ČERVEN 2018
ZDARMA

Ročník osmý

Slovo starosty
Váţení spoluobčané,
drţíte v rukách nové vydání Hostomického
zpravodaje, ve kterém Vám přinášíme nové a
aktuální informace.
V uplynulém období se u nás stalo několik
událostí, které stojí za zmínku. Nejsmutnější
zpráva nás zastihla koncem dubna, kdy jsme
se dozvěděli o tragickém úmrtí bývalého zastupitele a člena naší jednotky dobrovolných
hasičů, pana Jaromíra Honse. Celé rodině
přejeme upřímnou soustrast.
Z tohoto místa bych chtěl poděkovat vedení
naší základní školy za zorganizování akce
„Čisté Hostomice“, při níţ ţáci školy pomáhali čistit přírodu v okolí naší obce.
Jistě si mnozí z Vás všimli, ţe se u nás začali
pohybovat geodeti, kteří provádějí měření a
mapování pozemků. Provádí se komplexní
pozemkové úpravy v katastrálním území
Hostomic a tato akce bude trvat ještě několik
měsíců. Ţádám proto všechny, aby neničili
naměřené body.
Všem občanům sděluji, ţe městys odkoupil
nemovitost na Školním náměstí č. p. 2 za
účelem vybudování kulturního centra, které
by slouţilo pro obyvatele. Máme zde
v úmyslu zřídit taneční sál pro pořádání různých akcí pro dospělé a zejména pro naše
děti. Dále u nás chybí odpovídající zasedací
místnost, kterou bych rád viděl v těchto pros-

torách. V létě chceme začít s vyklízením a
úklidem budovy, abychom mohli zahájit úpravy, které jsou nezbytné. Chci poţádat občany,
kteří by se chtěli podílet na budování našeho
kulturního centra, aby po výzvě na brigádu
přišli a pomohli.
Dále se nám podařilo získat finanční dar, za
který jsme se rozhodli vyměnit okna v přízemí
naší mateřské školy, která byla v havarijním
stavu.
Také bych Vás chtěl informovat, ţe se podařilo docílit sníţení rychlosti pro nákladní automobily na 30 km/hod. Toto opatření by mělo
začít platit během letních měsíců.
Další velmi dobrou zprávou je, ţe na podzim
začne tak dlouho očekávané čištění koryta řeky Bíliny. Toto čištění bude rozděleno do dvou
etap. V té první se bude čistit od ţelezničního
mostu u Světce aţ po přemostění v ulici 5.
května. A ta druhá, náročnější, bude od přemostění aţ na konec obce.
Co nejdříve začne také rekonstrukce poslední
etapy Husovy ulice. Chtěl bych proto poţádat
všechny občany, aby byli tolerantní k drobným
omezením, která určitě občas nastanou.
Vzhledem k tomu, ţe se blíţí období prázdnin,
bych Vám všem chtěl popřát hezkou dovolenou a dětem na závěr školního roku krásné vysvědčení a plno záţitků na letních táborech,
dovolených, či při jiných aktivitách.
Ivan Holata
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Zpráva ze 3. zasedání zastupitelstva městyse
Kč za m2 paní Haně Hrůnkové
 pomoc v hmotné nouzi pro pozůstalé po panu Jaromíru Honsovi ve výši 5 000 Kč na
Zastupitelstvo městyse schválilo:
účet č. 2900339973/2010
 zapisovatelem paní Lenku Matouškovou
 příští termín zasedání ZM Hostomice na
 ověřovatele zápisu Mgr. Mirku Jelínkovou a
17. 9. 2018
Bc. Marii Jirouškovou
 rozpočtovou změnu č. 3 ve výši 3 118 770 Zastupitelstvo městyse stanovilo:
Kč
 počet členů Zastupitelstva městyse Hostomi účetní závěrku za rok 2017
ce na volební období 2018 - 2022 na 15 čle návrh závěrečného účtu za rok 2017 a výnů
sledek kontroly hospodaření za rok 2017
bez výhrad
Zastupitelstvo městyse neschválilo:
2
 prodej pozemku č. 534 o výměře 259 m a  žádost Linky bezpečí o finanční dar ve výši
pozemku č. 24 o výměře 239 m2 za cenu 50
7 500 Kč
18. 6. 2018
Přítomno 12 členů, 3 omluveni

Kompostéry
Městys Hostomice dlouhodobě usiluje o zavedení
kvalitního
systému
nakládání
s komunálním odpadem, který by zaručoval
ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný odpad
tvoří významné procento (až 60%) z celkového
komunálního
odpadu,
který
končí
v popelnicích a následně pak na skládce, rozhodli jsme se maximálně podpořit systém DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ. Rádi bychom
každému, kdo projeví zájem, poskytli zcela
zdarma kvalitní kompostér.
Výhody kompostování:
1/ během pár měsíců získáte kvalitní kompost
2/ zahradní kompostér je elegantním doplňkem
zahrady
3/ bioodpad v něm nezapáchá
4/ zpracováváte odpad ekologicky i ekonomicky.
Suroviny vhodné do kompostu:
Zbytky rostlin, plevele, listí, posekaná tráva,
rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský
odpad (káva, skořápky, slupky, zbytky jídel),
zemina, trus a podestýlka drobných zvířat, exkrementy hospodářských zvířat (omezené
množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel
ze dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů
a hadry z přírodních tkanin.

