BŘEZEN 2018
ZDARMA

Ročník osmý

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
opět Vás vítám na stránkách letošního prvního
vydání našeho zpravodaje, jehož prostřednictvím bych Vás rád informoval o důležitých
událostech v naší obci.
I tento rok pro Vás připravujeme různé kulturní akce. Novinkou je, že při pořádání některých z nich budeme úzce spolupracovat
s místními organizacemi a to především
s Hostíkem, SDH Hostomice a FK Hostomice.
Mám za to, že je to krok správným směrem.
Po několika letech se podařilo pronajmout
prázdné bistro na náměstí, ve kterém vznikla
prodejna lahůdek a pošta Partner. Tuto změnu
jsem, stejně jako mnozí z Vás, uvítal a jsem
nesmírně rád, že tím byla zažehnána hrozba
uzavření místní pošty.
Další dobrou zprávou pro občany je, že zastupitelstvo městyse schválilo nákup nemovitosti č. p. 2 na Školním náměstí - Bistro Sentenský, kde by v budoucnu mohly vzniknout

prostory pro zasedání zastupitelstva, zázemí
pro VPP, skladovací prostory a především
společenský sál, který u nás velmi chybí. Snad
již příští rok by se tam mohlo konat několik
společenských akcí, včetně plesů.
V letošním roce, bohužel, čeká naši obec i
jedna nepříjemná skutečnost, která se dotkne
Školního náměstí a dále ulic Mlýnská, 5. května, Vrbenského a Husovy ulice. Firma ČEZ
bude měnit kabely vysokého napětí, které jsou
uloženy v zemi. Přesný začátek prací není ještě znám, ale předpokládáme, že akce proběhne
během jarních měsíců.
Našim fotbalistům, dospělým, žákům i přípravkám bych chtěl popřát úspěšné dokončení
sezóny, našim hasičům co nejlepší umístění na
různých soutěžích, kterých se zúčastní.
Všem spoluobčanům přeji krásné prožití
velikonočních svátků a dětem bohatou pomlázku.
Ivan Holata
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Zpráva z 1. mimořádného zasedání Městys Hostomice, ve spolupráci se společností
zastupitelstva městyse - 15. 2. 2018 Marius Pedersen a. s. vybavené speciálními náPřítomno: 13 zastupitelů, 2 omluveni
ZM schválilo:
- umístění inženýrské sítě firmy Kongresové
centrum ILF na pozemku č. p. 110/15
- záměr odkoupit nemovitost na Školním náměstí č. p. 2 za 3 000 000,- Kč

dobami pro sběr nebezpečných odpadů, nabízí
občanům:

Bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Tato akce se uskuteční v sobotu 28. 4. 2018 dle
stanoveného harmonogramu:

Zpráva z 2. zasedání zastupitelstva Vrbenského ul. - zub. ordinace 12,00 – 12,10 hod.
Čapkova ul. - točna
12,15 – 12,25 hod.
městyse - 19. 3. 2018
Přítomno: 11 zastupitelů, 1 omluven, 3 neomluveni
ZM schválilo:
- rozpočtovou změnu č. 1 ve výši 1 951 245,- dodatek č. 2 ke statutu měst a obcí mikroregionu Svornost
ZM pověřilo:
- starostu pana Ivana Holatu k podpisu memoranda o vzdělání v našem regionu
ZM vzalo na vědomí:
- výroční zprávu za rok 2017 o podávání informací podle zákona 106/1999 Sb.

Havlíčkova ul. - u trati
Palackého x Jiráskova
Husova ul. - točna
Školní nám. - garáže
Duchcovská ul. - kontejnery

Cena vody pro rok 2018

Činnost místní knihovny v roce 2017

Severočeská vodárenská společnost a. s.
(SVS) vyhlašuje cenu vody (vodné a stočné)
na rok 2018 v regionu působnosti společnosti.
Za 1000 litrů vody obyvatelé severočeského
regionu zaplatí v příštím roce jen o 37 haléřů
více než v roce 2017, což představuje zvýšení
o pouhých 0,4 %, zatímco se dlouhodobá míra
inflace pohybuje kolem 2,5 %. Severočeská
vodárenská společnost cenu vodného a stočného pro rok 2018 na úrovni 98,67 Kč za metr
krychlový vody.

K 31. 12. 2017 byl stav knižního fondu celkem 5 532 knih. Za loňský rok bylo nakoupeno
124 nových knih a odepsáno 264 poškozených či
zastaralých knih. V knihovně je zaregistrováno
75 čtenářů, z toho je 37 dětí do 15 let. Během
roku si čtenáři vypůjčili 1854 knih - dospělí čtenáři 111 titulů naučné literatury a 991 kusů krásné literatury. Děti si přečetly 85 knih naučné literatury a 380 knih krásné literatury. Periodik, tzn.
časopisů, se vypůjčilo 287 výtisků. V rámci výměnného fondu z Regionální knihovny Teplice
bylo k dispozici 202 svazků knih.
Naše knihovna má i vlastní webové stránky,
na kterých se nachází i elektronický katalog knihovny. Loňského roku navštívilo tyto webové
stránky celkem 169 návštěvníků. Počet vstupů do
elektronického katalogu z prostoru knihovny byl
14x a mimo knihovnu celkem 96x. V prostorách
knihovny se nacházejí 4 studijní místa a jsou
k dispozici 2 počítače pro veřejnost, které jsou
napojeny na internet.

