ČERVEN 2021
Ročník jedenáctý

ZDARMA

Letos oslavíme 100. výročí vzniku fotbalového klubu
Vážení spoluobčané,
v září loňského roku, kdy se připravovalo
vydání našeho zpravodaje, jsme již nějaké
zkušenosti s pandemií koronaviru měli. Netušili jsme ale, že tento nebezpečný protivník
udeří znovu, a to o hodně větší silou, než
jsme si dokázali představit. Ani v nejhorším
snu by mě tenkrát nenapadlo, že si tento zákeřný vir vezme i několik životů v naší obci.
Všichni už toho máme takzvaně plné zuby. Všude je cítit nezdravé napětí, stres a podrážděnost. Není se čemu divit a lze to
i chápat. Chci vás ale všechny poprosit, abychom se nedali zlomit. Abychom to ještě vydrželi. A hlavně, abychom v tom napětí
a stresu neubližovali lidem kolem sebe a také
sami sobě. Mám na mysli především ubližování psychické. Ubližování neuváženými
slovními útoky, které pak vyvolávají jen další eskalaci už tak vysoké míry neklidu. Buďme k sobě tolerantní a nedejme se vytočit.
A taky velmi uvážlivě filtrujme všechny informace, které se k nám dostávají zvenčí.
Myslím, že to by mohl být recept na to, jak
se z toho všeho nezbláznit. Jsem hluboce pře-

svědčen, že jedinou šancí a cestou
k normálnímu životu je očkování, díky kterému se snad brzy dočkáme lepších zítřků.
Život v Hostomicích se pomalu začíná vracet do stavu jako před pandemií, a proto jsme
již mohli zorganizovat několik, myslím si, že
povedených akcí. První, která se uskutečnila
30. dubna, byla Čarodějnická cesta plná zábavných úkolů. Překvapila nás velká účast
dětí i dospělých, nejen z naší obce.
Každým rokem slavíme s dětmi jejich svátek - MDD. I letos jsme na naše děti nezapomněli a byl pro ně na bývalém bikrosovém
hřišti připraven bohatý kulturní a soutěžní
program. Více informací se dozvíte v samostatných článcích uvnitř časopisu.
Největší akcí letošního roku bude jistě
oslava 100. výročí založení fotbalového klubu
v Hostomicích. Tu chystají naši fotbalisté na
26. června. V sobotu 10. července je naplánován Den sklářů a večer bude i letní kino. Jubilejní 10. ročník Hostomického strnada se
uskuteční poslední srpnovou sobotu.
Na všechny tyto akce jste srdečně zváni!
Ivan Holata - starosta
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Zpráva ze 14. zasedání zastupitelstva městyse
Dne: 21. června 2021
Přítomno: 14 členů, 1 omluven
ZM schválilo:
- program zasedání
- kontrolu usnesení
- zprávu o činnosti Rady městyse
- rozpočtovou změnu č. 5
- roční závěrku za rok 2020
- pronájem parcely č. 16/2 - 86 m2 dle cenové
mapy
- pachtovní smlouvu na pozemek č. 416-1
- smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti s firmou ČEZ
- záměr prodeje domu Mlýnská 147

ZM schválilo s výhradou:
- závěrečný účet a zprávu o výsledku hospodaření za rok 2020
ZM neschválilo:
- nabídku ke koupi pozemků č. 306/4, 306/3 a
290/3
ZM vzalo na vědomí:
- rozpočtové změny č. 2, 3 a 4
- poděkování starosty členům SDH Hostomice
za pomoc při bourání přístavku ve dvoře obecního domu na Školním náměstí
- přípravu kulturních akcí na červenec a srpen
- informace starosty o řešení problému lávky
přes řeku Bílinu

Výsledky třídění odpadu v roce 2020
Vytříděné odpady (t)

Částka (Kč)

1. čtvrtletí

9, 601

28 424,50

2. čtvrtletí

7, 922

26 935,50

3. čtvrtletí

7, 691

25 376,00

4. čtvrtletí

6, 587

24 052,50

31, 801

104 788,50

Rok 2020 celkem

Tuto částku obdržel městys od společnosti EKO-KOM, a.s.
V roce 2020 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 22,4
mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 344 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 942 276 tun CO2 ekvivalentu.