Kastrace koček na území Hostomic
Během celého roku 2018 je možno bezplatně
nechat vykastrovat kocoury i kočky, které se
potulují po obci. Akce se týká i domácích koček.
Úřad městyse zajistí přepravky a odvoz
k veterináři s následným vrácením. Prosíme o
spolupráci s odchytem těchto zvířat!
V případě zájmu se dostavte osobně na Úřad
městyse, nebo volejte na tel. č. 417 825 197,
773 553 042, p. Skácelová

Nový pomocník na hřišti FK

Dne 18. 4. 2018 jsme převzali přímo od výrobce
novou sekačku na údržbu travnaté plochy našeho fotbalového hřiště, které slouží nejen FK, ale
Zájemci o kompostéry se mohou přihlásit i SDH. Tohoto vydatného pomocníka jsme zísna ÚM Hostomice během měsíce července.
kali na dlouhodobou výpůjčku od firmy Speciální stavby Most. Velmi si toho vážíme a firmě
Ivan Holata touto cestou moc děkujeme.
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Vydávání občanských průkazů změny od 1. 7. 2018

Změny ve vydávání cestovních pasů
ve zkrácených lhůtách
Od 1. 7. 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří
potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.
Občan může požádat o vydání cestovního
pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:
 v pracovních dnech do 24 hodin
 nebo do 5 pracovních dnů
Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:
 u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností
 v Praze u úřadu městské části Praha 1 - 22
 u Ministerstva vnitra
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u
úřadu, kde žádost podal.
Občané starší 15 let - vydání do 24 hodin v
pracovních dnech 6 000 Kč, do 5 pracovních dnů 3 000 Kč.
Děti mladší 15 let - do 24 hodin 2 000 Kč,
do 5 pracovních dnů 1 000 Kč.

všechny občanské průkazy (OP) se strojově
čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem
 občan se může sám rozhodnout, zda si čip po
převzetí dokladu aktivuje
 dosavadní OP bez čipu zůstávají v platnosti
(nebude prováděna hromadná výměna dokladů)
 OP bez strojově čitelných údajů s dobou
platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z
důvodu voleb
 lhůta pro vydání OP zůstává 30 dnů, bude
však umožněno vydávat OP za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních
dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů
 Správní poplatky za vydání OP:
- pro občana mladšího 15 let - do 30 dnů 50 Kč,
do 5 pracovních dnů 300 Kč, do 24 hodin v pracovních dnech 500 Kč.
- pro občana staršího 15 let - do 30 dnů 100 Kč,
do 5 pracovních dnů 500 Kč, do 24 hodin v pracovních dnech 1 000 Kč.


Nová rozhledna
Na elektrárně Ledvice se dne 20. 4. 2018
slavnostně otevřela nová rozhledna.
Z nejvyšší budovy v Česku mají lidé výhled
na Krušné hory, České středohoří, ale také
do nejníže položeného místa v zemi – uhelného lomu Bílina.
Přístup na věž bude umožněn jen
s průvodcem a maximálně 10 lidem ve skupině. Děti musí být starší 6 let a do 15 let
mohou jen v doprovodu rodičů či jiné odpovědné dospělé osoby, např. pedagoga.
Zatím je na rozhlednu po předchozí návštěvě infocentra umožněn vstup od úterý
do soboty, vždy v 8, 10, 12 a 14 hodin. Vše
je zdarma a objednat se můžete na tel. čísle
411 102 313.

Poděkování

Místní knihovna

Městys Hostomice děkuje touto cestou paní
Emílii Hudecové, paní Zdeňce Fleischmannové a Mileně Hudecové za dodání sadby
květin, osázení okrasných květníků a následnou péči o květiny v Husově ulici, v areálu
zdravotního střediska a ve Ferrerově ulici u
vlakového nádraží.

