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Ročník sedmý

Slovo starosty
Rád se s Vámi vítám na stránkách našeho
zpravodaje. Doba dovolených a prázdnin je za
námi, a já bych se chtěl za touto dobou trochu
ohlédnout.
V červnu začala dlouho připravovaná a
slibovaná rekonstrukce povrchu v Husově ulici. Tak, jako každá taková akce, se i tato neobešla bez různých nečekaných problémů a překvapení. Vše se ale nakonec podařilo vyřešit a
v této době je již skoro hotová ta část, která se
měla letos vybudovat. Rekonstrukce je ze tří
čtvrtin hotová a zbývající část je naplánována
na příští rok. Tímto bych se chtěl omluvit
všem občanům, kteří byli během této akce nějak omezováni.
Dále bych se chtěl zmínit i o tom, jak přibývá v naší obci opravených domů. Mám velkou radost z toho, jak z hostomických ulic
ubývá šedi a naše okolí se začíná rozjasňovat
pastelovými barvami (viz foto).
Jako další informaci, kterou by naši občané
měli vědět, je zpráva o tom, že o prostor po
bývalé sklárně se našel zájemce, který má
s tímto pozemkem určité záměry. Vše je zatím
ve stádiu jednání, a tak se necháme překvapit.

Chci také popřát našim školákům, aby se
jim letošní školní rok podařil. Aby dosahovali
co nejlepších výsledků při studiu na naší základní škole. Totéž samozřejmě přeji i všem
studentům na středních školách a učilištích.
Našim fotbalistům bych chtěl popřát hodně
úspěchů v nadcházející sezóně. A musím poděkovat i sboru dobrovolných hasičů za práci
s mládeží, která není lehká a přitom dosahují
velmi dobrých výsledků a v různých soutěžích
dobře reprezentují náš městys.
Negativním jevem v naší obci je neustálý
nepořádek. I když je každodenně prováděn
úklid zaměstnanci VPP, přesto je v odpoledních a zejména večerních hodinách na některých místech nepořádek. Je tak těžké házet odpadky do koše? Jak je možné, že u kontejnerů
na plasty, sklo a papír se objevuje třeba vyřazený nábytek? Je to asi v hlavách lidí.
Na závěr bych Vás chtěl pozvat na všechny
kulturní akce, které pro Vás ještě letos připravujeme. Zároveň žádáme občany, kteří by nám
chtěli s organizací těchto akcí pomoci nebo
měli další nápady, aby se přihlásili na úřadu.
Ivan Holata
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Zpráva ze 17. zasedání zastupitelstva
18. 9. 2017
Přítomno:
12 zastupitelů, 2 omluveni, 1 neomluven
ZM schválilo:
-zapisovatelem paní Lenku Matouškovou
-ověřovateli zápisu Mgr. Mirku Jelínkovou a
Bc. Marii Jirouškovou Dis.
-program 17. zasedání bez připomínek
-zprávu o činnosti RM bez připomínek
-rozpočtovou změnu č. 3 ve výši 3 514 012 Kč
-účetní odpisový plán na rok 2017
-žádost o pronájem nebytových prostor na adrese Školní nám. 21 paní Scharhagové Ivaně v
případě nezájmu a odstoupení pana Ježka
ZM prozatím neschválilo:
-žádost spolku Zádruha o vybudování pomníku M. A. Bakunina na našem katastru
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volby se budou konat v pátek a v sobotu tj.
20. 10. 2017 a 21. 10. 2017. V pátek se může
volit od 14,00 hodin až do 22,00 hodin a
v sobotu od 8,00 hod. do 14,00 hodin.
Volební místnost je umístěna v obřadní síni
Úřadu městyse Hostomice. Volič se po příchodu do volební místnosti prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým či služebním pasem ČR nebo cestovním
průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude
hlasování umožněno. Volební lístky dostanou
všichni občané starší 18 let do svých schránek
nejpozději týden před konáním voleb nebo si je
mohou vyzvednout přímo ve volební místnosti.