Statistika evidence obyvatel v období 2018 do 2020
rok

průměrný počet

2018

1 225

2019
2020

narození

úmrtí

přihlášení

odhlášení

8

12

83

88

1 217

10

15

56

54

1 213

13

10

57

57

Dlouhodobě lze pozorovat tendenci klesajícího počtu obyvatel v obci Hostomice. Například v
roce 2013 bylo průměrně 1 240 obyvatel. Stěhují se především mladí lidé kolem třiceti let. Průměrný věk obyvatel se dlouhodobě drží na čísle 40.
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Lávka přes řeku Bílinu
Vážení spoluobčané,
již od roku 1947 spojuje jeden břeh řeky
Bíliny s druhým lávka mezi ulicemi Čapkova a Husova. Stala se místem, kde lidé krmí
kachny, nutrie a rybičky. Pro mnohé z nás je
to také místo, kudy chodí do práce nebo na
nákup, přiznám se, že i mně to zkracuje cestu do lékárny. Nicméně v průběhu roku
2018 bylo zjištěno, že nosné konstrukce lávky jsou v havarijním stavu. Fotky, které se
nám dostaly do rukou, byly odstrašující. Bylo nám doporučeno sledovat její stav a
v případě, že se objeví další poškození, lávku uzavřít. Takto ještě nějaký čas fungovala, než došlo k vypadnutí velkého kusu betonu na kraji směrem od Husovy ulice.

Ihned jsme ji uzavřeli. Na mimořádném zasedání zastupitelstva v loňském roce v červnu se
schválila dočasná oprava firmou Alpin Mont
Servis, s.r.o ve formě provizorní dřevěné lávky
přes lávku stávající. Toto bylo povoleno jen na
rok, tudíž jsme ji byli nuceni 7. 6. 2021uzavřít a
o dalším osudu rozhodnou zastupitelé na svém
zasedání. Máme několik variant řešení a věřím,
že vybereme to nejlepší pro občany našeho
městyse. Nejspíše ale zklameme ty, kteří si
myslí, že se to vyřeší hned. Pracujeme
s omezeným rozpočtem a projektů, které jsou
rozběhnuty, je více. Samozřejmě všechny podněty a návrhy z řad občanů jsou vítány.
S přáním krásného léta Matoušková Lenka

Varianty řešení
1. Rekonstrukce cestou částečné demolice,
zesílení a sanace stávající lávky při zachování průtočného profilu.
- provedení průzkumu a přípravných prací:
cca 170 000,- Kč
- projektové práce: cca 300 000,- Kč
- vlastní realizace (včetně částečné demolice lávky stávající): cca 1 900 000,- Kč
- celkové náklady: cca 2 370 000,- Kč
2. Rekonstrukce cestou kompletní náhrady novou konstrukcí – varianta 1
- provedení průzkumu a přípravných prací:
cca 280 000,- Kč
- projektové práce: 570 000,- Kč
- vlastní realizace (včetně demolice lávky
stávající): cca 5 350 000,- Kč
- celkové náklady: 6 200 000,- Kč
3. Rekonstrukce cestou kompletní náhrady novou konstrukcí – varianta 2
- provedení průzkumu a přípravných prací:
cca 280 000,- Kč
- projektové práce: cca 510 000,- Kč
- vlastní realizace (včetně demolice lávky
stávající): 4 650 000,- Kč
- celkové náklady: cca 5 440 000,- Kč

Kastrace koček
Během celého roku 2021 je možno nechat
bezplatně vykastrovat kočky a kocoury, jež se
potulují po naší obci. Úřad městyse zajistí přepravky a jejich odvoz k veterináři s následným
vrácením. Možnost kastrace se týká i již zdomácnělých koček a kocourů. Prosíme pouze o
pomoc s odchytem těchto zvířat.

V případě zájmu se dostavte osobně na Úřad
Všechny předpokládané investiční náklaměstyse nebo volejte na tel. č. 417 825 197
dy jsou bez DPH!
nebo 773 553 042 - paní Skácelová.
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Jak šel čas v naší MŠ
V září nám začal nový školní rok. Přivítaly jsme nové děti. Některé v prvních dnech
přicházely se slzičkami v očích, stýskalo se
jim po mamince a prostředí, na které byly do
této doby zvyklé, a najednou nastal v jejich
životě zlom v podobě docházky do zcela
nového prostředí, poznávání nových lidí,
prostor, dětí a v neposlední řadě nového režimu. Tudíž se není co divit, že některým
dětem trvalo jistou chvíli, než si na všechny
nové věci okolo sebe zvykly. Ale již po pár
dnech byla patrná změna. Nové děti přicházely s úsměvem na tváři, těšily se na děti,
paní učitelky, hry a veškeré činnosti, které
v mateřské škole provozovány.
Do nového školního roku jsme vcházely
s určitou nadějí a přáním zlepšení pandemické situace, která nám nedovolila rozloučení
s předškoláky za účasti rodinných příslušníků, což nás velmi mrzelo. Bohužel se naše
očekávání nenaplnilo.