Otvírací doba knihovny v letních měsících
bude následující:
 otevřeno je naposledy v pondělí 2. 7. 2018
 od 9. 7. do 16. 8. máme zavřeno - dovolená
 otevřeno opět v pondělí 20. 8. 2018
Přeji všem krásné léto, hezkou dovolenou,
dětem spoustu zážitků o prázdninách!
Jana Holatová
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Hostomické akce
Den dětí
V sobotu 2. 6. 2018 se na fotbalovém hřišti
FK Hostomice konala oslava Dne dětí. Začátek byl naplánován na 15. hodinu, ale děti se
začaly scházet již o něco dříve i se svými rodiči a prarodiči. Fotbalisté ve spolupráci
s hasiči připravili různé soutěže tak, aby mohli soutěžit malí i velcí. Za každou absolvovanou soutěž děti dostávaly „žetonky“, které
směnily ve stánku za sladké odměny.
Na prostoru pod fotbalovým hřištěm zajistila
paní Jiroušková pro děti dva koně, na kterých
se mohly projet a dvě kozy, které si mohly pohladit. Paní Scharhagová dětem malovala na
obličej. Byl o to veliký zájem a moc jim to slušelo. Největší atrakcí byla bezesporu pěna, kterou jim na závěr nastříkali hasiči do prostoru za
fotbalovou bránu. Tam se opravdu všichni vyřádili a vydováděli. Po celou dobu pouštěl písničky pan František a o občerstvení dospělých i
dětí se starala paní Krejčová s rodinou. Celé
odpoledne se vydařilo a chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se na celé akci podíleli.
Lenka Matoušková

Setkání sklářů
V sobotu 16. 6. uspořádal Městys Hostomice
pro bývalé zaměstnance skláren Kavalier přátelské setkání.
Za krásného počasí se sešlo na ploše pod fotbalovým hřištěm zhruba 40 bývalých spolupracovníků, kteří mohli zavzpomínat na dobu,
kdy sklárna v Hostomicích byla jedním z míst,
kde pracovalo mnoho lidí z Hostomic, ale i
z okolních obcí. K dobré atmosféře tohoto setkání přispěla dechová hudba Lesanka.

Cyklovýlet
Dne 19. 5. 2018 se konal v pořadí třetí výlet a
kolech pořádaný městysem Hostomice. Sešlo se
nás opět jen pár nadšených cyklistů, přesněji
řečeno osm. Nicméně náladu nám to nezkazilo.
První zastávkou byla Liptická vyhlídka, kde
jsme se občerstvili a pokračovali dále do Duchcova, přes zámeckou zahradu do Oseckého
kláštera. Tam jsme měli trošku delší občerstvovací zastávku. Z Oseckého kláštera jsme pokračovali přes Golfový resort Barbora do Jeníkova
na výbornou točenou zmrzlinu a potom zpět do
Hostomic. Výlet se nám všem moc líbil a brzy
si to zopakujeme. Takže cyklistice zdar!
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Z obecní kroniky - doslovný přepis
Boj proti okupaci
Ilegální činnost na počátku se omezovala na
rozšiřování zpráv a letáků, na poslouchání zahraničního rozhlasu. Později byla prováděna
drobná sabotáž na dolech a v podnicích. Na
dole Rudiay II. sabotoval dokonce i jeden Němec spolu s českými horníky. Způsobovali
úmyslně poruchu elektrického motoru, který
poháněl třídírnu, a tím vyřadili vždy důl na 1 –
2 dni z provozu. Do oleje se lila voda a do ložisek písek. Jedenkráte byla poškozena lanová
stanice, takže důl byl vyřazen z provozu na 14
dní. Konaly se různé sběrné akce pro politické
vězně a jejich rodiny. Sbíraly se též peněžní
příspěvky a zprávy pro vydržování ilegálních
tiskovin. Pomáhalo se tajně zajatcům potravinami. Třem francouzským zajatcům pomoženo
k útěku. Opatřeny jim byly šaty. Bohužel byli
později chyceni na francouzských hranicích.
Pomáhalo se též nasazeným dělníkům na práci
z Protektorátu při útěku z Říše. Někteří dělníci
sabotovali tím, že si uměle způsobovali různé
kožní vyrážky.
Společenský život v obci.
Češi se scházeli vždy v určitou dobu
v některém hostinci. Když jejich návštěvy se
staly podezřelé, navštěvovali zas jiný hostinec.
Nejčastěji se scházeli u Jos. Hellera, též někdy
v host. u Laubeho, jindy u Jedlitschků a jinde.
Museli si vésti velmi opatrně. Němci pořádali
taneční zábavy v Sokolovně (Deutsches Haus),
ale velmi zřídka a to v prvních létech okupace.
Češi na jejich zábavy nechodili. Češi sami taneční zábavy pořádat nemohli, ale navštěvovali zábavy u Jedličků, které pořádala hostinská.
Později i tam přestali chodit, protože tam byli
při zábavě provokováni a na cestě domů ohrožováni. Při jedné zábavě českým hudebníkům
byly rozbity nástroje a sami pak ztýráni. Ztýrán byl Andrle a jeho matka, Stefanek Kubik a
jiní. Kominík Jelínek bytem v Husově ulici byl
Němci tak ztlučen, že až z toho ochuravěl a
zemřel.
Chování Čechů za okupace a různé.
Pro některé české děti bylo hráno loutkové
divadlo u Karla Semše ve Vrbenského ulici. U
něho se tajně scházela též užší společnost.
Mládež nejenom ve škole, ale i na ulicích a
v průvodech nedala se spoutat a přes pohrůžky
mluvila česky. Češi se vyhýbali účasti na slavnostech a průvodech. Účastnili se jen tenkrát,

