic objevilo i na Nové scéně Národního
divadla i na slavných skleněných obrazovkách
stanice pražského metra Náměstí republiky.
Od konce 80. let se většina produkce současné
sklárny zaměřuje na výrobu skla do automobilů
a jiných dopravních prostředků.

1968 budova Federálního shromáždění -z
Chudeřic pěnové sklo, tvrzené sklo, portály v
barvě bronzu
Protože čtyřem současným zaměstnancům nebyla historie tohoto místa lhostejná, rozhodli se
založit internetové stránky sklárny Chudeřice
Skla z Chudeřic se objevila i na významných www.sklarnachuderice.cz.
budovách tehdejší doby. V 50. letech se skla Stránka mapuje historii významné firmy, která
dál funguje, vyrábí a zaměstnává na 2700 zadodávala i na slavný československý pavilon městnanců. Pomozte nám i vy s tvorbou těchto
světové výstavy EXPO 58 v Bruselu.
stránek! Máte-li jakékoliv materiály nebo znáte
-li kohokoli, kdo je s tímto historickým místem
spojený.
Martin Müller
1938 vila Tugendhat Brno

1958 Expo Brusel - Chudeřice dodávaly pěnové sklo pro izolace - bývalá restaurace,
dnes kanceláře v Letenských sadech v Praze

1985 vypouklé obrazovky stanice Náměstí republiky
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Základní škola
Váţení spoluobčané,
zima pomalu končí a začíná nám nejkrásnější
období roku. Jaro je z hlediska našich denních
starostí a povinností radostné v tom, ţe jej vítáme s příslibem teplého slunečného počasí,
rozkvetlých bledulí a sněţenek, zelenajících se
stromů, trávníků či polí. Můţeme konečně uloţit zimní oblečení a vyndat to jarní. No, úmyslně říkám vyndat, protoţe nám ta zima někdy
udělá trochu potíţe související s tukovými zásobami na tělesných partiích, kde bychom je
raději neměli nebo alespoň neviděli. Ale protoţe jsme šikovníčci, tak se při trošce snahy
těchto nepříjemných věcí zbavíme, ţe?
Ve škole jsme doladili projekty a exkurze, které se uskuteční ve druhém pololetí tohoto školního roku, včetně velikonočního, ekologického, ukázky a seznámení s hendikepovanými
sportovci atd. Poprvé v letošním roce vyuţijeme spolupráce se ZŠ Aléská Bílina, vedenou
paní ředitelkou Mgr. Dagmar Axamitovou.
Uskuteční se zde dva běhy kurzů anglického
jazyka, pod vedením rodilých mluvčích. Z naší
školy se těchto kurzů zúčastní 22 ţáků ze 4. aţ
9. tříd. A to je skvělé! V termínu od 14. 5. do
21. 5. 2017 pak vyrazí naše děti na ozdravný
pobyt do Poslova mlýna v Doksech. Aktivit
pro naše ţáky jsme tedy připravili dost a dost.
Rovněţ se chystáme na zápis do prvních tříd,
který proběhne ve dnech 6. a 7. 4. 2017.

Informace k zápisu jsou umístěny na našich
webových stránkách www.hostomicezs.cz.
Pokud máte zájem o prohlídku naší školy, budete vítáni. Návštěvu si ale předem objednejte,
abychom se vám mohli věnovat. Pozor, termín
zápisů se v letošním školním roce razantně
změnil, z původního termínu od 15. 1. do 15. 2.
na termín mezi 1. 4. aţ 30. 4. 2017!
Tento týden končí kurz plavání ţáků 2. a 3. ročníků a děti opět přejdou na původní rozvrh hodin stanovený na začátku školního roku.
Minulý týden jsme zrekonstruovali zabezpečovací systém školy na nejmodernější a nejpouţívanější systém, takţe je náš majetek velmi dobře chráněn. Dne 29. 3. 2017 nám odborná firma
namontuje celkem dva interaktivní dataprojektory do dvou kmenových tříd. Budeme tak mít
jiţ devět učeben vybavených moderní technologií. Další vylepšení interiérů, jako 43 nových
dveří, výměna lina, malování, v některých třídách jiţ proběhlo nebo v krátké době proběhne.
A to je především zásluha našeho zřizovatele,
městyse Hostomice, v čele s panem starostou
Ivanem Holatou.
Mohu zodpovědně říci, ţe jsme opravdu školou
moderní, s pedagogickým sborem věkově velmi dobře sloţeným a kvalitním.

