BŘEZEN 2020
ZDARMA

Ročník desátý

Slovo starosty
V dnešní, již tak složité době, musíme čelit
epidemii, zvané koronavirus. Jelikož se tato
nákaza dostala velmi rychle z Asie do Evropy,
musíme být opravdu na nejvyšší míru opatrní.
Hlavně ale i zodpovědní ke svému okolí.

které by případná nákaza nejvíce ohrozila, ale
také občany, kteří mají z koronaviru respekt,
aby neváhali a případný nákup potravin, léků a
dezinfekčních prostředků nahlásili telefonicky
na čísle 602 862 906, 775 690 312 a
V Hostomicích máme hodně lidí, kteří už 725 063 826. Rada městyse rozhodla, že tuto
pomoc budou zajišťovat členové naší jednotky
nemají zdraví v té nejlepší kondici a toto je
skupina, která je případnou nákazou koronavi- dobrovolných hasičů.
rem nejvíce ohrožena. Proto Vás všechny vyVelké poděkování patří všem občanům
zývám k co největší opatrnosti. A zároveň Vás z Hostomic, kteří začali šít roušky a bezplatně je
žádám, abyste se vyhýbali všem situacím, kde předávají na náš úřad, kde si je mohou lidé vyse shromažďuje větší počet lidí, např. velká zvedávat. Koronavirus se může přenést na konákupní centra. Potřebný nákup si můžete udě- hokoliv. Můžete to být vy, já, naše rodiny a lidé,
lat i u nás v Hostomicích, kde sice není takový které máte rádi. Proto Vás prosím o zodpovědsortiment zboží, ale základní potraviny zde nost, zdravý úsudek a ohleduplnost ke svému
určitě seženete. Neshlukujte se ani na ulicích, okolí. Teď nastala situace, kdy musíme zatnout
pokud vyrazíte ven, vždy mějte na obličeji zuby a něco vydržet. Děkuji Vám ze srdce, že
roušku! Také bych chtěl vyzvat všechny lidi,
jste ochotní se s touhle situací poprat.
Ivan Holata
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Bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Městys Hostomice, ve spolupráci se společností Marius Pedersen a. s., nabízí občanům
bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Tato akce se uskuteční v sobotu 25. 4. 2020 dle tohoto harmonogramu:
Vrbenského ul. - zub. ordinace 12,00 – 12,10
Čapkova ul. - točna
12,15 – 12,25
Havlíčkova ul. - u trati
12,30 – 12,40
Palackého ul. - Jiráskova ul.
12,45 – 12,55
Husova ul. - točna
13,00 – 13,10
Školní nám. - garáže
13,15 – 13,25
Duchcovská ul. - kontejnery 13,30 – 13,40

Přijímány budou následující druhy odpadů:
léky, masti, roztoky, zbytky starých barev,
všechny druhy baterií, olejové filtry, domácí
chemikálie, zářivky, motorové oleje, zaolejované předměty, vyřazená zařízení, pneumatiky z
osobních vozů a kovy
Prosíme občany, aby na uvedená místa nedávali jiný druh odpadů. Ani starý nábytek nepatří mezi nebezpečný odpad. Nebude odvezen a způsobí nepořádek v obci!

Sběr použitého oleje
Od 1. ledna 2020 platí vyhláška ministerstva č. 321/2014 Sb., o sběru jedlých olejů.
Pro občany Hostomic jsme zajistili celkem tři
nádoby na tento odpad, které jsou na těchto
stanovištích: točna v Čapkově ulici, ve Vrbenského ulice za restaurací a na náměstí u garáží.
Použitý olej ukládejte pouze v uzavřené
PET lahvi! Vylévání použitého jedlého oleje
do kanalizačního systému představuje velkou
zátěž. Dochází tím k poškozování chodu čistíren odpadních vod, ovlivnění kvality povrchových i spodních vod a kontaminaci pitné vody.
Vylitím oleje a tuku do kanalizace se může
ucpat odpadní vedení, k jehož vyčištění se používají vysoce účinné chemikálie, které ale
obsahují další škodlivé látky. Apeluji proto na
občany, aby se naučili tento odpad schraňovat
do PET lahví a pak jej odnášeli na určená místa. Opravdu tím chráníte naši přírodu a zem.
Ivan Holata