Cena Kč/m3
Voda pitná (vodné)

bez DPH

vč. 15% DPH

43,46

49,98

Voda odkanalizovaná 42,34

48,69

(stočné)
Celkem cena vody

85,80

98,67

12,30 – 12,40 hod.
12,45 – 12,55 hod.
13,00 – 13,10 hod.
13,15 – 13,25 hod.
13,30 – 13,40 hod.

Přijímány budou následující druhy odpadů:
léky, masti, roztoky, zbytky starých barev, všechny druhy baterií, olejové filtry, domácí chemikálie, zářivky, motorové oleje, zaolejované předměty, vyřazená zařízení, pneumatiky z osobních vozů a kovy
Prosíme občany, aby na uvedená místa nedávali jiný druh odpadů. Nebude odvezen a způsobí nepořádek v obci!
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Turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 6. ledna 2018 se v tělocvičně základní školy uskutečnil 2. ročník turnaje ve
stolním tenisu. Sportovního odpoledne se zúčastnilo celkem 16 lidí - 4 muži, 4 ženy a 8 dětí. Těší nás, že se letos této akce zúčastnilo více
dětí do 15 let, než tomu bylo v loňském roce.
Po úvodních rozehrách a rozlosování do
skupin mohl turnaj začít. Všichni se snažili podat co nejlepší výkony, a tak byla k vidění
spousta dlouhých a zajímavých výměn.
V kategorii mužů zvítězil Ondřej Smil, v
soutěži žen vybojovala 1. místo Věra Hrůnková a z dětí byl nejlepší Tomáš Pokorný.
Tato soutěž se opravdu vydařila, takže budeme v pořádání podobných akcí pokračovat i Hrálo se na čtyřech stolech a tak mělo sportovnadále. Těšíme se na větší účast našich občanů! ní klání opravdu rychlý spád. A přišli i diváci!

Připravované kulturní akce
Náš zpravodaj je čtvrtletní a doba, která
uplyne mezi jednotlivými čísly, je zatraceně
krátká. Alespoň mně to tak připadá. Chtěla
bych vás prostřednictvím těchto řádek informovat, a tak trošku naladit na nadcházející kulturní akce, které jsme nachystali jak pro děti,
tak i pro dospěláky.
Jak jistě víte, městys stále nedisponuje prostory, ve kterých by se daly uspořádat maškarní
plesy, plesy pro dospělé a různá jiná setkání.
Usilovně na tom pracujeme a doufám, že se to
brzy změní. Zatím musíme pořádat akce pod
širým nebem nebo menší setkání, jako třeba
posezení seniorů v prostorách hasičárny. První
letošní setkání seniorů se uskuteční 31. 3. 2018
od 14 hodin právě v prostorách hasičárny. Hrát
bude k poslechu i tanci Malá muzika, která je
mezi našimi seniory velmi oblíbená.
Další připravovanou akcí je pálení čaroděj-

nic, které se bude konat jako vždy v prostorách
pod dětským hřištěm 30. 4. 2018.
Pro ty, kteří mají rádi kola, jsme uspořádali
jarní cyklovýlet. Vyrazíme 19. 5. 2018. Trasu
je potřeba ještě doladit, ale určitě nebude chybět dobrá nálada a chuť poznat naše okolí.
Koncem května, přesněji 26. 5., máme v plánu
uspořádat Obecní slavnost spojenou s Dnem
sklářů a pozvat na ni rodáky a lidi spojené
s fungováním hostomické sklárny.
Abychom také nezapomněli na naše nejmenší, plánujeme pro ně tak jako každý rok
uspořádat Den dětí, tentokrát ve spolupráci se
všemi složkami, které v Hostomicích fungují,
tzn. s Hostíkem, hasiči a fotbalisty.
Věřím, že se letos kulturních akcí zúčastní
ještě více lidí, a že politika nerozdělí lidi tak,
že nebudou mít chuť se bavit.
S přáním krásného jara Lenka Matoušková

Výzva čtenářům zpravodaje
Opakovaně vyzýváme čtenáře našeho zpravodaje, kteří mají k historii Hostomic nějaké
materiály, např. dobové fotografie, pohlednice,
texty či jakékoliv předměty související s naší
obcí, aby je laskavě zapůjčili Úřadu městyse
Hostomice.
V rámci oslav 100. výročí založení ČSR bychom chtěli doplnit chybějící informace do naší kroniky, v níž zápisy končí rokem 1947.

