ČERVEN 2019
ZDARMA

Ročník devátý

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vítám Vás na stránkách letního čísla našeho
Hostomického zpravodaje. Hned v úvodu mi
dovolte připomenout, že tento měsíc konkrétně 15. 6. 1919 uplynulo 100 let od první
volby do obecní samosprávy. Obecní samospráva měla 30 zastupitelů a po volbách byly
mandáty rozděleny takto: Češi získali 19
míst a Němci 11 míst. Prvním starostou byl
zvolen pan Antonín Šulc. Další porobnosti se
můžete dozvědět v článku o naší historii
v tomto vydání našeho zpravodaje.
V jarních měsících se pro Hostomice stala
jedna důležitá událost. Na žádost stávajícího
ředitele základní školy, který se rozhodl
ukončit svou pedagogickou kariéru, byl vypsán konkurz na obsazení tohoto místa.
Z přihlášených uchazečů byla vybrána paní
Mgr. Eva Myslíková, která pracovala v naší
škole jako zástupce ředitele. Z tohoto místa
bych chtěl odcházejícímu řediteli Mgr. Žákovi upřímně poděkovat za práci, kterou pro

naši školu za poměrně krátkou dobu udělal.
Nadcházejícímu novému vedení školy přeji
hodně úspěchů a zároveň si přeji, aby naše
škola kráčela stejným směrem, jaký naznačil
Mgr. Aleš Žák.
V nadcházejícím letním období vás zvu již
tento týden na letní kino, které jsme objednali
na sobotu 29. června. Setká-li se tato akce
s příznivým ohlasem, tak se na závěr prázdnin
uskuteční ještě jednou.
Dovolte mi z tohoto místa upřímně poděkovat za práci s mládeží našim složkám FK a
SDH. Nejde si nevšimnout výsledků, kterých
zejména v jarním období dosahovali. Děkuji
všem dospělákům, kteří se na tom podílí, a
přeji jim, ať mají z dětí vždy velkou radost.
Závěrem přeji dětem pěkné vysvědčení a
plno krásných zážitků o prázdninách a nám
starším pěknou a zaslouženou dovolenou.
Ivan Holata
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Zpráva ze 4. zasedání zastupitelstva městyse
Dne 12. 6. 2019
Přítomno 12 zastupitelů, 3 omluveni
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- zprávu o činnosti Rady městyse
- pronájem části pozemku č. 259/9 za cenu 2,Kč za 1m2 za rok
- celoroční hospodaření městyse a závěrečný
účet městyse za rok 2018 včetně zprávy o výsledku hospodaření za rok 2018
-závěrečný
účet
městyse
Hostomice
s výhradou
- účetní závěrku za rok 2018

ZM neschválilo:
- vyvěšení záměru prodeje části pozemku č. 145
Zastupitelstvo městyse souhlasí:
- s dodatkem veřejnoprávní smlouvy mezi městem Bílina a městysem Hostomice
- se smlouvou o budoucí darovací smlouvě mezi KÚ ÚK a městysem Hostomice
- s žádostí o dotaci na chodník mezi Hostomicemi a Světcem pod podmínkou, že obec Světec
uhradí 50% nad výši dotace
- s převodem dlužných částek na jinou položku
Zastupitelstvo městyse se seznámilo:
- s rozpočtovou změnou č. 2 a č. 3

Změna v dopravní obslužnosti
Od 1. 7. 2019 dochází ke změně dopravce
na všech autobusových linkách Litvínov - Bílina, kde v současné době dopravu zajišťuje
dopravce ČSAD Slaný s.r.o. Pro naši obec se
to týká linek: č. 498 Teplice - Bílina - Louny,
č. 499 Teplice - Světec - Velvěty, č. 501 Bílina
- Osek - Záluží, č. 503 Bílina - Ohníč - Teplice, č. 505 Bílina - Ledvice - Úpoř, č. 506 Měrunice -Bílina - Lovosice.
Linka č. 498 bude přečíslována na č. 504,
linka č. 499 bude přečíslována na č. 502, linka
č. 503 bude sloučena s linkou č. 505, linka č.
505 bude zrušena a nahrazena č. 503.

Nový dopravce bude uplatňovat stejné
smluvní a tarifní podmínky, tedy integrovaný
tarif Dopravy Ústeckého kraje. To se týká
všech slev pro cestující. Všechny čipové karty i
předplatné jízdenky vydané ČSAD Slaný s.r.o.
budou uznávány i u nového dopravce.

Výsledky třídění odpadu

Místní knihovna

Téměř v každém čísle našeho zpravodaje
vás informujeme o tom, jak zacházet s odpady
a jak důležité je odpad třídit pro jeho další
zpracování.
Městys Hostomice v roce 2018 vytřídil a
předal k využití celkem 22,036 tun odpadu.
V 1. čtvrtletí 5,963 tun, ve 2. čtvrtletí 6,251
tun, ve 3. čtvrtletí 4,727 tun a za 4. čtvrtletí
5,095 tun.
Za toto množství vytříděného odpadu jsme
obdrželi od Autorizované společnosti EKOKOM, a.s. celkem 83 635 Kč. Z této částky se
budou financovat kontejnery v ohradě u oprámu a přistavení kontejnerů na směsný odpad
při jarním úklidu.
Děkujeme všem občanům, kterým není
lhostejné znečišťování našeho životního prostředí a ochrana přírody. Třiďte dál!