Tříděný odpad
V období od 1. 10 - 31. 12. 2019 vytřídil
náš městys celkem 8,145 tun odpadů z obalů a
předal je k dalšímu využití. Od Autorizované
obalové společnosti EKO-KOM, a. s. za ně
získal odměnu ve výši 26 796,50 Kč. Nejvíce
se vytřídilo plastů - 3,244 t, papíru - 2,928 t,
skla - 1,817 t, kovů - 0,100 t a nápojových kar-

tonů - 0,056 t. Díky dlouhodobé spolupráci průmyslu, obcí a měst v systému EKO-KOM při
rozvoji systému třídění a recyklace obalových
odpadů, se podařilo dosáhnout stavu, kdy své
odpady třídí více než 72% občanů České republiky.
Má to smysl, třiďte odpad!
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Policie radí seniorům, jak zvýšit svou bezpečnost
Jak se chránit před okradením:
Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně. Berte
si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete.
Peněženku uložte na dno nebo do spodní části
kabelky nebo nákupní tašky.
Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech, ale mějte ji neustále na
očích a chraňte ji rukama na boku nebo břiše.
Kabelku
nebo
tašku
nepokládejte
v obchodech na police a nenechávejte ji
v nákupním vozíku. Nikdy ji neodkládejte i
s oděvem v šatně kina, divadla, restaurace, ani
v čekárně u lékaře či na úřadech.
Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice
nahrává zlodějům a okradení může proběhnout
bez povšimnutí.
Čtete-li si v dopravním prostředku MHD,
mějte své příruční zavazadlo pořád pod kontrolou.
Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další
cestující a nenechávejte svá zavazadla bez dozoru.
Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte
soukromí. Dávejte pozor, jestli vás někdo nesleduje příliš zblízka. Vybírání z bankomatů
uvnitř bank či spořitelen je spolehlivější. Na
ulici vybírejte peníze za asistence někoho, koho znáte a důvěřujete mu.
Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo cennostmi, nepůjčujte cizím lidem
peníze, neplaťte žádné zálohy podomním prodejcům.

Jak předcházet riziku přepadení:
Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným místům. Choďte raději frekventovanějšími ulicemi.
Kabelku nebo tašku noste v ruce či na rameni směrem od ulice, aby vám ji z vozovky nemohl někdo vytrhnout a ukrást.
Chce-li vám někdo kabelku ukrást, nebraňte
se za každou cenu. Zdraví nebo dokonce život
jsou cennější než peníze.

Po chodníku choďte raději dál od vchodů domů, kde by mohl číhat případný pachatel a
mohl by vás vtáhnout dovnitř.
Při vstupu do domu se pozorně rozhlédněte a
nevcházejte tam s někým neznámým. Také ve
výtahu nejezděte s někým, koho neznáte. Raději počkejte na výtah prázdný.
Nepřijímejte doprovod nabízený neznámi lidmi, i kdyby vypadali důvěryhodně. Ochota
„pomocníka“ může být jen záminkou k tomu,
aby se dostal do vašeho bytu a tam vás okradl
třeba i za použití násilí.
Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje,
snažte se co nejrychleji dostat na místo, kde je
nějaký obchod nebo více lidí, mezi nimiž budete bezpečnější.
Kdyby vás někdo napadl, křičte i tehdy, když
v blízkosti nikoho nevidíte. Mohl by vás slyšet
někdo za rohem a přispěchat na pomoc.
V případě nutnosti můžete pro svou ochranu
použít sprej (deodorant, lak na vlasy, nebo slzný plyn), který nosíte v tašce či kabelce. Pachatele tím překvapíte, možná i odradíte a sami tak
získáte čas na přivolání pomoci. Spuštění vašeho osobního alarmu může útočníka vylekat a
přimět ho k útěku.
Snažte se vyhnout čekání na liduprázdné zastávce hromadné dopravy, především v časně
ranních nebo pozdně večerních hodinách.
V prázdné tramvaji nebo autobusu si sedejte
co nejblíže k řidiči. Jeho blízkost může případného lupiče od zlého úmyslu odradit nebo vám
v případě obtěžování či napadení řidič rychleji
pomůže.
Zdroj: Policie ČR

Březen 2020

www.hostomice.eu

strana 4

Základní škola - Suma sumárum
Hned 5. ledna se žáci 2. stupně vypravili vlakem do Ústí nad Labem, kde v Domě kultury
zhlédli divadelní hru v anglickém jazyce
LAST WISH. Představení bylo velmi dobře
vystavěné, vtipné a především motivující děti
k zájmu o výuku angličtiny.
V lednu probíhaly ve třídách prvního stupně
besedy s Policií České republiky. Žáci si mohli vyzkoušet některé části policejních uniforem
a zopakovali si základní informace zaměřené
na prevenci trestních činů.