Březen 2018

www.hostomice.eu

strana 4

Opravdu nám není lhostejné, jak to u nás vypadá!

Denně se v naší obci uklízí nepořádek po obča- Proč někdo povalil a rozebral kontejner na vynech, kteří nevědí, že odpadky patří do koše!
řazený elektroodpad? Co asi hledal?

Takto parkují někteří řidiči na náměstí u parku. Trávník u obrubníku se asi nevzpamatuje.

Odpadků se lidé zbavují různým způsobem.
Položí je ke kontejnerům, nechají je u chodníku, pneumatiky odvezou někam do přírody.
Vždyť on to za ně někdo uklidí, že?

Je Jiráskova ulice tak úzká, že se musí jezdit i
po trávníku? Jak se tady asi bude sekat tráva?
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Základní škola
Letošní zima byla poněkud zvláštní. Po začátku nového roku, kdy jsme si mysleli, ţe zima vlastně asi uţ ani nebude, jsme se od poloviny února aţ do prvního březnového víkendu
dočkali zimy téměř arktické. Naštěstí jsme ve
škole toto období „přeţili“, i kdyţ nám řada
dětí i učitelů onemocněla. Výuku jsme zajistili
díky velké obětavosti zbývajících pedagogů,
kteří, i kdyţ ne vţdy úplně fit, pokračovali
v pedagogickém procesu. Za to jim patří velké
poděkování. Svým způsobem bylo i štěstí, ţe
od 19. do 23. 2. 2018 byly jarní prázdniny, a
tak se mohli jak děti, tak i učitelé z různých
druhů nachlazení vyléčit. Na tyto problémy
pak navázaly další zdravotní potíţe ve formě
střevních chřipek. Uţ jsem uvaţoval o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 7. aţ 9. 3. Ale
protoţe jsme opravdu zodpovědní, rozhodl
jsem se toto volno nevyhlásit. Vím, ţe bychom
tím způsobili zákonným zástupců dětí problém, kam své děti umístit. Nyní to vypadá, ţe
paní Zima dovládla a všichni se jiţ těšíme na
jaro.
Jarních prázdnin jsme vyuţili k realizaci
výměny lina ve třech třídách v prvním poschodí hlavní budovy a celkové údrţbě a úklidu
školy. Hned po těchto prázdninách jsme zrealizovali instalaci dalších dvou interaktivních dataprojektorů do prvostupňových tříd ve staré
budově. V současné době jsme vybaveni touto
technikou s výjimkou tří tříd. Tam, pokud bude dostatek financí, plánujeme instalaci
v průběhu letních prázdnin. Dalším krokem ke
zlepšení prostředí bude montáţ nových interiérových dveří ve staré budově, které by měly
být dodány někdy do konce dubna 2018. Kromě těchto dveří budeme na této budově postupně vyměňovat venkovní dveře za plastové
a o letních prázdninách zde chystáme rekonstrukci dvou WC v prvním poschodí.
A nyní něco o pedagogických věcech. Pedagogický sbor je plně stabilizovaný. Noví pedagogové jsou přínosem pro náš učitelský
sbor. To samé mohu říci o nové paní vychovatelce. Školní druţina pracuje velmi dobře a děti
mají nyní prostor i na pohybové činnosti v naší
tělocvičně. Dne 28. 3. 2018 pořádáme projekt
„Jarní zpívání“, kterým naváţeme na

„Vánoční zpívání“. Opět se sejdeme v 11.30
v přízemí hlavní budovy a zazpíváme si několik
písní, abychom spolu přivítali jaro. Všichni rodiče či prarodiče jsou srdečně zváni. Ihned druhý den 29. 3. 2018 děti zahájí Velikonoční
prázdniny, a tak se jim určitě bude zpívat o to
lépe.
Ve dnech 12. a 13. 4. 2018 pak proběhne zápis dětí do 1. tříd. Tak jako již tradičně první den od 13.00 do 17.00 a druhý den od
13.00 do 15.00.
Na děti budou čekat i drobné dárky, které nyní
vyrábí jejich budoucí starší spoluţáci.
A na závěr mi dovolte, abych vám jménem
všech zaměstnanců Základní školy Čestmíra
Císaře popřál krásné období jara, plného nové
síly a radosti.
Mgr. Aleš Ţák