V polovině října se z nařízení vlády začaly postupně uzavírat školy a my s napětím
čekaly, co se bude dít dál. Naštěstí se mateřských škol uzavření netýkalo a provoz mohl
pokračovat. Sice jsme kvůli bezpečnosti a
zdraví zrušily veškeré výlety a divadelní
představení, myslím si však, že tuto změnu
děti ani nestačily vnímat. Divadelní představení přece zvládneme uskutečnit samy
v podobě dramatizací pohádek a příběhů, což
mimochodem děti velmi baví a přináší jim
radost. Mohou se stylizovat do své role, být
za někoho jiného a „vyblbnout se“.
Přišel listopad a s ním spojený Halloween. Děti přinášely do školky dýně, které jsme
plánovaly spolu s rodiči přetvořit v různá
dýňová strašidla a uspořádat takové společné
„dýňování“. Bohužel, situace opět nedovoli-

la, a tak jsme si přeměnu dýní užívaly jen
s dětmi, vytvářely různé strašáky, duchy, přemýšlely, co nám určitý tvar dýní připomíná, a
radovaly se ze společného tvoření. Našimi výtvory jsme poté vyzdobily parapety školky,
každé ráno zapalovaly v dýních svíčku a kochaly se svítícími duchy a strašidelnou atmosférou, kterou duchové navozovali. Čas plynul
jako voda a z našich nových dětí se stávaly samostatnější a velmi šikovní človíčkové, kteří
byli nadšení z každé činnosti či experimentu,
které jsme pro ně s chutí připravovaly.
Nastal adventní čas. Čas rozjímání a sentimentu pro nás dospělé, pro děti však čas radosti
a očekávání, co přinese Ježíšek. Myslím si, že
předvánoční atmosféra byla ve školce cítit na
každém kroku. S dětmi jsme v každé třídě ozdobily stromeček, který nás každé ráno vítal
rozsvícenými světýlky, vyzdobily jsme si veškeré prostory ve školce, zpívaly koledy, psaly
dopis Ježíškovi, tvořily dárky pro rodiče a připravovaly pásmo říkanek a písní na vánoční
besídku. Zkrátka čas klidu a pohody. Nesmím
zapomenout ani na Mikulášskou nadílku. Přišel
sice jen čertík, ale byl velmi šikovný. Někoho
rozplakal, jiného rozesmál, a nakonec všechny
obdaroval balíčky. A i přes počáteční strach se
s ním všechny děti rády vyfotily, některé dokonce překonaly svůj strach a čertíkovi i na
klín sedly. Vánoční besídky se, bohužel, nemohli zúčastnit rodiče. A tak jsme nelenily a
abychom rodiče, babičky, dědečky a další příslušníky rodiny nepřipravily o ty krásné chvíle,
kdy jejich dítko zpívá či recituje u vánočního
stromečku, nahrály jsme vánoční besídku na
stránky každé třídy. Jsem moc ráda, že toto
gesto rodiče velmi ocenili. Slova chvály a poděkování byla pro nás nádherným vánočním
dárkem.
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Mateřská škola
Přivítal nás nový rok 2021 a asi každý z
nás si přál, aby byl lepší než ten předchozí.
No, budeme v to doufat. Zatím z nás pomalu vyprchávala vánoční atmosféra, odstrojily
jsme vánoční stromeček a pomalu přecházely k běžnému chodu a činnostem. Zahrály a
zazpívaly jsme si píseň o třech králích a těšily jsme se na sněhovou nadílku, dovádění
ve sněhu, koulování a stavbu sněhuláků. A
opravdu jsme se dočkaly. Zima nám letos
přála a nasypala spoustu sněhu i k nám a my
jsme mohly konečně využít i kopeček na
zahradě k jízdě na igelitových pytlích či bobech, a užít si spoustu legrace. Dělání andělíčků, koulování či koulení koulí potřebných
na stavbu sněhuláka k zimním radovánkám
neodmyslitelně patří a my jsme toho patřičně využily.
V měsíci únoru jsme si vyprávěly o svátku zvaném Masopust, vyzdobily si třídu a
těšily se na masopustní karneval. Děti přišly
v krásných maskách, které pořídili či vytvořili rodiče a karneval mohl začít. Nejprve se
každá maska musela samozřejmě představit,
následovaly soutěže a hry doprovázené veselím dětí. Ani my, paní učitelky, jsme nezůstaly pozadu a dorazily do školky
v maskách. Myslím si, že modrá Šmoulinka
v podání paní učitelky Nikol byla nezapomenutelná, jen to mytí modré barvy z obličeje jsem jí fakt nezáviděla. A toto byly zatím poslední radostné chvíle prožité spolu
s dětmi v naší školce. K našemu velkému
smutku se 1. března z nařízení vlády musely
uzavřít i všechny mateřské školy, které po
celou dobu uzavření ostatních škol, byly
v normálním režimu.
Mateřská škola se tedy pro děti uzavřela,
ale na druhou stranu, něco zlé je pro něco
dobré. Zjistily jsme, že plánovaná výměna
osvětlení, která se měla uskutečnit v obou
hernách a třídách školky za normálního provozu, by byla možná jen s velkým sebezapřením a omezila by nás v některých činnostech i pohybu v prostorách MŠ. Proto
jsme uvítaly, že tato výměna proběhla
v uzavřené školce a my jsme se mohly proměnit v „uklízecí četu“, která musela vystěhovat veškerý nábytek a hračky z obou tříd
a po instalaci vše opět vrátit na své místo.
Samozřejmě jsme veškeré prostory a hračky
dezinfikovaly. Dále jsme pořídily nové re-