V rámci učiva dějepisu navštívili žáci 9. tříd
Malou pevnost v Terezíně. Dozvěděli se, jaký
byl život v tomto koncentračním táboře, co
všechno museli vězni vykonávat a jak se k nim
jejich trýznitelé chovali. Vše na žáky působilo
depresivně a všichni si tak uvědomovali, jaká
zvěrstva se děla za 2. světové války.

Žák Martin Černý byl přihlášen do výtvarné
soutěže v rámci projektu Markétina dopravní
výchova na téma „Zpomal, prosím“. Z devadesáti žáků Martin získal 3. místo. Slavnostní
vyhlášení soutěže probíhalo v Praze na Zbraslavi 14. ledna 2020. Martin obdržel diplom a
hodnotné ceny.
Ve dnech 12. a 14. února se mladší i starší žáci
zúčastnili okrskového kola ve futsalu. Turnaje
se konaly v Zelené hale v Bílině. Starší žáci
vybojovali 5. místo, mladší žáci byli o něco
úspěšnější a umístili se na 3. místě.

Na začátku února se Besedy s Policií ČR zúčastnili také žáci 2. stupně. Policisté žákům
ukázali zbraně a výstroj, kterou potřebují ke
své práci. Upozornili na kyberšikanu a trestní
odpovědnost.

21. února se obě 3. třídy a 4. A podívaly do
Světa kostiček. Výstava kostiček SEVA a
CHEVA se konala v Muzeu v Teplicích. Kromě prohlídky a stavění z kostiček si žáci mohli
zasoutěžit o pěkné ceny.
5. třídy a. 4. B navštívily botanickou zahradu v
Teplicích. Čekal na ně průvodce, jehož výklad
děti velmi zaujal. Kromě botaniky si žáci rozšířili vědomosti i o podnebných pásech, o kterých
se učili v hodinách přírodovědy.

10. února proběhl v tělocvičně školy výchovný koncert cimbálové muziky Réva. Žáci prv- Žáci 3. B se zúčastnili výtvarné soutěže „Do
ního i druhého stupně si mohli zasoutěžit a kosmu s krtečkem“. Téma soutěže se vztahuje k
mimořádné události – kosmickému letu
zazpívat lidové i moderní písničky.
„českého krtečka“ v raketoplánu Endeavour
V úterý 18. února navštívili žáci 1. a 2. třídy STS –134 společně s americkým kosmonautem
Divadlo Rozmanitostí v Mostě a zhlédli před- Andrewem Feustelem. Držíme palce!
stavení O rybáři a zlaté rybce. Představení
Od 11. března 2020 je základní škola
bylo částečně loutkové a hrané.

až do odvolání uzavřena!
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Základní škola - informace k zápisu
Vážení zákonní zástupci, v souladu s doporučením MŠMT a v souvislosti
s mimořádnými opatřeními vlády, bude zápis do 1. třídy pro školní rok
2020/2021 probíhat takto:
Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců ve škole v termínu 1. - 30.
dubna 2020.
Žádost o přijetí k povinné školní docházce (přihlášku), zápisní lístek do 1. třídy, přihlášku
do školní družiny či žádost o odklad povinné školní docházky najdete na webových stránkách školy www.hostomicezs.cz, sekce „Dokumenty ke stažení“ nebo na úvodní stránce
pod odkazem „Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021“
Žádost/přihlášku a potřebné dokumenty si vytisknete (pokud nemáte možnost si ji vytisknout, budou ve škole k dispozici již vytisknuté, kde si je můžete vyzvednout v pracovních
dnech pondělí, středa a pátek v čase 8:00 – 12:00), vyplníte a můžete doručit do školy tímto
způsobem:
1. poslat datovou schránkou (ID: puwvxa8)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)
3. poštou na adresu ZŠ Čestmíra Císaře, příspěvková organizace, Školní náměstí 299, Hostomice 417 52
4. osobní podání v hlavní budově školy (pondělí, středa, pátek v čase 8:00 – 12:00)
5. vhozením dokumentů v zalepené obálce do schránky školy u vchodu do hlavní budovy
školy.
Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí např. e-mailem bez uznávaného elektronického
podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit podpisem ve škole ve
dnech i čase výše uvedených.
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce se, prosím, zaměřte zejména na
správné vyplnění:
- jméno a příjmení žadatele (dítěte)
- datum narození
- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu)
- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola)
- podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který
dítě při podání žádosti zastupuje)
- jméno a příjmení tohoto zástupce
- místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila
své oprávnění dítě zastupovat.
Děkujeme za vaše pochopení a těšíme se na spolupráci.
Přejeme mnoho úspěchů a v současné době hlavně zdraví.
Vedení školy
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Mateřská škola
Začátek nového roku se v naší mateřské
škole nesl v duchu přivítání po vánočních svátcích, sdílení prázdninových zážitků a společného umístění nových hraček v prostorách herny a třídy. Za pomoci masek a kostýmů jsme
prožili příběh tří králů a vytvořili jsme si koruny, které si děti odnesly domů. Sněhu jsme se
bohužel tuto zimu nedočkali, a tak jsme letošní
pokusy zaměřili na využití ledu, s čímž nám
pomohl mrazák. Sněhové království jsme si
vytvořili alespoň ve třídě pomocí papírů a látek.
V únoru jsme se věnovali lidskému tělu,
jeho správnému fungování a také ochraně před
nemocemi a společně se těšili na dlouho očekávaný karneval. Vyzdobili jsme si třídu, povídali si o masopustních tradicích, vytvářeli jsme
si masky. V den karnevalu jsme udělali přehlídku masek, zasoutěžili jsme si a společně si
zatančili na maškarním bále.

