ČERVEN 2017
ZDARMA

Ročník sedmý

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou další číslo Hostomického zpravodaje. Zmíním se tu o několika událostech, které proběhly v minulých měsících.
Jsem moc rád, že se podařilo realizovat
dlouho slibovanou opravu Husovy ulice.
Vzhledem k náročnosti této akce, nejen finanční, ale i technické, jsme byli nuceni celou rekonstrukci rozdělit na čtyři etapy. Začalo se s
opravou čtvrtého úseku, tzn. od konce ulice k
lávce. Na tuto stavbu jsme požádali Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci, která nám byla
schválena. Není to sice závratná částka (1 milion Kč), ale buďme rádi za ni. Stavba této části
se v těchto dnech již chýlí ke konci, proto bylo
vypsáno výběrové řízení na dodavatele třetího
a druhého úseku. Tyto dva úseky by měly být
hotovy do začátku září. První část se bude realizovat až v průběhu příštího roku, jelikož jsme
obdrželi informace od energetiků, že bude v
Hostomicích probíhat výměna kabelů vysokého napětí uložených v zemi. Bohužel se to týká
i trafostanice u "staré školky". Práce budeme
muset zkoordinovat tak, aby se do nové komunikace již nezasahovalo. Těší mě, že touto akcí
dochází k plnění jednoho z bodů volebního
programu SNK „Za Hostomice“.

V uplynulém období jsme uspořádali několik kulturních akcí. Většinu z nich pořádáme
každoročně. Patří mezi ně např. Pálení čarodějnic, Setkání seniorů, oslava Dne dětí nebo
poznávací cyklovýlety. O některých se podrobněji dozvíte na dalších stránkách zpravodaje. Začátkem května jsme uctili položením
květin památku obětí II. světové války. Této
akce se zúčastnila jen hrstka našich občanů a
to také vypovídá o tom, jak si vážíme těch,
kteří v této době zaplatili svým životem za náš
současný život.
Ještě bych se chtěl zmínit o nešvaru, který
je asi pro Hostomice typický. Vždy na jaře,
když se vysází květinová výzdoba, se najdou
jedinci, kteří zřejmě mají hluboko do kapsy a
část sazenic sprostě ukradnou (viz foto na další straně). Dochází zde též k vytrhávání květin
malými dětmi a to i v případech, kdy rodiče
stojí v blízkosti a dětí si vůbec nevšímají. Mělo by být přece v zájmu všech občanů Hostomic, abychom to tu měli pěkné a upravené.
Na závěr bych vám chtěl popřát krásné léto, dětem senzační prázdniny a ať se všichni
ve zdraví zase sejdeme při čtení zářijového
čísla Hostomického zpravodaje.
Ivan Holata
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Zpráva z 16. zasedání zastupitelstva

-účetní závěrku městyse za rok 2016
-odpisový plán na rok 2017
19. 6. 2017
-prodej části pozemku č. 548/5 paní TheisingePřítomno:
rové za cenu 30,- Kč za m2
12 zastupitelů, 3 omluveni
-prodej pozemku č. 278/8 panu Kuchárovi na
ZM schválilo:
stavbu RD za cenu 100,- Kč za m2
-zapisovatelem paní Lenku Matouškovou
-pronájem nebytových prostor na Školním
-ověřovateli zápisu paní Hanu Haklovou a pa- nám. č. p. 21 panu Josefu Ježkovi
na Petra Nováka
-pověřit funkcí kronikáře paní Janu Holatovou
-program 16. zasedání bez připomínek
-financování II. etapy rekonstrukce Husovy
-zprávu o činnosti RM bez připomínek
ulice formou úvěru od Oberbank
-rozpočtovou změnu č. 2 ve výši 904 700,- Kč -termín příštího zasedání ZM na 18. 9. 2017
-celoroční hospodaření městyse a závěrečný ZM neschválilo:
účet městyse za rok 2016 včetně zprávy o vý- -pronájem části pozemku č. 145 a 240/8 paní
sledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
Evě Bukovské

Vyhodnocení svozu tříděného odpadu za rok 2016
Za vývoz tříděného odpadu zaplatil v roce 2016 náš městys celkem částku 187 974,- Kč. Celkem bylo vyvezeno 11,356 tun odpadu, který se předal k dalšímu využití. Za tento tříděný odpad
jsme obdrželi od společnosti EKO KOM částku 53 928,-Kč.
Z tohoto údaje je patrné, jak důležité třídění odpadu je, nejenom pro naše životní prostředí,
ale také pro obec. Jednoduchá matematika nám napoví „čím více bude tříděného odpadu, tím
méně bude městys doplácet za jeho vývoz“.
Rok 2015

10,096 t

46 174,-Kč

Rok 2016

11,356 t

53 928,-Kč

1. čtvrtletí

3,086 t

11 897,-Kč

1. čtvrtletí

1,841 t

10 837,-Kč

2. čtvrtletí

2,286 t

11 259,-Kč

2. čtvrtletí

3,222 t

14 943,-Kč

3. čtvrtletí

2,507 t

11 725,-Kč

3. čtvrtletí

2,995 t

13 709,-Kč

4. čtvrtletí

2,218 t

11 292,-Kč

4. čtvrtletí

3,298 t

14 438,-Kč

Z tohoto srovnání je patrné, že objem tříděného odpadu se každým rokem zvyšuje a to je
příznivý údaj, který je třeba podpořit tím, že budeme třídit stále více.