Děkovný dopis z Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
Vážený pane starosto,
chtěl bych tímto dopisem Vaším prostřednictvím poděkovat všem členům výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů městyse Hostomice za aktivní účast při mimořádné události v
areálu právnické osoby Celio, a. s., V Růžodolu 2, Litvínov 7.
Při mimořádné události - požáru skládky komunálního odpadu právnické osoby Celio, a.
s., ve dnech 28. 8. - 30. 8. 2017, kdy byl vyhlášen nejvyšší, tedy zvláštní stupeň požárního poplachu, byla i Vaše jednotka povolána k zásahu.
Zásah v provozu skládky odpadů byl pro hasiče velmi fyzicky i psychicky náročný. Členové
Vaší jednotky přistoupili k plnění úkolů na místě mimořádné události svědomitě, disciplinovaně a s velkým osobním nasazením.
Děkuji Vám i členům výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů městyse Hostomice za
neocenitelnou pomoc a spolupráci při zdolávání této mimořádné události.
S pozdravem

plk. Ing. Roman Vyskočil
vrchní rada
ředitel HZS Ústeckého kraje

Současný vzhled Husovy ulice
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SDH Hostomice
Vážení spoluobčané,
opět uběhl nějaký čas od
minulého vydání Hostomického zpravodaje, a tak
Vás touto cestou chceme
informovat o novinkách
v SDH Hostomice.
Dne 11. 6. 2017 se konaly závody v Srbicích,
kde se naše přípravka umístila na 10. místě a
mladší žáci skončili na 13. místě.
Potom začaly prázdniny. Děti měly volno, aby
si užily všech letních radovánek a chvíli si odpočinuly. Ke konci prázdnin začali všichni
opět trénovat, aby se připravili na další soutěže. První soutěž proběhla dne 10. 9. 2017
v Hostomicích. Jednalo se o Memoriál Václavy Fellerové. Celkové umístění přípravky bylo
na 2. místě, mladší družstvo získalo 1. místo a
družstvo starších skončilo na 4. místě. Tímto
všem dětem gratulujeme a děkujeme hlavně
jejich trenérům, kteří je na tuto soutěž dobře
připravili.
Naši mladí hasiči se v září zúčastní ještě několika soutěží, tak jim držíme palce.

Nyní několik organizačních věcí. Stále jsme na
tom stejně v tom, že pro organizaci dělají jedni
a ti samí dobrovolníci. Ostatní jsou pouze členové, kteří zaplatí příspěvky, ale více je nezajímá. Máme dost nápadů na různé akce, např.
branný závod pro děti, mikulášskou zábavu,
další rok železného hasiče atd., atd. Bohužel,
některé akce nelze uspořádat bez pomoci lidí,
kteří by se zapojili do organizace a pomohli
s jejich přípravou. Víme, že mezi některými
hasiči jsou neshody, ale prosím, hoďte to za
hlavu! Děláme vše pro naši mládež, pro děti,
aby sportovaly a věřte, že je krásný pocit vidět
ty malé rozzářené oči, když vyhrají. Nezapomeňte, že i Vám starším se dříve někdo věnoval
a bez těchto lidí by u nás už hasiči dávno nefungovali.
Na závěr bychom chtěli poděkovat našim sponzorům, kteří přispívají na chod naší organizace
a hlavně na mladé hasiče. Děkujeme také všem
členům, kteří pomáhají a věnují naší organizaci
svůj volný čas.
Za SDH Hostomice Dana Merglová
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Dělají si z obce smetiště?
Jako službu pro naše občany jsme zajistili možnost bezplatného odvozu objemného odpadu na
sběrný dvůr do Bíliny. Dále mají obyvatelé obce možnost odvézt odpad do našeho kontejneru,
který je umístěn v areálu „bioskládky“ u oprámu. Dvakrát ročně jsou přistaveny na několika
místech v obci kontejnery. Jednou na nebezpečný odpad, podruhé na směsný odpad.
Přesto se najdou jedinci, kteří si s tím hlavu nelámou. A tak věci, které už nepotřebují, vyhodí
kamkoliv. Pak se ovšem musí někdo jiný o jejich úklid postarat. Je otázkou, proč to tito lidé dělají. Je jim opravdu jedno, jak to u nás vypadá? Jak tady žijeme? Hlavně, že mají doma uklizeno!

Bezplatný svoz nebezpečného odpadu
Městys Hostomice ve spolupráci se společností Marius Pedersen a. s. vybavené speciálními
nádobami pro sběr nebezpečných odpadů nabízí občanům bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.
Tato akce se uskuteční v sobotu 7. 10. 2017
dle stanoveného harmonogramu.

