ZÁŘÍ 2019
ZDARMA

Ročník devátý

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
uplynuly další tři měsíce letošního roku a já
se vám hlásím na stránkách našeho Hostomického zpravodaje. Tento měsíc je prakticky ještě ve znamení končícího léta. Žáci a studenti se
po dvouměsíčních prázdninách vrátili ke školním povinnostem a já jim přeji, aby byl tento
školní rok pro všechny co nejúspěšnější. Toto
mé přání patří zejména i našim prvňáčkům,
kteří se na začátku měsíce stali skutečnými žáky. Hodně sil, ale také zdraví přeji v nadcházejícím školním roce i všem pedagogickým i provozním zaměstnancům naší školy.
Během letních měsíců jsme se snažili pro
občany uspořádat několik kulturních akcí,
vzpomenu Setkání sklářů, které bylo bývalými
zaměstnanci skláren Kavalier kladně hodnoceno, dále pak letošní novinka v podobě letního
kina, která měla mezi občany velký ohlas a
můžu z tohoto místa slíbit, že letní kino pozveme i v příštím roce. Asi největší akcí byl již 8.
ročník „Hostomického strnada“. Na konci srpna se přišlo podívat na tento náš minifestival
více jak 200 diváků, kteří se výborně bavili.
Do konce letošního roku jsou v plánu již tradiční akce: Setkání seniorů, Svatomartinský
lampionový průvod s ohňostrojem a zahájení
adventu rozsvícením vánočního stromu.

Musím poděkovat našemu Sboru dobrovolných hasičů za dobrou reprezentaci našeho
městyse na Mistrovství republiky v požárním
sportu v Ústí nad Labem, kde ženy v našich
barvách obsadily v kategorii štafeta 4 x 100
metrů 4. místo a v kategorii požární útok dokonce 2. místo. Ještě jednou jim k těmto umístěním gratuluji.
K našemu budoucímu kulturnímu domu
mám tyto informace: je vypracovaná studie
využitelnosti objektu, ke které se mohli zastupitelé vyjádřit na posledním zasedání ZM. Po
konzultaci s projektantem necháme vytvořit
oficiální projekt. Poté bude následovat vyřizování všech formalit, které se týkají stavby a
následně vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce a samozřejmě zajištění
finančních prostředků. Budu rád, když se podaří letos zajistit projektové dokumentace na
opravu některých místních komunikací, které
bychom rádi v příštím roce s pomocí dotačních titulů opravili.
Příští měsíc jdu pogratulovat nejstarší občance naší obce, která se dožívá krásných 95
let. Z tohoto místa jí již teď přeji hodně zdraví
a štěstí. Nám všem přeji krásné podzimní dny
a příjemný čas babího léta. Těším se na shledanou na stránkách našeho zpravodaje opět za
tři měsíce.
Ivan Holata
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Zpráva z 5. zasedání zastupitelstva městyse
Dne 16. 9. 2019
Přítomno 11 zastupitelů, 4 omluveni
ZM schválilo:
1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu
2/ Usnesení z minulého zasedání
3/ Zprávu o činnosti Rady městyse
4/ Termín příštího zasedání na 16. 12. 2019
5/ Pronájem pozemků
- pronájem pozemku č. 3/8 o velikosti 18 m2
za účelem vybudování krytého stání pro obytný vůz
- pronájem části pozemku č. 76/24 o velikosti
94 m2 za účelem zahrady
- pronájem části pozemku č. 76/24 o velikosti
82 m2 za účelem zahrady
- cena všech pozemků je 2 Kč za m2, nájemní
smlouvy budou obnovovány každý rok
6/ Prodej pozemků
- jedná se o pozemek č. 551/6 o výměře 221
m2 a pozemek č. 261/4 o výměře 35 m2 v k. ú.
Hostomice. Oba pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001. Kupní cena je stanovena v souladu s usnesením vlády č. 508 ze dne
8. 6. 2016 na 15 360,- Kč
7/ Zřízení věcného břemene
- jedná se o provedení elektrické přípojky pro
pozemek p. č. 399 ve Ferrerově ulici. Na pozemku č. 243/27 bude v hloubce 0,80 m položen kabel v délce 2 m. Jednorázová náhrada je
500,- Kč
8/ Převod částky 10 milionů Kč z běžného
účtu na spořící účet u Oberbank Ústí nad Labem
9/ Zvýšení nájemného
- vzhledem k faktu velmi nízkého nájemného
v našich obecních bytech je vhodné, aby od
1. 1. 2020 bylo nájemné zvýšeno takto:

Standartní kvalita bytu:
z 24,- Kč na 28,- Kč za m2
Snížená kvalita bytu:
z 22,- Kč na 22,- Kč za m2
Byty s dotací
30,45 Kč za m2 ( nelze měnit)
Byty po rekonstrukci vyšší než 100 000,- Kč
40,- Kč za m2
Byty po rekonstrukci vyšší než 200 000,- Kč
50,- Kč za m2
ZM vzalo na vědomí:
1/ Rozpočtovou změnu č. 4 a č. 5
- dle usnesení ZM č. 36/2018 má starosta pravomoc schvalovat rozpočtové změny do výše
1 milionu Kč
- rozpočtová změna č. 4 byla ve výši 204 200,Kč a rozpočtová změna č. 5 byla ve výši
273 000,- Kč. Čeho se změny týkají je
k nahlédnutí na Úřadu městyse Hostomice
2/ Informace starosty o projektu „ Venkovní
učebna“, se kterým radní seznámila nově jmenovaná paní ředitelka ZŠ Hostomice Mgr. Eva
Myslíková
- na tento a jemu podobné projekty byly vypsány dotace až do výše 95% nákladů. Tato učebna
by měla využití i na akce pořádané městysem
Hostomice
3/ Předběžný projekt na „kulturní dům“, který
zastupitelé připomínkovali - chybí bezbariérový přístup, byt pro správce budovy, nesouhlasí
počet oken v patře se skutečným počtem, v dolních prostorách je málo toalet pro ženy
4/ Interpelaci poslance z červnového zasedání
ZM, kterou se starosta i nadále zabývá

Poděkování

Děkuji paní ředitelce a zaměstnancům MaÚprava ordinačních hodin ve stoma- teřské školy v Hostomicích za jejich příjemný
přístup a chování k dětem. Zaslouží uznání za
tologické ordinaci v Hostomicích
jejich odpovědnou práci a za to, kolik toho děti
Úterý 15,00 hod. - 19,00 hod.
naučí. Za to všechno je chválím a moc děkuji.
Středa 8,00 hod. - 14,00 hod.
Dále bych chtěla poděkovat panu Martinu LuČtvrtek 8,00 hod. - 14,00 hod.
káškovi za příjemné vystupování a poctivou
Objednávat se můžete telefonicky nebo zaslá- práci na poště Partner. Další mé poděkování
ním SMS zprávy na telefonní čísla:
patří paní Moflárové a paní Kamrlové za úklid
Ordinace Hostomice
776 701 911
obce a zároveň velkou pochvalu a uznání všem
Ordinace Bílina (sídliště za Chlumem 814)
na úřadě a celému vedení obce.
776 827 021
Marta Křížová, Hostomice
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SDH Hostomice
Po dlouhé době postoupilo družstvo SDH
Hostomice ženy na Mistrovství ČR
v hasičském sportu. První den se nám moc nedařilo. Po běhu na 100 m s překážkami jsme
se umístili na 7. místě. Odpoledne, po odběhnutí štafety 4 x 100 m s překážkami, se nám
začalo dařit. Umístili jsme se na krásném 4.
místě. Celkově jsme byli po těchto disciplínách na 5. místě. Druhý den nás čekala královská disciplína - požární útok. A v této disciplíně se staly ženy SDH Hostomice vicemistryněmi ČR.
Celkově se ženy SDH Hostomice umístily
na 4. místě. Toto umístnění je nejlepší za posledních 30 let Ústeckého kraje na mistrovství
ČR v hasičském sportu. Poděkování patří
družstvu žen, trenéru panu Tomáši Kubíkovi,
vedoucímu družstva panu Jaroslavu Fellerovi,
řediteli HZS Teplice, panu Ing. Adolfu Langrovi za ubytování družstva na soustředění a
všem sponzorům.
Jaroslav Feller, velitel SDH Hostomice

Dar Ústeckého kraje
V sobotu 21. září obdaroval Ústecký kraj
několik jednotek dobrovolných hasičů
v našem kraji. Mezi vybranými SDH byl i náš
sbor. V Chomutově převzal starosta Ivan Holata od zástupců Ústeckého kraje dar pro naší
výjezdovou jednotku dobrovolných hasičů.
Konkrétně se jedná o čtyři kusy dýchacích
přístrojů značky Dräger PSS 4000 v hodnotě
cca 160 000,- Kč. Tyto dýchací přístroje se
stanou součástí výbavy výjezdového vozidla.
Tento vstřícný krok Ústeckého kraje zasluhuje uznání a poděkování. Je patrné, že si váží
práce všech dobrovolných hasičů.