gály na sportovní náčiní do třídy Koťátek a zrenovovaly jsme kabinet pro výtvarné pomůcky
v téže třídě.

V této době, jsme také přemýšlely a učily se,
jak připravit distanční výuku, či nabídnout inspiraci rodičům dětí, které musely zůstat doma.
Předškolní děti měly distanční výuku povinnou,
a tak paní učitelka Soňa po celou dobu uzavření
učila „na dálku“. Pro děti připravovala a vyhledávala materiály, zadávala úkoly, které poté nahrávala na stránky třídy a úkoly vyhodnocovala.
Naše třída Koťátek povinnou distanční výuku
provádět nemusela, ale nechtěly jsme zůstat pozadu. Proto jsme také hledaly, fotily a vymýšlely
činnosti, kterými bychom formou inspirace pomohly rodičům motivovat a zabavit děti. Zpočátku jsme měly obavy, zda naše inspirace bude
vůbec někoho zajímat, zda se na ní vůbec někdo
podívá, ale časem jsme zjistily, že naše obavy
nebyly vůbec na místě. Rodiče činnosti, cvičení,
pohádky, říkanky a písně s nadšením uvítali. Posílali nám zpětnou vazbu v podobě fotografií výtvarných děl dětí dle naší inspirace a my jsme
byly touto výbornou spoluprací nadšené.
Pomalu se nám blížily velikonoční svátky a
s nimi přemýšlení, co pro děti udělat nebo vytvořit, až se v mé hlavě zrodil nápad na interaktivní
hru s názvem „Po stopách velikonočního zajíčka“. S kolegyní jsme vymyslely deset úkolů souvisejících s velikonočními svátky a tyto úkoly
jsme rozvěsily cestou na Husův vrch, na jejímž
vrcholu čekala na děti odměna.
Připraveno máme ještě mnoho dalších her a v
hlavách spoustu nápadů. Proto jsme všichni velmi rádi, že se situace zlepšila a všechny děti se
mohly do mateřské školy vrátit. Nyní již fungujeme v normálním provozu. Těšíme se na léto a
v září na nové kamarády!
Za kolektiv učitelek MŠ Petra Strnadová
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Hostík
Vážení spoluobčané, milí přátelé,

Termín 17. – 24. 7. 2021

jsem ráda, že vám mohu, po dlouhé odmlce,
podat informace o dění v našem rodinném
centru. I přes komplikovanou část roku, kterou máme za sebou, jsme nezaháleli a připravili jsme pro vás a hlavně vaše děti, několik
letních akcí.

Pro náš tábor jsme museli najít nové prostory,
neboť Opárenské údolí již nesplňuje všechny
naše požadavky. Nově jsme se rozhodli pro
KEMP RELAX BETLÉM u Mariánských
Lázní nedaleko kláštera v Teplé. Kemp je nově
zrekonstruován a zařízen (možno nahlédnout na
FB stránky), oplocen. V areálu je bazén s
brouzdalištěm, dvě hřiště, sauna, restaurace, ve
které máme zajištěno stravování 5x denně. Součástí areálu je sportovní vybavení, vybavení ke
grilování, ohniště. Toalety a koupelny jsou nové. V restauraci je dětský koutek a x – box.
V okolí jsou čisté lesy, velký rybník a mnoho
památek. Mariánské Lázně s kolonádou jsou
dostupné vlakovou dopravou. Zastávka je vzdálena cca 2 km. Tábor je mimo hlavní dopravní
cesty. Cena je stanovena pouze pro nás.

