ČERVEN 2016
ZDARMA

Ročník šestý

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
velmi mě těší, že vás mohu opět pozdravit prostřednictvím našeho zpravodaje a zároveň vás
seznámit s důležitými událostmi v naší obci.
Jistě jste si všimli, že se vzhled našeho městyse mění k lepšímu. Mám na mysli opravy domů na Školním náměstí, ale i v jiných částech
naší obce. Mrzí mne však to, že se stále najdou
jedinci, kteří snahu o vytvoření hezkého prostředí kazí. Například ignorují přítomnost odpadkových košů u laviček a následky jejich
dýchánků musí pracovníci VPP skoro denně
uklízet. Naše květinová výzdoba se opět stala
cílem nenechavců, kteří si musí něco vydloubnout, ulomit nebo dokonce odnést domů.
Opravdu to mají tito lidé zapotřebí? Vždyť u
nás funguje velmi dobře zásobované květinářství! Ale pocit, že ušetřili pár korun je asi silnější.
Počátkem června byla dokončena tolik potřebná rekonstrukce kanalizace a vodovodu
v Bakuninově ulici.

Určitě by bylo rozumné, kdyby se provedla i
rekonstrukce povrchu této ulice. Avšak vzhledem k tomu, že v majetku obce je pouze čtvrtina této ulice a snahy o vyřešení tohoto problému se zbývajícími majiteli pozemků
k ničemu nevedly, došlo pouze k uvedení ulice do původního stavu.
K zmiňované opravě Husovy ulice bych chtěl
říci jen to, že se v letních měsících bude připravovat projektová dokumentace potřebná
k zahájení rekonstrukce. Půjde-li všechno
dobře, dočkáme se letos i opravy točny
v Čapkově ulici, která je v havarijním stavu.
Jsem též velmi rád, že areál cihelny změnil
majitele a vytvořily se zde nové pracovní příležitosti.
Přeji vám všem do nadcházejícího prázdninového období krásnou dovolenou a dětem pěkné prázdniny plné nevšedních zážitků.
Ivan Holata
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Zpráva z 10. zasedání zastupitelstva
23. 3. 2016
Přítomno: 14 zastupitelů, 1 neomluven
Zastupitelstvo městyse bylo seznámeno:
 se zprávou o činnosti rady městyse
 o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2015
 se závěrečným účtem městyse Hostomice za
rok 2015
 se závěrečnou inventarizační zprávou městyse Hostomice
 s odpisovým plánem v období od 1/2015 1/2016
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:


rozpočtovou změnu č. 1 ve výši 2 556 300,-



účetní závěrku za rok 2015



novou zřizovací listinu o požární ochraně



dodatek č. 3 a č. 4 k požárnímu řádu obce
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Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
 výroční zprávu za rok 2015 o činnosti městyse Hostomice
 odstoupení paní Hany Hasalové z funkce
předsedy finančního výboru

Zpráva z 11. zasedání zastupitelstva
20. 6. 2016
Přítomno: 9 zastupitelů, 2 omluveni, 4 neomluveni
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 zprávu o činnosti rady městyse za uplynulé
období
 rozpočtovou změnu č. 2 ve výši 368 728, prodej pozemku č. 151/46 p. Kamilu Svobodovi
 spolupráci se Státním pozemkovým úřadem
při pozemkových úpravách v našem katastru
 zadání územního plánu Hostomice

V těchto dnech byla dokončena výměna zastaralých a nefunkčních oken na budově mateřské
školy. Celková cena opravy je 126 000,- Kč.
Městysi se však podařila získat dotace od skupiny ČEZ ve výši 100 000,- Kč.
Tímto způsobem jsou postupně vyměňována i
okna na staré budově základní školy, která
jsou rovněž v havarijním stavu. Nedávno byly
vyměněny vchodové dveře.
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Co se nám nelíbí

Takto často vypadají autobusové zastávky po Zde si někdo pravděpodobně dokazoval, jakou
skončení vyučování ve škole.
má sílu.