Ve čtvrtek 20. 6. 2019 uspořádala naše knihovna pro prvňáčky již tradiční akci Pasování
na čtenáře. Žáci předvedli své čtenářské umění
a paní knihovnicí byli pasováni na čtenáře. Za
odměnu dostali novou knihu "Honzíkova cesta",
kterou na jejich vzpomínku prvního čtení zakoupil městys Hostomice. Knížku si mohou děti
přečíst o prázdninách. V příštím školním roce,
ve druhé třídě, to bude jejich společná první mimočítanková četba.
Vážení čtenáři, blíží se čas prázdnin a dovolených. Knihovna bude během tohoto času otevřena čtyřikrát.
V červenci - čtvrtek 4. 7. a čtvrtek 11. 7. 2019
V srpnu - čtvrtek 22. 8. a čtvrtek 29. 8. 2019
Od září již každé pondělí a čtvrtek od 15 do
17 hodin. Přeji vám krásné léto!
Jana Holatová

Na lince č. 506 Měrunice - Bílina - Lovosice
bude v pracovní dny hlavních školních prázdnin
zrušena rozšířená přeprava jízdních kol. Důvodem je nízký zájem o tuto službu. O víkendech
cyklobus zůstává.
Ivan Holata
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Mateřská škola
Tak se hlásíme naposledy v letošním
školním roce. Uběhl nám opět závratnou
rychlostí. Nyní, v závěru školního roku, se
v mateřské škole stále něco děje. Navštívil
nás chovatel ptactva, aby nám pověděl něco
o životě dravců, ale i zpěvného ptactva. S
předškoláky jsme se vypravili do teplického
Planetária, poučit se o hvězdách a také jsme
se pěkně prošli lázeňským městem.
Všichni jsme pak mohli vyrazit do Pohádkového lesa v Hrobčicích, díky firmě
Prodeco a.s., která nám uhradila autobus.
Naučná stezka a zábavné průlezky se dětem
moc líbily.
Dětský den jsme oslavili sportem a soutěžemi na naší školní zahradě.
Její revitalizovanou část jsme slavnostně otevřeli za přítomnosti pana starosty a zástupce
realizátora - firmy Ekodendra. Za odměny pro
Den dětí děkujeme firmě Jarmily Koukolíkové.
Také za námi do MŠ přijelo sférické kino, což
bylo pro nás něco nového a zajímavého.
Teď už nás čeká jen výlet do ZOO Ústí nad
Labem. Díky firmě SEALL s.r.o. máme opět
dopravu zdarma, takže se svezeme i mašinkou.
V samém závěru června nás čeká rozloučení s
předškoláky a to v námořnickém duchu. A těšíme se na prázdniny! Přejeme všem spoustu
krásných zážitků, pěkné počasí a hlavně žádné
úrazy.
Pěkné léto a ahóój v září!
Mgr. Mirka Jelínková

Oslava Dne dětí
Den dětí je mezinárodní svátek, který se
slaví každoročně 1. června. Letos jeho oslavy připadly na sobotu, což je ideální den
dětem nachystat zábavu a společně s nimi
tento svátek oslavit. Do příprav a realizace
se zapojili hasiči, fotbalisté, Úřad městyse
Hostomice a někteří zastupitelé. Začátek byl
stanoven na 14 hod. odpoledne.
Slunce pálilo, ale dětem to nevadilo a
soutěžily, seč jim síly stačily. Za splnění
každé soutěže obdržely žeton. Když si žetonky nastřádaly, mohly si je u stánku
s odměnami vyměnit za různé sladkosti. Za
10 žetonků dostaly nové sluneční brýle.
Opět jsme objednali paní, která malovala
dětem na obličej. O to je vždy velký zájem,

takže celé odpoledne stála před jejím stolečkem
dlouhá fronta. Po chvilce se z dětí stávaly víly,
princezny, čarodějové a různá zvířátka. Nechyběly ani bytosti ze světa filmu a fantazie.
I když naše hasiče zradila technika a nepodařilo se vyrobit pěnu, ve které by se děti vyřádily, mohli se všichni přítomní osvěžit pod
proudem rozprášené vody.
Občerstvení na hřišti připravili manželé
Krejčovi s rodinou. Nabízeli malinovku zdarma
a také spoustu dalších dobrot.
I když jsem slyšela několik negativních ohlasů na tuto akci, myslím si, že se vydařila a
děti byly spokojené.
S přáním krásného léta Lenka Matoušková
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Základní škola Čestmíra Císaře
Vážení spoluobčané!
Obracím se na vás v čase, který se kvapem blíží k závěru školního roku 2018/19.
Po zralé úvaze vám nyní mohu sdělit, že
jsem se rozhodl ukončit svou pracovní kariéru a tím své působení ve funkci ředitele Základní školy Čestmíra Císaře, pojmenované
po
slavném
hostomickém rodákovi.
Odcházím s pocitem úcty a pokory k této
škole, ke svým předchůdcům, k učitelskému
sboru a všem provozním zaměstnancům.
S pocitem radosti z naplnění funkce, která
mi byla před sedmi lety vedením zřizovatele
s důvěrou svěřena, a kterou jsem dělal rád a
s maximální péčí. Věřím, že čas, který mi
byl pro tuto funkci dán, jsem využil opravdu
poctivě. Ve prospěch našich žáků, jejich rodičů, pedagogů a všech lidí, kteří na fungování školy participovali.
Chci zejména poděkovat zřizovateli školy, panu starostovi Ivanu Holatovi za vynikající spolupráci a podporu našeho vzdělávacího zařízení, tolik potřebného pro kulturní život městyse Hostomice. Rovněž tak děkuji všem starostům Ohníče, Světce a Ledvic, ať už současným nebo těm, kteří ve
funkci starostů působili, za vstřícnost k naší
škole. V neposlední řadě pak musím znovu
poděkovat svému skvělému pedagogickému
sboru za to, kde se naše škola v současné
době nachází a v jakém stavu je úroveň zdejšího výchovně vzdělávacího procesu. Jsou to
opravdu lidé na „svém místě“. Nesmím ale
ani zapomenout na správní zaměstnance,
paní ekonomku, pana školníka, uklízečky,
vedoucí školní jídelny, kuchařky, a poděkovat jim za to, jakým způsobem se starají o
materiální prostředí a zázemí školy, které
rovněž významně pozitivně ovlivňuje naše
žáky, potažmo i jejich zákonné zástupce a
okolí.
V pondělí dne 20. května proběhlo výběrové řízení na obsazení pozice ředitele školy. Z pěti uchazečů byla vybrána paní Mgr.
Eva Myslíková, která již 4 roky vykonává
funkci zástupce ředitele na naší škole. Přeji
jí hodně štěstí, sil, zdraví, úspěchů a entuzi-