Zdravotnická přednáška v klubu seniorů
V pondělí 20. března se v klubu seniorů konala přednáška na téma „cukrovka“. Přednášejícím byla paní Naděţda Maurerová, nová zdravotní sestřička v naší ordinaci praktického lékaře. Svým velmi kvalitním výkladem zaujala
všechny přítomné seniorky, kterých se sešlo
celkem 14.
V těchto přednáškách na různá témata budeme
v klubu seniorů po dohodě s přednášející pokračovat. Jsme velmi rádi, ţe tato aktivita v
klubu vznikla právě z nápadu paní Maurerové,
za coţ jí velmi děkujeme.
Ivan Holata

Mgr. Aleš Ţák
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Mateřská škola
„Není, není ze železa, přece je to klíč, otevírá
bránu k jaru, je to petrklíč.“
Ano, jarní brána je už otevřená dokořán a dává
příležitost k poznávání probouzející se přírody.
Celou zimu byly větve stromů a keřů holé, nyní můžeme sledovat, jak se tvoří pupeny
s budoucími listy a květy, které jsou
v pupenech schované. Naučíme se poznávat
různé květiny, znát jejich jména, barvu a užitek. Nezapomeneme ani na hmyz, ptáky, zvířátka a jejich mláďata.
Jaro je zvlášť vhodná doba k tomu, aby se děti
učily všemi smysly citlivě vnímat nejbližší přírodní prostředí. Poskytuje bohatý výběr možností k rozvoji zájmu o poznání a vědu, především v biologické oblasti. Při rozmanitých činnostech se učí pozorovat, zkoumat, manipulovat s materiály, klást otázky, odhalovat příčiny
a následky, předvídat i plánovat.

Třída, zahrada i celé přírodní okolí se stávají
přirozenými „vědeckými“ laboratořemi, které
pomáhají kultivovat dětskou zvídavost, rozvíjet
usuzování a podporovat hledání.
Zajímavé a povedené akce školy: maškarní karneval, divadelní představení, čtení s mámou a
tátou,
návštěva
Regionální
knihovny
v Teplicích a návštěva Základní školy Čestmíra
Císaře v Hostomicích.
Mgr. Mirka Jelínková