U vlakového nádraží byly osázeny nové betonové květináče. Během pár dnů se tyto květiny
někomu natolik zalíbily, že si jich musel část
odnést.

V Čapkově ulici byly namontovány plastové
sloupky, které mají vizuálně upozornit na možnost pádu vozidla na vozovku. Během několika
týdnů to bylo zničeno.

Tady se někdo zbavil starého gauče. Chtěl ho Břehy u našeho oprámu jsou posety spoustou
utopit ve vodě, ale nepočítal s tím, že bude ješ- odpadků, které tam nechávají tzv. rybáři. Netě dlouho plavat na hladině.
měli bychom si přírody aspoň trochu vážit?
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Kulturní akce
Zájezd

Den dětí

Letos připadly oslavy Dne dětí na sobotu 28.
května. Přesto, že jsme měli silnou konkurenci v Teplicích, kde právě vrcholily oslavy Zahájení lázeňské sezóny, přišlo dost dětí a zábava mohla začít. Sponzorem celé akce byla společnost ČEZ a ceny do soutěží věnoval městys
Hostomice. Programu se ujala agentura DanceMission.cz, která pro děti připravila odpoledne plné her, soutěží a písniček.
Počasí vyhrožovalo bouřkou, ale nakonec se
11. června pořádal náš městys zájezd na výsta- mraky přehnaly a vysvitlo sluníčko. Takže si
vu Titanic, která se dosud koná v Praze na vý- všechny děti svůj den náležitě užily.
stavišti v Letňanech. I přes dlouho avizovanou
nabídku zájezdu byl počet přihlášených velmi
nízký. Celkem na tuto akci odjelo 23 lidí.
Všichni zúčastnění měli možnost shlédnout
opravdu zdařilou expozici, která je prezentována po celé Evropě. Součástí výstavy byly různé
artefakty vytažené ze dna oceánu a byl to
opravdu zvláštní pocit, vidět je takhle zblízka.
Člověk si mohl dokonce sáhnout i na ledovec!
Zpestřením bylo i to, že k zakoupené vstupence
obdržel každý návštěvník palubní lístek se jménem některého z pasažérů Titanicu. Na konci Setkání seniorů
prohlídky si tak každý mohl zjistit, zda katastrofu přežil a dozvěděl se o tomto člověku i
další zajímavé informace.
V pořádání podobných zájezdů by se mohlo
pokračovat, ale podmínkou je větší obsazenost
autobusu.

Jak se již stalo tradicí, připravil v dubnu městys pro své občany v seniorském věku malé
posezení. Na těchto setkáních je krásné i to, že
se zde setkají kamarádi a přátelé, kteří se neviděli několik měsíců či let. Je to příležitost zavzpomínat na mládí a na různé zážitky, které
spolu prožili. Tato setkání se těší velké oblibě,
a tak na podzim se můžou naši senioři těšit na
další.
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Základní škola
Vážení spoluobčané!
Pomalu končí školní rok 2015/16 a je tedy čas
na jeho hodnocení a na zamyšlení, co se nám
podařilo a co ne. V průběhu tohoto školního
roku došlo ke změně obsazení učitele fyziky,
matematiky a angličtiny. Tento učitel byl nahrazen jiným pedagogem a atmosféra jak ve
třídách, tak i v rodičovské veřejnosti, se podstatně zlepšila. V současné době máme kromě
dvou pedagogů vlastně 100% kvalifikovanost
učitelského sboru. Tím se můžeme zároveň i
trochu pochlubit. Znamená to tedy, že naši žáci
jsou „v dobrých rukách“ a poskytujeme jim
kvalitní vzdělávání, jak je dáno školním vzdělávacím plánem. Všichni vycházející žáci byli
přijati na jimi vybrané střední školy.
V poslední době nám dělá starost neochota některých žáků zúčastňovat se školních akcí. Například dne 2. 6. jsme měli naplánovaný sportovní den pro všechny žáky a žákyně 7. až 9.
tříd. Z žákyň 8. třídy se nedostavila do školy
ani jedna! Napsal jsem všem rodičům těchto
dívek zprávu, aby mě informovali, proč jejich
dítě nepřišlo do školy. Nedostal jsem ani jednu
odpověď… Čím dál častěji zůstávají děti bezdůvodně doma, rodiče jim píší omluvenky, kterými je „kryjí“. V rámci vyučování máme řadu
akcí, které jsou vlastně povinné a děti čím dál
častěji řeknou, že tam nepůjdou, protože se jim
nechce. Že raději zůstanou doma… Porušují
tak školský zákon č. 561/2004 Sb. Zákonný
zástupce, se všemi právními důsledky, plně
zodpovídá za konání svých dětí.