Sportovní akce

Naše škola se pravidelně zúčastňuje sportovních akcí pořádaných ASŠK Teplice. V letošním školním roce byli naši ţáci a ţákyně na
turnajích v přehazované, florbalu, vybíjené a
halové kopané. Po odehrání okrskových kol v
Bílině, kde jsou našimi soupeři ţáci mnohem
větších „městských“ škol, jsme ve třech případech postoupili do okresního finále mezi pět
nejlepších škol okresu Teplice.
Naposledy se naši kluci z 8. a 9. třídy umístili na 3. místě na turnaji v halové kopané.
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Mateřská škola
Zdravíme všechny v novém roce. Tak zase ubíhá další rok a stále se něco děje. Ještě jednou
děkujeme všem, kteří přišli na naši vánoční
oslavu. Připravovali jsme ji s dětmi s chutí a
pečlivě. Trochu nás mrzelo, že se jí nezúčastnily všechny děti a jejich rodiče, protože se konala venku. No, tak třeba příště.
Bohužel, letošní invaze nemocí, která postihla
celou republiku, se nevyhnula ani nám. A to
jak dětem, tak zaměstnancům. Z toho důvodu
se omlouváme za dočasná opatření v úpravě
provozu obou mateřských škol.
Přes všechny obtíže jsme si s dětmi užili i tu
trochu sněhu, která napadla, a uspořádali jsme
si malou zimní olympiádu. Také jsme si vytvořili ledové království, což děti docela bavilo.
Proběhla rovněž produkce pohádek; hlavně ta o
hudebních nástrojích byla hodně poučná.
S předškolními dětmi jsme navštívili výstavu
Lego stavebnic v Teplicích, na kterou jsme jeli
společně s prvními třídami. Děkujeme.
V únoru, na svátek sv. Valentýna, jsme pozvali
do MŠ babičky z klubu seniorů a další setkání
s nimi plánujeme na konec března, před Velikonocemi. A všichni se moc těšíme na jaro.

těšit. Musí toužit. Pak je spokojený. Neboli
hodnotu hrnku s vodou dává ta poušť, kterou
jste předtím prošli. Nic jiného.
Takže, aby děti byly spokojené:
 potřebují zažít hlad, žízeň, zimu, námahu
 potřebují nemít
 a těšit se, jaké to bude, až to mít budou
 potřebují nedostat věci hned
 … a některé nedostat vůbec
 a hlavně musejí mít doma povinnosti
Jinak to nefunguje. Jinak se nudí a ze všeho je
jenom „normálka“, protože se mají dobře pořád. Jak se v tom pak hernajs vyznat? A když
jsme u těch povinností, je potřeba říct, že mozek potřebuje začít brzo. Neboli dítě ve třech
letech by mělo mít doma nejméně dvě povinnosti. Něco, co je jenom jeho. Máma škrábe
brambory a já už startuju, protože slupky odnáším já. Musí pochopit, že aby bylo doma
dobře, musí přispět. Dejte jim práci, dejte jim
povinnosti. Devadesát devět odborníků ze sta
(ten jeden byl zrovna nemocný) doporučuje:
dítě ve třech letech by mělo mít doma nejméně
dvě povinnosti.

Milí rodiče, nezapomeňte, že se blíží zápisy Má?“
dětí do základní školy (12. a 13. 4., vždy od
13.00) a předškoláčci se na ně v mateřské škole
připravují každý den. Je proto vhodné, aby děti
docházely a procvičily si všechno důležité, co
budou pro školu potřebovat.

Mgr. Mirka Jelínková

A trochu poučení závěrem: Výňatek z textu
PhDr. Marka Hermana:
„A novým fenoménem doby je nuda: naši
„milánkové“ jsou věčně nespokojení, a tak nějak otrávení z podstaty. A my k tomu pořádáme
pedagogické konference, abychom objevili, jak
je lépe a radostněji motivovat. Abychom s nimi
proboha svatého aspoň nějak pohnuli. Tak pohodlný svět tady ještě nikdy nebyl. A děti to
jenom zrcadlí, nic víc.
Do areálu MŠ byly nainstalovány nové hrací prvky
Takže?