Místní knihovna Hostomice
V době letních prázdnin bude knihovna od
10. července do 17. srpna uzavřena.
Knihy si můžete přijít vypůjčit ještě v pondělí
3. 7., pak až v pondělí 21. 8. 2017. Připomínám, že otevřeno máme každé pondělí a čtvrtek od 15 do 17 hodin. K dispozici je i internet, a to na dvou počítačích. Můžete si zde i
okopírovat či vytisknout různé materiály.
Přeji všem čtenářům krásné léto plné sluníčka a nevšedních zážitků.
Takto vypadaly květináče v Husově ulici jen
Jana Holatová
několik hodin po jejich osázení.
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SDH Hostomice
Vážení spoluobčané,
jak jste se v minulém čísle
zpravodaje dozvěděli, v
SDH Hostomice nastaly
určité změny.
Teď vás chceme informovat o tom, jak činnost organizace pokračuje.
Hned v úvodu bychom chtěli apelovat na
všechny členy, aby se aktivně zapojili do práce
naší organizace. Platících členů máme dost, ale
aktivních členů je málo a svůj volný čas jí věnují stále ti stejní. Prosím, zamyslete se nad
tím a přijďte přiložit ruku k dílu!
V uplynulém čase jsme se snažili hlavně
zajistit sponzory. Některé jsme získali a finančně tak naši organizaci podpořili. Tímto
jim touto cestou děkujeme. Tyto prostředky
byly použity na různé akce pro mladé hasiče.

Naši mladí hasiči se zúčastnili několika soutěží. Někdy se jim vedlo dobře, někdy naopak.
Úspěch slavili dne 27. 5. 2017 v Oseku, kde se
umístili na 3. místě. Musíme pochválit všechny
naše malé hasiče, že i když nevyhrají, na soutěže jezdí dále a snaží se bojovat.
Další akce byl Den dětí, který se konal 3. 6.
2017. Při této akci jsme spojili síly s Hostíkem
a dětem připravili soutěže a sladké ceny. Na
závěr byla před hasičskou zbrojnicí nastříkána
pěna, kde se všichni opravdu vyřádili. Tato
spolupráce bude pokračovat i nadále a budeme
dál vymýšlet různé akce.
Závěrem bychom rádi poděkovali naší obci
za schválenou dotaci pro SDH Hostomice.
Všem přejeme krásné léto, hezkou dovolenou a
dětem, ať si užijí prázdniny a těšíme se na ně
zase po prázdninách.
Za SDH Hostomice Dana Merglová

Zvířata bez domova trpí. Přitom řešení existuje...
Útulky praskají ve švech a další tisíce zvířat
žijí bez lásky a teplého pelíšku na ulicích. A
každý den se narodí další štěně a kotě, pro které není nikde místo. V českých útulcích je v
současné době přes 11 tisíc psů a koček. A
každým rokem je bezprizorních zvířat o 40%
víc. Hrozí tak, že vývoj u nás bude kopírovat
situaci na Slovensku a v dalších vyspělých zemích v Evropě i USA, kde jsou útulková zvířata pro nedostatek kapacity utrácena. I české
útulky jsou přeplněné a potýkají se s chronickým nedostatkem peněz. Psi a kočky všech
velikostí a ras zde často trpí zimou a touží se
přitulit ke svému člověku. Představme si být
zavření celé dny v malé kleci nebo kotci - i
zvířata si plně uvědomují nudu, ztracený čas,
kdy je nikdo nemá rád a oni jeho. Cítí bolest i
smutek, jako my lidé. Touží objevovat, přijímat a dávat lásku.
Psi a kočky jsou tvorové emočně velmi vázaní na člověka. Nestačí jim jen mít dostatek
potravy a spánku. Potřebují být součástí své
smečky, být členem rodiny - ale každý šestý
pes, který se v ČR dostane do útulku, zde také
zemře, aniž by se toho dočkal.
Kočky bez majitelů jsou často ponechány svému osudu, neboť panuje přesvědčení, že se
o sebe postarají samy - a navíc prý mají devět
životů. Naivní představa. Opuštěné kočky trpí
zimou, hladem, nemocemi. Kromě toho se vel-