Ve třídě Krtečků nadále probíhá soustavná intenzivní příprava na blížící se zápis do
první třídy. V letošním roce dostávají děti také
týdenní úkoly, jež jim pomáhají upevňovat
smysl pro zodpovědnost. Zároveň jsou tak do
přípravy zapojeni také rodiče, kteří zajišťují
dětem nad úkolem dohled a společně se tak pomalu připravují na změnu, která pro ně nastane
nástupem dítěte do školy.
Během měsíce února také probíhala výmalba a pokládka nových podlah části provozního pavilonu.
Perličky z naší školičky:
„Paní učitelko, dneska máme k obědu tu
zeměbábu?“

OZNÁMENÍ
Vážení rodiče, z důvodu mimořádného opatření ve vztahu k šíření koronavirové infekce v
ČR je provoz Mateřské školy v Hostomicích po
dohodě se zřizovatelem od 17. 3. 2020 uzavřen
až do odvolání.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Mirka Jelínková, ředitelka školy

ZÁPIS
Zápis do MŠ Hostomice se koná dne
5. 5. 2020 od 10,00 hodin do 14,00 hodin
Zápis do MŠ Chotějovice se koná dne
6. 5. 2020 od 10,00 hodin do 12,00 hodin
Těšíme se na Vás!
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Vážení spoluobčané, milí přátelé,
nemá smysl jakkoliv komentovat současnou
situaci. Všichni víme, jaká nařízení platí a co
všechno bychom měli dodržovat.
12. března jsme oficiálně, na dobu neurčitou, uzavřeli Hostík. Pro všechny. Moc nás to
mrzí, vzhledem k tomu, jak již tolik let fungujeme. Od ledna jsme pilně pracovali na zvelebení vnitřních prostorů našeho rodinného centra a podnikali jsme společné výlety. Pravidelně jsme se scházeli a plánovali, co všechno
podnikneme, až přijde jaro. Až budeme moci
vyrazit na výlety. Jednou z nejpovedenějších
akcí tohoto jara měl být náš ples. Vymysleli
jsme téma,, Berušky letí na západ“ a dohodli si
termín se skupinou Alibi. Všem, kteří jste neustále pracovali na výzdobě, šití kostýmů, návrhu plakátů, na tombole, moc děkujeme. Jmenovitě naše díky patří paní Haně Hrůnkové za
to, že v rekordní době ušila sukně pro nás
všechny. Trpělivě přitom naslouchala všem
našim přáním, jak má být co dlouhé, barevné,
široké. Konečně, její výtvory snad uvidíte na
podzim. Ples se NERUŠÍ, my to nevzdáváme!
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Děkujeme za váš zájem. Plánujeme ,,beruškově“ otevřít podzimní plesovou sezónu. O novém termínu vás budeme včas informovat. Další díky patří paní ředitelce Evě Myslíkové, která nám pomohla s grafikou plakátů a
lístků. Nejsme profesionálové, a proto nám to
usnadnilo práci a ušetřilo čas.
Další velké díky patří všem, kteří nám pomáháte a sbíráte sběr. Má to smysl. Nedovedete
si představit, jak jsme vám vděční. Není to velký zdroj příjmů (1 kg se vykupuje za 0,40 haléřů), ale můžeme za to dětem přilepšit
(kupujeme netradiční materiál, dobroty,…).
Hned jak to situace v ČR dovolí, veškerý sběr
od těch, co ho mají pro nás schovaný, odvezeme.
Dovolte mi malé zamyšlení na závěr: římský
básník Publius Ovidius Naso před mnoha lety
napsal: „Pokud budeš mít štěstí, budeš mít
četné přátele, když se časy zamračí, zůstaneš
sám.“ Všem nám přeji, abychom našli dobré
přátele. Třeba i mezi námi v Hostíku a nikdy
nezůstali sami.
Za náš sehraný tým Mgr. Marcela Husáková
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SDH Hostomice
2. ročník Memoriálu Jaromíra Honse a železného hasiče, který se měl konat
2. 5. 2020, je přeložen. Náhradní termín bude včas oznámen!

Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás informovat o dění v hostomické jednotce SDH. Ještě
před tím, než došlo k vyhlášení nouzového stavu na celém území ČR, proběhlo na místní hasičárně několik úprav. Byla zavedena nová elektřina, hasičárna byla vymalována. Z důvodu uzavření tělocvičny byly zrušeny všechny tréninky. O obnovení činnosti vás budeme informovat.
Stále nabíráme nové členy z řad mládeže, tak i dospělých.

Nábor nových členů do výjezdové jednotky
Je Ti 18 let a víc? Chceš se dostat mezi
partu lidí ochotných pomáhat ostatním
obyvatelům v nouzi? Přijď mezi nás a
staň se členem hasičské jednotky Hostomice. Po základním proškolení budeš zařazen do jednotky obce a budeš vybaven
kvalitní výstrojí určenou pro zásahovou
činnost.
Požadujeme:
- zdravotní způsobilost (kontrola u praktického lékaře)
- zodpovědnost a ochotu pomáhat druhým
- chuť zdokonalovat se, jezdit na školení,
výcviky atd.

- bydliště v Hostomicích a okolních obcích
- výhodou je platné řidičské oprávnění pro řízení nákladního automobilu (skupina C)
Pokud máte zájem nebo jakýkoliv dotaz, tak
přijďte mezi nás. Stačí zavolat a domluvit si
schůzku s velitelem jednotky (Jaroslav Feller
725 063 826) nebo jeho zástupcem (Jan Kapoun, 774 663 954)
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Novoroční turnaj ve stolním tenisu

Volejbalový turnaj

Ten, kdo si chtěl po vánočních svátcích
protáhnout tělo, mohl se 4. 1. 2020 zúčastnit
už čtvrtého ročníku Novoročního turnaje ve
stolním tenisu. Začátek byl naplánovaný na 14
hodinu. Dostavilo se překvapivě hodně hráčů.
Mužů bylo dvanáct, žen šest a dvě děti.
Na třech stolech se odehrálo mnoho zápasů,
které rozhodly o vítězích v jednotlivých kategoriích. Jsme opravdu rádi, že mezi hráči byli i
noví obyvatelé našeho městysu. V kategorii
žen zvítězila Jana Haišová, na druhém místě se
umístila Ilona Liebichová a třetí byla Martina
Kunclová. V početné kategorii mužů zvítězil
Vít Vávra, druhé místo obsadil Ondřej Smil a
třetí skončil Zdeněk Klíma. Protože děti byly
jen dvě, tak na prvním místě skončil Tomáš
Hrůnek a druhý byl Fanda Feller.
Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se
na příští ročník.
Lenka Matoušková

V neděli 16. 2. 2020 městys Hostomice pořádal turnaj ve volejbale, kterého se zúčastnily
týmy: Bílý tesák (tým z Ohníče), XXL (SDH
Hostomice), FK Hostomice (starší žáci s trenéry) a tým Amatéři (z Hostomic).
Celý turnaj se odehrál v duchu fair play, přičemž 1. místo vyhrál zaslouženě tým Bílý tesák, 2. místo patří týmu Amatéři, 3. místo vybojoval tým XXL a bramborovou příčku obsadili starší žáci z FK Hostomice.
Všichni zúčastnění dostali za vynaložené
úsilí malou odměnu od starosty městyse Hostomice Ivana Holaty a od místostarostky Lenky
Matouškové. Velký dík patří amatérskému rozhodčímu Petru Axamitovi, který si udržoval
respekt a nikomu nic nedaroval zadarmo.
V budoucnu se bude určitě volejbalový turnaj opakovat, snad i ve větším počtu přihlášených týmů.
Martin Vlček