Zápis do MŠ Hostomice proběhne dne

Já myslím, že zpátky na stromy! Musíme se po- 3. 5. 2018 od 10,00 do 13,00 hodin
dívat, jak to původně vymyslela matka Evoluce.
A ta říká dost jednoznačně: mozek je šťastný, Zápis do MŠ Chotějovice proběhne dne
jen když usiluje. Je to sedm miliónů roků starý
4. 5. 2018 od 10,00 do 12,00 hodin
vzorec. Mozek se prostě musí snažit. Musí se
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Krátká zpráva o činnosti Hostíku, aneb ten
dělá to a ten zas tohle, tentokrát slovy Mgr.
Marcely Husákové.
Milí čtenáři, přátelé a kamarádi,
jaro pomalu přebírá vládu a to je přesně ten
čas, kdy se lidé na sebe začínají víc usmívat a
začínají si jeden druhého všímat. Často se mi
stává, že mě potkáváte na ulici a děkujete mi
za to, co všechno v Hostíku dělám. Zdání však
klame. Jsem pouze jednou součástí skvěle fungujícího týmu lidí, kteří spolu mají úžasné přátelské vztahy. Nikdy bych nezvládla sama
všechno naplánovat, zorganizovat, obvolat,
shánět peníze, vymýšlet program pro děti i dospělé. Prostě nejsem na vše sama.
Od ledna do začátku března u nás proběhlo
mnoho akcí. K těm, na které jsem opravdu
pyšná, byla revitalizace vnitřních prostor herny. Během jednoho víkendu jsme vymalovali,
dali téměř nový koberec, vyprali všechno, co
se dalo, natírali jsme zdi praktickým omyvatelným nátěrem, třídily se hračky. Každý, kdo
mohl, přiložil ruku k dílu. Někdo byl déle, někdo třeba jen upekl bábovku a přinesl toasty.
Prostě každý dělal to, co v rámci svých možností zvládl. Za barvy děkujeme paní Elišce
Kovačové a jejímu manželovi, za sádrokartonové desky, koberec a pomoc s těžkými věcmi
děkujeme rodině Blažejovských a panu J. Hájkovi.
K nejúžasnějším zážitkům února patří jarní
hostíkový tábor. Ve dnech týdenních prázdnin
jsme si užili spousty dobrodružství. Svítili
jsme a topili celý týden, bude to stát fůru peněz, ale nám to stálo za to. Průměrně s námi
každé ráno vyjíždělo za dobrodružstvím 20
dětí. Celý týden vyšel rodiče na 500 Kč. Dopravu hradil Hostík. Navštívili jsme Hasičské
muzeum v Krupce, Lego výstavu v Teplicích,
Mýdlárnu U Zámku, výstavu Terakotové armády v mosteckém muzeu. Děvčata
z dramatického kroužku potěšila babičky a dě-
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dy v Domově pro seniory v Dubí veršovanou
pohádkou O Popelce a zpěvem. Poslední den
prázdnin jsme navštívili Podkrušnohorský zoopark. Zde na nás čekali dva ekologové a jejich
zážitkový program. Děti měly možnost nakrmit
si zvířata, ke kterým se běžní návštěvníci nedostanou.
Největší akcí posledních 3 měsíců však byla
oslava MDŽ. Pořádali jsme ji již podruhé. Živá
hudba potěšila 25 hostomických maminek a
babiček. Domů si odnesly malý balíček
(sponzorský dar SD a.s.) a papírovou květinu.
Na živou hudbu jsme si našetřili ze svých peněz a naše úžasná kamarádka paní Iveta Častoralová zazpívala naživo bez nároku na honorář.
O program se opět postarala děvčata
z dramatického kroužku.