Po stránce učebních pomůcek a dalšího materiálního vybavení jsme na tom poměrně slušně.
Vše, co potřebujeme pro výuku, máme
k dispozici. Chystáme se na velkou rekonstrukci šaten v hlavní budově školy a další vylepšování interiérů školy.
Se starostou městyse Hostomice jsme projednali možnou opravu dvora mezi oběma školními budovami. Jinak okolí školy udržujeme ve
velmi dobrém stavu. Sekáme trávu, pečujeme
o zeleň, udržujeme pořádek. Občasné excesy
s poházenými jogurty či ovocem na autobusové zastávce dle našich omezených pravomocí
řešíme. Pomozte nám, prosím, i vy občané
Hostomic.
My jsme mimo školu běžnými občany, stejně
jako vy. Nemáme žádná mimořádná práva
trestat děti ve škole za to, co dělají mimo školní areál.
Ve dnech 26. až 28. 4. 2016 provedla Česká
školní inspekce ve škole inspekční činnost, při
které kontrolovali kompletní fungování naší
školy. Učební plány, učební prostředí, bezpečnost, školní družinu, školní jídelnu, materiální
vybavení, pracovní atmosféru, kvalifikovanost
pedagogického sboru atd. Závěrečná zpráva a
protokol o kontrole jsou pro nás velmi příznivé. To nám dává kladnou zpětnou vazbu a povzbuzení do další práce.
Na závěr chci poděkovat panu starostovi Ivanu
Holatovi a vedení městyse Hostomice za spolupráci, bez které bychom svou činnost nemohli uskutečnit. Rovněž tak děkuji starostům
okolních obcí, jejichž děti k nám do školy dojíždějí. Opět, bez jejich pomoci bychom se jenom těžko obešli. Dále děkuji všem učitelům a
správním zaměstnancům za to, že vytvořili
bezpečné a podnětné prostředí pro naše žáky.
Děkuji všem zodpovědným rodičům našich
žáků za jejich péči o své děti. Je to práce nelehká. Nesmím zapomenout ani na hostomický
fotbalový klub a na sbor dobrovolných hasičů,
kteří nám pomáhali v průběhu školního roku
s různými akcemi. Vycházejícím žákům přejeme úspěšný start do sekundárního vzdělávání a
těšíme se na budoucí prvňáčky! Všem vám
přejeme hezké léto a příjemnou dovolenou.
Mgr. Aleš Žák
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Mateřská škola
Zamyšlení pro rodiče předškolních dětí aneb
co má vědět každý rodič.
Vzhledem k tomu, že nám pomalu končí školní
rok 2015/2016, dovolte mi, abych ho pomyslně
uzavřela krátkým zamyšlením nad předškolním
vzděláváním a jeho významu pro dítě.
Předškolní vzdělávání, jako doplněk rodinné
výchovy, působí příznivě na rozvoj i učení dítěte v dětství, ale nepochybně má pozitivní význam i pro jeho další životní etapy. Včasná a
potřebám dítěte odpovídající pedagogická péče
poskytovaná mateřskou školou je všeobecně
považována za významný počátek procesu celoživotního učení a vzdělávání, a tím i za jeden
z důležitých předpokladů pozdějšího pracovního a životního uplatnění.
V předškolním věku se dítě začíná vymaňovat
z vlivu rodiny, začínají pro něj být důležití vrstevníci a kamarádi, dobře běhá; dokáže seběhnout se schodů, seskočí z nižší lavičky, hází
míčem stejně dobře jako dospělý, zpočátku
kreslí „hlavonožce“; teprve v 5. roce hlavu,
trup, ruce, nohy, ústa, oči a nos; v 6. roce prsty
na rukou. Svléká i obléká se samo, samo se i
obouvá, naučí se vázat tkaničku, čistí si zuby
atd. Začíná používat gramatická pravidla, vyjadřuje se v souvětích, rádo mluví (povídá si i
samo pro sebe), učí se říkanky a písničky, zná
své jméno, vede řeč „samo k sobě“ a tím reguluje své chování, řeč má i důležitou funkci expresivní, tj. vyjádření citu k druhému člověku.