Stanoviště:

Palackého, Jiráskova
12,00 : 12,10
Čapkova točna (u lávky)
12,15 : 12,25
Vrbenského u zub. střediska
12,30 : 12,40
Havlíčkova u trati ( u kontejnerů 12,45 : 12,55
Husova točna (konec ulice)
13,00 : 13,10
Školní nám. u garáží
13,15 : 13,25
Duchcovská kolonie
13,30 : 13,40
Ferrerova u nádraží
13,50 : 14,15
Na uvedená místa budou přistaveny vozy společnosti Marius Pedersen, a. s. vybavené speciálními nádobami pro sběr nebezpečných
odpadů. Veškeré odpady budou předávány
buďto pověřenou osobou, zástupcem příslušného úřadu nebo samotným původcem. Tekuté odpady kategorie 20 dle zákona o odpadech
budou v takových přepravních obalech, ze
kterých nebude možný jejich únik. V opačném případě nebude tento odpad odebrán.

Přijímány budou následující druhy
odpadů:














léky
masti
roztoky
zbytky starých barev,
všechny druhy baterií
olejové filtry
domácí chemikálie
zářivky
motorové oleje
zaolejované předměty
vyřazené zařízení
pneumatiky z osobních vozů
kovy

Jmenované odpady není vhodné ukládat do
sběrných nádob komunálního odpadu rozmístěných ve vaší obci, neboť ztěžují využití odpadu
jako suroviny.

Tyto služby jsou pro občany zdarma!
Další informace poskytnou pracovníci společnosti Marius Pedersen, a. s. na telefonním čísle
0417/539386
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O prázdninách jsme nezaháleli - ZŠ Čestmíra Císaře
Vstoupili jsme do nového školního roku
2017/18. Po dnech krásného volna a příjemných chvil strávených s rodiči, u vody, u babiček a dědečků apod. Všichni si určitě odpočinuli od školy a věřím, ţe naprostá většina našich ţáků se do školy těšila. A to nemluvím o
rodičích, kteří musí vţdy v létě řešit, kam se
svými dětmi po dobu dvou letních měsíců.
My jsme v této době nezaháleli a připravili
jsme pro ţáky i zaměstnance řadu vylepšení.
Nebudu vyjmenovávat všechny úpravy či
opravy, kterými škola prošla. Nicméně zmíním
alespoň některé z nich. Je to především rekonstrukce chlapeckých WC v přízemí hlavní budovy, kterou perfektně provedla firma pana
Josefa Ţejdlíka.

Dále pak výměna lina a koberců v pěti místnostech, nový interaktivní dataprojektor
v jedné první třídě, vymalování vstupního prostoru a chodby v přízemí hlavní budovy firmou Petr Zelenka, propojení obou budov kabelem, za účelem lepší konektivity internetu
v obou budovách školy, příprava prostoru pro
nově otevírané druhé oddělení školní druţiny.
Podařilo se nám navýšit kapacitu školní druţiny z 30 na 60 ţáků a tedy přijmout novou paní
vychovatelku. Plánujeme zkvalitnění práce
školní druţiny v tom smyslu, aby děti, které
sem chodí a neodjíţdí následně po obědě do
okolních obcí, měly moţnost různých aktivit i
venku aţ do 16 hodin.

Toto vše jsme mohli realizovat pouze s pomocí
našeho zřizovatele Městyse Hostomice vedeného panem starostou Ivanem Holatou. Děkujeme za podporu. Škola pro obec Hostomice určitě dělá dobrou práci a udrţuje vzdělanost dětí
nejen v Hostomicích, ale i v okolních obcích.
Při některých úpravách jsme poţádali místní
sbor dobrovolných hasičů, aby nám pomohl,
především při výškových pracích. Dík tedy
patří především panu Jaroslavu Fellerovi.