azmu při plnění nadcházejících úkolů a výzev
naší společnosti. Jsem přesvědčen, že byl vybrán ten nejvhodnější kandidát. Rád se i
v budoucnu potěším dalšími úspěchy této školy.
Podporujte prosím školu všemi možnými prostředky. Hezkým slovem, pomocí při různých
školních akcích, případně i materiálním způsobem. Vše vlastně bylo, je a bude využito ve
prospěch našich dětí. Tedy naší nové mladé generace.
A nyní o současném běhu naší školy. Žáci,
kteří v letošním školním roce ukončí své působení na základní škole, už mají za sebou přijímací pohovory na střední školy. Přejeme jim,
aby přechod na další typ školy byl pro ně hladký a úspěšný. Odcházející žáky pak v září vystřídají noví prvňáčci. Těšíme se na ně. Rozhodli jste se svěřit vaše děti do naší školy a
udělali jste dobře. Vaše děti budou opravdu
v dobrých rukách.
Ve dnech 4. až 11. 5. 2019 se řada dětí zúčastnila školy v přírodě v Jiřetíně pod Jedlovou.
I přes nepříliš vydařené počasí musím konstatovat, že se pobyt dětem líbil, a že se všichni domů vrátili plni zážitků a zdrávi. Jinak chystáme,
tak jako pokaždé na konci školního roku, řadu
kulturních akcí, výletů, exkurzí a také jedno
sportovní klání. Pro vaši informaci, letošní
školní rok končí v pátek 28. 6. 2019. Na prázdniny máme naplánovánu nejenom pravidelnou
údržbu školy, včetně opravy okenních žaluzií,
ale i kompletní rekonstrukci dvou WC v prvním
poschodí hlavní budovy a výměnu staré školní
kuchyňky za novou.
A co popřát na závěr? Všem žákům úspěšné
dokončení školního roku a krásné prázdniny,
plné slunce a hezkého počasí. Všem učitelům
hodně sil při závěrečných školních pracích, které je pravidelně na konci školního roku čekají a
všem zaměstnancům, včetně pedagogů, pak dovolenou podle jejich přání a představ. Práce ve
školství je velmi, ale opravdu velmi náročná a
letní odpočinek si všichni vskutku zaslouží.
S přáním krásného léta
Mgr. Aleš Žák
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Poděkování panu řediteli ZŠ Čestmíra Císaře - Aleši Žákovi
Vážení spoluobčané, milí rodiče,
na jaře nás zaskočila zpráva o rozhodnutí
našeho milého pana ředitele opustit naši
školu. Všichni dobře víme, že nic netrvá
věčně, ale nemáme rádi změny a naše škola
pod jeho vedením jen vzkvétala.
Zpočátku se pedagogickému sboru nechtělo měnit zavedené zvyky a pořádky. Někteří hlasitě protestovali, ale pan ředitel milým přístupem a přirozenou autoritou přesvědčil své zaměstnance o tom, že vše koná
pro dobro nás všech. Dovolte nám proto,
abychom mu touto cestou vyjádřili velké
poděkování za všechno, co za sedm let ve
funkci dokázal udělat.
Naši školu povýšil na moderní, skvěle
vybavené a fungující pracoviště. Zcela změnil interiér školy. Každá třída nyní disponuje
nejmodernější počítačovou technikou, novým nábytkem, linem, tabulemi. Zrekonstruovány byly odborné učebny, sociální
zařízení, šatny, sborovny i kanceláře. Všude

je nově vymalováno, vyměněny byly všechny
interiérové dveře. Škola dostala veselejší ráz
díky barevným polepům.
Pan ředitel se však nestaral pouze o materiální zázemí. Všemožně nás podporoval
v pořádání a účastech na sportovních a kulturních akcích, kde se naše škola po dlouhé době
zviditelnila. Začali jsme být konkurencí i pro
ostatní základní školy v našem okrese.
Mimo pravidelných výjezdů na ozdravné
pobyty byly uspořádány i výjezdy do zahraničí
a lyžařské kurzy. Aby podpořil jazykovou úroveň žáků, získal pro nás rodilého mluvčího
z Anglie.
Každý školní rok má svůj konec a vždy to
chodí stejně. Letos je však výjimkou.
S vycházejícími žáky odchází také jeden nám
nejmilejší. Žák s velkým ,,Ž“ a zlatým srdcem.
Všichni mu přejeme mnoho radosti, klidu a pohody bez zbytečné byrokracie, a také splnění
všech cestovatelských snů.
Kolektiv zaměstnanců školy