Později začíná dítě opouštět rodinu a navazuje
vztahy s dalšími lidmi, vybírá si, s kým si chce
hrát a s kým ne, volí si kamaráda podle stejných zájmů, preferuje osoby stejného pohlaví,
orientuje se i podle zevnějšku ostatních dětí,
důležité je i vlastnictví nějaké atraktivní věci
(hračka nebo zvíře), přednost získávají přátelské a nekonfliktní děti. Rozvíjí se spolupráce a
soutěživost; děti se začínají prosazovat ve skupině. Rodiče jsou pro dítě vzorem, se kterým se
identifikují.
Nástup do školy představuje velkou změnu a
značnou zátěž, zvláště pro dítě, které nechodilo
do mateřské školy. Doporučuje se, aby dítě navštěvovalo mateřskou školu alespoň 1 rok před
začátkem školní docházky. V prvních měsících
prvního roku školní docházky se dítě může ještě vrátit do mateřské školy nebo může být přeřazeno do přípravné třídy. Počáteční neúspěchy
ve škole mohou mít na dítě vliv po celý život.
Úspěch a neúspěch mají vliv na postavení dítěte ve společnosti dospělých i vrstevníků a na
jeho vztah k druhým lidem.
Problémy v adaptaci na školu se projevují i
v rodině, např. dítě je často nemocné –
onemocnění může být chronické (může souviset s nechutí dítěte chodit do školy).

Dítě, které je...
...milováno, je schopno lásky.
...je v bezpečí, se naučí důvěřovat.
...je obklopeno přátelstvím, se naučí
laskavosti.
...je chváleno, získá sebedůvěru.
Dítě, s nímž se hraje rovná hra, se
naučí trpělivosti.
Dítě, které se setkává s tolerancí, se
snáze naučí trpělivosti.
Dítě, které je...
...ponižováno, ztrácí sebedůvěru.
...vystavováno posměchu, se začne
stydět.
...bito, se naučí prát.
...nadměrně kritizováno, se naučí odsuzovat.

Červen 2016

www.hostomice.eu

strana 7

Mateřská škola

Ještě přidávám několik konkrétních informací z naší mateřské školy. Na jaře jsme měli
dost napilno.
V dubnu nás navštívili zástupci České školní
inspekce, kteří hodnotili jak administrativní
činnost školy, vybavenost a personál, tak, a
to především, řídící a výchovnou práci. Inspekční zpráva byla pro nás pozitivní, což
nás velmi těší a věříme, že kladné výsledky
jsou přínosem i pro všechny děti.
Hned na to, vcelku symbolicky, jsme pořádali rej čarodějů a čarodějnic. Zasoutěžili jsme
si, zatančili, zazpívali, prostě jsme řádili a
jsme moc rádi, že se zúčastnili i někteří rodiče.
Zapojili jsme se také do projektu základní
školy, nazvaného „Den Země“. Starší děti
navštívily firmu na zpracování bílinské kyselky, což je zcela uchvátilo a tímto ještě jednou děkujeme za přizvání k akci. Mladší děti
se zase zúčastnily vypouštění ryb do řeky
Bíliny a to bylo také moc prima.