Významná životní jubilea
V měsíci lednu oslavila své významné životní jubileum občanka našeho městyse paní
Danuše Babáčková. Celý svůj život zasvětila
pedagogické činnosti. Při této náročné práci
poznala stovky dětí, kterým se snažila vštěpovat vědomosti, a které na ni určitě rádi vzpomínají. Popřát své bývalé paní učitelce přišel i
pan Ivan Holata, starosta městyse.

Pan Ervín Šubrt je další z řady našich občanů, kteří se dožili krásných kulatých narozenin.
K tomuto životnímu výročí mu přišli popřát
z Úřadu městyse Jana Klofáčová a pan starosta
Ivan Holata.

Zrušení akcí
Vážení spoluobčané, z důvodu nařízené karantény v České republice jsou všechny naplánované akce až do odvolání zrušeny. Setkání seniorů se uskuteční v náhradním termínu, zrušena
bude brigáda Ukliďme Hostomice a Pálení čarodějnic. Akce, které jsou naplánovány na květen a
červen, se uskuteční pouze za předpokladu, že situace v celé naší republice bude již natolik dobrá a opatření krizového štábu ČR pominou. Určitě je nám to všem líto, ale věříme, že se náš kulturní a společenský život vrátí a bude jen na nás všech, aby byl ještě lepší než doposud.
Ivan Holata
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Fotbalový klub Hostomice, z. s.
Během zimní přípravy na jarní sezónu 2020
všechny dětské kategorie si výrazně zlepšily
fyzičku a pohyblivost, neboť každý týden byly
tréninky v tělocvičně a žáci trénovali navíc
venku na umělce v Hostomicích. Začátkem
března jsme absolvovali soustředění ve Sloupu, kde jsme byli v celém táboře úplně sami z
důvodu světové epidemie.
Dorostenci odehráli několik přípravných
zápasů venku na umělém povrchu a dále se
zapojili do odloženého mistrovského zápasu
dospělých proti 1FC Dubí, ve kterém Hostomice podlehli 1 : 5. Bohužel z důvodu, že moc
dospělí ani dorostenci netrénují, tak je špatná
Mladší přípravka odehrála turnaje v Žalafyzička většiny hráčů, kteří ač jsou mladí, tak nech, v Meziboří a následně došlo k uspořádání
neuběhají celý zápas.
turnaje v Žalanech. Na tzv. BAMBINY turnaje,
jsme momentálně již nejezdili, neboť každý
Starší žáci hráli zimní ligu venku na umělce týden odjížděly děti na nějaký turnaj, zápas,
v Teplicích od ledna do března, kdy poslední nebo jsme pro děti uspořádali nějakou akci.
zápas si užili a vyhráli vysoko 16:0 nad týmem
z Chabařovic. Během daného zimního období
Uvnitř budovy došlo k vymalování kabin
odehráli i turnaje v Meziboří (4. místo) a v pro hosty a pro naše žáky, dále ve sprchách u
Krupce (8. místo). Dále se starší žáci zapojili hostů se nám objevila plíseň, která byla zcela
do volejbalového turnaje, i když ho nikdy v vymýcena, došlo k vyštukování a k vymalování
minulosti nehráli.
dané sprchovací místnosti u hostů, kdy byly
vyměněny staré sprchy za nové modernější.
Dále došlo k různým opravám při svolaných
brigádách, které jsme museli vtěsnat mezi turnaje a zápasy.

Mladší žáci absolvovali turnaje v Meziboří
(4. místo), v Žatci (5 místo), v Krásném Březně (7. místo), v Dolních Břežanech (4. místo),
v Meziboří (2. místo) a dále několik dalších
přátelských a tréninkových zápasů
Naše starší přípravka odehrála turnaje v Žalanech (1. místo), v Meziboří (1. místo) a dále
náš klub pořádal turnaj v Žalanech, kde se
umístili na 2. místě. Některé děti byli s trenéry
v aquaparku v Teplicích, kde si užili zábavu a
stmelovali více kolektiv.