Memoriál Jaromíra Honse
Dne 27. 4. proběhl v Hostomicích 1. ročník Memoriálu Jaromíra Honse - Železný
hasič. Uctít památku skvělého kamaráda a
hasiče přijely desítky lidí z okresu i mimo
něj. Na závodníky čekaly na trati různé překážky, které museli překonat.
Mladší děti nesly těžké batohy, motaly
hadice, překonávaly překážky. Starší si museli poradit s pneumatikou nebo figurínou
muže v životní velikosti. Dle toho, jak si závodníci poradili se všemi záludnostmi, bylo
vidět, že dlouho trénovali a nic nenechali
náhodě. Kvalita našeho družstva se potvrdila
ve všech kategoriích. Je vidět, že
v Hostomicích máme výborný tým, který je
schopen vydat ze sebe to nejlepší. Ve všech
kategoriích jsme měli medailové zastoupení.
V kategorii přípravka se na 1. místě
umístila Nela Blažejovská a na 2. místě Eliáš Divíšek. V mladších žácích byla druhá
Ema Blažejovská a ve starších žácích se jako stříbrný umístil Petr Beke. Mezi ženami
zvítězila Anežka Fellerová. V hlavní kategorii, které se zúčastnilo 22 mužů, byl stříbrný
Jaroslav Feller mladší.
Všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě a bezchybném chodu soutěže, děkujeme.
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Hostík
Milí naši příznivci, vážení čtenáři,
dovolte mi, napsat pár slov o činnosti rodinného klubu, který již všichni dobře znáte.
Opět jsme se účastnili mnoha akcí. Asi už
každý ví, že nás je všude plno. Je to tím, že
nás je čím dál více a všichni se aktivně podílíme na chodu klubíku a zaplnění volného
času dětí i dospělých.
V době velikonočních prázdnin jsme nezaháleli a připravili pestrý program. V ZOO
Ústí nad Labem jsme si užili překrásný jarní
den. Luštili jsme hádanky na ekologické téma, svezli se vláčkem, viděli mnoho druhů
zajímavých zvířat a snědli spousty hranolků
a zmrzliny. Děkuji paní Nedvědové, že byla
s námi a ty nejmenší si vzala pod
svá ,,křídla“.

Pátek jsme trávili ve Smíškově, naší oblíbené herně. Děti se opět vyřádily, dospělí
pobavili. Nejlepší výlet však byl až
v sobotu. Prošli jsme Pohádkovou stezku
v Měrunicích, která je fantastická. Vyžití
dětí nekonečné, dospělí žasli. Mnoho pohádkových figurek i z velmi starých večerníčků.
To potěšilo i oko dospělého. Potom jsme se
přesunuli o pár metrů dál do Mrzlic. Tam již
na nás čekali koně. S naprostou trpělivostí
svezli všechny děti a opět i odvážné dospěláky. Pohlédli jsme si místní kostel a kochali
se krásou Českého středohoří z valníku traktoru. Po návratu z pastvin nás čekaly buřty,