Nebudu vyjmenovávat všechny akce, které
jsme za poslední tři měsíce zorganizovali. Těší
nás váš zájem. V obci se o našem rodinném
centru hodně mluví a to je důkaz, že to tam žije. Nejsme uzavřená skupina. Rádi mezi sebou
přivítáme další rodiny, mladé lidi, kteří se chtějí pobavit nebo pracovat s dětmi a mládeží. Přijďte se podívat, posedět a popovídat si. Sledujte
naše stránky, hledejte plakátky. Rozjíždíme
registraci na letní tábor v Opárně. Letos se bude konat ve dnech 25. – 29. 7. a užijeme si
svátky celého roku v pěti dnech.
Přeji krásné prožití svátků jara a těším se na
další nové zájemce. Za tým Hostíku:
Mgr. Marcela Husáková (Máca)
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Typická velikonoční jídla
Velikonoční jidáše s sebou nesou spoustu
příběhů. Ten hlavní z nich je, že jidáše symbolizují provaz, na kterém se oběsil proradný a zrádný Jidáš, určitě znáte.
Ale protože jsou Velikonoce zároveň svátky
jara, symbolizují konec zimy a začátek nového
života, prolíná se jimi i pohanská tradice, a tak
můžou mít taky symboliku ptáčků, raků, šneků,
housátek, hadů, ježků a třeba i želviček.
Velikonoční beránek nesmí na našem domácím velikonočním stole chybět. Co by to bylo
za pomlázku a svátky bez téhle nádherné
jedlé dekorace?
Nejlepší beránci z těch, co se nepasou na louce,
nýbrž pečou ve formě, mají původ v třeném těstě. Je to jako s bábovkami. Existuje na ně bezpočet receptů. Piškotové, rychlé, šlehačkové,
tvarohové, čokoládové, každý přísahá na ten
svůj, ale skutečné dokonalosti dosáhnete pouze
ruční prací, bez použití kypřícího prášku.
Velikonoční nádivka se v dnešní době připravuje z pečiva nakrájeného na kostky,
zvlhčeného mlékem. Chuť jí dává vařené
maso a samozřejmě něco zeleného.
Do nádivky se dříve dávala především bílá masa. Název hlavička dostala od vařené telecí hlavy, z níž obrané maso bývalo její tradiční součástí. Dnes používáme spíše vařené vepřové či
uzené maso.
Byliny na nádivku se na pár vteřin vloží do
vroucí vody, pak se zchladí v ledové vodě. Nesmí chybět ani vajíčka a koření podle chuti.
Pečení mazance začíná výběrem správných
surovin. Mouka by měla být co nejčerstvější,
stejně jako droždí, které musí být voňavé, čerstvé a světlé. Všechny suroviny nechte dojít
pokojové teploty. Mouku provzdušněte sítem.
Mléko ohřejte na teplotu lidského těla, aby bylo
vlažné. Pak si z mouky, droždí, mléka a trošky
cukru připravte kvásek. Máslo přidávejte jako
poslední surovinu.
Těsto zpracujte do hladkého bochánku, aby v
něm nezůstal přebytečný vzduch. Mazance zůstanou krásně hladké a nepopraskají. Tomu napomůže i naříznutí nakynutého bochánku křížkem, který neplní jen symbolickou roli, ale pomáhá také odvést páru. Mazance nepečte příliš
dlouho, aby nebyly přesušené!
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Z obecní kroniky - Doba okupace 1939 - 1944 (doslovný přepis)
Nový rok 1939 nepřinesl naději českým
hraničářům na brzké osvobození. Politické
události v první polovici roku stále nejasné.
Teprve v pozdějších měsících se politická situace vyjasňuje.
V září 1939 Němci rozpoutali druhou světovou válku. Svět se dává do pohybu. Tato válka
přinesla českému národu mnoho utrpení, ale
také ztracenou svobodu. Češi neviděli jiného
východiska a proto vítali válku jako jediný
prostředek k osvobození, neboť byli přesvědčeni, že Němci válku prohrají. Předtuch vítězství naší spravedlivé věci je posilovala. Snášeli
trpělivě všechna příkoří, která musili zakoušeti
po celou dobu okupace. Němci, jsouce přesvědčeni o neomylnosti svého „führera“, stávali se čím dál nadutějšími a v Hostomicích
hospodařili podle svého.
Všechny spolky české byly jednotným nařízením zrušeny a jejich majetek movitý i nemovitý zabrán. Tímto nařízením byly postiženy
tyto spolky: Tělocvičná jednota Sokol, Dělnická tělocvičná jednota, Jednota proletářské výchovy, Sbor dobrovolných hasičů, Sportovní
klub Hostomice, Dramaticko hudební sdružení, Svaz přátel SSSR, Spolek šachistů a rybářů, Pěvecký kroužek a Spolek socialistických
bezvěrců. Spolek socialist. bezvěrců odevzdal
německému spolku Tlame na hotovosti 17 000
Kč. Národní dům převzala obec do své správy,
do záložny dosazeni němečtí úředníci.
Ve školách se učilo jen německy. České
děti musely navštěvovati německou školu,
protože českých škol nebylo. Nebylo ani českých učitelů, neboť tito odešli do vnitrozemí.
Česká mládež nesměla ve školních zdech ani
na ulici česky hovořit a pro každé české slovo
byla kárána a šikanována. Veřejná obecní knihovna byla zavřena a knihy dány do sklepa na
radnici, kde velká část plísní úplně zničena.
Počátkem roku 1939 byla ještě v Hostomicích
nezaměstnanost. Nezaměstnaní byli vyzváni,
aby si přišli do Bíliny pro podporu. Tuto podporu však pobírali velmi krátce. Dostávali po 9
RM (markách) týdně. Pak všichni ti, kteří pobírali podporu, byli nasazeni na práci do Říše.
Tak bylo postiženo počátkem roku 1939 sedmdesát osob.