Sportovní úspěchy našich spoluobčanů
Dne 24. 8. 2019 se v lokalitě jezera Milada
u Ústí nad Labem konal již 2. ročník závodů
v triatlonu a kvadriatlonu převážně pro
„hobíky“ všech věkových kategorií (včetně
dětí), pod názvem Miladatlon 2019. Závody
byly rozděleny na triatlon short, middle, long
a kvadriatlon podle délky jednotlivých etap a
druhů sportů. Závodit mohli jednotlivci, ale i

štafety. Motto těchto závodů je „To dáš!“ a
dali to i manželé Jelínkovi, kteří se jako štafeta
umístili na krásném 3. místě. Martin Žofka
obsadil ve své kategorii 1. místo a Michaela
Žofková se umístila na druhé příčce.
Všem gratulujeme a třeba se do příštího
ročníku těchto závodů přihlásí i další odvážlivci. Takže sportujte dál a pochlubte se svými
úspěchy.
Lenka Matoušková
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Základní škola
Vážení spoluobčané,
období letních prázdnin je opět za námi a
vstupujeme do nového školního roku, tentokrát s číslem 2019/2020.
Po dobu, kdy si žáci užívali léta, se ve
škole nezahálelo. Probíhala kompletní rekonstrukce sociálních zařízení pro žáky 2. stupně
a před hlavní budovou byly instalovány nové
informační tabule. Jako každé prázdniny se
škola připravovala na zahájení nového školního roku a opětovný příchod žáků. Pozornost byla také věnována uvítání nových žáčků, prvňáčků.
Prvňáčky a jejich rodiče přivítalo nejen
vedení školy, ale připojili se i starostové Ivan
Holata, Lenka Brandtnerová, Ing. Barbora
Bažantová a zástupce Severočeských dolů
Ing. Štěpánka Bedeková, kteří obdarovali
nové žáčky vybavenými batůžky a drobnými
dárky.
V letošním školním roce budou mít žáci
možnost podniknout mnoho zajímavých činností, od různých zájmových kroužků až po
zážitkovou výuku některých vyučovacích
předmětů. Jednou týdně bude, tak jako minulý školní rok, probíhat výuka anglického jazyka za přítomnosti rodilého mluvčího. Pokračovat bude i logopedická prevence.
V pedagogickém sboru došlo k některým
změnám. Na naší škole začali působit nově
příchozí pedagogové, jeden na 1. stupni, jeden na 2. stupni a nový pan zástupce ředitele
školy. Novým pedagogům přeji, aby ve škole
našli příjemné prostředí a pohodu k práci.

V novém školním roce nás čeká mnoho příjemného, možná pro někoho i méně příjemného: soutěže, olympiády, školy v přírodě, pobytový zájezd do zahraničí, besedy, exkurze, koncerty, výlety, výuka plavání, ale i učení se,
zkoušení, domácí úkoly, referáty, příprava na
testy a písemné práce, dobré i špatné známky,
pochvaly i tresty.
Dovolte mi, abych na závěr vyslovila přesvědčení, že si užijeme i plno legrace a na začínající školní rok budeme všichni rádi vzpomínat.
Do nového školního roku přeji všem žákům,
rodičům a zaměstnancům školy hodně úspěchů,
spokojenosti, pohody a hlavně pevné zdraví.
Mgr. Eva Myslíková, ředitelka ZŠ

Důležité informace
Telefonní čísla:
Kancelář školy
Školní jídelna
Školní družina

417 825 195
417 825 319
604 150 490

Termíny prázdnin:
Podzimní prázdniny 29. 10. - 30. 10. 2019
Ředitelské volno 31. 10. - 1. 11. 2019
Vánoční prázdniny 21. 12. 2019 - 5. 1. 2020,
nástup do školy 6. 1. 2020
Termíny třídních schůzek:
20. 11. 2019 od 16 hodin
22. 4. 2020 od 16 hodin
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Hostomickej strnad
V sobotu 31. 8. se uskutečnil již 8. ročník
našeho minifestivalu „Hostomickej strnad“.
První ročníky začínaly ještě v budově sokolovny, poté bylo místo konání přemístěno před
hasičskou zbrojnici. Poslední dva ročníky jsme
uspořádali v prostoru bývalého bikrosového
hřiště, protože se zde podařilo vybudovat přípojku elektrického proudu. Tento volnočasový
prostor bude dále upravován a bude se využívat i k dalším kulturním akcím.
Letošní ročník lze považovat za nejúspěšnější v jeho historii. Svědčí o tom i počet diváků, který se určitě blížil číslu 250. Výběr účinkujících interpretů byl letos velmi dobrý a návštěvníci se výborně bavili do pozdních hodin.
Brzy se začne s přípravou dalšího ročníku a
budeme si přát, aby se povedl jako ten letošní.