Zápis do MŠ Hostomice proběhne dne
3. 5. 2017 od 10,00 do 13,00 hodin
Zápis do MŠ Chotějovice proběhne dne
4. 5. 2017 od 10,00 do 12,00 hodin
Vítání občánků
Ve středu 8. 3. 2017, v den, kdy se slaví Mezinárodní den žen, jsme přivítali do života nové
občánky Hostomic. Vítání se ujala paní místostarostka Lenka Matoušková.
Byli přivítáni tito malí občánci:
Banda Ondřej, Kapusta Michal, Dunková Vanesa, Kadlecová Eliška, Kamrlová Agáta Monika a Neudertová Hana.
Děti z MŠ jako každoročně připravily pěkné
vystoupení a úřad věnoval malé dárečky.
Nakonec se rodiče podepsali do Pamětní knihy. Jsme moc rádi, že nám v obci přibývají
noví občánci. Přejeme dětem i jejich rodičům,
aby se jim zde dobře žilo.
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Vážení rodiče, milé děti, drazí spoluobčané,
dovolte mi, abychom vás všechny, seznámily
s naší činností. Mnoho z vás si totiţ stěţuje, ţe
o našem „klubíku“ nic neví. V Hostomicích
působíme jiţ několik let. Naší hlavní náplní je
setkávání dětí různých věkových kategorií a
rodičů. Naše kaţdotýdenní setkávání vyplňuje
volný čas dětem různě starým. V současné době se zaměřujeme především na předškoláky a
ţáky 1. stupně hostomické základní školy.
Kaţdý čtvrtek se setkáváme v naší útulné herně. Schází se u nás celé rodiny. Maminky napečou něco dobrého a tatínkové přiloţí ruku
k dílu s drobnými opravami. Děvčata se starají
o estetickou stránku a výzdobu, chlapci jsou
spíše přes techniku a tak s tatínky vyrábí různá
vozidla a vlaštovky. Mimoděk učíme velké
děti starat se o ty malé a mít k sobě vzájemnou
úctu a pochopení. Musíme totiţ v dost malém
prostoru spolu vycházet a navzájem se respektovat.
Tým Hostíku se začal také intenzivně, pod vedením Mgr. Husákové, věnovat předškolákům.
Dětem v mateřských školách ze spádových
obcí byla nabídnuta příprava k zápisu do 1.
třídy. Budoucí školáci se zde scházejí s paní
učitelkou a navazují na práci v MŠ, neboť
Hostík spolupracuje intenzivně s MŠ
v Hostomicích. Děti se scházejí kaţdé úterý,
procvičují jazykové schopnosti, pravolevou
orientaci, početní představy, kreslení, stříhání,
zpěv… Dostávají pravidelně domácí úkoly a
tím se také s rodiči připravují na budoucí kaţdodenní povinnosti. Velmi si váţíme všech
rodičů, kterým není předškolní příprava dětí
lhostejná. Náš tým, společně s vámi, se dětem
snaţí
co
nejvíce
usnadnit
jeden
z nejdůleţitějších kroků v jejich ţivotě.
Mimo pravidelných setkávání jezdíme i na různé výlety. Například 3. února jsme se byli podívat v Praze. Vypravili jsme k tomuto účelu
vlastní autobus. Prohlédli jsme si strašidla
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vycházku z Karlova mostu aţ ke svatému Václavu. Po cestě zpět jsme navštívili dětmi oblíbenou restauraci McDonald´s. Jediným našim nepřítelem byl čas. Nestihli jsme si prohlédnout
všechno, co jsme chtěli. Proto si výlet s dětmi
zopakujeme.
Měsíc únor byl vůbec plný různých akcí. Uspořádali jsme 1. jarní prázdniny v Hostíku. Denně
jsme vyráţeli na výlety. Počasí nám přálo na
výletě lanovkou k ústecké Větruši. Před deštěm
jsme se byli schovat ve Smíškově a
v Aquaparku v Mostě. Celý týden jsme zakončili návštěvou botanické zahrady v Teplicích. Byly to jarní prázdniny i pro některé rodiče a naše
přátele, kteří nám pomohli s organizací, dopravou, stravou, financemi a jako doprovod. Tímto
jim všem děkujeme.
20. února jsme uspořádali karneval. Děti byly
oblečeny v různých kostýmech, tančily, soutěţily, bavily se. Odborná porota, sloţená
z doprovodu dětí, hodnotila masky. Náš tým
mezitím nenechal děti zahálet. Házelo se do kruhu, namotávaly se bonbóny, tančilo se
s balonky…. Celé odpoledne bylo ukončeno
rozdáním cen, ale kaţdý si odnesl to nejcennější,
dobrou náladu z vydařeného odpoledne.
Abychom nezůstávali jen u místních tradic, seznámili jsme děti 2. března s tzv. Palačinkovým
dnem. Je to svátek, který se slaví spíše
v zemích, kde se hovoří anglicky, ale proč si ho
nepřipomenout i u nás, kdyţ tak pěkně voní po
sladkém? S maminkami jsme napekly cca 60
palačinek, se kterými si děti hravě poradily. Ono
jednomu vyhládne, kdyţ se hrají Aktivity,
pexeso a různé další společenské hry.
Nezapomněli jsme ani na tu hezčí část obyvatelstva našeho městyse a na 8. března jsme uspořádali setkání s babičkami, maminkami, kamarádkami, prostě všemi ţenami, které si chtěly sváteční odpoledne zpestřit oslavou MDŢ. Na příchozí čekala pionýrka, vzhledem k podtitulu –
RETRO oslava MDŢ. Dále pak domácí zákusky, chlebíčky a jiné drobné občerstvení. Nejvíce
se ale všichni těšili na překvapení. Z Bíliny
k nám zavítalo duo s harmonikou a kytarou, takţe jsme i zavzpomínali a zazpívali si. Program
nám zpříjemnily i ţákyně z 5. třídy místní školy,