Na školní zahradě jsme uspořádali dopravní dopoledne, kdy jsme si hráli na dopravu s novým
vybavením, které máme ve školce. Maminkám
jsme vyrobili dárečky k svátku matek. Bohužel,
z časových důvodů jsme se už nesetkali s
„babičkami“ z klubu. Určitě jim to vynahradíme.
Pro zpestření jsme s předškoláky navštívili Planetárium v Teplicích a prohlédli jsme si trochu
město. Oslavili jsme dnem plným her a soutěží
svátek všech dětí. Pak následoval výlet na kostomlatský hrad. Šlapali jsme do kopce i z kopce a
máme moc statečné děti! Bez problémů to zvládli i ti nejmenší.
Nyní nás čeká už jenom rozlučkový den
s předškoláky a jejich rodiči, který jsme letos
pojali v duchu rytířů a dvorních dam, k poctě
sedmistého výročí narození Karla IV. Protože
k nám patří i předškoláci z Chotějovic, zúčastní
se také. Všichni budou pasováni na rytíře a dvorní dámy, ale hlavně na školáky a to za přítomnosti starostů Hostomic a Světce.
Nezbývá, než všem popřát krásné prázdniny,
pěkné počasí, spoustu zážitků, žádné úrazy a v
září AHOJ!
Mgr. Mirka Jelínková
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Vážení spoluobčané,
po delší odmlce zase několik slov k činnosti
spolku Host. pro NelhoStejnost.
Jistě jste si všimli, že pravidelná činnost
v Hostíku v předešlém období zdá se, umlkla.
Je pravda, že maminky nejmenších dětí, které
tvořily stabilní „partičku v klubíku“, jsou již
všechny zaměstnané a děti již chodí do školky.
Ovšem celou zimu pravidelně chodila děvčata,
ale i chlapci, do středečního odpoledního klubu
pro větší děti.
Jaro je i v Hostíku časem nových začátků, a tak
se větší děti nejspíš raději toulají venku. Ale
mohu s radostí oznámit, že minimálně na půl
roku můžeme otevřít znovu a v novém kabátě
klubík pro nejmenší děti pod názvem
„Mateřinka“. Tentokrát každé čtvrteční dopoledne a pod vedením profesionální učitelky
Terky. Prosím tedy neváhejte a navštivte náš
Hostík!
Ohlédnu-li se malinko zpět, můžeme se pochlubit zorganizováním, ale především zrealizováním veřejného úklidu dne 22. dubna
v místech směrem kolonie.

Cyklovýlet
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Přišlo celkem 9 dospělých a spousta dětí a co
je úžasné, i děti z kolonie uklízely. Nasbíralo
se celkem 9 velkých pytlů odpadků a spousty
větších věcí jako rámy od dveří apod. Všude
v křoví i u potoka bylo daleko více nepořádku,
ale to by dalo na desítky pytlů. Záměrem bylo
ukázat především lidem, co tam žijí… Ale
však není třeba nic vysvětlovat.
V minulém období jsme zrealizovali seminář
pro rodiče pod názvem „Jak vychovat báječné
děti“. Seminář vycházel z kurzu manželů Kalenských, kteří se prací s dětmi zabývají celých
20 let. Z kurzu byl vytvořen i písemný materiál, který je volně ke stažení z internetových
stránek Hostíku.
V březnu jsme se zase jeden večer věnovali
velikonočnímu tvoření pro ženy a výsledkem
bylo krásné batikované prostírání.
No a nakonec dobrá zpráva pro všechny naše
příznivce. Vyšel nám projekt u nadace Agrofert a tak do konce roku můžeme zrealizovat
několik zajímavých akcí, např. výlety do ZOO,
ale třeba i třetí ročník našeho minitábora
v Opárně, na který se všichni velmi těšíme.
Marie Jiroušková
(MMJirouskova@gmail.com)