V letošním roce opět otvíráme dvě první třídy,
které jsou umístěny v přízemí nové budovy
školy. Pedagogický sbor jsme posílili o dvě
nové paní učitelky. Věřím, ţe se jim u nás bude líbit a dobře zapadnou do našeho kolektivu.
A co říci závěrem? Přeji jménem svým i jménem všech zaměstnanců Základní školy Čestmíra Císaře všem našim ţákům a rodičům či
zákonným zástupcům, aby vkročili do nového
školního roku 2017/18 tou „správnou nohou“ a
aby se jim všechno dařilo ve prospěch rodiny i
společnosti.
Mgr. Aleš Ţák
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Milí rodiče, děti a přátelé Hostíku!
Máme za sebou léto a prázdniny. Společně
s námi jste mohli všichni zažít spousty dobrodružství, protože my odpočíváme málokdy.
Ještě před koncem školního roku jsme si užili
na lodi na Labi a následně v dílně ručního
papíru v Litoměřicích. Počasí bylo naprosto
skvělé, a proto jsme mohli celou plavbu trávit
na palubě. Tento výlet se konal hlavně kvůli
tatínkům, ti měli totiž v červnu svůj svátek.
Pak už se naplno rozjely prázdniny a náš program nebral konce. Měli jsme hudební Hostík,
kde se zpívalo a také soutěžilo v hudebních
kvízech. Následovaly čtvrtky spíše pracovní.
Vyzkoušeli jsme si výrobu keramiky a také
berušek z rychletvrdnoucí hmoty, razítkovali
jsme na trička a na konci prázdnin jsme si udělali výlet na biofarmu do Úpořin, kde se
všechny děti svezly na koních a seznámily
s různými hospodářskými zvířaty a plodinami.
Hlavním projektem letošních prázdnin však
byl Hostíkovský mini tábor v Opárně, kterého
se zúčastnilo téměř 40 dětí a dospělých. Celý
program se nesl v duchu RETRO – aneb tábor
tak, jak ho zažily naše maminky a babičky.
Soutěžili jsme, hráli různé hry, užili jsme si
karneval i stezku odvahy.

Společné foto účastníků tábora v Opárně
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Na návštěvu za námi přijeli indiánští koně a lovečtí psi. Pro některé děti to byl vůbec první pobyt bez rodičů a všichni to zvládli perfektně. Na
tento výjezd navazuje také podzimní Loučení
s létem, taktéž v kempu Jordán v Opárně.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem,
díky nimž jsme si letošní léto mohli opravdu
užít.
Nadace Agrofert nám zaplatila zábavný program
na táboře se sportovním vybavením a s organizací diskotéky nám pomohl spolek Opárenské
legendy. Jako o vlastní se o nás staral tým kempu Jordán, kufry a sportovní potřeby nám odvezla a přivezla firma Skatt z Ohníče.
V současné době nám vychází vstříc městys
Hostomice a Obecní úřad ve Světci. Našimi dalšími aktivními sponzory jsou také SD Bílina.
Zajišťují odměny pro děti na veškeré akce, které
pořádáme.
My osobně děkujeme všem rodičům, kteří nám
pravidelně nebo i sporadicky svěřují své děti a
ve všem nám fandí. To, že to opravdu funguje,
je vidět na prvňáčcích, kteří pravidelně navštěvovali předškolní přípravu a svůj první školní
den (potažmo další dny), zvládli naprosto bez
problémů, protože se s paní učitelkou již dávno
znali.
Léto je za námi, babí léto a podzim před námi.
Doufáme, že se uvidíme na pravidelných čtvrtečních setkáních nejen s dětmi. Hostík je otevřen všem, kteří nechtějí být doma sami. Sledujte naše internetové stránky nebo FB. Máme pro
vás spousty zajímavých akcí. Nyní mohu prozradit to, že bude brzy v prodeji náš 1. kalendář.
Budou na něm fotky z akcí, které již máme
úspěšně za sebou.
Za tým Hostíku: Mgr. Marcela Husáková
Bc. Marie Jiroušková
Olga Kollárová
(MMJirouskova@gmail.com,marcela.zieglerova
@seznam.cz )
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Den otevřených dveří
Dne 11. 9. 2017 se od 14 do 17 hodin uskutečnil Den otevřených dveří v ordinaci naší praktické
lékařky. Občané Hostomic měli možnost si tyto prostory nejen prohlédnout, ale mohli si nechat
změřit krevní tlak či zjistit hladinu cukru v krvi. Tyto zdravotní přednášky, besedy a exkurze připravuje naše nová zdravotní sestra, paní Naděžda Maurerová, které tímto velmi děkujeme.

28. září - Den české státnosti
Svatý Václav (asi 907—935) byl český kníže
a světec, který je považován za hlavního patrona české země a symbol české státnosti. Byl
vychováván svou babičkou svatou Ludmilou a
vzdělával se v Písmu svatém na Budči. Jako
kníže, po porážce saským králem Jindřichem
Ptáčníkem, dokázal zachovat suverenitu českého státu a založil chrám sv. Víta. Byl zavražděn ve Staré Boleslavi, sídle svého bratra
Boleslava, který díky tomu převzal vládu.
Boleslav pozval svého bratra Václava na hostinu při příležitosti svátku svatých Kosmy a
Damiána, k sobě do Staré Boleslavi. Druhý
den ráno, ještě před rozedněním, se Václav
vydal na ranní pobožnost. Potkal cestou Boleslava a řekl mu: „Včera jsi nám pěkně posloužil, Bůh ti to oplať.“ Boleslav odpověděl: „A
dnes ti chci takhle posloužit!“ a udeřil ho mečem do hlavy. Způsobil mu jen menší zranění,
ale Václav se nechtěl bránit, aby neprolil krev
svého bratra. Nato Boleslav přivolal své družiníky a ti Václava zabili.