Z těch, které už proběhly bez účasti veřejnosti, vybírám: různá on – line setkávání a školení, víkendové výlety – v zimě za sněhem,
na jaře do přírody. V omezeném množství
jsme absolvovali karneval na sněhu, bobové
závody dětí i dospělých a stavby ze sněhu
(únor). Výstup na hrad Sukoslav dne 1. 5.
Uspořádali jsme vánoční, velikonoční a palačinkový den. Každý týden probíhalo individuální nebo on – line doučování našich žáků,
kteří neměli přístup na internet. Nově se u
nás učí děti cizinců českému jazyku.
Na tábor je možné vzít i dospěláky, kteří si uděAni léto nebude ošizeno a my rozhodně lají dovolenou, o děti se postará školený pedagogický personál. První dobrodružství zažijí
nehodláme odpočívat!
děti již cestou, vzhledem k tomu, že pojedeme
Pro děti školou povinné a předškoláky nabí- vlakem. Těžká zavazadla za námi přiveze dozíme dva ,,přívesnické“ tábory. Děti mohou mluvený automobil. Za 7 nocí zaplatí dítě 1
být v Hostíku v tomto termínu: 12. – 16. 7. a 000,- Kč. Dospělí, kteří by chtěli vyrazit s námi
26. – 30. 7. Každý den bude otevřeno od 7 – za dobrodružstvím, zaplatí 3 500,- Kč. Na tento
15 hodin, popř. je možná individuální do- tábor je omezené množství míst. I tento tábor je
mluva. Součástí táboru je každodenní, měnící částečně hrazen z projektu MŠMT (ubytování,
se program, od výtvarných činností přes vý- strava, drobný materiál, vstupy). Náklady na
lety za krásami našeho okolí až po vytváření nadstandardní aktivity proto částečně hradí roturistického deníku. Dětem bude zajištěna diče.
polední strava a malá svačinka, popř. balíček
na cestu. V našich silách je také zajistit běž- Přihlásit se můžete nejlépe písemně, formou
ný denní pitný režim. Oba tábory jsou pod- SMS na telefonu 601 315 363. Dále je možné
pořeny z projektu MŠMT. Tento projekt za- kontaktovat FB stránky Hostíku, webové
hrnuje většinu skutečných nákladů na dítě. stránky nebo kontaktovat paní učitelku Mgr.
My však chceme něco více, proto je cena sta- Marcelu Husákovou.
novena na 500,- Kč za týden (na nadstan- Na všechny, kteří se s námi rozhodnou prožít
dardní program).
léto plné nových zážitků, se moc těšíme. OstatMimo dvou turnusů nevýjezdních táborů při- ním přeji mnoho slunečních dní a klidných
pravujeme ještě tábor s přespáním chvil trávených ve společnosti rodiny a přátel.
(výjezdní).
Za tým Hostíku Mgr. Marcela Husáková
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Akce Hostíku

Výstup na Sukoslav

Vážení občané Hostomic a okolí,
v Hostomicích již osmým rokem realizujeme v rámci neziskové organizace Host. pro
NelhoStejnost z. s. aktivity zaměřené především na volný čas rodičů a dětí v obci a
okolí a to tak, že zásadně nekomerčně. Věřím, že všichni čtenáři již náš spolek a rodinné centrum Hostík dobře znají.
Máme ovšem také NOVINKU. Na počátku loňského roku se nám také podařilo
získat pověření od Krajského úřadu Ústeckého kraje k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Konkrétně pak jde pověření k uzavírání „Dohod o výkonu pěstounské péče“.
Přestože nám do samotného začátku nepříjemně vstoupila nepříznivá epidemiologická
situace, tak v současné chvíli je vše
v pořádku a fungujeme naplno. To znamená, že jsme schopni nabídnout odborné služby rodinám, které se staly rodinami náhradními ve smyslu pěstounské nebo poručenské
péče. Takovým rodinám nabízíme službu
pod pracovním názvem „Doprovázení pěstounů“.
Každá náhradní rodina tohoto typu ze
zákona takovou službu mít musí. V Bílině
ani blízkém okolí dosud nebyla žádná nezisková organizace, která by doprovázení nabízela. Řada klientů tak spadá v rámci své zákonné povinnosti pod oddělení sociálně