Letní kino
Začátkem léta, konkrétně v sobotu 29. června, jsme poprvé vyzkoušeli novinku, která nám
byla nabídnuta, a to mobilní letní kino. Vybrali
jsme českou komedii „Po čem muži touží“, která se všem přítomným divákům líbila. Proto
jsme se rozhodli uspořádat ještě jedno představení. To proběhlo na začátku nového školního
roku, v sobotu 7. září. Promítala se opět česká,
tentokrát však černá komedie, „Teroristka“.
I tento film se občanům velice zamlouval a
slibujeme, že i v příštím roce se budou
v Hostomicích promítat filmy pod širým nebem. Nejedná se však o levnou záležitost, proto
děkujeme všem, kteří na ni přispěli.

Připravované kulturní akce
Setkání seniorů
Vždy dvakrát do roka pořádáme pro naše milé
občany, kteří se rádi scházejí, Setkání seniorů.
To letošní podzimní připadne na 12. října od
14 hodin opět v klubovně hasičárny. Bude připraveno malé občerstvení a k tanci a poslechu
bude hrát oblíbená Malá muzika, kterou již
všichni dobře znají. Moc se na všechny těšíme.
Svatomartinský průvod
Ten projde Hostomicemi přesně 11. listopadu
v 17 hodin. Jak všichni víme, je tento svátek
spojen s pranostikou, kdy Svatý Martin přijíždí
na bílém koni. Všichni se sejdeme před budovou základní školy a s lampióny půjdeme přes

večerní Hostomice a dojdeme až na bývalé bikrosové hřiště, kde si opečeme buřty a počkáme na závěrečné překvapení. Pro děti bude nachystaný teplý čaj a pro dospělé třeba svařák.
Rozsvícení vánočního stromku
To neodmyslitelně patří mezi nejoblíbenější
akce roku. Spolu rozsvítíme stromek v neděli
1. prosince od 17 hodin. Určitě se můžete těšit
na české vánoční koledy, které vám zazpívají
děti ze základní a mateřské školy, jakožto na
vánoční cukroví upečené našimi zastupiteli a
zastupitelkami. V loňském roce se líbila soutěž
„ O nejlepší vánočku“, tak bychom ji letos rádi
zopakovali. Jen doufáme ve větší účast soutěžících. Na všechny akce jste srdečně zváni!
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Milí přátelé, vážení čtenáři,
babí léto je v plném proudu a tak mi dovolte
shrnout prázdninové zážitky Hostíku. Léto začalo každoročním výšlapem na Bořeň. Po
dlouhé době jsme tak navštívili také Chatu pod
Bořní, kde se opět začala vařit výborná jídla.
Byla to tak trochu příprava na tábor.
Tento rok jsme udělali výjimku a vyrazili
již v neděli 30. 6. Na tomto místě bych ráda
poděkovala vedení VoZP za finanční dar, určený malým dobrodruhům. Tématem byla Fantastická zvířata a hledali jsme je, letos naposledy, v Opárně. Táborníci museli plnit různé disciplíny, a protože nám počasí opravdu přálo,
využili jsme i bazény. Je nám všem moc líto,
že se do tohoto malebného údolí už nepodíváme, protože jsme byli zvyklí na super servis
pana Lébra. Tábor končí a tak jsme byli nuceni
najít si nové místo pro naše budoucí prázdninová dobrodružství. Nový objekt se nachází na
Moldavě. Již jsme domluveni s manželi Cucovými na termínu tábora pro příští rok. Majitelé
Moldavské Šatlavy se na nás velmi těší a již
letos jsme si nanečisto vyzkoušeli, co všechno
se dá zažít na horách. Tímto bych chtěla poděkovat paní Vlastě Maderové, výborné kuchařce
a skvělé kamarádce za to, že se o nás starala na
Moldavě jako o vlastní. S hledáním nového
objektu nám pomohla teplická Květina. Náš
partner na příměstských, ale i pobytovém táboře. Děti z různých míst částí okresu Teplice, si
užívaly jednodenní výlety. Navštívili jsme například Doubravskou horu vláčkem Humboldtem, 3D bludiště v Oseku, vyhlídkovou věž
ledvické elektrárny, Pohádkové muzeum
v Duchcově….

strana 6

Konec prázdnin jsme využili k cestě do rodinného parku Mirákulum. Akce se zúčastnilo
téměř 60 dětí a dospělých. Někteří byli poprvé
a o to víc nás tento výlet těšil. Každý si zde našel něco pro sebe. Nekonečná zábava pro děti
ve vodě, pod zemí, na kolejích, skákacích hradech, v bludištích…., ale také výborná káva,
různé druhy zmrzliny, výtvarné dílny a krásné
počasí si pochvalovali hlavně dospělí. Myslím,
že ti ale hlavně ocenili objednaný autobus. Na
tomto místě bychom opět chtěli všem poděkovat. Za to, že s námi sdílíte naše sny a plány. Že
si o víkendech najdete čas a jdete s námi po
hlavě do všech akcí. Vězte, že toho ještě nemáme dost a tak i další sezónu v Hostíku považujte za otevřenou. Všichni jsme odpočinutí a tak
můžeme naplno pracovat.