Na sobotu 18. 6. připravil městys pro své občany novinku v rámci kulturních akcí, a to výlet na
kolech. Sraz zájemců byl v 9 hodin na Školním náměstí. I přes mírné obavy o účasti na této akci
se sešlo 11 cyklistů, kteří se vydali na trasu Hostomice - Dubičky. Počasí se vydařilo, a tak se
účastníci cca po dvou hodinách jízdy mohli pokochat nádherným výhledem na údolí řeky Labe.
Porta Bohemica neboli Brána do Čech, tak se nazývá toto labské údolí, které je od nás vzdáleno
asi 20 km. Již při zpáteční cestě většina konstatovala, že by takovýchto výletů mělo být více.
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Z obecní kroniky - Hostomice před 80 lety - pokračování
Na oslavu zahájení činnosti nového okresního
úřadu uspořádala městská rada bílinská slavnost ve středu dne 1. 4. 1936, které se za náš
městys patřící do politického okresu bílinského zúčastnili: starosta obce Ant. Vacek, R. Hýna, R. Kühnel a Hugo Jellinek. Nový okres
bílinský má dle úředního sčítání v roce 1930:
70 osad s 5542 domy a s 23,005 ha půdy. Obyvatel má 39 998, z toho 24 174 národnosti německé a 14 997 národnosti české. Ţidů je na
bílinsku 47, příslušníků jiné národnosti 173 a
cizinců 601. V důsledku rozdělení okresu bylo
nutno provésti znovu volby do okresního zastupitelstva. Byly provedeny dne 10. května ve
třech volebních místnostech a měly klidný
průběh s tímto výsledkem:
1. Sudetoněmecká strana Konráda H.
506 hlasů
2. Čsl. strana sociálně demokrat.
323 hlasů
4. Čsl. strana komunistická
523 hlasů
5. Čsl. strana národ. socialistů
296 hlasů
10. Německá social. demokr.str. děl.
270 hlasů
14. Bund der Landwirte
0 hlasů
17. Deutsche christlich soc. Partei
6 hlasů
18.Občanský blok/Nár. sjed. Čsl. agrárníci,
ţivnostníci a strana lidová
195 hlasů
Celkem platných hlasů
2119 hlasů

Porovnáme-li tyto výsledky voleb v roce 1935,
tedy po 1 roce, dojdeme k závěru, ţe strana