Poděkování patří všem partnerům a
sponzorům FK Hostomice, bez kterých by se
nepodařilo vylepšování našeho jediného
sportoviště v Hostomicích.
Partneři: městys Hostomice, obec Světec, město Ledvice, Ústecký kraj podpořil vybavení kabin a klubovny v roce 2016, dále v programu
„SPORT 2018“ a „SPORT 2019“, poskytnutí
nadačního příspěvku v roce 2019 pod názvem
„Grantový program Gambrinus – Kopeme za
fotbal“, na MŠMT byla získána dotace v programu MŮJ KLUB 2019 a MŮJ KLUB 2020.
Sponzoři: Skatt Ohníč, Severočeské doly a.s.,
Ideal Standard Teplice, Viamont Servis a.s.
Ledvice, lékárna Medea Hostomice, Jaroslav
MOC, Bohemia healing marienbad waters a.s.
Bílina
Z důvodu koronaviru došlo k omezení a zastavení všech aktivit celého klubu.
Za FK Hostomice Martin Vlček
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Čestmír Císař – Mladá snění

Od letošního prvního čísla Hostomického
zpravodaje Vám budeme předkládat úryvky
z brožury, která vyšla k autorovým devadesátinám.
Atlas československých dějin z roku 1965
již na první mapě zaznamenává prastaré osídlení Podkrušnohoří. V severočeských muzeích
najdeme bezpočet kamenných, kostěných, hliněných, bronzových, železných a jiných předmětů, nádob, zbraní, ozdob a dalších dokladů
pravěké kultury kraje. Také Hostomice mají
dávný původ, jak dosvědčil na přelomu 19. a
20. století objev velkého sídliště a pokladu
z pozdní doby bronzové. Našly se zde sekery,
meč, hroty šípů, ale i náramky, jehlice a parádní knoflíky s tepanou výzdobou, které pro
svou originalitu prosluly jako „hostomické“.
Kromě bronzových předmětů se tu nalezly
nejstarší železné hroty oštěpů na našem území,
pocházející z dovozu z oblasti halštatské kultury.
Když jsem se jako školák o těchto objevech dovídal, netušil jsem, že v polovině 20.
století se dalším archeologickým nalezištěm
stane hostomická cihelna, kolem níž jsme si
jako kluci hrávali na jílovitých stráních. Byly
tu objeveny spoty zahloubených obydlí
s laténskou keramikou, železný nůž, přesleny,