Rádi bychom poděkovali městysu Hostomice za rekonstrukci toalet. Velmi nám to pomohlo zlepšit hygienické podmínky v Hostíku. A co
nás letos čeká?
Již zavedený dramatický kroužek každé
pondělí od 13.35 do 14.45 pod vedením Mgr.
Marcely Husákové. Začínáme již 23. 9.
Pravidelně vystupujeme na různých společenských akcích a letos bychom rádi navázali spolupráci také s místní mateřskou školou. Kroužek je vhodný pro žáky od 1. až do 9. třídy ZŠ.
Všechny zveme na pravidelné setkávání maminek s malými dětmi každou středu od 16 – 18
hodin. 1. setkání proběhne již 18. 9.
Každý čtvrtek tvořivé odpoledne od 16 – 18.30
hodin, začínáme 19. 9.
V případě, že byste se k nám chtěli přidat,
dveře jsou otevřené a my budeme vděčni třeba
za nové aktivity.
Za zrelaxovaný tým Mgr. Marcela Husáková

Září 2019

www.hostomice.eu

strana 7

Novinky z mateřské školy
Hurá, už jsme připraveni! Těšíme se na nové kamarády, na hry, na zábavu, ale také na
nové poznatky a informace. Ale letošní příprava byla náročnější. Voda při prudkém dešti
natekla i do části provozního pavilonu školy.
Museli jsme zajistit nové podlahové krytiny a
vše řádně vyčistit. Poděkování patří zaměstnancům školy za vstřícnost a ochotu.
Letošní vstup do školního roku byl poměrně klidný, děti se brzo zapojily do her a činností. Stejně jako v loňském roce jsme ponechali školáky v jedné třídě a to vzhledem
k povinnému předškolnímu vzdělávání.
V tomto školním roce se především zaměříme
na poznávání sama sebe, vlastních zájmů,
možností a potřeb. Na vztahy s ostatními kamarády, na spolupráci, spoluodpovědnost a
toleranci. Dále na plnění cílů environmentální
výchovy, především na pochopení, že prostředí je všechno kolem nás – lidé, společnost i
příroda. Budeme se učit odpovědnosti za důsledky svého chování ve vztahu k přírodě i
k ostatním lidem.
„Všem se nám tu dobře žije, vždyť
jsme školka harmonie“

Naplánované akce školy:
- divadelní představení v MŠ
- vánoční besídka
- dětský karneval
- návštěva planetária
- návštěva regionální knihovny
- výlet na hrad Kostomlaty
- jiné dle možností školy

Důležité informace:
Provoz MŠ : 6,00 – 16,00 hodin
Úplata za vzdělávání: 200,- Kč na měsíc
Stravné: 30,- Kč na den
Mgr. Mirka Jelínková, ředitelka MŠ

Místní knihovna
Milí čtenáři, po čase prázdnin a dovolených
je místní knihovna opět v normálním provozu.
Otevřeno je dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek od 15 do 17 hodin. Nakoupila jsem pro vás
nové knihy, zapůjčeny máme i výměnné soubory knih z Regionální knihovny Teplice. Pokud budete potřebovat něco vyhledat na internetu nebo okopírovat, jsou tu k dispozici dva
počítače pro veřejnost.
Chtěla bych pro vás uspořádat výměnnou
burzu knih. Pokud doma máte zachovalé knihy, které nemáte komu věnovat a je vám je líto
vyhodit, přineste je během měsíce října do knihovny. Přijímat budu pouze nepoškozené knihy, maximálně však 10 kusů od každého obča-