a aby toho nebylo málo, čekala na nás naše kamarádka Stáňa Kopřivová a předvedla dětem
výcvik se svým věrným pejskem. Trpělivě předváděli dětem, co všechno pejsek umí, jak má vypadat správný výcvik, aby bavil psovoda i psa.
Domů se nikomu nechtělo, i přesto, že jsme děti
lákali na sladké odměny. Velikonoční neděle byla již tradičně v naší herně. Dětem jsme ukazovali velikonoční tradice, barvili vejce, pletli pomlázky a pochutnávali si na tradičních velikonočních jídlech. V pondělí jsme šli hodovat. Je
krásné, že se stále dodržují tyto tradice, děti o ně
mají zájem a my je máme komu předávat.
30. 4. jsme se tradičně zúčastnili pálení čarodějnic. Myslím, že se kostýmy, soutěže, průvod a
celá akce vůbec velmi zdařila. Všichni se na ni
připravujeme již velmi dlouho a moc nás i tato
tradice baví. Je fajn, že se jí zúčastňuje čím dál
více dětí i dospělých. Moc bych chtěla poděkovat děvčatům z Hostíku i z Teplického Skautu,
že nás v tom nenechaly a zhostily se pomoci bez
velkého vysvětlování, s fantazií sobě vlastní.
Ona to není žádná legrace v té čarodějné kůži.
1. května jsme vyrazili na hrad Sukoslav, kde
jsme hledali rozkvetlé třešně. Nebylo nás tolik
jako vloni, ale přibyly nové tváře a to nás velmi
potěšilo. 8. 5. jsme se na hrad vrátili u příležitosti Dne s Lesy ČR. Tato akce patří také již tradičně do našeho jarního kalendáře. Pořadatelům se
daří na lákavý program přivést do lesa čím dál
více lidí. Letos jsme se seznámili s kůrovcem. A
protože o něm stále ještě nevíme dost, pozvali
jsme ho na náš tábor i s naším kamarádem Petrem Bláhou. Už se na ně moc těšíme.
10. 5. jsme se zúčastnili v Praze premiéry filmu Labyrint života. Bylo pro nás velkou ctí být
generálním partnerem skupiny Y – mission. Někteří naši členové ve filmu hráli. Celou akci provázela zvláštní nálada. Na jedné straně pocit
mladých lidí z dobře vykonané práce, na straně
druhé závažnost tématu, kterého se film dotkl.
Zvláštní pocity jsme měli i v Bílině, kde měl
film premiéru 14. 6. Podle plného kina dopoledne i odpoledne je vidět, že lidé nejsou lhostejní
k ostatním.
V květnu jsme si ještě vyrazili do Opárna.
Opět tradiční akce – práce s dětmi, které si adoptovali rodinní příslušníci. Ti, kterým není lhostejný osud jejich vnoučat nebo synovců či neteří
se školili a mezitím si jejich svěřenci s námi užívali. S těmito dětmi pracujeme již několik let a je
fajn, jak nám rostou před očima a my můžeme
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Hostík
vidět jejich pokroky.
Další úžasnou akcí byl Milada run, kde si
děti vyzkoušely, jaké je to běhat nejen po parku. Úžasné prostředí, krásné počasí, sportovní
zážitky, medaile…. Co více si přát.
Jak jsem psala již na začátku, naše akce
nesměřují jen k dětem. Většinou jsou středobodem našeho vesmíru, ale i dospělí se potřebují bavit a tak jsme v květnu vyrazili do Bíliny na bowling a v červnu na koncert Michala
Davida. Obě akce se maximálně povedly. Zde
musím poděkovat hlavně těm, kteří nám to
umožňují. Babičkám, tetám, některým tatínkům, protože ti nám hlídají naše děti, když my
se bavíme. Poslední sportovní akcí, kterou
jsme ukončili činnost, byl tradiční volejbalový
turnaj v Ohníči. Vzhledem k tomu, že jsme
vytvořili tým, který netrénuje, ale má radost
z pohybu, obsadili jsme krásné 4. místo. Radost z toho, že jsme spolu, je však nad všechny medaile světa.
Blíží se konec června, pro někoho konec
jedné školní kapitoly, pro nás však další lovení
zážitků. Hostík se připravuje na další ročník
tábora. Celý červenec budeme trávit volné
chvíle na pobytových i příměstských táborech
s naší partnerskou organizací Květina. Vřele
doporučuji všem, kteří se ještě nerozhodli, jak
trávit prázdniny. V srpnu vyhlašujeme zotavovací dovolenou. Ne, že bychom se nescházeli,
ale bude to spíše sporadicky.
Konec sezóny a začátek nového školního
roku zahájíme výletem do Mirákula, který byl
několik hodin po vyhlášení vyprodaný.

Žádným ročním obdobím, ani počasím pro
nás sezóna nekončí. Již jsme si zvykli být pořád
spolu. Naše rodiny spolu slaví narozeniny, podporují děti při různých sportovních akcích, navzájem si pomáháme. Do nové sezóny chystáme spousty novinek. V případě, že by se chtěl
kdokoliv připojit, má u nás dveře vždy otevřené. Všem, kteří nám věří, pomáhají, svěřují
nám děti a své peníze, děkujeme. Jste pro nás
hnacím motorem.
Za celý tým přeji spousty ve zdraví užitých
prázdninových zážitků, sledujte náš FB nebo
stránky, naši výlohu, kde vás pravidelně informujeme o všem dění.
Za partu z Hostíku Mgr. Marcela Husáková

Výlet seniorů do Německa
Naše zdravotní sestřička organizuje pro naše
seniory různé akce. Jsou jimi zejména besedy,
přednášky, ale i posezení u kafíčka. V červnu
se však vypravili na výlet do Německa.
„Dne 8. 6. 2019 jsme se seniory z Hostomic
plánovaně navštívili termální lázně Johannesbad v Altenbergu. Vzhledem k onemocnění
několika přihlášených jsme jeli jen dvěma
osobními automobily. Senioři si užili bazény
včetně venkovního a vířivky. Zážitky z výletu
jsme si vypravovali při obědě na Cínovci
v restauraci hotelu Pomezí. Vzhledem ke kladnému hodnocení a slibu nemocným, plánujeme
další výlet do Altenbergu, a to v podzimních
měsících.“
Naděžda Maurerová
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SDH Hostomice
Vážení příznivci nejen požárního sportu,
je za námi jarní sezóna a my si dovolujeme
zkonstatovat, že byla velice úspěšná. Téměř
každý víkend jsme vyráželi na soutěže a pokaždé jsme se vrátili s medailemi. Je to proto,
že 2x v týdnu poctivě trénujeme a i
v ostatních dnech si udržujeme fyzičku, třeba
hraním fotbalu.
V průběhu května a června jsme se zúčastnili soutěží v Oseku, Srbicích, Bílině a Modlanech. V Duchcově jsme závodili v dvoudenním ,,maratonu“ okresního kola hry Plamen. Z fotografií je vidět, že přípravka jiná
než 1. místa nebere. Hůře na tom nejsou ani
děti z kategorie mladších žáků. Dovoluji si
poznamenat, že tajemství úspěchu není pouze
v poctivé přípravě, ale také v úžasném zázemí, které tvoří rodiče dětí, rodinní příslušníci,
ale také naši přátelé a kamarádi.