Již delší dobu před 15. březnem 1939 Němci
se chlubili, že přijde nyní řada na zbytek ČSR.
Aby české občanstvo v pohraničí se udrželo
v klidu a ve strachu, začali Němci
s represáliemi. Čeští dělníci, kteří chodili do
práce za tmy, byli napadáni a týráni mnohdy i
za přítomnosti německého starosty Hanse
Schmidta. Těsně před 15. březnem Němci vybíjeli okna českým lidem. Velký zástup zdejších i
přespolních Němců táhl Hostomicemi za velikého hlomozu a křiku a vybíjel výklady a okna
českým lidem a obchodníkům. V zástupu voláno: „Juden aus dem Land und Tschechen an die
Wand“. Tak téže noci Němci vytloukli okna
v hostinci U lesíčka a přítomné české hosty
ztloukli. U Karla Dáni železnou tyčí otevřeli
rolo a vloupali se do krámu a vykradli ho. Okna
a výkladní skříně byly vybity též u Berkové a
Hladíka. Po obsazení Němci vnitrozemí přestaly tyto represálie.
Kulturní činnost u českého občanstva nepatrná. Nejspolehlivějším zdrojem posily byla
česká kniha, kterou si občané tajně navzájem
půjčovali. Česká mládež se občas scházívala na
dvoře u Karla Dáni, kde hrávala odbíjenou a
cvičila na provisorních kruzích a hrazdě. Hojně
se politizovalo a již v roce 1939 počíná ilegální
činnost. Poslouchá se zahraniční rozhlas a zakládají se ilegální kroužky, takzvané trojky.
Trojky byly malé skupinky o třech lidech,
z nichž každý z kroužku znal nanejvýše jen dva
odbojníky. Rozšiřovaly se různé zprávy ústně,
někdy i letáky, přecházely se protektorátní hranice a udržoval se kontakt s vnitrozemím. Též
bylo rozšiřováno ilegálně Rudé právo malého
formátu.
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Fotbalový klub Hostomice, z. s.
První větší akcí FK Hostomice bylo
v období od středy 28. 2. 2018 do neděle 4. 3.
2018 zimní soustředění konané ve Sloupu
v Čechách, kam jsme cestovali autobusem, neboť se soustředění zúčastnily také děti z mladší
i starší přípravky a samozřejmě i několik hráčů
dospělých. Ve Sloupu se nejenom trénovalo,
s dětmi jsme také vyráželi na různé procházky.
Kromě toho se zde v daném čase konalo cvičení záchranářů, policistů, hasičů a vojáků. Po
dohodě jsme tak mohli s dětmi pozorovat nácvik záchrany tonoucího v zamrzlém Radvanickém rybníce a podařilo se nám i domluvit
odbornou instruktáž o oživování tonoucího
(dýchání z úst do úst a hrudní masáž), což děti
nejenom zaujalo, ale vše si také vyzkoušely.
Mladší přípravka v letošním roce odehrála
již 2 turnaje v hale v Litvínově (za účasti Mostu, Litvínova, Meziboří, Ervěnic, Teplic a Hostomic). Dále se 30. 3. 2018 zúčastníme turnaje
na umělé trávě v Srbicích, dopoledne se koná
turnaj mladších přípravek, odpoledne starších.
Hráči starších smíšených žáků Kostomlat a
Hostomic již odehráli turnaj v tělocvičně
v Žalanech. Hrálo se zde na 2 skupiny a umístili jsme se na 1. a 2. místě. Na stejném místě
jsme rovněž sehráli přátelské zápasy proti týmu Košťan, týmu mladšího dorostu a starší
přípravky z Kostomlat. Další přátelské zápasy

jsou domluvené na 24. 3. 2018 od 11:00
v Meziboří, a rovněž na 28. 3. 2018 a 4. 4.
2018 (vždy ve středu od 17:00 hod.), kdy na
našem domácím hřišti přivítáme tým Košťan.
Mužstvo dospělých v rámci své přípravy
odehrálo přátelské zápasy proti týmům Lahoště
(5 : 5), Braňan (prohra 3 : 4) a Kostomlat
(prohra 6 : 7). Bohužel, několik hráčů dospělých přestalo hrát fotbal, a proto do jarní sezóny sháníme posily, aby nedošlo k opakování
některých podzimních zápasů, k nimž jsme
museli nastoupit i v 10 hráčích.
Co nejdříve budeme muset opravit střechu u
střídaček, která byla v zimním období poškozena silným větrem. Také se pokusíme opravit
podlahu tribuny, která je opravdu velmi poničená.
FK Hostomice děkuje sponzorům, kteří přispěli v roce 2018 k fungování klubu. Jedná se
především o městys Hostomice, Ideal Standard
Teplice, SKATT Ohníč, Speciální stavby Most,
Stavoren – Taška s.r.o. Ústeckému kraji děkujeme za podpoření projektu na podporu TJ/SK
2016. V současné době probíhá jednání
s dalšími možnými sponzory, kteří by mohli
vypomoci s fungováním klubu, ale také přispět
k jeho dalšímu vývoji a vylepšení.
Za FK Hostomice

Martin Vlček

Dospělí - jaro 2018
Kolo

Datum a čas

Den

Domácí - Hosté

Hřiště

14

24. 3. – 10:15

SO

Proboštov „B“ – Hostomice

UMT Teplice

15

31. 3. – 15:00

SO

Hostomice – Novosedlice

Hostomice

16

7. 4. – 17:00

SO

Dubí – Hostomice

Dubí - Bystřice

17

14. 4. – 15:00

SO

Hostomice - Soběchleby

Hostomice

18

21. 4. – 17:00

SO

Sobědruhy – Hostomice

Sobědruhy

19

28. 4. – 15:00

SO

Hostomice - Háj

Hostomice

20

5. 5. – 15:00

SO

Trnovany – Hostomice

Trnovany

21

12. 5. – 15:00

SO

Hostomice - Bílina „B“

Hostomice

22

19. 5. – 14:00

SO

Osek – Hostomice

Osek

23

26. 5. – 15:00

SO

Hostomice - Oldřichov „B“

Hostomice

24

2. 6. – 14:00

SO

Unčín – Hostomice

UMT Krupka

25

9. 6. – 14:00

SO

Lahošť – Hostomice

Lahošť

26

8. 5. – 17:00 ???