na. V listopadu si pak můžete přijít prohlédnout a vybrat knížky, které vás zaujmou a odnést si je domů. Za knihy se nebude vybírat
žádný poplatek! Ze zbylých knih budou vytrhány listy a odvezou se do sběrných surovin.
Byla bych moc ráda, aby se do této burzy
zapojilo co nejvíce občanů!
Mgr. Jana Holatová, knihovnice
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Fotbalový klub Hostomice
V polovině srpna jsme uspořádali Memoriál Václava Zieglera o putovní pohár, kterého
se zúčastnily týmy z Ohníče, z Kostomlat, z
Kladrub a smíšený tým veteránů, dorostu a
dospělých z Hostomic. Putovní pohár vyhrál
tým z Ohníče, následoval tým z Kladrub,
Kostomlat a následně z Hostomic. V současné
době se již hrají mistrovské zápasy dospělých
i dorostu, kdy do týmů přišly nové tváře a
smíšený tým dorostu z Hostomic a z Kostomlat již doplňují někteří starší žáci.
Starším žákům začala sezóna 4. 9. 2019 v
Chabařovicích, přičemž hrají na Ústecké straně. Na nováčka v dané soutěži si musí zvykat
na větší hřiště a na kvalitnější soupeře. Sloučení mladší žáci z Ledvic a Hostomic započali
sezónu rovněž 4. 9. 2019 v Meziboří, kdy hráli s týmy z Mostecka, Teplicka a Ústecka.
Všichni žáci trénují společně každé úterý v
Ledvicích od 17:00 hod. a každý čtvrtek v
Hostomicích rovněž od 17:00 hod.
Naše starší přípravka absolvovala 31. 8.
2019 velký turnaj v Chabařovicích nazvaný
„Memoriál Michala Liftnera“. Umístili se na
krásném 3. místě. Podlehli výběrovým týmům
z Německa z Gersdorfu (1. místo) a z Wurzenu (2. místo). Porazili týmy ze Svádova, 2x z
Chabařovic, z Proboštova, z Chuderova a z
Chlumce. Nejlepším hráčem z hostomického
týmu byl vyhlášen brankář Jiří Stehlík. Dále
došlo k nominování pěti hráčů na reprezentaci
okresu Teplice. Jsou to Matěj Nedvěd, Jakub
Fojtík, Miroslav Matějovský, Jiří Pejša a Václav Kratochvíl, což jsou tahouni starší přípravky a mladších žáků.
Starší přípravka (U 12) byla přihlášena do
turnaje nazvaného Ondrášovka Cup 2019/20.

2. 10. 2019 odehrají předkolo v Roudnici nad
Labem proti týmům z SK Roudnice n/L, z FK
Litoměřicko, FK Neratovice - Byškovice a TJ
Slovan Velvary, přičemž z této skupiny postupují do dalšího kola první 2 týmy a mohou
následně změřit síly s týmy z celé republiky.
Starší přípravka zahájila sezónu satelitním
turnajem 7. 9. 2019 v Bystřanech a mladší přípravka zahájila sezónu satelitním turnajem
8. 9. 2019 ve Rtyni. Každý víkend pak budou
následovat další turnaje. Starší i mladší přípravka trénuje každé úterý a pátek od 16:00
hod. v Hostomicích.
Již v loňské sezóně se začala hrát neregistrovaná soutěž předpřípravky nazvaná BAMBINI turnaj, přičemž letos by měly tuto soutěž
hrát děti narozené v roce 2013 a 2014. Těchto
dětí máme prozatím málo, ale i přesto jsme
letošní sezónu 16. 8. 2019 zahájili prvním
BAMBINI turnajem v Hostomicích. Samozřejmě chceme jet i na další turnaj, který by měl
být 16. 9. 2019 ve Rtyni.