Březen 2017

www.hostomice.eu

které nám zarecitovaly krásné básně. Jsme rády, že se mezi nás přišly podívat i ženy ze
Světce. Naším programem byly mile překvapeny. Domů si odnesly malý dárek v podobě
obrázku a květiny. Na všech těchto výrobcích
se podílely jak maminky, při akci Ženy ženám, tak děti.
O dalších akcích se můžete dozvědět
v Hostíku, plakátky vyvěšujeme také na stránkách http://hostik.webnode.cz/, a aktivně provozujeme facebookové stránky, profil Hostík
– rodinné centrum pro malé i velké.
V současné době přijímáme přihlášky na 4.
ročník miniletního táboru v Opárně. Bližší informace budou opět v Hostíku a na našich
stránkách.
Cílem našeho konání, pod záštitou různých
projektů je poskytnout pomoc a podporu dětem a mládeži, rodičům a rodinám z Hostomic
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a okolí v kompletním a profesionálním rodinném centru.
Věříme, že i malá obec může být místem, kde
to žije a je tu prostor pro každého, kdo chce,
potřebuje nebo naopak má co nabídnout k tématu RODINA.
Nesmírně si vážíme všech, kteří nás podporují,
ať finančně, materiálně nebo jen svou přítomností a pomocí třeba s uspořádáním výletu nebo dopravou. Jsme velmi rádi, že budoucnost
našich dětí Vám není lhostejná. Máme dveře
otevřené, nestyďte se a přijďte mezi nás.
Za tým Hostíku: Bc. Marie Jiroušková DiS.,
Mgr. Marcela Husáková a Olga Kollárová
Email:
MMJirouskova@gmail.com,
tel:
724 121 907, FB – Hostík rodinné centrum pro
malé i velké
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Z obecní kroniky - Hostomice před 80 lety - další pokračování
Veřejné oslavy
87. výročí narozenin presidenta – Osvoboditele T. G. Masaryka oslaveno jako léta minulá i
letos velmi důstojně. Česká místní osvětová
komise pořádala oslavu samostatně (německá
místní osvětová komise se tentokráte pro
zvláštní ráz oslav nezúčastnila a uspořádala je
sama) a provedla k tomu dni tyto podniky: Výstavu děl a literatury T. G. M. i o něm, dokumentující jeho život a dílo. Výstavku upravili
velmi vkusně a s láskou a úctou k presidentovi
pí. učitelky Vlasta Pencová Wartová a Božena
Křížovská – Marková spolu s p. učiteli Václavem Pencem a Vojtěchem Cinybulkem. Občanstvo bylo na výstavku pozváno a plakáty
upozorněno. Přesto nebylo o výstavku mnoho
zájmu a navštívil ji nepatrný počet občanů a
nebýti přestávky při divadelním představení,
nepřišel by býval asi vůbec nikdo.

Večer téhož dne (6. III.) bylo slavnostní divadelní představení. Režii měl Jos. Horyna, odborný učitel, účinkovali pak členové různých
spolků a to T. Jedn. Sokol, Děl. těl. jednoty,
Dramaticko – hudební sdružení (DHS) a jiní.
Sehrána byla populární a velmi přiléhavá hra
od Karla Čapka: Bílá nemoc. Ve hře líčí spisovatel
zápas
demokratické
myšlenky
s diktátorským despotismem. Hra byla přijata
přítomnými živým zájmem a srdečně. Značný
vliv na to měly válečné události ve Španělsku
a poměry v sousedním Německu. Provedení
hry bylo též velmi dobré, výkony herců byly
slušné, některé krásné (Václav Penc, Jos. Adámek, Růžena Macáková, Frant. Chuda, František Holeček, J. Siřiště a jiní).