Svatý Václav je jedním z nejoblíbenějších českých svatých, mučedník, postava, jejíž tradice
sehrála velmi důležitou úlohu v emancipaci
českého státu a přemyslovské dynastie v rámci
křesťanské Evropy. Václavova obliba je také
daná dlouhou církevní tradicí, později byla posílena obrozeneckými potřebami. Kult, ke kterému se nakonec obrátil i samotný Boleslav, se
začal výrazně projevovat od druhé poloviny 11.
století. Vyzdvihovanými přednostmi jsou:
zbožný a mravný život, horlivost pro čest a slávu Boží, péče o rozšíření křesťanské víry v celém národě, stavba četných křesťanských kostelů, častá návštěva bohoslužeb, všestranné konání skutků milosrdenství a lásky. Václav ctil
svou babičku, pečoval o chudinu, nemocné a
sirotky, poskytoval přístřeší a pohostinství pocestným a cizincům a netrpěl, aby se komukoliv stala křivda. Byl osobně statečný. Jako kníže byl výborný jezdec na koni. Toto vše se dle
tradice událo v období mezi jeho 18. a 22.,
resp. 28. rokem života až do jeho smrti.
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Novinky z mateřské školy
Školní rok začal pohodou a porozuměním, slzi- Ještě jedno malé ohlédnutí zpět. V červnu jsme
ček bylo málo, ale vyprávění zážitků z prázd- se slavnostně rozloučili s dětmi, které dnes již
nin a vítání kamarádů hodně.
navštěvují první třídu základní školy. Přejeme
Vzhledem ke skutečnosti, že od 1. 9. 2017 mají dětem mnoho úspěchů a zdaru při plnění školní
děti povinný předškolní rok, spojili jsme docházky a jejich rodičům trpělivost, pochopevšechny předškoláky do jedné třídy. Máme tak ní a toleranci.
možnost uskutečnit více společných akcí, více
rozvíjet dovednosti a schopnosti a můžeme postupovat rychlejším tempem dle potřeb dětí.
Naopak malé děti mají více prostoru pro hru,
pravidla a návyky. Celý rok nás ve výchově a
vzdělávání budou provázet pohádky, zaměříme
se na rozvoj předčtenářské gramotnosti a to
především na jazyk a řeč.

Mgr. Mirka Jelínková

„Pohádka, to je raneček moudrosti, který nám
tu zanechali předkové, abychom si ho vzali na
vandr světem a věděli, jak se rozhodovat na
rozcestích – kudy jít a kudy se nevydávat.“
Na celý rok máme naplánováno několik akcí.
Divadelní představení v MŠ, vánoční besídku,
dětský karneval, návštěvu planetária a regionální knihovny v Teplicích, výlet na hrad Kostomlaty a do lesoparku v Chomutově. Hned
v září jsme uskutečnili s předškoláky návštěvu
bioparku v teplickém gymnáziu, která byla zajímavá, přínosná a velmi poutavě byla dětem
představena zvířata zde chovaná.

Důležité informace:
Provoz MŠ: 6,00 – 16,00 hodin
Úplata za vzdělávání: 200,-Kč na měsíc
Stravné: 29,- Kč na den

Hostomickej strnad
V sobotu 2. září se opět rozezněla hudba před
naší hasičskou zbrojnicí. V tento den se uskutečnil již 6. ročník country minifestivalu
„Hostomickej strnad“. Letos jsme u nás přivítali pět skupin. Zahrát přijeli Pardálové
z Chomutova, Střepy ze Světce, naše hostomické Elldorádo, Countryrodeo z Ústí nad
Labem a jako hřeb celého odpoledne vystoupil
Tomáš Linka se svou skupinou.
Celým pořadem provázel Jiří Koubek a všude
vládla dobrá nálada. Velmi nás potěšila slušná
účast našich občanů, sešlo se téměř 150 lidí.
Sluší se poděkovat všem sponzorům, kteří
nám pomohli tento ročník uspořádat - firma
Eurovia, Country radio a Rakovnický pivovar.
A proto se můžeme již nyní těšit na první zářijový víkend v roce 2018, kdy se bude konat
další, v pořadí 7. ročník tohoto festivalu.