když již nebylo vyhnutí a museli. Často byli
Češi při takových příležitostech biti pro jejich
lhostejné a neuctivé chování. Dávali tím najevo, jak je jim „drahý“ tak zvaný „Nový pořádek v Evropě“.
Protiletecká obrana.
Již v roce 1941 byl pořádán první kurs protiletecké obrany v Sokolovně. V následujícím roce na jaře další. Současně byly pořádány i samaritánské kursy. Kursů bylo pořádáno ještě
víc. Sklepy se přizpůsobovaly jako protiletecké kryty a označeny bílou barvou a písmeny
LSR. Při vyhlášení protileteckého poplachu se
mělo občanstvo v těchto sklepích skrýti. Byloli dost času, občanstvo se raději uchylovalo do
dolu Lota – Maria. Pro mládež školou povinnou byl vybudován kryt za školou pod hřištěm. K náletu na Hostomice nedošlo. Do služby civilní protiletecké obrany museli vstoupiti
Češi. Občas se konaly letecké poplachy na
zkoušku a různá jiná cvičení.
Přejmenování ulic.
Jest samozřejmé, že původní názvy ulic nezůstaly. Nynější Vrbenského ulice přejmenována
na Goebelstrasse, Legionářská na Bahnhofstrasse, Stefanikova na Göringstrasse, Palackého ul. na Hans Knirschgasse, Husova ulice
na Schlageterstrasse, Havlíčkova ul. na Bergstrasse, Marxova ulice na Henleinstrasse,
Jiráskova ul. na Goethestrasse a Stalinovo náměstí na Hitlerplatz.
Sklárna.
Sklárna Union přestala pracovat na původním
poslání a přetvářela se od roku 1944 na válečný podnik pod jménem Mauserwerke, kdež se
pak až do konce války vyráběly hlavně součástky k dělům.
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SDH Hostomice
Vážení příznivci našeho Sdružení dobrovolných hasičů,
jaro je ideálním ročním obdobím, kdy se dají
zúročit všechny znalosti a dovednosti získané
na zimních trénincích. Naše děti poctivě trénují 2x týdně. K dnešnímu dni jich je celkem
22. Dokud to počasí nedovolovalo, trénovali
jsme na hasičárně. Od chvíle, co se udělalo
krásně, trénujeme na hřišti místního FK, kde
máme perfektní zázemí. Pan správce nám
vychází maximálně vstříc. Se třemi družstvy
jsme se letos zúčastnili mnoha soutěží a závodů. Doprovod nám dělají rodiče dětí a trenéři. Všichni společně prožíváme všechny
soutěže a našim malým nadějí držíme palce.
SDH se také aktivně zúčastňuje všech akcí
konaných ve spolupráci s obcí a ostatními
složkami.
Celkem jsme na soutěže vyjížděli 6x, to je 6
celých víkendů, které trávíme všichni společně.
Sezónu zahajoval branný závod v Háji u Duchcova. Nejlépe se umístilo družstvo starších
žáků. Domů vezli stříbrné medaile. Přípravka
byla pátá a mladší se umístili na 11. místě.
Některé děti byly na soutěži poprvé, některé
přestupovaly do vyšších věkových kategorií.
6. 5. jsme se zúčastnili soutěže o pohár ředitele HZS v Bílině. Přípravka a starší žáci se
umístili na 4. místě, mladší žáci si odvezli,
mimo jiné, medaile za 2. místo.
Hned další týden jsme vyrazili do Měrunic.
2. místo získala přípravka, 3. místo starší a 4.
místo mladší žáci.
Vzhledem k tomu, že už jsme znali naši konkurenci, trenéři věděli, na co se mají zaměřit.
Děti trénovaly a pilovaly techniku útoků,
zlepšovaly soutěžní časy. 19. 5. jsme vyrazili
do Modlan a přípravka obsadila 2. místo.
Vzhledem k tomu, že nám spousta dětí onemocněla neštovicemi, zúčastnilo se soutěže
pouze družstvo mladších žáků, kteří získali 6.
místo.
26. 5. jsme vyjížděli do Oseka. Za překrásného počasí jsme získali ,,pouze“ 6. místo, alespoň se nám přípravka a mladší žáci nehádali. Naplno se projevila vysoká nemocnost a
také to, že se naše děti mimo hasičského
sportu věnují také fotbalu a termíny soutěží
se občas sejdou.
Téměř na konci sezóny jsme se zúčastnili
dvo