Na hasičárně, na hřišti i při soutěžích
z našeho družstva dýchá týmový a pohodový
soutěžní duch. Jsme vybaveni a připraveni na
vše. Ženy se starají o ,,zdravou výživu“ a muži
o technické zázemí. Zatímco děti závodí a vypouští duši na trati, dospělí fandí, drží palce (a
někdy trochu přejí soupeřům třeba povolenou
hadici). Všichni společně prožíváme úspěchy
vítězů i slzičky poražených.

V jarní sezóně se nedali zahanbit ani dospělí
a postavili v bitvě o medaile v Krupce Pink Ladies a Hostomická kladiva. Na oplátku jim děti
fandily ze všech sil a tak to má být. Je vidět, že
to, co děláme, všechny baví, vládne pozitivní
nálada a chuť vítězit. Možná by se chtěl do naší
party někdo přidat, tak neváhejte a doražte….
Za SDH Hostomice - Mgr. Marcela Husáková

Co je za plotem, se mě netýká!
Bývaly doby, kdy jsme dostávali z úřadu
práce osm lidí na veřejně prospěšné práce.
Ale ani v tomto počtu se to mnohdy nedalo
zvládnout! Zejména v letních měsících, kdy
je potřeba trhat, sekat a hrabat trávu, ale i
v zimních měsících, když napadne více sněhu
a je ho potřeba odklidit.
Letos jsme od Úřadu práce dostali na VPP
jen jednoho člověka!!!
Obec tedy zaměstnala ještě dva další hostomické občany, abychom měli alespoň tři
lidi na celé Hostomice. Avšak pokud některý
z nich onemocní nebo si vezme dovolenou,
pracuje pouze jeden nebo dva. A tak jsme se
dostali do situace, kdy máme nové chodníky,

ale zarůstají nám plevelem, podél nové silnice
v Husově ulici máme záhonky, o které se nyní
nikdo nestará. Mám obavy, že skončí podobně
jako „zelené ostrůvky“ ve Vrbenského ulici,
které jsou zarostlé, nevzhledné a dle mého názoru i zbytečné.
Možná by se to dalo vyřešit zapojením žáků
ze základní školy v rámci pracovní výchovy
nebo vyhlášením brigády pro občany. Anebo by
se každý člověk mohl zamyslet nad tím, co by
mohl udělat pro to, aby byl náš městys hezčí a
upravenější. Třeba si alespoň uklidit před svým
domem a nečekat, až to za něj někdo udělá.
S přáním krásných letních dnů
vaše místostarostka
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Fotbalový klub Hostomice
Úvodem bych chtěl poděkovat za přístup
k fotbalu ze strany všech trenérů, funkcionářů
a některých rodičů, kteří chodí pravidelně na
tréninky i zápasy. Do další sezóny bychom
byli rádi, kdyby se do fandění a do celého dění
zapojilo více rodičů i hráčů. K týmu dospělých
bychom potřebovali zodpovědnou osobu, která
by se zhostila trenérství.
V současné době jsou již ukončeny zápasy
ve všech kategoriích. V letošní sezóně se však
dařilo pouze přípravkám a žákům. Dospělí
skončili na 7. místě s 28 body, a to díky podzimní části, dorost skončil na 6. místě s 18 body a mladší žáci se umístili na 9. místě s 23
body.
Byl bych rád, kdyby se dospělí hráči nad
sebou zamyslili a šli příkladem dětem! A ne
aby tomu bylo naopak!
V následující sezóně budou fungovat mužstva mladší přípravky, starší přípravky, mladší
žáci budou sloučeni s Ledvicemi, starší žáci,
mladší dorost bude sloučen s Kostomlaty a
dospělí. Pro nejmenší se budou pořádat tzv.
Bambiny turnaje, na kterých budou hrát děti ve
věku 5 -7 let.
V pátek 24. 5. 2019 proběhla náborová akce na hřišti v Hostomicích, kterou uspořádal
FK ve spolupráci s OFS Teplice a ZŠ Čestmíra
Císaře. Sportovní dopolední akce se zúčastnilo
asi 200 dětí.
V sobotu 1. 6. 2019 byl v odpoledních hodinách na hřišti v Hostomicích uspořádán, ve
spolupráci s městysem Hostomice a s dobrovolnými hasiči, dětský den.