Během léta se nám podařilo částečně zrekonstruovat nové střídačky, které budou ještě
doplněny o nové sedáky. Vše je hrazeno z
grantového programu „Gambrinus – Kopeme
za fotbal“. Do zadního prostoru hřiště jsme
navozili zeminu, čímž jsme zčásti vyrovnali
povrch a také došlo k úpravě plochy u nových
střídaček, kde v minulosti ujel svah. Daný
svah se pokoušíme vlastními silami zpevnit,
aby dále neujížděl. Do kabin hostů se již vyrábí lavice a byl dohodnut termín na zrekonstruování podlah.
Pro trénování i na zápasy bylo zakoupeno
60 balónů, byly doplněny dresy a nové tréninkové pomůcky pro hráče i brankáře. Do konce
roku budou vyměněny vstupní dveře do kabin
a všechna okna, následně se započne se stavbou dřevěného oplocení.
Poděkování patří všem partnerům a
sponzorům FK Hostomice.
Martin Vlček
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Z obecní kroniky - doslovný přepis
Hornické hnutí
V okolí Hostomic počalo se s dolováním po
různu asi v 2. polovici 18. století. Dolování
bylo velmi primitivní a nerentabilitní. Skutečný rozvoj hornictví v zdejším kraji nastal v 2.
polovici 19. století. K rozvoji přispěla podstatná změna poměrů politických a stavovských,
rozvoj hospodářský, dopravnictví a rozvoj ve
všech směrech lidského snažení. Nejpodstatněji přispěla k rozvoji hornictví výstavba dráhy
z Duchcova do Světce a dráhy údolím řeky
Bílina z Bíliny do Ústí n/L. Poslední vybudována byla r. 1873 a 1874 a odtud datuje se rozvoj hornictví.
Důsledkem rozvoje v dolování byl značný
příliv obyvatelstva, které se sem stěhuje
z chudých krajů za chlebem. Tak vzniká u nás
nová třída dělného obyvatelstva – hornictvo,
jehož boj za lepší a lidštější bytí nelze při spisování této kroniky opomenouti.
První stávka hornická byla roku 1882. Trvala 17 dní a hornictvo se v ní domáhalo zavedení 8 hodinové pracovní doby a zvýšení
mezd. Skončila kapitulací dělnictva. Odpovědí
uhlobaronů bylo zavedení nástupu práce na 12
hodin v noci a na 12 hodin v poledne, takže
neměl horník nikdy celou noc ani celý den.
Hostomičtí zúčastnili se této stávky na táboru
u Želének. Výnos o nástupu práce byl po 1
měsíčním trvání zrušen.
Druhou stávkou bylo 8 denní hnutí r. 1893.
Požadavky horníků byly: 8 hodinová doba pracovní, zvýšení mezd a zřízení společné bratrské pokladny. Do té doby totiž měl každý národ svou bratrskou pokladnu. Při stávce došlo
k ostrým zákrokům se strany polit. úřadů. Roku 1900 dne 18. ledna zúčastnilo se naše hornictvo první generální hornické stávky
v bývalém R.U. Požadavky byly: 8 hod. práce
a zvýšení o 20%. Stávky zúčastnilo se 175
tisíc hornictva, nejdéle vydrželo moravskoslezské. Naše hornictvo vydrželo 8 neděl.
Zvláštností při této stávce jest uvésti první zasáhnutí volených zástupců hornických. Výsledkem bylo zavedení 9 hodinové práce od 1.
7. 1902.
Leč už 2. září 1906 opouští dělnictvo znovu

podzemní kobky, aby proklamovalo požadavek zvýšení mezd. Příčinou byly neutěšené
poměry mladistvých horníků na dole Alexandr
v Hrdlovce. Zvláštností v dějinách tohoto hornického hnutí bylo uplatnění stávkových kuchyní, které po celé 3 týdny podávaly horníkům obědy. V roce 1908 dne 16. června odebralo se hornictvo, které v ten den nesfáralo do
Mostu na tábor, aby zde manifestovalo za zvýšení penzijní základny. Výsledkem bylo zřízení zvláštního jubilejního fondu (60 let panování byv. Cís. Frant. Jos.) pro dozorce a pomocné zřízence.
V roce 1912 znovu hornictvo požaduje zavedení 8 hodinové doby pracovní, zvýšení
mezd a dodání potřebného hornického nářadí
správami dolů. Stávka trvala od 19. 3. do 5. 4.
a v Hostomickém rayonu zachvátila 3 šachty.
I v tomto zápase dosáhlo hornictvo částečného úspěchu. Zaměstnavatelé se uvolili dodávati hornictvu potřebné nářadí. Zvýšení mezd
a zavedení 8 hod. doby pracovní dosaženo nebylo. Leč téhož roku, a sice 20. července bylo
horníky znovu žádáno zvýšení starobní renty.
O požadavku jednalo se na valné hromadě bratrské pokladny a není bez zajímavosti, že při
jednání hájí zástupci českých horníků svých
požadavků jazykem mateřským.
V jednání dosaženo dohody. Při bratrské
pokladně zřízen zvláštní provisní fond pro horníky. Sídlo měl v Horním Litvínově.
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Foto pro pamětníky - bývalá kolonie
Kolem roku 1918 nechal majitel sklárny Max Mühling postavit dělnickou kolonii pro své zaměstnance. V té době měla sklárna Hostomice 1 400 zaměstnanců a roční výroba byla 24 milionů kusů lahví. K tomu je třeba poznamenat, že ruční výroba lahví vyžadovala značný počet sklářů a jejich pomocníků. Potřebné skláře najímali Mühlingové v sousedním Německu a nikoli
v tuzemsku, aby zmátli konkurenci.
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Povinnost čipování psů od 1. 1. 2020
S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č.
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů s účinností
od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen
elektronickým čipem.
Povinně by se měli čipovat všichni psi,
nejdříve však ve věku kolem půl roku, v době
prvního očkování proti vzteklině.
Výhody čipování