Sáňkování na Dlouhé Louce
právní ochrany magistrátu. Dobrou zprávou tak
je, že v tuto chvíli mají rodiny na výběr, protože
si každý pěstoun či poručník sám může vybrat
doprovázející instituci. Tímto zároveň oznamujeme, že máme volnou kapacitu k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
Více informací a nabídku našich služeb nyní
najdete
na
našem
novém
webu
www.hostpronelhostejnost.cz, který bych zároveň touto cestou také ráda uvedla.
Věřím, že jste stejně jako já také rádi za to,
že právě v Hostomicích se stále snažíme o získání stále větších možností v oblasti péči o rodinu a děti. Za spolek Host. pro NelhoStejnost
Vám mimo pevného zdraví také přeji, snad již
bez omezení, příjemné léto!
Bc. Marie Jiroušková DiS.

Čarodějnická cesta
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Ukliďme okolí obce
Na sobotu 27. 3. 2021 vyzval starosta
dobrovolníky k úklidu okolí naší obce.
K velkému překvapení se brigády zúčastnilo 21 obyvatel Hostomic. Při srazu byly
rozdány rukavice a pytle na odpadky, a pak
se účastníci rozešli do všech koutů katastru.
Výsledkem tohoto počínání bylo 5 přívěsů odpadu! Asi málokdo uvěří, že se naplnilo 25 plastových pytlů drobným odpadem,
našly se pneumatiky od osobních i nákladních automobilů a další nepotřebné věci.
Celá tato akce byla pro naši přírodu velmi přínosná a všem zúčastněným patří veliké poděkování. I přes špatné počasí pomohli uklidit okolí naší obce a udělat kus dobré
práce. Ještě jednou všem děkuji.
Ivan Holata

Výstavba haly Panattoni

Z-BOX nově i u nás!

V současné době probíhá výstavba haly
Panattoni na pozemku, na kterém v historii
stála hostomická sklárna. Na podzim, po
dostavbě objektu budou ještě probíhat úpravy okolí. Tato hala bude sloužit jako sklad
sanitární keramiky a vzniknou zde pracovní
příležitosti nejenom pro naše občany, ale i
pro lidi z okolních vesnic.

Je samoobslužné výdejní místo Zásilkovny.
Rozšířili jsme služby v naší obci. Nově u nás
najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si
můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu,
jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna a bude se nacházet v Mlýnské ulici, naproti budově Úřadu
městyse Hostomice.

Pozor na podvodníky
V posledních týdnech se množí případy
podvodného jednání, při kterých se podvodníci snaží získat přístup do vašeho George
nebo vylákat bezpečnostní údaje k vaší platební kartě.
Pachatelé na to jdou dvěma způsoby.
Buď chtějí získat vzdálený přístup k vašemu počítači nebo zkouší tzv. phishing. Přijde vám e-mail s odkazem, který vás odvede na podvodnou stránku. Takový e-mail
nám prosím pošlete na phishing@csas.cz,
abychom mohli rychle reagovat.
Když se stanete obětí podvodu, jednejte
rychle! Vůbec se nemusíte cítit hloupě.
Podvodníci používají velmi chytré a přesvědčivé techniky, kterým dokáže podlehnout i technicky zkušený člověk. Důležité
je rychle jednat. Okamžitě zavolejte na linku 800 207 207 a zablokujte George, případně platební karty.

Výhody:

1. Nonstop provoz - Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
2. Snadná a rychlá obsluha - stačí vám pouze
mobilní aplikace Zásilkovna.
3. Myslíme ekologicky - Z-BOX je napájen
solárním panelem a vyžaduje jen minimum
elektřiny.

Jak na to?

1. Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes
Zásilkovnu
2. V košíku zvolte doručení na výdejní místo
3. V nabídce výdejních míst vyhledejte název
naší obce a vyberte Z-BOX.
4. Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o
vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu
5. U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se ZBOXem a otevře schránku s vaší zásilkou
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Přednáška
Dne 21. 6. 2021 od 14 hodin proběhla v
přednáškové místnosti ordinace praktického
lékaře v Hostomicích přednáška se zaměřením na domácí péči a pečovatelskou službu.
Přednášky se zúčastnilo celkem 11 seniorek, které byly v souladu s programem přednášky seznámeny s mechanismem, náplní a
možnostmi jak domácí péče, tak i pečovatelské služby.
Tato akce byla uskutečněna v souladu
s nařízením vlády ČR pro boj s koronavirem
a byla účastnicemi kladně hodnocena.
Naděžda Maurerová