Návštěva byla velmi dobrá a finančně dopadl
podnik též velmi dobře. Český sbor dobrovolných hasičů v Hostomicích uspořádal
„Masarykovu vatru“, slavnost, při které zapálena hranice na Husově vrchu a před Masarykovým pomníkem promluvil ke shromážděnému
sboru a k občanstvu řídící učitel František
Weiner.
President Dr. Edvard Beneš. Výročí narozenin
druhého presidenta oslaveny dne 27. května.
Byl to svátek „Božího těla“. Večer v 19 hodin
vyšel od Národního domu v Hostomicích průvod. V jeho čele nesly děti státní vlajku, za nimi šly školní děti z české a německé školy,
hudba, uniformované a krojované skupiny a
značný počet obyvatelstva. V průvodu bylo alespoň 250 – 300 lidí, s chodníků přihlíželo 400 –
500 lidí. Průvod prošel Hostomicemi a to Teplickou třídou, kolonií, vrátil se po náměstí a
Vrbenského ulicí před Národní dům. Tam přednesl česky slavnostní proslov pan inspektor
státních škol národních Jan Maryška
z Duchcova a německy starosta města Řetenic
Wenzel Bund. První vylíčil podrobně význam a
smysl práce, kterou Dr. Edv. Beneš pro československý lid od svého vstupu do veřejného
života vykonal, druhý vylíčil život a význam
oslavence pro dělnictvo. Proslovy byly přijaty
s pochopením a zahráním státní hymny a uložením státní vlajky slavnost skončena.
6. července. Uspořádání oslavy tohoto dne ujalo se D.H.S. spolu se spolkem „Socialistických
bezvěrců“. V předvečer, tedy 5. 7. obligátní
průvod od Jedlitschků s hudbou. Šel na Husův
vrch (Schlechberg). Tam byla za zpěvu
„Hranice vzplála“ zapálena hranice. Následoval
slavnostní proslov a po něm byla slavnost zakončena chorálem „Kdož jste boží bojovníci“.
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Fotbalový klub Hostomice, z. s.
Na začátku roku 2017 se začal hrát zimní turnaj dospělých na UMT v Bílině, kde se odehrály zápasy – Hostomice : Košťany (5:1), Lom :
Hostomice (2:5), Hostomice : Bílina (2:4), Suché : Hostomice (3:8), Hostomice : Kostomlaty
(0:7), Hostomice : Braňany (4:1) a Kladruby :
Hostomice (3:2). Umístili jsme se na 3. místě
za družstvy z Bíliny a Kostomlat. Dne 11. 3.
2017 se od 15 hod uskuteční přátelské utkání v
Kozlech na Lounsku a 18. 3. 2017 také od 15
hod přátelák v Zabrušanech. Následnou neděli,
26. 3. 2017 od 14 hod, proběhne 1. mistrovský
zápas v Modlanech.
Družstvo starších smíšených žáků Kostomlat a
Hostomic již odehrálo několik turnajů v tělocvičně v Žalanech – Kost/Host : Košťany
(4:3), Kost/Host : Straškov/Vodochody (6:4),
Kost/Host : Velemín (10:3). V pátek 10. 3.
2017 v 16,30 hod sehrají starší žáci přátelák na
UMT v Bílině proti bílinským žákům. V sobotu 18. 3. 2017 od 9 hod proběhne turnaj na
hřišti v Hostomicích. V sobotu 25. 3. 2017 ve
13 hod bude přátelák na hřišti v Hostomicích.
Následnou sobotu 1. 4. 2017 od 10 hod se hraje již 1. mistrovský zápas ve Mšených Lázních.
Přípravka má za sebou přípravný zápas v tělocvičně v Žalanech a dále ji čeká přípravný turnaj v Srbicích v sobotu 25. 3. 2017 od 9 hod.
První mistrovský turnaj bude 8. 4. 2017 též od
9 hod na hřišti v Hostomicích.

Pokud by měli zájem nějací kluci i holky hrát
fotbal, tak tréninky přípravky jsou v úterý a ve
čtvrtek od 16 hod, kde se mohou zapojit do
sportování.
Od středy 22. 2. 2017 do neděle 26. 2.2017 ve
Sloupu v Čechách, kde bylo celkem 10 dětí a
11 dospělých. Bohužel mě mrzí, že někteří hráči na soustředění nejezdí nebo nemohli jet s
námi. Veškeré informace i fotografie jsou na
webových stránkách našeho klubu www.fkhostomice.estranky.cz

Během zimní přestávky byla zrekonstruována
administrativní místnost u hlavního vchodu do
kabin. Díky různým sponzorům došlo k zakoupení nových dresů pro dospělé, dresů pro přípravku a šusťákových bund pro přípravku. Došlo k zakoupení rozmetadla osiva a hnojiva za
sekačku, neboť během zimy poháněcí ústrojí na
starém rozmetadlu zkorodovalo z důvodu dosud neopravené střechy na garážích.
FK Hostomice děkuje sponzorům – HET Ohníč, Ideal Standard Teplice, SKATT Ohníč,
Edgewell Modlany, městys Hostomice, obec
Světec, barvy laky Zíta Petr, STAVOREN Jan
Taška, AGC Automotive Czech a.s., lékárna
Medea Hostomice, Severočeské Doly a.s., THL
Luna (Hostomice), Speciální stavby Most, Ústeckému kraji za podpoření projektu na podporu TJ/SK 2016, dále všem ostatním, kteří vypomohli s fungováním a opravami našeho klubového stánku.
Za vedení FK Hostomice - Martin Vlček
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Okresní přebor dospělých - podzim 2017
Kolo