šídlo z parohu, kosti zvířat, pecní struska, aj.
Při čtení dobrodružných příběhů Eduarda
Štorcha o lovcích mamutů a vůbec o lidech
dřevních jsem si představoval obdobné scény
v dávnověku hostomické kotliny. Teprve když
jsem se v dospělosti seznámil s autorem osobně, dověděl jsem se, že Štorch působil
v Hostomicích jako učitel české matiční školy
v období prvních archeologických objevů ve
školním roce 1899 - 1900.
Mou pozornost upoutávala libě znějící jména severočeských měst a obcí, jimiž nám naši
učitelé dokládali staročeský původ: Ústí, Děčín, Podmokly, Teplice, Duchcov, Bílina,
Most, Ledvice, Světec, Ohníč, Úpoř, Žalany,
Bořislav, Bukovice, Radovesice, Břežánky,
Osek, Hrob, Želénky, Lom, Souš, Běhánky,
Kostomlaty, Řehlovice, Zabrušany a desítky
dalších. Každé jméno mi znělo melodickou
hudbou českého jazyka, který jsem sál již
s mateřským mlékem. Dokonce jsem si vysnil,
že mezi staročeskými rody vedle Přemyslovců,
Slavníkovců, Vršovců a jinými musili být i nějací Hostomici, kteří sídlili právě v mém rodišti, na soutoku Ledvického potoka s řekou Bělou. Svou tvrz či hradiště mohli mít na oblém
Husově vrchu anebo ještě výše nad obcí poblíž
osady Úpoř se zbytky věže zvané Aloiska.
Hostomice bývaly selskou obcí až do doby,
než se v kraji začalo těžit uhlí. Jedna těžní jáma
se dotýkala samého západního okraje obce a
přeťala dávnou cestu od Ústí přes Stadice dále
k Bílině. Vedle šachty stála sklárna firmy
Mühlig Union a nedaleko ní dělnická kolonie
řadových domků ve stylu rakousko-uherských
nádraží. Od ústecko-obrnické železniční trati
vedla ke sklárně vlečka. Za mého dětství byly
Hostomice městysem s více než čtyřmi tisíci
obyvateli. Byla tu česká i německá obecná škola, česká škola měšťanská, velká budova obecního úřadu, nádraží, pošta, několik hostinců,
desítky obchodů, činžovní i rodinné domky a
několik přežívajících selských usedlostí.
Na náměstí stávala kaplička. Kostel stál
v sousedním Světci, kde se pohřbívali i hostomičtí zemřelí. Po první světové válce přibyla u
nás prostorná Sokolovna, velký dům spořitelny
a záložny, obecní chudobinec, lékařská ordinace a další stavby.
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90 LET OD ZALOŽENÍ ODBORU KČST HOSTOMICE NAD BÍLINOU
Redakci Hostomického zpravodaje se ozval pan Václav Novotný z Litvínova, který je velkým
příznivcem Klubu českých turistů. Zajímá se o jeho historii a zaslal nám článek o jeho vzniku.
Článek o založení odboru Klubu čs. turistů pochází z Turistického obzoru r. 1931, Krušnohorské župy KČST. Obsahuje řadu jmen. Zvláště jméno Jirásek se v jiných číslech opakuje. Pan
Novotný prosí o jakoukoliv informaci o jmenovaných osobách či KČST v naší obci.
Ustavující schůze odboru Klubu československých turistů Hostomice nad Bílinou proběhla 30. 5. 1930. Přihlásilo se 31 členů. Za
předsedu odboru zvolili učitele Josefa Jiráska,
jednatelem byl další učitel J. Kušička, později
jiný učitel Josef Horyna. Jako vedoucí výletů
jsme krom jmenovaných zjistili bratry Bedřicha a Fr. Horovi, pány Julia Hoška, Fr. Čermáka. Ve zbytku roku 1930 uspořádali 4 výlety, z toho také pětidenní do Krkonoš. V roce
1931 připravili již 21 výletů.
Podle data založení hostomického odboru
se právem můžeme domnívat, že motivem bylo nadšení, které mezi českou menšinou vyvolala příprava a stavba první české chaty
v Krušných horách. Dnešní chata Karla Líma
na Bouřňáku byla slavnostně otevřena krátce
nato, 8. 6. 1930. Necelý rok poté, 8. února
1931 jeli hostomičtí na výlet právě na
Bouřňák. „Novákovým autobusem“ jak čteme
v župním časopise Turistický obzor.
Klub českých turistů vznikl dříve než jiné
sporty, např. český fotbal vznikl až počátkem
20. století. KČT byl založen již 11. června
1888 v Praze. Za předsedu si krátce zvolili
velmi známého bývalého revolucionáře Vojtu
Náprstka.
Mezi historickými i současnými asi 65 odbory Ústeckého kraje vznikl hostomický jako
osmnáctý. První založili turisté roku 1890 v

Ústí nad Labem, další v Třebenicích, v Roudnici a r. 1894 v Lounech. Lounský funguje
nepřetržitě, Hostomickému však osud poskytl
jen krátké vlastenecké působení. Jako všechny
české spolky zanikl po záboru Sudet v říjnu
1938.
V Lounech začal také vycházet v letech
1925 až 1935 Turistický obzor, od r. 1926 časopis Krušnohorské župy Klubu čs. turistů.
Výborně ho redigoval až do své smrti Karel
Goszler (1865–1936). Právě v Oblastním muzeu Louny jsme z Tur. obzoru získali informace o krátkém životě zaniklého odboru Hostomice nad Bílinou. Měli sice malý počet členů.
Dokázali však např. připravit svou účast na
Všeobecné krajinské výstavě v Lounech
v červenci 1931, když „Odbor připravil fotografie zříceniny na Aloisově výšině a hradu
Kostomlat, které budou dodány výstavnímu
výboru“. Dodejme, že lounskou výstavu navštívil prezident T. G. Masaryk s dcerou Alicí.
V Hostomicích iniciovali také založení lyžařského kroužku. Asi proto r. 1931 „pořádáno 1.
filmové představení „Lyžařský výcvik“.
V roce 1934 uskutečnili zájezd do Vysokých
Tater a na Podkarpatskou Rus. Velmi pěknou
reportáž, včetně fotografie, připravil pro župní
Turistický obzor hostomický jednatel Josef
Horyna.
O tomto zájezdu až příště.
Václav Novotný, KČT Litvínov

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 2020.
Čtvrtletník 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.