Další kulturní akce
7. 10. 2017

Drakiáda

14. 10. 2017

Setkání seniorů

31. 10. 2017

Halloween - dýně

11. 11. 2017

Lampionový průvod

26. 11. 2017

Rozsvícení vánočního stromu
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Fotbalový klub Hostomice, z. s.
Fotbalové mužstvo dospělých v srpnu odehrálo dvě přátelská utkání. S Ohníčem remizovalo 2 : 2, Kladruby porazilo vysoko 1 : 7. Dále jsme uspořádali Memoriál Václava Zieglera,
který se i přes komplikace s odhlášenými mužstvy Braňan a Povrlů nakonec odehrál. Zvítězil
Proboštov B, 2. místo obsadilo družstvo
z Kostomlat, 3. místo vybojovali naši hráči a
na 4. místě skončily Zabrušany.
Hráči družstva starších smíšených žáků
Kostomlat a Hostomic odehrají sezónu na Ústecku, kde je přihlášeno několik týmů z okresu
Teplice. Začínají se opětovně vracet bývalí
hráči Hostomic, kteří nyní mohou hrát za starší
žáky. Proto již došlo ke změně tréninků, které
budou probíhat pouze v Hostomicích, a to
v pondělí a ve středu.
Od sezóny 2017/2018 je dále přihlášena
starší i mladší přípravka. Pro mladší přípravku
hledáme trenéry, kteří vypomůžou s jejich přípravou na jejich fotbalovou kariéru. Obě přípravky odehrály 29. 8. 2017 od 16 hod přátelský zápas v Hostomicích proti Košťanům, kde
byla hojná účast diváků a rodičů, což nás
všechny mile překvapilo a polichotilo.

Vzhledem k tomu, že jsou již u starší přípravky znatelné velké pokroky u některých
hráčů, byli hráči Petr Hegenbart, Václav Watzka a Emil Ondo nominováni na reprezentování
okresu Teplice, kde si jich mohou všimnout
větší kluby, a tak by mohli zahájit velkou fotbalovou kariéru. V příští sezóně mohou být
vybráni i další hráči, kteří se, jak pevně věřím,
zdokonalí v letošní sezóně.
10. 9. 2017 se na našem hřišti uskutečnila soutěž malých hasičů - Memoriál V. Fellerové.