V sobotu 22. 6. 2019 od 16 hod. jsme uspořádali rozlučku dětí s předcházející sezónou
nazvanou Captain Camping. Děti i jejich rodiče
přenocovali na hřišti pod širákem
Již nyní je na sobotu 31. 8. 2019 domluvený
turnaj starší přípravky v Chabařovicích. Na 17.
8. 2019 je naplánován Memoriál Václava Zieglera. Probíhat budou i další zápasy a turnaje.
Pracujeme na rekonstrukci nových střídaček, na které se podařil získat „Grantový program Gambrinus – Kopeme za fotbal“. Opravili
jsme poškozenou střechu na garážích, zateplili
jsme a zrenovovali fasádu přední části klubovny. Během letní přestávky se pokusíme opravit
všechny podlahy v prostoru klubovny, kabin a
rozhodčích a necháme vyrobit lavice do kabiny
hostů.
Děkuji partnerům FK Hostomice: Ústeckému
kraji za podporu vybavení kabin a klubovny
v roce 2016 a dále podporu v programu
„SPORT 2018“, za sponzorství v roce 2019 :
městys Hostomice, obec Světec, město Ledvice,
AGC ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací, DTS Vrbenský ze Souše, společnost Aquaba
s.r.o. z Duchcova, společnost Tanktown z Ústí
nad Labem, HET Ohníč, Skatt Ohníč, Severočeské doly a.s., Ideal Standard Teplice, Stavoren – Taška s.r.o. Kostomlaty, Viamont Servis
a.s. Ledvice, Stanislav Tejček – elektroinstalace
Bílina, lékárna Medea Hostomice, Barvy laky
Zíta Petr Hostomice a za nadační příspěvek
v roce 2019 pod názvem „Grantový program
Gambrinus – Kopeme za fotbal“.
Za FK Hostomice Martin Vlček
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Z obecní kroniky - doslovný přepis
1. volby do obecní samosprávy
Nově zvolené obecní zastupitelstvo, zvolené dle všeobecného, rovného, tajného a přímého práva hlasovacího dne 14. června 1919,
zhostilo se svého úkolu velmi dobře za vedení
starosty obce Antonína Šulce, dosavadního
předsedu správní komise. Členů bylo 30.
Z toho 19 zástupců – Čechů a 11 zástupců –
Němců. Z Čechů: Šulc Ant., Benda, Váňa,
Dobrý, Pokorný, Papršteinová, Formánková,
Procházková, Svoboda Josef Tlapák, Berka,
Pavlis, Kulhánek, Kuttelvašer, Černoch, Malec, Pašek, Svoboda a Semš. Z Němců: Brauer, Steidlová, Hofman, Partusch, Hahnel, Fiedler, Lauger, Schindler, Rudl, Siechr a Schröpf.
Starosta Ant. Šulc, narodil se jako syn horníka v Tuřanech u Slaného roku 1881, odkud
přesídlil s rodiči do Ledvic u Duchcova, kde
otec pracoval dílem v dolech (v zimě), dílem
v cihelnách (v létě). Antonín, jako nejstarší ze
6 sourozenců, již od 7 let musel často místo
školy pomáhati otci živiti rodinu. V Ledvicích
navštěvoval německou školu obecnou a
v Duchcově německou měšťanku, jelikož tu
českých škol nebylo. Po dokonané docházce
školní učil se určitou dobu ve Weigendově
tiskárně v Duchcově tiskařem. Jelikož jej
ovzduší tiskárenské ohrožovalo na zdraví, zanechal toho a počal pracovat na dole. V roce
1900 opustil ve stávce i toto zaměstnání a učil
se strojníkem, a proto vidíme jej později jako
strojníka na dole „Rudolf“ u Ledvic a po stávce r. 1906, kdy projevil solidaritu s havíři na
dole „Fridrich“ a naposled i v zámečnických
dílnách firmy Vichr a spol. v Duchcově. Válka
zastihla Šulce jako majitele obchodu, k němuž
se dopracoval kolportáží knih a zastupitelstvím různých firem, hlavně ovšem čestným
jednáním. Šulc zúčastnil se všestranné činnosti
v životě veřejném i spolkovém, čímž získal si
nehynoucí zásluhy a není tudíž divu, že právě
on byl povolán v čelo obecního zastupitelstva
v tak vážné a těžké době jako byla doba poválečná.
Co vše vykonalo obecní zastupitelstvo?
Osvědčila se zásada rovnoprávnosti ve správě
a osvědčil se zákon o volbách do obec. zastupitelstva? Hleďme! Jak dokazují zápisy schůzí
a ústní podání tehdejšího starosty byla činnost
tohoto zastupitelstva velice plodná a blahodárná. Nejvíce se osvědčilo v otázce zásobování

(aprovizační) a v akci ošacovací. Seznáváme,
že na akci „Lidové ošacení“ věnováno celkem
56 679 Kč a 39 h. Kdo poněkud zná tehdejší
bídu, uzná, že je to obnos velmi slušný přimyslíme-li si řadu drobných příspěvků na ošacení dětí věnovaných. V aprovizační otázce
počínala si komice velmi obezřetně. Dohlížela
na ceny potravin a hlavně se starala o nerušený příděl potravin zdejší obci.
Obilí a mouka přidělováno jí bylo
z okresního obilního ústavu v Bílině. Toto pak
sama přidělovala pekařům, kteří na poukázky
(moučenky, chlebenky) obyvatelstvu obcí vydané je lidu prodávali. Přidělováno bylo na
osobu těžce pracující 1000 gr mouky vařivé a
chlebové a 1,5 bochníku chleba týdně, pro
ostatní 750 gr mouky vařivé a chleb. a 1 bochníček chleba týdně.
Jakého obnosu si toto zásobování vyžádalo,
vysvitne z toho, podotknu-li, že těžce pracujících bylo v lednu 1919 4 102 a ostatních 60.
Práce této komise v boji proti lichvě byla stěžována keťasy. Mléko dodávali sedláci
z Kostomlat, Kozel a Bělušic, ale bylo ho stále
nedostatek. Vydávalo se na „mléčenky“ vystavené obecním úřadem jen rodinám s dětmi.
Maso přidělováno na „masenky“ jen osobám
úředním lékařem doporučeným. Poněvadž bylo zakázáno nakupování obilí nebo mouky
z volné ruky vzhledem na předražování těchto
při takovémto nákupu, vydala obec průkazky,
na které si mohli potřební a hladovějící lidé
nakoupiti obilí či jiné potraviny kdekoliv a
potkal-li je četník nebo úředník lichevního
úřadu, vykázali se mu touto průkazkou a byli
propuštěni.
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Setkání sklářů
Letos 8. června se uskutečnil již 2. ročník
setkání pracovníků bývalé hostomické sklárny.
Za příjemného počasí se pod hřištěm FK Hostomice sešlo více jak 40 zaměstnanců, kteří
zavzpomínali na časy, kdy Sklárna Kavalier
byla jejich, dalo by se říci „srdeční záležitostí“. K příjemné atmosféře pomáhala i hudba,
která hrála směs různých žánrů.
Bylo velmi příjemné slyšet při závěru akce
poděkování městysu Hostomice za uspořádání
této akce. Příští rok se tedy budeme na začátku
června opět těšit na další setkání sklářů.
Ivan Holata