mi rychle množí a jejich koťata záhy umírají na
neléčené nemoci nebo pod koly aut. Ta zbývající v mladém věku začnou rodit další potomky
a počet opuštěných zvířat nekontrolovatelně
roste.
Řešení existuje! Omezme nekontrolované
množení zvířat, o něž se nemá kdo postarat. Jen
tak můžeme zvládnout situaci lépe než jiné státy. Jediným trvalým, účinným a etickým nástrojem populační regulace jsou KASTRACE. Jde o nenáročný operační zákrok, který má
pro zvíře prokazatelné zdravotní přínosy
(prevence časté rakoviny pohlavních orgánů a
žláz, hnisavých zánětů dělohy, cukrovky, falešné březosti, zmírnění dominantní agrese psů).
Představme si to na číslech. Jedna kočka může
mít do roka až tři vrhy po 3-6 koťatech. Za rok
tedy porodí až 18 potomků. Ti pohlavně dospějí již v šesti (!) měsících věku a dále se množí.
Znamená to, že za jediný rok může populace
koček narůst z 1 až na 108 koček! Kastrace (tj.
chirurgické odstranění pohlavních orgánů) proto představuje jediný způsob, jakým lze humánně a trvale zamezit nekontrolovatelnému
nárůstu populací těchto zvířat.
Kolem kastrací panuje řada nepravd a mýtů. Na
ty nejčastější jsme si posvítili a vysvětlili, jak
to s nimi doopravdy je. Toto a další informace
naleznete na www.kastracemipomohla.cz. Za
návštěvu stojí též www.nekupujadoptuj.cz.
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Den dětí
Ze Dne dětí mám letos opravdu smíšené
pocity. V naší obci, chcete-li městysu, fungují
čtyři sloţky, které se nejsou schopny domluvit
ani na tom, kdy uspořádat dětský den.
Městys měl nasmlouvanou agenturu uţ
dlouho dopředu a v ten samý den uspořádal
Hostík ve spolupráci s SDH Hostomice také
oslavu Dne dětí. Je to smutné, ţe v tak malé
obci vázne komunikace mezi představiteli jednotlivých organizací. Ale abych nepsala jen
samé negativní dojmy.
Nakonec přišlo na fotbalové hřiště
v Hostomicích skoro třicet malých i větších
dětí a uţily si odpoledne plné soutěţí, tancování a zábavy pod vedením agentury DanceMission, která se dvě hodiny v úporném horku starala všem přítomným o zábavu. Děti měly také
moţnost nechat si pomalovat obličej, čehoţ
také všichni vyuţili. Dokonce i někteří rodiče
podlehli kouzlu malování a nechali se zkrášlit.
Počasí nám opravdu přálo, slunce pálilo aţ
moc, a tak správce hřiště, pan Krejčí, pustil na
chvíli rozprašovače s vodou, aby se dovádějící
děti mohly trošku zchladit. Po celou dobu byl
také zajištěn pitný reţim.

Chtěla bych touto cestou také poděkovat
všem sponzorům, díky kterým se tato akce konala. Jsou to: Kučera Jiří, Moc Jaroslav, ADECOMPUTER Pavlík- Krupka, Wízner Petr,
Studnička Vlastimil, Hynek Otomar, Koukolík
František, Marius Pedersen, Megawatt Dubí,
Reader a Falge, Tejček Stanislav a Mgr. Štěpková Leona.
Doufejme tedy, ţe se akce líbila a budeme
se těšit na další.
S pozdravem a přáním krásného léta
Lenka Matoušková

Cyklovýlet
V neděli 11. června se konal v pořadí jiţ
druhý výlet na kolech pořádaný městysem
Hostomice. Start byl v Kostomlatech Pod Březinou. Někteří účastníci, ti zdatnější, se dopravili na místo startu na kole, my ostatní jsme
vyuţili sluţeb autobusové dopravy. Spočítat
zájemce o tuto akci opravdu nebyl problém.
Jelo 7 občanů z Hostomic a 1 občan z Ohníče.
Účast tedy opravdu velmi malá a je mi moc
líto, ţe jeli jen zástupci obce, přesněji řečeno
členové rady a jejich rodinní příslušníci.