Datum a čas

Den

Domácí - Hosté

Hřiště

14

26. 3. - 14:00

NE

Modlany „B“ - Hostomice

Modlany

15

1. 4. - 15:00

SO

Hostomice – Lahošť

Hostomice

16

9. 4. - 10:15

NE

Proboštov „B“ - Hostomice

Proboštov

17

15. 4. - 15:00

SO

Hostomice – Oldřichov „B“

Hostomice

18

22. 4. - 17:00

SO

Kostomlaty - Hostomice

Kostomlaty

19

29. 4. - 15:00

SO

Hostomice – Háj

Hostomice

20

6. 5. - 15:00

SO

Trnovany - Hostomice

Trnovany

21

13. 5. - 15:00

SO

Hostomice – Sobědruhy

Hostomice

22

20. 5. - 16:00

SO

Novosedlice - Hostomice

Novosedlice

23

27. 5. - 15:00

SO

Hostomice – Osek

Hostomice

24

volno

25

10. 6. - 15:00

SO

Hrobčice - Hostomice

Hrobčice

26

17. 6.- 15:00

SO

Hostomice – Bílina „B“

Hostomice

II. třída starších žáků - jaro 2017
Kolo

Datum a čas

Den

Domácí - Hosté

Hřiště

14

volno

15

1. 4. - 10:00

SO

Mšené Lázně - Kost/Host

Mšené Lázně

16

8. 4. – 13:30

SO

Kost/Host – Straškov

Hostomice

17

15. 4. - 10:00

SO

Velemín - Kost/Host

Velemín

18

22. 4. - 14:00

SO

Kost/Host – Bechlín

Kostomlaty

19

volno

20

6. 5. - 13:00

SO

Kost/Host – Křešice/Zahořany

Hostomice

21

13. 5. - 10:00

SO

Úštěk - Kost/Host

Úštěk

22

20. 5. - 13:00

SO

Kost/Host – Roudnice „B“

Hostomice

26

24. 5. - 17:30

ST

Třebušín - Kost/Host

Třebušín

23

27. 5. - 10:00

SO

Hoštka - Kost/Host

Hoštka

24

3. 6. - 14:00

SO

Kost/Host – Velké Žernoseky

Kostomlaty

25

volno
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B LA H O P Ř Á N Í
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří oslaví ve 2. čtvrtletí tohoto
roku své životní jubileum a přejeme jim hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti.
v dubnu:
paní Jarmila Vykouková -86 let
pan Jozef Kováč -71 let
paní Jindra Lísková - 71 let
paní Jaroslava Vlčková - 80 let
paní Olga Wíznerová -74 let
paní Krista Macková -75 let
pan Rudolf Zaťko -76 let
paní Jana Cypriánová– 70 let
v květnu:
paní Danuše Holomojová -70 let
pan Bohumil Krunt -81 let
paní Jaromíra Sunkovská -74 let
pan Jiří Fiřtík - 83 let
paní Eva Beránková -84 let
paní Jana Rostová –81 let
pan Jaroslav Cmíral -74 let
pan Vladimír Černý -71 let
pan Mikuláš Oláh -71 let
pan Jaroslav Škorvaga -71 let
pan Jindřich Krejčí - 74 let
paní Mája Pospíšilová –76 let

v červnu:
paní Edita Fajglová -70 let
paní Milena Hudová -71 let
paní Věruška Škorvagová -73 let
paní Věra Häuslerová -73 let
pan František Koukolík -70 let
pan Václav Antropius -70 let
pan Bedřich Kieswetter -76 let
paní Zdeňka Hejlová -70 let
pan Pavel Ullmann -75 let
paní Drahomíra Jirsová -77 let
pan Josef Pospíšil -78 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. června 2017.
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.