ad1. /Konrád Henlein/ a strana ad 10. /něm.
soc. dem/ vůbec nezískaly mimo normální přírůstek voličů. Přírůstek zaznamenaly strany ad
2. a 4. Naproti tomu ztratila strana ad 5 /národní
socialisté/, coţ zavinily některé rozpory ve straně. Z Hostomic kandidováni byli do okresních
voleb: Ant. Šulc, obchodník za národní socialisty, Karel Zimmermann za německé sociální
demokraty a Ant. Pokorný za české soc. demokraty. Zvoleni byli všichni tři.
Odbor Masarykovy letecké ligy uspořádal letos
znovu ukázky plachtění a to počátkem října.
Dopoledne byla otevřena výstavka modelů letadel, které vyrobili ţáci modelářského kursu pořádaného místním M.L.L. Odpoledne byly
uspořádány pod Husovým vrchem závody těchto modelů a konečně i ukázky plachtění na
kluzáku odboru M.L.L. z Bíliny. Kluzák pilotoval p. Kvapil ze Ţelének. Provedl skutečně několik zdařilých ukázek. Závody modelů řídili
funkcionáři M.L.L. p. štábní stráţmistr v.v. Štěpán Koubek a pan František Silovský. Poněvadţ bylo velmi větrno a chvílemi i pršelo, neměly tyto závody valného úspěchu. Zaznamenávám dobré výsledky modelů Oldřicha Jindry
z Hostomic, který byl téţ odměněn za svou práci a dostal první cenu 50,-Kč.
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Fotbalový klub Hostomice, z. s.
Na konci sezóny 2015/2016 se mladší žáci umístili na krásném 3. místě s celkovým počtem 108
vstřelených gólů. Dospělí skončili na solidním
6. místě i přesto, že většinu jarní části odehráli
zápasy bez hlavního trenéra. U veteránů není
vedena tabulka, ale sehráli celkem 7 zápasů (3x
výhra a 4x prohra) a na jeden zápas se z důvodu
malého počtu hráčů nedostavili. Dále byl odehrán přátelský zápas proti ženám z Kostomlat
pod Milešovkou.
Ve spolupráci se ZŠ Hostomice byly na hřišti
zorganizovány sportovní dny pro všechny žáky.
Dne 10. 5. 2016 zde proběhla prezentace dravců,
kde byla přítomna i mateřská škola z Hostomic a
z Chotějovic. Co se týče materiálního vybavení,
došlo k zakoupení nového rozstřikovače vody a
k dokoupení trubek do studny, ze které bere klub
vodu na postřik celého hřiště. V zadní části hřiště byl zrekonstruován a vybetonován vjezd na
hřiště. V letošním roce, ve spolupráci s městysem Hostomice, se bude rekonstruovat střecha
garáží, která je v havarijním stavu. Hrozí její
zřícení, pokud se do zimy neopraví. Snad dojde i
k opravě kabiny dospělých, kde se již několik let
nic nezměnilo. Dále se pokusíme upravit zadní
prostor hřiště pro trénování nově založeného
mužstva starší přípravky, tj. dětí od 6 do 10 let.
Jejich první trénink začíná 11. 8. 2016 od 16:00
do 18:00 hod. Tréninky povede Martin Vlček ve
spolupráci s Jiřím Pospíšilem a s rodiči, kteří
budou mít o trénování zájemZ důvodu nedostatečného zájmu dětí ve věku od 11 do 14 let se
budou v nadcházející sezóně spojovat kluby
Hostomice a Kostomlaty pod Milešovkou, přičemž se založí mužstvo starších žáků. Talenty z
nynějších mladších žáků budeme i nadále ve
sportu podporovat.
U dospělých nastanou také změny, z nichž ta
nejzásadnější vznikne příchodem nového trenéra
pana Petra Machovce. První trénink je v úterý
26. 7. 2016 od 18:30 hod. Následně budou tréninky dle určení nového trenéra. Samozřejmě
toto platí i pro veterány. Ty bude trénovat Zdeněk Hasal a my doufáme, že dojde k navýšení
počtu mužstev a ke zkvalitnění daného veteránského fotbalu. Během srpna 2016 bude odehrán
Memoriál Václava Zieglera, na který dosud přispívali sponzoři – HET Ohníč, Ideal Standard
Teplice, SKATT Ohníč a Edgewell Modlany.

Dále děkujeme sponzorům a partnerům - městys Hostomice, obec Světec, lékárna Medea,
barvy laky Zíta Petr, STAVOREN Jan Taška,
AGC Automotive Czech a.s., Speciální stavby
Most, Jaroslav Moc, Radek Pekárek, SDH
Hostomice a i všem ostatním, kteří vypomohli
s fungováním a opravami našeho klubového
stánku.
Za vedení FK Hostomice
Martin Vlček