Pálení čarodějnic
Termín pálení čarodějnic je vždy daný, a to
30. dubna. Co však není nikdy jisté, je počasí.
Ale to nás ani letos nezklamalo. Co mě osobně
však zklame skoro vždy, je malá účast našich
občanů. Akcí tohoto typu přece není tolik a
jejich příprava a organizace zabere docela dost
práce a starostí.
Ti, co přišli, se mohli zúčastnit průvodu po
Hostomicích, potom si zasoutěžit, spálit čarodějnici a opéct si buřta. Soutěže jako loni na-

chystal pro děti Hostík a fotbalisti, oheň připravili hasiči, kteří i odborně dohlédli na jeho
uhašení. O občerstvení se postarali Eva a Pavel ze Bžan. Samozřejmě pomáhali i někteří
členové zastupitelstva.
Podvečer s čarodějnicemi se myslím vydařil a těším se již na příští rok! Doufám, že si
uděláte čas a sejdeme se ve větším počtu. Nebráníme se ani nápadům našich spoluobčanů
na jiné, pro vás možná zajímavější akce.
Lenka Matoušková
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Ohlasy na fotohádanku z minulého zpravodaje
V minulém čísle našeho zpravodaje jsme vám předložili šest fotografií orchestrů, které kdysi
působily v Hostomicích a požádali vás o identifikaci muzikantů. Na tuto výzvu přišly dvě odpovědi. Touto cestou chceme poděkovat paní Daně Pundové, Danuši Babáčkové a Janu Koblihovi,
kteří většinu muzikantů poznali a neváhali se s námi o své pamětnické vědomosti podělit.
Paní Pundová popsala následující fotografie takto:
Fotografie č. 1 - Bažant, Erben starší, Erben mladší, Tuček Josef a Balher
Fotografie č. 2 - Orčl, Engler a Michálek
Fotografie č. 4 - Engler, Erben starší, Erben mladší, Hozák, Mašek, Karlík, Tuček Josef, Orčl,
Tuček Gustav, Herián, Balher, Polický, Feuerstein a Maksymyk
Fotografie č. 5 - Engler
Pan Jan Kobliha a paní Danuše Babáčková poznali:
Fotografie č. 1 - zleva sedící - s - klarinet pan bývalý dentista Jaroslav Bažant, b - klarinet
pan Dalibor Kolařík, pod velkým bubnem sedící pan Jaroslav Feller, vpravo po pravé ruce
dirigenta na první židli sedící je pan Rudolf Balher – křídlovka, proti dirigentovi sedí
s baskřídlovkou pan Orčl.
Fotografie č. 2 - kytary nahoře odleva – pan Milan Procházka, vedle něho pan Milan Vavřička, sedící zleva druhý – pozoun – pan Orčl, vedle pana Vavřičky – s houslemi pan Tuček, první harmonika v horní řadě odleva – pan Evžen Blaida.
Fotografie č. 3 - čtvrtý zleva stojící – pan Václav Tůma.
Fotografie č. 4 - zleva sedící – druhá řada – klarinet – pan Engler, zleva sedící – první řada –
pan Dalibor Kolařík, první řada – v čele sedí pan Orčl, vedle něho pan učitel Feuerstein, za
ním pak sedí pan Milan Zeman, za panem Orčlem sedí pan Milan Procházka, vpravo nad panem Procházkou sedí pan Jaroslav Feller, vpravo sedící první – pan Rudolf Balher.
Fotografie č. 6 - druhá řada shora – druhý muzikant je pan Jaroslav Feller, pod ním sedící je
pan Milan Zeman.
Příspěvky, náměty, dotazy a informace do Hostomického zpravodaje zasílejte na úřad městyse
Hostomice, telefonujte na číslo 417 825 197 nebo zasílejte na e-mail:
hostomickyzpravodaj@seznam.cz.
Elektronické příspěvky do Hostomického zpravodaje zasílejte zásadně formou přílohy.
Nevlastníte-li počítač s připojením na internet, využijte této služby v knihovně.
U příspěvků delších než rozsah jedné strany A4 si redakce vyhrazuje právo obsah bez porušení
smyslu přiměřeně zkrátit.
Uzávěrka příspěvků do dalšího vydání Hostomického zpravodaje je 10. září 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.