Nicméně výlet jsme si všichni uţili, počasí
nám opravdu přálo, sluníčko svítilo celý den.
Trasa vedla přes Milešov, kde jsme si alespoň
zvenčí prohlédli zámek, který uţ léta slouţí
jako domov důchodců. Dále jsme pokračovali
do Velemína a přes velmi krásné Opárenské
údolí. V Malých Ţernosekách jsme nastoupili
na přívoz a přepluli přes Labe do Velkých Ţernosek. Podél řeky jsme dojeli po cyklostezce
aţ do Ústí nad Labem. Následně přes Koštov,
Stadice, Řehlovice, Rtyni, Ţalany, Bţany a Ohníč zpět do Hostomic. Najeli jsme cca 65 km,
ale měli jsme na to celý den. Domů jsme se
vrátili příjemně unaveni, ale spokojeni, ţe jsme
to zvládli, a ţe se nám výlet vydařil.
Zúčastnili se manţelé Holatovi, Jelínkovi,
Matouškovi, Verunka Zieglerová a paní Jindra
Fryčová z Ohníče.
Za všechny cyklovýletníky
Lenka Matoušková
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Základní škola
Vstupujeme do závěrečné a nejnáročnější
fáze školního roku. Máme před sebou konec
školního roku 2016/17. Tedy období posledních pokusů žáků o vylepšení závěrečné klasifikace a zároveň období, kdy učitelé vykazují
různé statistiky a musí spravedlivě ohodnotit
své svěřence známkou. Je to pro ně práce nelehká. Nikomu neublížit, ale naopak povzbudit
a přitom být spravedlivý. V letošním roce se
rozloučíme se žáky jedné deváté třídy. I nadále
budeme sledovat jejich další vývoj na jimi
zvolených školách. Budeme rádi, když za námi
přijdou a podělí se s námi o své nové zkušenosti. Všichni naši budoucí absolventi jsou již
přijati na střední školy a přejeme jim, aby se
jim tam líbilo a byli úspěšní. Rozloučení
s nimi bude tradičně provedeno na Obecním
úřadu městyse Hostomice v pátek 30. 6. 2017.
První velkou etapu své profesní přípravy budou mít uzavřenu a bude záležet už jen na nich
samotných, jak se svým potenciálem naloží.
V novém školním roce 2017/18, který bude
určitě ovlivněn změnou na postu ministra školství, nám nastoupí děti do dvou prvních tříd a
my uděláme vše pro to, aby se u nás cítily bezpečně, líbilo se jim u nás, a aby se co nejdříve
naučil číst a psát. V souvislosti s novým školním rokem dojde i ke změně v pedagogickém
sboru. Naši školu posílí dva pedagogové. Jeden na prvním stupni a jeden na druhém stupni. Věřím, že se brzy zapracují a budou platnými členy našeho kolektivu.
V materiální oblasti chystáme během těchto
prázdnin provést řadu úprav a oprav, abychom
byli i po této stránce vybaveni na potřebné
úrovni. Co se týká audiovizuální techniky, budeme mít nový interaktivní dataprojektor,
zlepšenou interaktivní konektivitu mezi oběma
budovami naší školy, nově vymalované budoucí první třídy, vymalovanou vstupní halu a
chodbu v přízemí hlavní budovy, vyměněné
lino v jedné třídě, zrekonstruované WC chlapců v hlavní budově v přízemí atd.
Díky našemu zřizovateli Městysu Hostomice, v čele s panem starostou Ivanem Holatou,
se nám to průběžně daří. Komunikace
s ostatními starosty obcí Ledvice, Ohníč, Světec, pro které jsme školou spádovou, je rovněž
dobrá a těšíme se s nimi na další spolupráci.
Závěrečné výlety, exkurze a projekty jsou nedílnou součástí školního vyučování a mrzí nás,

že někteří rodiče nechávají své děti doma a
programů se neúčastní. Je to věc, která se nám
začíná rozmáhat. Jedná se přitom o hrubé porušení povinnosti rodičů, jako zákonných zástupců dětí, zajistit povinnou školní docházku. Tyto akce jsou ve výukovém plánu školy, tedy
pro žáky povinné.
V letošním školním roce se nám nepodařilo
uskutečnit poznávací zájezd do Velké Británie,
ale věřím, že se nám to v příštím roce opět povede. V rekreačním středisku Poslův Mlýn u
Doks proběhla v termínu od 14. do 21. 5. 2017,
ve spolupráci s agenturou PAC, škola v přírodě. Tato akce se setkala s velmi kladným ohlasem jak u dětí, tak u učitelů a my již plánujeme, že se bude v příštím školním roce opakovat. Děti z I. stupně vyjedou do Sloupu
v Čechách, děti z II. stupně do Poslova Mlýna.

V závěru svého článku chci poděkovat všem
zaměstnancům naší školy za jejich výbornou
práci, obzvláště pak celému pedagogickému
sboru, který je opravdu skvělý. Vaše děti jsou
v dobrých rukou a jsem přesvědčen, že to tak
bude i nadále. Rovněž tak děkuji všem rodičům, kteří nás nějakým způsobem podporují a
zúčastňují se školních akcí.
Jménem pedagogického sboru a všech zaměstnanců školy vám všem přeji krásnou dovolenou a pěkné počasí.
Mgr. Aleš Žák
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Milí rodiče, děti a všichni naši přátelé ze širo- robky dětí zůstaly na svém místě ještě dlouho po
Velikonocích. Tímto také děkujeme panu staroského okolí!
tovi za konečný úklid. Součástí oslav Velikonoc
Předně bychom vám všem chtěli poděkovat
za přízeň, kterou nám věnujete, protože bez byl také výlet na zříceninu hradu Blansko, který
vás, by naše snaha, nápady a spolek nemohl se tyčí nedaleko Ústí nad Labem. Nejprve nám
vůbec existovat. I v uplynulých třech měsí- počasí příliš nepřálo, ale nakonec zvítězil přecích jsme spolu zažili spousty legrace a dob- krásný výhled na České středohoří. Děti poznávaly okolní kopce jako je Milešovka, Buková
rodružství.
hora. Součástí výletu bylo i první jarní opékání
Naše pravidelné aktivity:
buřtů a s tím spojené rozdělávání ohně.
Máme radost, že už několik měsíců pravidel- Ani v květnu nechyběly výlety. S naším týmem
ně funguje příprava předškoláků na přechod jsme museli začít vymýšlet takové, aby s námi
do základní školy. Velmi pozitivně se to uká- mohli vyjet nejlépe všichni – od dětí v kočárku,
zalo u zápisu do základní školy. Děti vlastně přes školáky až po dospěláky. Na první květnonešly do úplně cizího prostředí a velmi se na vý den jsme proto naplánovali výstup na hrad
zápis těšily.
Kostomlaty, který všichni znají spíše pod náDále se pravidelně setkáváme každý čtvrtek
odpoledne. V Hostíku se scházejí dospělí i děti
různých věkových kategorií. Tímto potvrzujeme účel rodinného centra! Vymýšlíme různé
aktivity – hrajeme společenské hry na rozvoj
sociálních vztahů ve skupině, pracujeme na
společné výzdobě, maminky pečou a tatínkové
pomáhají s drobnými opravami. V tomto krásném jarním období jsme často na školním hřišti. V Hostíku je spousta sportovního náčiní a
často se k nám přidávají i děti, které Hostík
pravidelně nenavštěvují. Zkoušeli jsme jezdit
na kolečkových bruslích, závodit na odrážedlech, hrát kuželky. Každý si najde svou oblíbenou činnost.