zaběhnutý pes se rychle vrátí k majiteli

při odcizení psa se snáze prokáže jeho
vlastnictví

lepší průkaznost identity psa

snadnější monitoring chovu psů

lepší dohledatelnost majitele v případě
nutnosti postihu za týrání zvířat

umožnění kontroly psů při prodeji

usnadnění situace kontrolních orgánů
při potírání množíren

snadnější
vycestování
se
psem
do zahraničí (ve většině evropských států již povinné čipování psů platí)

datum. Jednoduše přivedete svého psa
k veterináři, ten mu vpraví mikročip pod kůži
na krk za levé ucho pomocí speciálního jednorázového aplikátoru a váš pes je načipován.
Pečlivý veterinář poznačí číslo mikročipu nejen
do průkazu zvířete, ale i do své evidence psích
pacientů. Pak už je další postup na vás.
Jak získat zápis v registru?
V momentě načipování víte ovšem jen vy
a váš veterinář, že čipovaní psi evidovaní
v registru se vrátí k majiteli velmi rychle. Daný
mikročip je spojen právě s vaším zvířetem.
Zdaleka to tedy neznamená, že ztratí-li se váš
načipovaný pes, snadno ho naleznete. Nikdo si
čip vašeho psa nespojí ani s vaším jménem ani
s vaším telefonním číslem, dokud svého psa
a jeho čip nezaregistrujete do některého
z aktuálních registrů psů.
Po označení psa mikročipem doporučujeme
všem majitelům psů zaregistrovat se v Národním registru majitelů zvířat
www.narodniregistr.cz/o-nas.php
Teprve po zeregistrování plní mikročip
funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí. Mikročip sám
o sobě nemá vloženu žádnou informaci vyjma unikátního čísla. Proto až při srovnání
s databází poskytne všechny potřebné informace veterinářům nebo bezpečnostním složkám,
jak vás jako majitele ztraceného psa vyhledat
a zkontaktovat.

Pes může mít místo čipu tetování
Pokud je váš pes tetovaný, není nutné jej
i čipovat. Tetování však musí být čitelné
a souhlasit s údaji, uvedenými v průkazu původu. To znamená, že nečitelné tetování nebo
jakékoli jiné (např. z útulků, u psů bez PP
apod.) než od řádných chovatelů se neuznává.
Tetování se provádí výhradně na žádost
chovatele pouze štěňatům do šesti týdnů věku Kolik stojí čipování?
Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje
dle údajů ČMKU (Českomoravská kynologicmezi 120 - 450 Kč a závisí na typu čipu. Co
ká unie), které posléze slouží k vystavení PP.
se jeho aplikace týče, veterinární lékaři si za ni
účtují 300 - 550 Kč. Životnost čipů se odhaduje
Čip sám o sobě je jen číslo
Svého psa můžete nechat čipovat pochopi- na 25 let.
telně již nyní. Nemusíte čekat na konkrétní

Kastrace koček na území Hostomic
Upozorňujeme občany, že v naší obci stále
probíhá bezplatná kastrace koček a kocourů.
Vykastrovat vám necháme domácí i potulné
kočky, které přinesete na Úřad městyse Hostomice v přepravce. Tu si u nás můžete zapůjčit.
My zajistíme odvoz k veterináři a následné
vrácení majiteli.
Hlaste se na Úřadu městyse nebo volejte na
tel. čísla 417 825 197 nebo 773 553 042.
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Nejrozkvetlejší okna v obci

Výstava – šikovné ruce našich občanů
Obec Světec pořádá pro občany z Ledvic, 
Bžan, Ohníče, Kostomlat a Hostomic výstavu 
pro občany, kteří mají chuť vystavovat své vý- 
robky, fotografie, sbírky nebo ukázat spoluobčanům své zájmy a záliby.
Zájemci o výstavu se mohou přihlásit na
Obecním úřadě Světec. Výstava bude zahájena
4. 11. 2019 v galerii Vojtěcha Preissiga.

Inzerce
Poradenská činnost v oboru nemovitostí
Realitní činnost
Administrativní a hospodářská činnost
Jana Vršková
Za Chlumem 797
tel. 732 522 103
e-mail: jana.vrskova@email.cz

Seznam registrů čipovaných zvířat na území ČR
www.narodniregistr.cz
info@narodniregistr.cz
Český registr zájmových zvířat a majitelů, WINVET, s.r.o. Evropská 116/655, 160 00 Praha 6
www.czpetnet.cz
czpetnet@czpetnet
Centrální evidence zvířat a věcí, DATAK, s.r.o., oddělení evidence, Okružní 592, 280 02 Kolín
www.identifikace.cz
evidence@datak.cz
BackHome registr zvířat, GS Partners, s.r.o.., Počernická 96, 108 03 Praha 10
www.backhome.cz

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 2019.
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.