Fotky z letošních akcí
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Fotbalový klub Hostomice
Bohužel sezóna 2020/2021 byla ukončena
předčasně z důvodu pandemie, a proto se přihlášené dětské týmy nemohly plně připravovat
a rozvíjet svůj talent. Rovněž jsme museli zrušit
letošní
soustředění.
Děti
začaly
s postupným rozvolňováním pomalu trénovat
od začátku, neboť během půlroční tzv. sportovní odstávky vše co se naučily, tak zapomněly.
Všechny dětské kategorie odehrály od začátku května několik tréninkových zápasů a
několik turnajů. Byli jsme pozváni na turnaj
do Košťan u příležitosti výročí 100 let od založení jejich klubu. Na tento turnaj odjely postupně všechny kategorie a všechny děti zde
dostaly nějakou odměnu.
Mladší žáci byli přihlášeni do turnaje
„COVID Cup UKFS 2021“, kterého se účastnily krajské týmy: FK Bílina, Baník MostSouš, Junior Teplice, SK Ervěnice-Jirkov, FK
Dobroměřice, Roma Děčín, MSK Trmice, SK
Strupčice, TJ Mojžíř. Tento turnaj se odehrává
během celého června.
Do následující sezóny ročníku 2021/2022
budou přihlášeny tyto týmy: mladší přípravka
(r. 2013, 2014, 2015), starší přípravka (r. 2011
a 2012), dále sloučené mužstvo mladších žáku
s Ledvicemi (r. 2009 a 2010) a starší žáci (r.
2007 a 2008). Dorost a tým dospělých nebude
přihlášen z důvodu nedostatku hráčů.
Žáci trénují každé úterý a čtvrtek od 17:30
hod., přípravka má tréninky každé úterý a čtvrtek vždy od 16:00 hod. a každou středu od
18:30 hod. si veteráni a dospělí jdou také zasportovat. Samozřejmě neustále přibíráme nové kluky i dívky, kteří by se chtěli zapojit do
fotbalového dění.
Vzhledem k tomu, že žáci (r. 2006)
v následující sezóně 2021/2022 již musí hrát
pouze za dorost, tak byl domluven tzv. pakt
s Kostomlaty p. M. a Rtyní, že všichni hráči r.
2006 mohou přestoupit do Kostomlat a budou
hrát za dorost společně s ročníky 2003, 2004 a
2005. Někteří hráči se již zapojili a odehráli
tréninkové zápasy.
Pro fotbalové fanoušky byly k odehrání
v Hostomicích domluveny, po vzájemné spolupráci s FK Teplice, některé tréninkové zápasy z 1. ligy dorostenek WU 18 - zápas s FC
Viktoria Plzeň a FC Slovan Liberec. Dále byl
domluven z 1. ligy starších žákyň WU 15 zápas s FK Neštěmice.

V sobotu 26. 6. 2020 na hřišti v Hostomicích proběhne celodenní oslava výročí 100 let
od založení FK Hostomice, čímž je zvána široká veřejnost.
PROGRAM:
09:00 hod. - utkání mladších žáků Ledvice/
Hostomice vs. mladších žákyň FK Teplice
11:00 hod. - utkání ml. a st. přípravek FK
Hostomice vs. TJ Sokol Košťany
13:30 hod. - utkání SDH Hostomice vs. rodiče fotbalistů a trenéři
15:00 hod. - utkání veteráni FK Hostomice
vs. veteráni FK Teplice
17:00 hod. - utkání starší žáci FK Hostomice
vs. starší žákyně FK Teplice
18:00 hod. - rozlučka dětí se sezónou
2020/2021, výstup skupiny Alibi
21:00 hod. - „Captain Camping“ neboli přespání FK Hostomice na hřišti
V sobotu 21. 8. 2021 od 09:00 hod. bude
pořádán na hřišti v Hostomicích „Memoriál
Václava Zieglera o putovní pohár“ pro ročníky
2008 a mladší. Výhru z loňského ročníku budou obhajovat Černčice, dále přijedou Trmice,
Košťany, Krupka, Most-Souš, Kostomlaty/
Ohníč a Novosedlice.
V současné době se pokoušíme zprovoznit
schody v zadní části hřiště (u dětského hřiště),
kdy toto děláme vlastními silami ve volných
chvílích, kterých moc není. Započalo se natírat
zábradlí do zelené barvy a zároveň se renovují
některé venkovní stoly a lavice.
Uvnitř budovy došlo ke kompletní rekonstrukci kabiny přípravky, kde byla položena
dlažba, byla vymalována a byly vyměněny věšáky na převlékání. V klubovně byla položena
dlažba, byla natažena voda s odpady a došlo
k vymalování klubovny jasnějšími barvami. Na
tomto všem se podíleli především Marek Levý,
Jarmila a Vladimír Krejčovi, Jitka a Martin
Vlčkovi, Pavlína Pokorná a Jiří Pospíšil, kterým patří poděkování celého klubu.
Výše uvedené opravy a rekonstrukce byly
z větší části hrazeny z poskytnutých dotací a
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Fotbalový klub Hostomice
grantů, ze kterých se i podařilo zakoupit teplákové bundy pro všechny dětské kategorie, nové dresy pro starší žáky, tréninkové pomůcky
a v nedávné době se podařilo ze sponzorských
darů nechat vyrobit teplákové soupravy pro
mladší žáky. Pro přípravku se podařilo sehnat
nové dresy, které poskytly stavebniny DEK
Teplice.