zvem Sukoslav. Využili jsme proto autobusové
dopravy a i s kočárky se nechali přepravit do
Kostomlat, odkud všichni šlapali pěšky. Někteří
byli na hradě vůbec poprvé. Velkou radost nám
udělal společný výstup na věž, odkud byl opět
překrásný výhled na široké okolí.

O týden jsme se opět na hrad vrátili, tentokrát
na Den s lesy ČR. S touto akcí máme dlouhodobé výborné zkušenosti. Počasí nám přálo. Cestou na hrad plnili naši svěřenci různé úkoly,
dozvídali se spousty užitečných informací o
tom, jak roste les, co v něm lze zažít za dobrodružství. Naučili jsme se něco o včelách, léčivých bylinkách, zvířatech, co žijí v našich lesích. Děti si vyráběly domácí bylinkové čaje,
Naše jednorázové aktivity:
voňavá mýdla, opékaly si buřty, střílely z kuše.
V březnu jsme si připomněli jeden irský svá- Mohli jsme si promluvit s různými odborníky.
tek – St. Patrick day. Děti vyráběly výzdobu Shlédli jsme ukázku práce v lese, jak lidí, tak
v duchu této zahraniční tradice. Seznamovali koní i strojů.
se s historií, poslouchaly irskou hudbu.
Největším zážitkem uplynulého čtvrtletí však
Duben jsme zasvětili českým tradicím. Ve byla návštěva Prahy a s ní spojená prohlídka
spolupráci se Základní školou Čestmíra Císa- areálu České televize. Dne 13.května se
ře jsme vyráběli kraslice, které jsme poté za- v Barrandovských ateliérech totiž konal Den
věsili na strom před Hostík. Zprvu jsme se otevřených dveří. Ti, co s námi byli, si nenechabáli, že naše výtvory nevydrží ani jednu noc li ujít výstavu staré televizní techniky, ani přílevenku, ale mile nás překvapilo, že všechny vý- žitost stát se na chvíli režisérem nebo osvětlovačem. Samotným velkým zážitkem bylo vidět na
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vlastní oči některá studia, kostýmy a rekvizity.
Vše z aktuálních televizních pořadů. Dětem se
také líbil doprovodný program: natáčení televizních novin, výtvarné a pokusné dílny, taneční parket aj. Po celém areálu se pohybovaly známé osobnosti, které se s námi ochotně
fotily. Na tuto akci prvně přispěla také Základní škola Čestmíra Císaře v Hostomicích. Tímto bychom chtěli vedení školy poděkovat za spolupráci.
Vrcholem končící jarní sezóny byla oslava
Mezinárodního dne dětí, která se konala
v areálu hasičárny. Obě organizace – Hostík
i Sbor dobrovolných hasičů z Hostomic,
uspořádaly pro své příznivce odpoledne plné
her, zábavy, vyrábění dekorací, malování na
obličej, sladkostí a ukázky tance mažoretky.
Na úplném konci oslavy nastříkali hasiči pěnu, ve které si legraci užívali malé děti i dospěláci. Je úžasné vidět dospěláky, jak se baví
s dětmi. To nás naplňuje a pohání vpřed.
V tom spatřujeme smysl naší činnosti.
S organizační stránkou nám pomohli také dobrovolníci ze skupiny „Nejsme v tísni“
z bílinské pobočky organizace Člověk v tísni.
Doufáme, že to nebylo naposledy a také bychom jim touto cestou chtěli poděkovat.
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kulturně znevýhodněných dětí do spolupráce
se školou. (kurz pořádala Nadace rozvoje občanské společnosti NROS) Ze semináře jsme si
přivezli mnoho nápadů a cenných rad. Zjistili
jsme, že to, co zde děláme, má smysl. Celé
školení pro nás bylo nejen poučné, ale také
motivující a zčásti zavazující. Není hezčí pocit,
než když vidíme rozzářené dětské oči a
úsměvy dětí při otevírání našeho malého útulného Hostíku.
Co říci závěrem: blíží se vytoužené a zasloužené prázdniny. My ale nedokážeme zahálet, a
proto jsme si pro vás připravili několik prázdninových akcí. I ve volných dnech se chceme
pravidelně scházet. Na prázdninové čtvrtky
jsme si připravili překvapení ve stylu soutěží
(cvičení, tančení, zpívání, různé výtvarné činnosti a techniky aj.) a nemohou chybět ani výlety do blízkého okolí např. na koně. Pravidelně vás budeme informovat o všech akcích na
našich facebookových stránkách a ve výloze
Hostíku.
Dětem přejeme co nejhezčí vysvědčení a
krásné prázdniny plné zážitků, ať už je budou trávit jakkoli.