dvoudenního okresního kola celostátní hry Plamen. Výsledky byly vyhlášeny 9. června - starší žáci opět získali bramborovou medaili a mladší byli druzí. Zde je vidět, jak kvalitní máme
přípravu a trenéry, kteří se svým svěřencům
naplno věnují. Konkurence je v tomto sportu
veliká. Poděkování proto patří všem, kteří
s dětmi pracují: Věrce Hrůnkové, Jardovi,
Anežce a Janě Fellerovým, Janě Teršové, Lucii
Sedlákové a také rodičům, kteří s námi tráví
víkendy a fandí ze všech sil.
S hasičskou sezónou jsme se rozloučili 16.
června v Krupce. Mladší žáci svoji věkovou
kategorii vyhráli, přípravka dovezla stříbrnou
medaili a starší žáci byli 8. Tohoto klání se zúčastnilo také družstvo žen, které soutěž vyhrálo,
a muži, kteří byli šestí.

Na jaře se s námi rozloučil starosta hasičů, pan
Josef Mergl. Celé jeho rodině bychom chtěli
poděkovat za práci, kterou v našem sboru dělali. V novém místě bydliště jim přejeme jen to
nejlepší a určitě je opět rádi uvidíme. Po květnové valné hromadě jej ve funkci nahradil pan
Lukáš Pata z Bíliny.
Koncem dubna náš sbor velmi hluboce zasáhla
špatná zpráva. Tragicky zemřel náš úžasný a
obětavý kamarád, hasič tělem i duší Míra Hons.
Proto jsme se v hojném počtu (více než 100 lidí) zúčastnili 27. května výstupu na Bořeň, kde
jsme vystoupali ,,Za Mírou do nebe“. Bude
nám navždy chybět.
Za všechny příznivce požárního sportu
Mgr. Marcela Husáková
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Mateřská škola
Zdravíme všechny před koncem školního
roku, který byl pro nás letos tak trochu
„samá nemoc“. Nejprve nás postihla vlna
chřipek a poté následovaly neštovice. Doufáme, že máme na další léta vybráno. Ale i
přes obtíže jsme toho spoustu zažili.
Navštívili jsme babičky v jejich klubovně a
zazpívali jsme jim jarní písničky, abychom
je potěšili. Pro naši radost jsme byli zase my
pozvaní do základní školy na představení
Štístko a Poupěnka a také radostné zpívání
na jaro. Moc se nám líbilo a děkujeme.
Proběhly zápisy do mateřských škol a dětí
se přihlásilo dost. Jako obvykle, nastalo výběrové řízení podle stanovených kritérií mateřské školy. S výsledky byli rodiče uchazečů seznámeni v termínu.
Do základních škol nám v letošním školním
roce odchází 17 dětí a jedno nám zůstává
s odkladem školní docházky.
Ohlédneme se za některými akcemi, které
proběhly na jaře v naší MŠ.
Zajímavá akce byla, kdy nás navštívil jeden
pan psycholog, který vlastní mnoho hudebních nástrojů a to nejen současných, ale i
historických. Pohádkovými příběhy jsme se
poučili o jejich vzniku, poslechli jsme si jejich zvuky, ale také vyzkoušeli, jak se na ně
hraje.
Měli jsme možnost vidět zblízka různé ptáčky (malé i veliké) při návštěvě jejich majitele, který nám o nich pověděl i několik zajímavostí. A protože byl zrovna krásný den,
strávili jsme pěkné dopoledne na naší zahradě, na které býváme moc rádi. V letošním
roce jsme totiž mohli, díky zřizovateli, pořídit nové herní prvky. S jejich instalací nám
velmi pomohli rodiče i prarodiče (p. Šanda a
p. Jelínek mladší a starší). Díky tomu je herních prvků víc. Děkujeme.
Samozřejmě, že za námi přijela i „pohádka“,
tak jako každý rok. Pohádky máme moc rádi, a když jsou veselé, je to vždycky prima.
Koncem května jsme se setkali se skutečným záchranářem. Přijel do MŠ a pomocí
obrázků a her nás seznámil se základy první
pomoci. Bylo to poučné i zábavné setkání.
Sportem a sportovními soutěžemi na naší
zahradě jsme oslavili 1. červen – Den dětí.
Děkujeme firmě p. Koukolíka za sladkosti,
které děti obdržely jako odměnu k svátku.