Tabulka mladších žáků
Družstvo

+

-

Skóre

Body

1

Dubí

19

1

116:15

58

2

Trnovany

18

2

96:27

53

3

Hostomice

13

7

108:66

39

4

Mostecký FK

13

7

86:57

36

5

Chlumec

11

9

81:71

33

6

Proboštov

11

9

81:72

33

7

Kopisty

9

11

68:54

28

8

Soběchleby

6

14

58:135

18

9

Hrob

4

16

49:95

13

10 Meziboří

4

16

37:94

11

11 Hrobčice

2

18

37:131

8
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Veteráni

+

-

Skóre

Body

Novosedlice -Hostomice

8:2

Hostomice - Proboštov

1:5

Hostomice - SK Dubí

7:4

Hostomice - Unčín

7:0

1

Ohníč

20

6

76:37

60

2

Proboštov B

18

8

96:52

53
52

Hostomice -Novosedlice

4:6

3

Háj

18

8

71:41

4

Sobědruhy

16

10

93:50

47

SK Dubí - Hostomice

5:3

5

Modlany B

14

12

73:59

42

Unčín - Hostomice

3:0

6

Hostomice

14

12

72:74

42

Proboštov - Hostomice

6:4

7

Srbice B

14

12

75:78

41

8

Osek

12

13

97:67

38

9

Hrobčice

12

13

67:64

37

10

Oldřichov B

12

14

63:63

35

11

Kostomlaty p. M.

11

15

65:70

35

12

Novosedlice

9

17

60:120

28

13

Trnovany

7

19

37:87

23

14

Rtyně

4

22

29:112

12

SDH Hostomice
Dne 7. 5. proběhlo závěrečné kolo hry Plamen 2015/2016 pro mladší žáky. Závod se konal v
Teplicích na ZŠ Buzulucká. Naši žáci se celkově umístili na 2. místě. Zároveň zde proběhla soutěž o pohár ředitele HZS Teplice. Závodilo se ve dvou disciplínách - štafeta 4 x 60 m, kde naše
děti s časem 1:03 obsadily 2. místo a požární útok, ve kterém skončily na 3. místě. Celkově tedy
mladší žáci vybojovali krásné 2. místo.
14. 5. nás čekala soutěž v Měrunicích a to v požárním útoku. V kategorii mladších žáků se původně závodilo na plnící terče, což nebyl ve větrném počasí zrovna lehký úkol. Ale díky technické závadě terčů nakonec závodila všechna družstva na barely. Bylo to tak napínavé, že naše
družstvo v celkově slušné konkurenci skončilo na 2. místě až po rozstřelu proti družstvu z Modlan.
21. 5. se pořádala soutěž v Modlanech v požárním útoku na jeden pokus. Z celkových šestnácti
družstev jsme obsadili opět 2. místo.
Dne 29. 5. jsme se vydali s naším družstvem do Světce, kde se nám moc nedařilo. Skončili jsme
celkově na 4. místě.
Naše ženy se dne 11. 6. zúčastnily nejstarší pohárové soutěže v České republice v Krupce, kde
obsadily krásné 2. místo.
Všem hasičům za tyto výkony blahopřejeme a přejeme spoustu dalších úspěchů!
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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 červenci:

v srpnu:

pan Hanuš Kunst – 70 let

pan Mikuláš Mader – 72 let

pan Stanislav Kopřiva – 72 let

paní Alena Tučková – 70 let

paní Vlasta Nedvědová – 77 let

paní Jana Kocourková – 71 let

paní Marie Šubertová – 83 let

paní Anna Houdková – 71 let

paní Hana Pašková – 90 let

paní Marie Kruntová – 73 let

paní Věra Kalašová – 75 let
paní Marie Zeithamlová – 78 let
paní Marta Bariová – 86 let
v září:
pan Václav Malý – 82 let
pan Milan Kučírek – 71 let
paní Květa Krtková – 77 let
paní Vlasta Ertlová —74 let
paní Gertruda Axamitová – 85 let
UPOZORNĚNÍ
Knihovna bude v letních měsících uzavřena. Naposledy půjčujeme 4. července,
pak až 15. srpna. Opět každé pondělí a
čtvrtek od 15 do 17 hodin.
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 2016.
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.