kraj podpořil
program „SPORT 2018“
„SPORT 2019“ „SPORT 2020“, poskytnutí
nadačního příspěvku v roce 2019 pod názvem
„Grantový program Gambrinus – Kopeme za
fotbal“, na MŠMT byla získána dotace v programu MŮJ KLUB 2019 a MŮJ KLUB 2020,
Fotbalová asociace ČR.

Sponzoři v r. 2021: Skatt Ohníč, Ideal StanPoděkování patří všem partnerům a spon- dard Teplice, rodina Jelínkova z Hostomic,
zorům FK Hostomice, bez kterých by se ne- Uhelné sklady Háj J.R.H.D., Roman Rytych –
podařilo vylepšování našeho jediného spor- sklenářství Duchcov, Sklenářství-Komplet Litoviště v Hostomicích.
toměřice, Sklenářství Terezín, Stavebniny
DEK Teplice
Partneři: městys Hostomice, obec Světec, město Ledvice, FK Teplice, SK Viktorie LedviZa FK Hostomice - Martin Vlček
ce, FK Teplice, SK Viktorie Ledvice, Ústecký

Hostomická přípravka

Hostomičtí žáci

Akce pro děti
S uvolňováním opatření proti covidu jsme
se rozhodli, že alespoň našim nejmenším občanům uspořádáme dvě akce. První z nich byla tzv. „Čarodějnická stezka“. Konala se
v den, kdy se pálí čarodějnice, tedy 30. 4.
2021. Start pro rodiče s dětmi nebo samotné
děti byl v areálu mateřské školy. Tam dostali
papír s předkreslenou křížovkou, do které se
vyplňovaly odpovědi z kvízových otázek,
umístěných na cestě do Ptačího údolí. Průvodcem na stezce byl pan Martin Vlček, který dohlížel na to, aby nikdo nezabloudil. Každý,
kdo přinesl správně vyplněnou křížovku, dostal sladkou odměnu. Myslím, že se dětem i
rodičům procházka líbila a užili si společně
strávené odpoledne.
Druhou akcí byl Den dětí, pořádaný Městysem Hostomice, na místě bývalého bikrosu

29. května 2021. O zábavu se postarala skupina Dance Mission, která měla pro děti připraveny soutěže, písničky, tanec a cukrovou vatu.
Bylo znát, že účinkující jsou po dlouhé pauze
natěšení a plni elánu do práce a děti to moc
bavilo a nadšeně soutěžily, zpívaly a tancovaly. Byl tam i stánek s cukrovinkami a stánek
malování na obličej, před kterým byla jako
vždy fronta. Fotbalisté připravili několik soutěží, kterými vyplnili čas mezi vystoupením a
pečením buřtů. Hasiči na úplný konec akce
udělali dětem na trávě hromadu pěny, ve které
se vyřádily, a někteří rodiče nemohli své ratolesti dostat domů.
Celý den se vydařil a těšíme se, že budeme
moci takových akcí pořádat víc. Chtěla bych
poděkovat všem, kteří na těchto akcích pomáhali ve svém volném čase.
S pozdravem Lenka Matoušková
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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 2021.
Hostomický zpravodaj vydává a tiskne Městys Hostomice, Mlýnská 158, 417 52 Hostomice, IČO 00266311, tel.
417 825 197. Náklad 250 výtisků. Evidováno pod registračním číslem MK ČR E 19864.