Počátkem června jsme s předškoláky navštívili
muzeum pohádek v Duchcově a moc se nám to
líbilo.
Ještě se těšíme na výlet do ústecké ZOO, kam
se můžeme podívat díky sponzorskému daru
Severočeských dolů Chomutov, od kterých budeme mít zaplacený autobus. Rodiče tak hradí
pouze vstupné a občerstvení.
Milí rodiče, nezapomeňte, že se blíží i konec
školního roku a budeme se loučit s předškoláky. Chystáme pěknou rozlučku na den 28.
6. 2018 od 16,00 hodin (to aby mohli přijít
všichni). Věřte, že chceme vesele zakončit pobyt dětí v mateřské škole a moc by nás mrzelo,
nepřijdete-li se podívat, jak se Vaše dítko loučí
s mateřinkou a stává se školákem. Tímto zveme
rodiče i prarodiče všech předškoláků.
Ještě pro informaci. Mateřská škola bude
uzavřena od 16. července 2018 do 12. srpna
2018. Od počátku července bude v provozu
pouze jedna třída, protože bude probíhat malování tříd, šaten a přilehlých prostor. Děkujeme
za pochopení.
Přejeme všem krásné prázdniny, pěknou dovolenou a ahoj v září.
Mgr. Mirka Jelínková
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Základní škola Čestmíra Císaře
Vážení spoluobčané!
Je červen a příroda si s námi hraje, jako snad
nikdy v minulosti. Neprší a neustále slyšíme
nářky na to, že je moc sucho, moc horko atd.
Je to jako z Krkonošských pohádek: „To kyselo je málo kyselý …“. Když se nad tím ale zamyslíme, zjistíme, že nám vlastně nic neschází. Doma nám teče voda, máme co jíst, oblečení také máme, takže žádné zle. Jsou přece u
nás regiony, kterými se přežene přívalový
déšť, někdy i s kroupami, mají zaplavené sklepy, zahrady atd. Takže nestěžujme si. Máme
se dobře.
A nyní opět něco ze života naší školy. Čas letí
jako ty přívalové deště, a než jsme se nadáli, je
tady červen a s ním všemi dětmi tak toužebně
očekávaný konec školního roku. Podařilo se
nám splnit spousty předsevzetí a plánů. Některé byly jednoduché, některé složitější. Zajistili
jsme řádný chod školy a vše, co s tím souvisí.
Vylepšujeme či nakupujeme nové učební pomůcky, zlepšujeme audiovizuální techniku, od
dětí vyžadujeme poctivou přípravu na vyučování a vymýšlíme řadu projektů, aby se to dětem líbilo. Upřímně ale musím konstatovat, že
práce se žáky obecně, v průřezu celé naší společnosti, je čím dál tím složitější a pomoc od
řady rodičů je malá a čím dál častěji nedostatečná. O čem nyní hovořím? O tom, že děti
nemají zažitá pravidla slušného chování, nemají respekt z nadřízených, nemají respekt
z rodičů, z dospělých, chybí úcta ke starším
lidem, chybí jim tolerance vůči spolužákům.
My ve škole vytváříme příznivé sociální klima, které má vést naše žáky k nápravě výše
uvedených nedostatků. Pomozte nám, ale
vlastně do budoucna i sobě, v důsledném vyžadování a kontrole vyřknutých pokynů a úkolů. Pokud nenaučíte své děti těmto pravidlům,
tak vás v budoucnu nebudou respektovat. Budou vás brát jako „onuce“, které jim musí
sloužit a kupovat všechno, co se jim líbí. Vychovávejte v nich skromnost. Dnešní děti vše
dostávají, ale kde je jejich podíl na tom, aby si
to zasloužily? Proto si těch věcí ani neváží a
chtějí stále nové a nové. A protože se o nic
nemusí snažit, nemusí se kvůli nějakému svému cíli uskrovnit, nebudou nikdy šťastné a
spokojené. Budou pořád znuděné a nepříjemné. Jejich fyzická i psychická odolnost a připravenost je na špatné úrovni. Jsou mezi nimi

samozřejmě i děti šikovné, pracovité a dobře
vedené. Bohužel jich ubývá. Řada rodičů tak
spoléhá na získání různých úlev pro svého
potomka, aby mu usnadnili životní cestičku.
To je ale hodně špatná filozofie, která se
vám bude ve špatném vracet.