Činnost Hostíku se však nezaměřuje jen na
akce konané v našem městyse. V květnu jsme Váš Hostík (MMJirouskova@gmail.com,
například pomohli také při víkendovém výjez- marcela.zieglerova@seznam.cz )
du organizace Květina z.s., konkrétně službě
Doprovázení pěstounů, kdy, zatímco se pěstouni vzdělávali, tak my jsme zajistili program pro jejich svěřené děti. Byla to bezesporu zajímavá zkušenost pro všechny zúčastněné. V malebném Opárenském údolí jsme
zpříjemňovali život dětem, které to často nemají lehké. O prázdninách navštívíme toto
malebné údolí ještě jednou a to s 20 dětmi,
které se přihlásily na letošní již II. ročník
Hostíkovského mini tábora.
Součástí naší práce je také další vzdělávání.
V květnu se náš tým zúčastnil semináře: Lekce z Bronxu – zapojování rodičů sociálně a
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Mateřská škola
To, to, letí. Za několik dní nás čeká poslední
červnový den a jsou tu očekávané prázdniny.
Děti si užijí volných dní a všichni pracovníci
školy si zaslouženě odpočinou.

Poděkování patří také firmě Mechanika Teplice, družstvu, které nám uhradilo část vstupného
a dopravu do Zooparku v Chomutově, kde
jsme si to pořádně užili.

Konec školního roku byl plný výletů, akcí a
zajímavostí. S předškoláky jsme navštívili
město Teplice, konkrétně lázeňskou oblast a
seznámili jsme děti s historií lázní. Nezapomněli jsme ani na zmrzlinu. A při společném
hodnocení výletu, kde děti viděly mimo jiné sochu Beethovena, který se v Teplicích léčil, zazněla vtipná poznámka: „Paní učitelko, já
nakreslím toho Batmana, který tam stál na podstavci.“

Zážitky nám byly dopřány také na hradě Kostomlaty, kde nás přivítal rytíř, potěžkali jsme si
jeho zbroj a meč a zhlédli jsme část z muzikálu
Jakoubek. Abychom vše lépe a včas zvládli,
pomohl nám tatínek Honzíka a Aničky
z Chotějovic, pan Hlaváč, který nás k hradu
dovezl – také mu tímto ještě jednou děkujeme.
Nyní nás čeká už jenom rozlučkový den
s předškoláky a jejich rodiči, který jsme letos
V Teplicích jsme navštívili také Regionální pojali v duchu indiánském. Budeme soutěžit,
knihovnu.
plnit úkoly a poté budou předškoláci vysláni do
Shlédli jsme dvě divadelní představení. Na jed- kmene starších - do kmene Školáků.
no O Ferdovi mravencovi, které bylo veselé a „Takže přejeme krásné prázdniny, hodně sluzábavné, nás pozvali zástupci Severočeských níčka a odpočinku a pozor na malé indiány:
dolů a.s. Měli jsme zaplacené vstupné i dopraJá mám šípy, já
vu – moc děkujeme.
mám luk jako
každý správný
kluk.
O prázdninách
lovím v lese,
Schovejte se, schovejte se za křovím,
než vás všechny
ulovím.“
Mgr. Mirka Jelínková
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Fotbalový klub Hostomice, z. s.
Fotbalové mužstvo dospělých má před sebou poslední zápas v Hostomicích v sobotu 17.
6. 2017 od 15:00 hod. V průběžné tabulce jsme
na 6. příčce s 33 body, ale můžeme se stále
posunout o 1 příčku nahoru nebo dolů. Příprava na sezónu 2017/2018 začne pro dospělé 1.
8. 2017. Již nyní jsou domluvené přátelské zápasy – v sobotu 5. 8. 2017 od 18:00 hod. přátelák v Hostomicích proti týmu z Ohníče, v sobotu 12. 8. 2017 od 17:00 hod. v Kladrubech.
V sobotu 19. 8. 2017 od 09:00 hod. na hostomickém hřišti pořádáme Memoriál Václava
Zieglera.
Družstvo starších smíšených žáků Kostomlat a Hostomic již ukončilo sezónu, přičemž
se umístilo na 8. místě s celkovým počtem 19
bodů a se skórem 52 vstřelených a 93 obdržených branek. Nejlepšími střelci byli Roman
Vavřička z Kostomlat a Tomáš Pokorný z Hostomic. Členy obou klubů však mrzí, že žáci na
fotbal moc nechodí a raději si jdou zakopat na
hostomickou „umělku“. Do nadcházející sezóny budou opětovně sloučeny mužstva Kostomlat a Hostomic. První trénink bude v úterý
15. 8. 2017 v Kostomlatech.
Přípravka odehrála celkem 14 turnajů, ve
kterých se naši malí hráči natolik zlepšili, že
již zápasy vyhrávají. Přípravku ještě čeká turnaj v sobotu 17. 6. 2017 v Modlanech a v sobotu 24. 6. 2017 v Oseku, vždy od 08:45 hod.
Poté budou mít zasloužené volno. Po pauze
začínají tréninky opět v úterý 15. 8. 2017.