23. 9. 2017 proběhl Den prevence s Hostíkem.
Zlepšila se i komunikace s Dětským domovem
Tuchlov. Některé děti chtějí v našem fotbalovém stánku zdokonalovat své fotbalové umění.
Náš klub byl také přihlášen do soutěže
s Gambrinusem, od kterého nám již byl poskytnut první dar za přihlášení - fotbalové balóny.
Za podporu našeho klubu může být poskytnuto
lepší vybavení, a dokonce může jakýkoli fanoušek vyhrát pěkné ceny. Veškeré informace
najdete na webových stránkách
http://www.gambrinus.cz/kopemezafotbal .
Na hřišti byly zrekonstruovány dámské a pánské venkovní toalety, bylo natřeno zábradlí a
zčásti bylo nastříkáno dřevěné oplocení a tribuna. Byl zakoupen nový kompresor na dofukování balónů, se kterým budeme i vylepšovat
prostředí (stříkání oplocení, fasády a jiné pracovní využití). Došlo již k opravě poškozené
střechy na garážích. Tímto děkuji za výpomoc
a podporu Václavu Feketovi, Petru Svobodovi,
Františku Klofáčovi, Františku Haišovi, Jiřímu
Cmíralovi, Janu Hájkovi a Miroslavu Jarošovi.
FK Hostomice děkuje sponzorům – HET
Ohníč, Ideal Standard Teplice, SKATT Ohníč,
Edgewell Modlany, městys Hostomice, obec
Světec, barvy laky Zíta Petr, AGC Glass Europe (Chudeřice), lékárna Medea Hostomice, Severočeské Doly a.s., THL Luna (Hostomice),
Speciální stavby Most, Stavoren – Taška s.r.o.,
SDH Hostomice, Ústeckému kraji za podpoření
projektu na podporu TJ/SK 2016 a dále všem,
bez kterých by FK Hostomice nemohlo fungovat tak, jako doposud.
Za vedení FK Hostomice
Martin Vlček
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Z obecní kroniky – Hostomice před 80 lety – další pokračování
Velmi pěkná divadla dětská sehrál dorost děl.
těl. jednoty „Jarost“ v Hostomicích. Byly to
většinou pohádky. Hry byly dobře sehrány a
návštěva slušná. Těl. jednota Sokol provedla
slavnost „porážení máje“ a sportovní klub
v Hostomicích slavil 15ti leté trvání.
Německá místní osvětová komise pozvala na
31. května do Hostomic dětskou kapelu
z Nýdku v Krušných horách, která zde uspořádala koncert dětské hudby. Tento byl velmi
početně navštíven a všechna místa úplně vyprodána. Přibližně možno tvrditi, že bylo přítomno na 1 000 lidí. Děti za vedení dospělého
kapelníka velmi pěkně hrály a sklidily takový
úspěch, že se německá místní osvětová komise
rozhodla koncert v červenci opakovat. Dne 11.
a 12. září sehrály spojené ochotnické spolky
(kromě Sokola) divadelní hru Voskovce a
Wericha „Rub a líc“ na jevišti Národního domu za režie p. Hoblíka a Dr. Jiřího Formánka.
Hra měla pronikavý úspěch (hrálo se bez nápovědy) a proto byla opakována v Duchcově a
v Lomu.
Ohlas důležitých událostí. Občanská válka
ve Španělsku, jež vypukla v srpnu 1936, hostomické občany velmi zajímala. Sympatizovali
s republikánskou vládou. Byli to zejména příslušníci stran levicových a zvláště krajní levice, kteří se i zvlášť exponovali. Prodávali noviny přinášející zprávy a obrazy o bojích ve
Španělsku a z nichž měl výtěžek připadnouti
na podporu vládního vojska. Porážka levicových stran v Rakousku a v Německu, občanská válka ve Španělsku, odhalení, odsouzení a
poprava Trockistů v SSSR změnily poněkud
poměr
stoupenců
opozičních
stran
k československé republice. Projevilo se to
skvělými proslovy a odhodláním k boji pro
demokratickou státní formu, jako je československá republika.
Hospodářské události. Zvláště časté jarní
deště a teplé počasí přispěly k bujnému
vzrůstu všech plodin. Urodilo se hodně sena,
otavy, byly dobré obiloviny a to ve slámě i
v zrnu. Byly velmi časté bouřky, ale nezpůsobily škod. V červnu se započalo s generální
úpravou okresní silnice Hostomice – Ohníč až
na hranice okresu u Hradiště. Začalo v Hostomicích na rozcestí u mostu přes řeku Bílinu.

Byli do práce vzati pouze nezaměstnaní. Zprvu jich pracovalo 16. Poněvadž práce velmi
pomalu postupovaly, přijato po 14. dnech dalších 16 dělníků. Když byla úprava provedena
k železničnímu přejezdu, začato s úpravou od
Hradiště. Práce provedeny poměrně dokonale.
Silnice byla podstatně rozšířena. Před železničním přejezdem byla o 75 cm zvýšena a zatáčka na přejezdu zmírněna. Stavba dokončena ku konci měsíce srpna. Zjara provedena
revize obecního hospodářství, kterou konali 2
revizoři od zemského úřadu z Prahy. Výsledek
byl uspokojivý a za poslední léta velmi dobrý.
Na přejezdu u „Bídy“ přejet neznámý žebrák
z Ohníče. Šel k Hostomicům a přesto, že nákladní vlak přijíždějící od Ohníče dával signál,
šel stále. Byl zachycen lokomotivou a usmrcen. Na témž přejezdu havarovalo auto.
Týden nejhlubšího smutku. Již od počátku
září byly sledovány všude zprávy rozhlasu a
denního tisku o zdravotním stavu presidenta
Osvoboditele Dr. T. G. Masaryka. Dne 14.
září 1937 (v úterý) ve 3 hod. 29 minut vydechl
Osvoboditel naposledy…. Tato smutná zvěst
rozšířena rozhlasem i tiskem dojala hluboce
všechny občana všech národností. Téměř
všechny domy byly ozdobeny smutečními prapory, neb vlajkou do půli stěžně. Jednotlivé
spolky konaly smuteční slavnosti buď ve spolkových místnostech, nebo pod širým nebem
před presidentovým pomníkem, který byl
v pravém slova smyslu zahrnut věnci, kyticemi a drobnými květinami. Po obou stranách
pomníku byly 2 stojany s rudými světly, rozžatými neustále až do dne pohřbu dne 21. září.
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Podzim 2017- tabulky zápasů
DOSPĚLÍ
4
16.9. - 15:30
5
23.9. - 15:00
6
30.9. - 15:00
7
7.10. - 15:00
8
15.10. - 15:30
9
21.10. - 15:00
10
29.10. - 14:30
11
4.11. - 14:00
12
11.11. - 14:00
13
18.11.- 13:30

SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO

Soběchleby - Hostomice
Hostomice - Sobědruhy
Háj - Hostomice
Hostomice - Trnovany
Bílina „B“ - Hostomice
Hostomice - Osek
Oldřichov „B“ - Hostomice
Hostomice - Unčín
Hostomice - Lahošť
Hrobčice - Hostomice

Soběchleby
Hostomice
Háj
Hostomice
Bílina
Hostomice
Oldřichov
Hostomice
Hostomice
Hrobčice

SO
NE
ČT
SO
SO
SO
SO

Kost/Host - Chabařovice
Rtyně - Kost/Host
Proboštov - Kost/Host
Kost/Host - Střekov/Brná
Chlumec - Kost/Host
volno
Kost/Host – Velké Březno

Hostomice
Rtyně
Proboštov
Kostomlaty
Chlumec

Kostomlaty – Košťany – Teplice –
Hostomice
Novosedlice – Teplice – Hostomice
Hostomice – Krupka – Košťany –
Sobědruhy
Kostomlaty – Proboštov – Hostomice
Kostomlaty – Košťany – Duchcov –
Hostomice
Teplice – Košťany – Hostomice
Hostomice – Osek – Rtyně – Srbice

Bystřany

STARŠÍ ŽÁCI
4
5
1
6
7
8
9

16.9. - 12:00
24.9. - 10:30
28.9. - 10:00
30.9. - 10:00
7.10. - 13:00
14.10.
21.10. - 12:00

Hostomice

STARŠÍ PŘÍPRAVKA (satelit)
3

17.9. - 12:00

NE

4
5

23.9. - 11:00
29.9. - 16:00

SO
PÁ

6
7

7.10. - 15:00
14.10. - 10:00

SO
SO

8
9

21.10. - 14:00
28.10. - 09:00

SO
SO

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (satelit)
3
17.9. - 09:00
NE
4

23.9. - 09:30

SO

5

1.10. - 09:00

NE

6
7

8.10. - 10:00
14.10. - 10:00

NE
SO

8

22.10. - 14:30

NE

9

29.10. - 09:00

NE

Novosedlice
Hostomice
Kostomlaty
Kostomlaty
Bystřany
Hostomice

Hostomice
Hostomice – Srbice – Novosedlice –
Krupka
Chlumec – Dubí – Duchcov –
Chlumec
Hostomice
Hostomice
Hostomice – Krupka – Košťany –
Kostomlaty
Rtyně – Dubí – Hostomice
Rtyně
Srbice – Dubí – Proboštov –
Srbice - UMT
Hostomice
Kostomlaty – Košťany – Proboštov –
Kostomlaty
Hostomice
Hostomice – Novosedlice – Trnovany Hostomice
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B LA H O P Ř Á N Í
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří oslaví ve 4. čtvrtletí tohoto
roku své životní jubileum a přejeme jim hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti.
v listopadu:

v říjnu:
pan Miroslav Bečák

73 let

pan Mikuláš Katrenič

73 let

paní Věra Kliková

75 let

paní Irena Zaťková

78 let

pan Václav Křenek

70 let

paní Emília Hudecová

81 let

paní Jarmila Koukolíková

70 let

paní Jiřina Krejčová

73 let

paní Priška Čopíková

73 let

paní Alžběta Siposová

93 let

pan Petr Blaida

77 let

pan Vladimír Kučera

78 let

paní Jaroslava Macháčková

77 let

v prosinci:
paní Margita Podoubská

85 let

paní Vlasta Šlajsová

84 let

POZVÁNKA

pan Jiří Huda

72 let

Městys Hostomice Vás srdečně zve dne

paní Jarmila Mocová

78 let

14. října od 14,00 hodin na

paní Miluška Zámostná

70 let

paní Eva Hasalová

78 let

Místo setkání: hasičská zbrojnice

paní Leopoldina Hošková

73 let

Malé občerstvení zajištěno

PODZIMNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

Vstup: dobrovolný

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. prosince 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.