Takto děti poničily ceduli na školním hřišti v
odpoledních hodinách
A co nás čeká v době prázdnin? Budeme
rekonstruovat dvoje záchody v prvním patře
ve staré budově, necháme udělat dveře na
pozemek, který bychom rádi získali od obce.
Počítáme s tím, že bychom podpořili pohybovou aktivitu dětí ze školní družiny tím, že
zde osadíme nějaké zahradní herní prvky.
Dále pak chceme vytvořit jakési odpočinkové zóny pro žáky druhého stupně, aby se
měli kde o přestávkách scházet a učit se žít
spolu. Vylepšujeme školní server, chceme
co nejdříve opravit oklepanou fasádu na staré budově a máme přislíbeny jedny nové
vchodové dveře ze dvora. Budeme malovat
chodbu v prvním poschodí nové budovy.
Kromě toho samozřejmě proběhnou běžné
údržbářské práce, tak jako každý rok, abychom byli připraveni na nový školní rok
2018/19.
A na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří
nám jakýmkoliv způsobem pomáhají. Tedy
vám rodičům, sponzorům a hlavně pak vedení městyse Hostomice, které udržuje školu
v pořádku a zajišťuje tak vzdělání v naší obci. Bez školy by Hostomice přišly o největší
kulturní potenciál, který jim naše škola dává.
Přeji vám příjemné léto a krásnou dovolenou!
Mgr. Aleš Žák
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Hostík
Milí příznivci našeho rodinného centra,
všichni víte, kde a jak pracujeme. Proto jsem se rozhodla, že vám místo obvyklého povídání o
naší činnosti ukážu, jak to chodí v praxi. Fotografie jsou pouhým výřezem mnoha aktivit, které
se nám v tomto čtvrtletí vydařily.
V současné době se soustředíme na letní výjezd do Opárna. Přejeme krásné léto všem dospělým a mnoho odpočinku dětem.
P.S. Ani o prázdninách nebude mít Hostík zavřeno. Sledujte naše stránky, FB a nástěnky.
Krásné prázdniny přeje za Hostík Mgr. Marcela Husáková

1. května - Prvomájové zdolání
hradu Sukoslav

20. května - hlídání pěstounských dětí v Opárně

31. května - vystoupení dramatického krouţku pro 1., 2. tř. a
MŠ (Verše Fr. Hrubína)

9. června - Návštěva Dne záchranářů v Děčíně

25. května - Noc v muzeu
(Ústí nad Labem)

17. června - Den otců Chrám chmele a piva v Ţatci
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Fotbalový klub Hostomice
Do jarní části sezóny nastupovalo mužstvo dospělých z posledního místa se 7 body. Oproti
podzimu se však rapidně zvedla účast mladých
na zápasech a „vytáhli“ jsme mužstvo na 9.
místo s 35 body, za což bych chtěl všem hráčům, divákům i všem, kteří vypomáhají hostomickému fotbalu, poděkovat. Další sezóna
dospělých bude začínat tréninkem v úterý 7. 8.
2018; již nyní je domluvený Memoriál Václava Zieglera o putovní pohár, který bude
v sobotu 18. 8. 2018. Na tomto turnaji by se
měly představit další posily. Na posledním setkání dospělých bylo rozhodnuto, že do další
sezóny nebude osloven žádný trenér, ale bude
několik asistentů, pod kterými jarní část šlapala skoro bezchybně.
Starší žáci se umístili s 5 body na předposledním místě. V další sezóně již žáci věkově postupují do dorosteneckého věku, a proto došlo
k dohodě mezi Kostomlaty a Hostomicemi a
bude sloučené mužstvo mezi těmito družstvy.
Dorost bude hrát v litoměřickém okrese, neboť
teplický okres nemá dorosteneckou soutěž.
Starší přípravka odehrála dobrou sezónu. Tyto
děti budou v příští sezóně již ve věku mladších
žáků a toto nově založené mužstvo bude sloučené s Ohníčem. Děti měly turnaj v Oseku,
kde měly velkou konkurenci; dětí tam však
odjelo jen málo, neboť ve stejnou dobu byli
hasičské závody, škola v přírodě a některé děti
odjely na dovolenou. Bohužel trenéři dostali
lepší nabídku a odchází z Hostomic trénovat
do FK Teplice.
Proto bych chtěl tímto apelovat na širokou
veřejnost, zda by někdo začal vypomáhat s
trénováním mladších žáků v Hostomicích.
Mladší přípravka se nám začala rozrůstat; proběhl nábor dalších dětí z prvních a druhých
tříd ze ZŠ Hostomice, kde všechny děti byly
nadšené. Pod vedením trenéra Jiřího Pospíšila,
Jana Zieglera a Martina Vlčka se děti neustále
zlepšují, a proto budeme nadále pokračovat
s mladší přípravkou v další sezóně. Největším
překvapením bylo objevení nového brankářského talentu Jaroslava Drbohlava, který ač je
malinký a je mu teprve 6 let, tak bez problémů
chytá jednu střelu za druhou i od starších protihráčů.
Na hřišti v Hostomicích se pořádal Dětský den
ve spolupráci s městysem Hostomice, dobrovolnými hasiči Hostomice a s Hostíkem. Dle
slov

slov dětí i dospělých se celkem vydařil. Vzhledem k tomu, že dospělí fotbalisté měli ve stejnou dobu mistrovský zápas, tak se atrakce pro
děti připravily během dopoledne. Tímto bych
chtěl poděkovat za FK Hostomice Jitce a Nikole Vlčkovým, Jarmile a Vladimírovi Krejčovým, Jaroslavu a Markovi Levému, kteří vypomáhali za fotbalisty.