Dobrovolní hasiči budou mít na hřišti začátkem
září závody dětí atd.
Na našem sportovním areálu se provádí neustále drobné opravy – nátěr dveří a zárubní v
kabinách, byla započata rekonstrukce venkovních toalet, začalo se natírat oplocení, byla vyrobena nová vrata u jedné garáže a postupně se
opravuje oplocení. Během letní přestávky se
pokusíme společně s firmou Jaroslava Moce a s
dobrovolnými hasiči opravit již dlouho poškozenou střechu na garážích a dále chceme společně s firmou Jana Tašky z Kostomlat zrekonstruovat za zadní bránou tréninkový prostor.

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 Glass Europe (Chudeřice), 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

Na fotbalovém hřišti proběhlo několik dalších
akcí. Kromě fotbalu se zde konaly závody
hasičů, dětský den nebo sportovní den se Základní školou Čestmíra Císaře Hostomice.
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Jak a proč jsem opustil Hostomice
Do redakce našeho zpravodaje dorazil dopis od pana Miroslava Bayera z Teplic, ve kterém
líčí své vzpomínky na roky 1938 – 1945. Rádi ho pro vás zveřejňujeme.
Ve školním roce 1938/39 jsem začal
v Hostomicích chodit do druhé třídy české
školy. Německé děti měly samostatnou školní
budovu. Ve dnech uzavření mnichovské dohody mi bylo sedm let. Skutečnost této dohody
jsem tehdy nijak nevnímal, ale následující dny
a události si pamatuji kupodivu i
v podrobnostech.
Bydlel a žil jsem v těch dnech v bývalé
hostomické kolonii, střídavě u rodičů a u babičky. Dědeček, Antonín Pokorný, byl veřejně
činným, snažil se posilovat český vliv v obci.
V roce 1935 byl za Hostomice zvolen do
okresního zastupitelstva. Ve dni, kdy došlo
k naplňování mnichovské dohody, nějak nic
netuše, jsem se oddával dětským hrám. Bylo
to v blízkosti dnes již zrušeného železničního
přejezdu, vlečky do sklárny. Vedle stával
strážní „eisenpoňácký“ domek, ve kterém žili
Huspekovi. Zničehonic - zavolání. Byl to děda
Pokorný, opřený o kolo, batoh na zádech.
Když jsem k němu došel, obejmul mne a přitiskl k sobě. Pochopil jsem, že se loučí. Dodnes si pamatuji, že také řekl, že se už možná
neuvidíme a kvapně pokračoval po tehdejší
silnici na Bílinu. Chvíli jsem se zdržel s kluky,
ale nějak mi to nedalo a šel jsem za babičkou.
V následném čase bylo slyšet hukot motorů
a najednou bylo u babičky v bytě plno lidí,
několik vojáků a dva či tři místní lidé německé
národnosti. Wo ist Anton? - Kde je Tonda?
Prohledávali byt, půdu, ale dědu již nezastihli,
nezatkli. Takový paradox! Těsně před příchodem Wehrmachtu dostal od německého antifašisty echo, že si po vstupu Wehrmachtu do
Hostomic pro něj přijdou a zatknou. Bez tohoto varování německého občana, kdo ví, jaký
by ho čekal osud. Tím stíhání neskončilo, viz
další odstavce příběhu.
Ještě střípek svědectví z prvních dnů obsazení českého pohraničí, Hostomic. Obsazení
pohraničí dle podmínek mnichovské dohody
bylo prováděno postupně. Asi z těch příčin se
Wehrmacht v postupu zastavila, linii tvořila
řeka Bílina. Konkrétně v Hostomicích byla na

mostě přes řeku překážka z ostnatého drátu.
Šel jsem se tam podívat. Pamatuji si, že na
světecké pravobřežní části straně mostu patroloval voják čsl. armády s puškou, naproti stál
německý lehký tank s hlavní namířenou na
ještě čsl. stranu. Mezi nimi napříč mostu ostnatý drát, pro pěší byl udělán na chodníku vedle zábradlí uzoučký průchod. Zda to trvalo
den či dva si již nepamatuji. V ty dny, jako
ukázka síly, létalo na obloze také dost letadel.
V prostoru Všechlap /Zabrušan/ zřídila Wermacht i polní letiště. Byli jsme se tam s kluky
podívat, prvně vidět letadla zblízka, ale žádná
moderní letadla, dvojplošníky snad z dob 1. sv.
války. Jedno letadlo tam při přistání havarovalo a to byl důvod, proč jsme se tam šli podívat.
Letadla měla dělat dojem síly. V tu dobu se
nechodilo do školy.