ÚT

Hostomice – Hrobčice

Hostomice
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Starší žáci - jaro 2018
Kolo

Datum a čas

Den

Domácí - Hosté

Hřiště

10

21. 4. – 13:30

SO

Kost/Host – Proboštov

Hostomice

11

28. 4. – 10:00

SO

Skorotice – Kost/Host

UMT Ústí n/L

12

5. 5. – 13:30

SO

Kost/Host – Mojžíř

Hostomice

13

12. 5. – 10:00

SO

Chabařovice – Kost/Host

Chabařovice

14

19. 5. – 13:30

SO

Kost/Host – Rtyně

Hostomice

15

27. 5. – 11:30

SO

Střekov/Brná – Kost/Host

Střekov

16

3. 6. – 12:00

NE

Kost/Host – Chlumec

Kostomlaty

17

9. 6.

SO

volno

18

17. 6. – 10:15

NE

Velké Březno – Kost/Host

Velké Březno

Mladší přípravka - jaro 2018
10

8. 4. – 09:00

NE

Hostomice – Krupka – Kostomlaty

Hostomice

11

14. 4. – 09:30

SO

Srbice – Dubí – Teplice – Hostomice

Srbice UMT

12

22. 4. – 09:00

NE

Hostomice – Teplice – Krupka – Chlumec

Hostomice

13

27. 4. – 16:30

NE

Proboštov – Dubí – Duchcov – Hostomice

Proboštov

14

4. 5. – 17:00

PÁ

Modlany – Novosedlice – Kostomlaty – Hostomice

Modlany

15

12. 5. – 09:00

NE

Rtyně – Duchcov – Srbice – Hostomice

Rtyně

16

21. 5. – 17:35

PO

Trnovany – Rtyně – Hostomice

Trnovany

17

27. 5. – 09:00

NE

Hostomice – Košťany – Duchcov – Chlumec

Hostomice

18

1. 6. – 17:35

PÁ

Modlany – Dubí – Hostomice

Modlany

Starší přípravka - jaro 2018
10

7. 4. – 09:45

SO

Kostomlaty – Hrobčice – Hostomice

Kostomlaty

11

14. 4. – 09:00

SO

Hostomice – Dubí – Proboštov – Sobědruhy

Hostomice

12

21. 4. – 09:45

SO

Osek – Proboštov – Hostomice

Osek

13

29. 4. – 10:00

NE

Rtyně - Hrobčice – Hostomice

Rtyně

14

5. 5. – 09:00

SO

Hostomice – Košťany – Teplice

Hostomice

15

12. 5. – 09:00

SO

Dubí – Kostomlaty – Osek – Hostomice

Dubí - Bystřice

16

19. 5. – 09:00

SO

Hostomice – Srbice - Krupka – Duchcov

Hostomice

17

26. 5. – 09:00

SO

Novosedlice – Sobědruhy – Srbice – Hostomice

Novosedlice

18

2. 6. – 09:45

SO

Dubí – Duchcov – Hostomice

Dubí - Bystřice
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B LA H O P Ř Á N Í
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří oslaví ve 2. čtvrtletí tohoto
roku své životní jubileum a přejeme jim hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti.
v dubnu:
paní Jarmila Vykouková
pan Jozef Kováč
paní Jindra Lísková
paní Olga Wíznerová
paní Krista Macková
Pan Jiří Bartoš
pan Rudolf Zaťko
paní Jana Cipriánová

87 let
72 let
72 let
75 let
76 let
70 let
77 let
71 let

v květnu:
paní Danuše Holomojová
pan Bohumil Krunt
paní Margita Rödlová
paní Jaromíra Sunkovská
paní Eva Beránková
paní Jana Rostová
pan Jaroslav Cmíral
paní Zlata Rödlová
pan Vladimír Černý
pan Mikuláš Oláh
pan Jaroslav Škorvaga
pan Jindřich Krejčí
paní Mája Pospíšilová

71 let
82 let
75 let
75 let
85 let
82 let
75 let
70 let
72 let
72 let
72 let
75 let
77 let

v červnu:
paní Edita Fajglová
paní Milena Hudová
paní Věruška Škorvagová
paní Věra Häuslerová
pan František Koukolík
pan Ervín Koritko
paní Irena Vykoukalová
pan Václav Antropius
pan Bedřich Kieswetter
paní Zdeňka Hejlová
pan Pavel Ullmann
paní Drahomíra Jirsová
pan Josef Pospíšil

71 let
72 let
74 let
74 let
71 let
70 let
70 let
71 let
77 let
71 let
76 let
78 let
79 let

POZVÁNKA
Městys Hostomice Vás srdečně zve na

Tradiční setkání seniorů,
které se koná v sobotu 31. 3. 2018
od 14 hodin v hasičské zbrojnici.
Program i občerstvení zajištěno.

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. června 2018.
Čtvrtletník Hostomický zpravodaj vydává a tiskne Městys Hostomice, Mlýnská 158, 417 52 Hostomice, IČO
00266311, tel. 417 825 197. Náklad 300 výtisků. Evidováno pod registračním číslem MK ČR E 19864.