Během jara klub obdržel formou dotace novou
sekačku, čímž bych chtěl tímto poděkovat starostovi městyse Hostomice, který tuto dotaci
zařídil. Byly opraveny střechy na střídačkách.
Již nyní dochází k výměně podlahy na tribuně,
která se propadala. Dále se budou rekonstruovat venkovní toalety, kde se musí vyměnit vše,
včetně odpadů. Chceme ještě vymalovat klubovnu, kterou vybavením podpořil Ústecký
kraj.
Od začátku roku podpořili činnost FK Hostomice níže jmenovaní partneři a sponzoři, kterým touto cestou děkuji. Jedná se o městys
Hostomice, obec Světec, Speciální stavby
Most, HET Ohníč, Skatt Ohníč, Ideal Standard
Teplice, AGC Chudeřice ve spolupráci
s Ústeckou komunitní nadací, Stavoren – Taška
s.r.o. Kostomlaty.
Za FK Hostomice Martin Vlček
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Tabulka dospělých – sezóna 2017/2018
Místo

Tým

Body

Skóre

Výhry

Prohry

Pen.+

Pen.-

1.

Osek

63

84:33

21

5

0

0

2.

Unčín

59

84:29

18

5

2

1

3.

Oldřichov B

57

111:41

19

7

0

0

4.

Bílina B

44

72:46

13

10

2

1

5.

Sobědruhy

44

60:50

13

10

2

1

6.

Proboštov B

40

64:59

11

10

2

3

7.

Novosedlice

39

79:88

11

10

1

4

8.

Dubí

35

45:60

10

13

2

1

9.

Hostomice

35

68:93

11

13

0

2

10.

Soběchleby

33

43:66

10

14

1

1

11.

Háj

31

42:78

9

15

2

0

12.

Trnovany

27

37:66

6

15

4

1

13.

Lahošť

23

50:82

6

16

1

3

14.

Hrobčice

16

41:88

4

19

1

2

O pohár Mikroregionu Svornost

V sobotu 23. června se uskutečnil 1. ročník
volejbalového turnaje o pohár Mikroregionu
Svornost. Turnaje se zúčastnila tři družstva.
Po zápasech plných krásných výměn se na 1.
místě umístilo družstvo ŠMAKY z Ohníče, na
2. místě skončily BERUŠKY z Teplic a na 3.
místě místní tým HOSTÍK.
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Oznámení občanům
Vážení občané, v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů, je nutné přijmout nová opatření, jimiž se bude řídit možnost zveřejňování gratulací k vašim narozeninám. Počínaje červnovým vydáním Hostomického
zpravodaje nemůžeme uvádět jména ani věk občanů bez jejich písemného souhlasu. Lidé, kteří
budou chtít, aby jejich jména byla uvedena v našem zpravodaji, si musí na Úřadě městyse Hostomice vyzvednout formulář a vyplněný ho opět na úřad odevzdat. Formuláře budou rovněž ke stažení na webových stránkách www.hostomice.eu. Děkujeme za pochopení.
Redakční rada Hostomického zpravodaje

Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří oslaví ve 3. čtvrtletí
své narozeniny a přejeme jim hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti.
Fotohádanka

Soutěž o nejrozkvetlejší okno
Městys Hostomice opět vyhlašuje letní soutěž
o nejrozkvetlejší okno. Ozdobte vaše okna
truhlíky či květináči s květinami a staňte se tak
účastníky této soutěže o ceny. Během léta vybereme tři nejhezčí okna. Jejich majitelé obdrží ceny a fotografie vítězů budou zveřejněny
v dalším vydání našeho zpravodaje. Pro inspiraci přikládáme nejhezčí okno z minulých let.

V tomto vydání našeho časopisu vám po delší
odmlce opět předkládáme historickou fotografii
z naší obce. Vzpomene si někdo z pamětníků,
kde kdysi stával tento kolotoč? Své tipy volejte
na tel. číslo 417 825 197 nebo pište na e-mail:
hostomickyzpravodaj@seznam.cz.
První tři správné odpovědi budou odměněny.
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. září 2018.
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.