Pak přišla výzva k obnovení docházky do
školy. Místo české učitelky nás oslovila učitelka německá, česky mluvit bylo zakázáno. Báli
jsme se mluvit na chodbách školy i na ulici
česky. I v kolonii bylo národnostně smíšené
obyvatelstvo, žilo zde také mnoho německých
dětí, já v tehdy sedmi letech bez problémů přecházel z češtiny do němčiny, doma se mluvilo
jen česky. Na nějaké násilnosti vůči českým
lidem si nepamatuji, snad jen nějaký distanc
od těch, co se viděli v Henleinovi, z dětí, co se
daly k Hitlerjugend. Jak už jsem se zmínil, ve
škole „tschechisch verboten“, česky zakázáno.
Děda Pokorný po nuceném útěku, kdy se vyhnul zatčení, dojel na kole do Prahy. Tam se
okleštěný čsl. stát o dědu a ostatní, co utekli
z pohraničí před Němci, postaral. Děda byl
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Jak a proč jsem opustil Hostomice - pokračování
přijat do nějakého ženijního pracovního útvaru
omezené čsl. armády, bydlel v kasárnách ve
východní části Prahy. Tyto útvary se stavěly
v Praze a okolí silnice.
Následně se řešil problém s přestěhováním babičky, byt se našel ve Stodůlkách. Telefony
ještě nebyly běžně k použití, podrobnosti o
přestěhování se vyřizovaly dopisy, což se
mohlo opět stát pro dědu Pokorného osudným.
Pošta běžně mezi tehdy německými Hostomicemi a Prahou fungovala. Stěhování proběhlo
v poslední dny února 1939. Z Prahy do Hostomic přijel stěhovák, naloženy věci, já si sedl
vedle šoféra na klín babičce a v noci jsme dojeli do Stodůlek. Myslím, že podmínky
k vystěhování českých občanů z obsazeného
pohraničí do českého správního prostoru byly
zakotveny i v mnichovské dohodě. Předtím se
dohodlo s mými rodiči, že se budu za dědou
stěhovat i já. Děda, coby velký vlastenec, nechtěl připustit mé poněmčení, což mělo postupně proběhnout /viz projekt řešení české
otázky/.
Dne 15. března 1939 jsme s babičkou museli ještě vyřizovat v Praze nějaké úřední formality. Poměry nás nutily chodit pěšky, a už ani
nevím, v jaké části Prahy jsme se právě nacházeli, když najednou Wermacht začala obsazovat Prahu a zbytek Československa. Takže ani
ne po dvou týdnech a z bláta do louže. Němci

Fotohádanka
Dnes vám po delší odmlce předkládáme
opět fotohádanku. Je ale spíše pro dříve narozené občany. Pochází z let 1968 – 1969. Poznáte někoho na této fotografii? Pak napište do
redakce hostomického zpravodaje. E-mailová
adresa je na poslední straně každého výtisku.
Zároveň se na vás obracíme s žádostí o
zapůjčení různých materiálů a fotografií,
které se vážou k životu v Hostomicích od
roku 1949 až doposud. Chystáme se totiž
tyto chybějící roky doplnit do kroniky obce,
kterou nikdo od roku 1948 nepsal.
Děkujeme!
Vaše redakce

nás zastihli i tam. Ale základní školy, obecní a
měšťanka zůstaly české, až na vyučování české
historie.
Děda Pokorný s námi ve Stodůlkách nebydlel,
kvůli práci žil v kasárnách, v rámci zmíněné
polovojenské jednotky. V ten den, kdy Němci
obsazovali Prahu, přišel děda Pokorný za námi
do Stodůlek. Bylo na něm vidět, že je celý rozhozený. Někdo z německých hostomických
poštovních úředníků, asi aktivní henleinovec,
prozradil gestapu dědovu pražskou adresu a
v prvním dnu, tedy 15. 3. 1939, v první den
obsazování Protektorátu si šlo Einsatzkomando /gestapo/ pro dědu podruhé. Velitel posádky, kde byl děda ubytován, projevil statečnost
a dědu zapřel. Gestapo se smířilo s jeho odpovědí a odjelo. Velitel také poslal na pracoviště
za dědou posla s varováním a umožnil mu
sloužit v kasárnách v Motole. Následně jsme
přerušili styky s Hostomicemi a děda Pokorný
pracoval v malé slévárničce v Košířích do konce války. Po válce jsem se vrátil k rodičům do
Teplic, kam se mezitím z Hostomic přestěhovali.
Ve zmíněných Stodůlkách, kam mě válečná
doba přisoudila žít, jsme nebyli jediní, uchýlilo
se tam tehdy asi deset českých rodin, převážně
z teplicka.
Miroslav Bayer

Červen 2017
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B LA H O P Ř Á N Í
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří oslaví ve 3. čtvrtletí tohoto
roku své životní jubileum a přejeme jim hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti.
v září:

v červenci:
paní Libuše Katreničová

70 let

paní Eva Kieswetterová

70 let

pan Stanislav Kopřiva

73 let

pan Václav Fekete

70 let

paní Vlasta Nedvědová

78 let

pan Milan Kučírek

72 let

paní Hana Pašková

91 let

paní Květa Krtková

78 let

paní Věra Kalašová

76 let

paní Vlasta Ertlová

75 let

paní Marie Zeithamlová

79 let

paní Gertruda Axamitová

86 let

paní Marta Bariová

87 let

v srpnu:
pan Mikuláš Mader

73 let

pan Antonín Haft

70 let

paní Alena Tučková

71 let

paní Jana Kocourková

72 let

paní Anna Houdková

72 let

paní Marie Kruntová

74 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. září 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.

