ZÁŘÍ 2020
Ročník desátý

ZDARMA

Září 2020

www.hostomice.eu

strana 2

Hostomice a COVID-19
Tak, jako se celý svět musel vypořádat
s pandemií, i u nás v Hostomicích jsme dělali
různá opatření, abychom tuto nepříjemnou situaci zvládli. Ihned od začátku jsme občanům dali
k dispozici tři telefonní čísla, na kterých mohli
požádat o pomoc při nákupech potravin, léků a
drogerie.
Velmi potěšující bylo, kolik místních lidí se
dalo do šití roušek, které nosili na náš úřad, kde
byly rozdávány občanům. Městys pro ně zase
zajišťoval materiál jako například gumy, látky
apod. Za jejich obětavou práci jim patří veliké
poděkování. Jedná se o paní Kotrčovou,
Haklovou, Zieglerovou s vnučkou, Hasalovou Hanu, Pospíšilovou, Augustovou, Silov-

skou, Kučerovou, Bandovou, Pokornou, Stakičovou a Hrůnkovou.
Poděkování patří také našim hasičům, kteří
pravidelně jezdili dezinfikovat veřejná prostranství, např. zastávky, dětské hřiště a prostory školky a školy. Poděkování zaslouží také
vedení naší školy a školky, protože využili neplánovaného volna k úpravám svých objektů.
Dá se říci, že většina občanů pochopila situaci a
dodržovala předepsaná nařízení v nošení roušek, udržování rozestupů apod. Díky této situaci jsme zrušili několik kulturních akcí, ale bude
snaha to vše napravit.
Ivan Holata - starosta

Dezinfekce odpadových nádob
Ve čtvrtek 27. 8. 2020 provedla svozová firma Marius Pedersen na naši žádost dezinfekci
odpadových nádob v obci. Vzhledem k situaci,
která celosvětově panuje, si myslíme, že tento
krok byl nutný pro ochranu našich občanů. Určitě nelitujeme peněz, které jsme vynaložili na
provedení této očisty popelnic a v případě nutnosti budeme tuto akci opakovat. Jenom pro
informaci, celá záležitost stála 14 000 Kč.

Oprava lávek v Hostomicích
V noci ze soboty na neděli 7. 6. 2020 došlo
k propadnutí části železobetonové desky na
okraji lávky přes řeku Bílinu. Lávka byla používána od roku 1947 prakticky bez jakékoliv
údržby. Vlivem povětrnostních vlivů došlo postupně ke zkorodování ocelových výztuží a tím
k odtržení spodního betonového povlaku.
Vzhledem k této situaci byla lávka okamžitě
uzavřena, následně zkontrolována statikem, který rozhodl, že po opravě se může ještě rok používat. V současné době se řeší další postup
k záchraně tohoto přemostění řeky Bíliny.

V letních měsících nechal náš městys také
opravit můstek, který je přes potok Bouřlivec a
nemá žádného majitele. Vzhledem k tomu, že
je používán při cestě k autobusové zastávce
směr Duchcov a začala se množit upozornění
na jeho špatný technický stav, rozhodl městys o
jeho opravě. Na chátrajícím můstku totiž hrozilo nebezpečí vážných úrazů. Tato lávka byla
postavena v době existence Skláren Kavalier a
sloužila zaměstnancům z „kolonie“ při cestě do
práce a údržbářům, kteří měli na starosti čerpání vody z oprámu.

Tříděný odpad

Zpětný odběr elektrozařízení

Chtěli bychom informovat občany o tom, že
Množství odpadu, které náš městys vytřídil
sběrna
surovin paní Jany Jirčíkové slouží jako
v období od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020.
místo zpětného odběru elektrozařízení a baterií.
Papír 3,595 t, plast 3,245 t, sklo 2,637 t, kovy Velmi oceňujeme tuto službu pro obyvatele a
žádáme občany, aby jí co nejvíce využívali.
0,100 t a nápojový karton 0,24 t.
Drobná elektrozařízení se mohou vkládat do
Celkem se u nás vytřídilo 9,601 tun odpadu. červeného kontejneru u garáží.
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SDH Hostomice
Vážení spoluobčané, fanouškové SDH
Hostomice, v sobotu 19. 9. 2020 proběhl na
hřišti FK již 31.ročník Memoriálu Václavy
Fellerové v požárním útoku a štafety na 4 x 60
m s překážkami. Na hřišti se o vítězství v
duchu fair play poprali mladí hasiči ve třech
věkových kategoriích a v jedné dospělé kategorii. Všechny týmy byly perfektně
připraveny. Je úžasné sledovat, jak se mladí
hasiči stále zlepšují, kolik dětí a dospělých
propadlo tomuto netradičnímu sportu.
V kategorii přípravka se o medaile podělila
tři družstva. Domácí získali krásné 2. místo
před dětmi z týmu Duchcov A a za týmem
dětí Duchcov B.

Mezi mladšími závodníky se náš tým
umístil také na krásném 2. místě, jen o několik
málo vteřin byl lepší tým SDH Srbice. 3. místo získal tým SDH Modlany a další příčky
týmy: Duchcov, Černice a Košťany – Střelná.

V kategorii starších žáků získalo domácí
družstvo bronzovou medaili, ale i to je velmi
pěkné umístění v konkurenci šesti týmů.
Pořadí:
1. Srbice, 2. Lhenice, 3. Hostomice, 4. Modlany, 5. Košťany - Střelná a 6. Černice.

Mezi dospělými týmy byla také velká
konkurence. Zúčastnily se týmy z Duchcova
(muži, ženy), z Hostomic (muži, ženy), pod
společným názvem OSAHAJ se ukrýval tým
hasičů z Oseka a Háje, Modlany (A, B), Srbice
a tým AGC.
Tým našich mužů obsadil tolik nemilované
4. místo. Soutěž mezi dospělými vyhráli muži
z Duchcova. 2. místo obsadili muži z AGC, 3.
místo ženy z Duchcova.
Všem hasičům i fanouškům, kteří si, jak
doufám, celý den užili, děkujeme za sportovní
výkony a dobrou náladu, která celý den všechny provázela.

Za SDH moderátorka akce Marcela Husáková
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Kulturní úpadek
Vážení spoluobčané,
do většiny zpravodajů, které zatím vyšly,
jsem psala o kulturních akcích, které proběhly. Díky situaci, která nastala, bylo té kultury
opravdu, opravdu málo. Ale i přesto se něco
dělo. Kupříkladu se konal IX. ročník Hostomického strnada, který sice svou návštěvností
nepřekonal ten loňský, ale nebylo to tak zlé.
Myslím si, že ti co přišli, se bavili a jsme moc
rádi, že nedali přednost konkurenčním akcím
konaným v tutéž dobu. Vím, že si určitě říkáte, proč to lépe nezorganizují, proč není lepší
koordinace mezi obcemi? Ono se to dělá jen
těžko a letošní rok je vše úplně jinak. Akce,
které měly být na jaře, se přesouvají na podzim, některé se úplně ruší a najít nějaký kompromis je hodně těžké.
Dále koncem června a začátkem září proběhlo u nás letní kino. Účast byla žalostná.
Ptám se „Proč?“ Nevím, co lidem nabídnout
lepšího než akci, která je nestojí ani korunu,
mohou se na ní potkat s přáteli a ještě vidět
pěkný film. Za tyto akce zaplatil Městys nemalé částky. Vzhledem k malé účasti jsme se
rozhodli je již nepořádat a ušetřené peníze
využít pro občany jinak. Je mi z toho opravdu
smutno. Dnešní doba z nás dělá něco, co se
mi vůbec nelíbí. Je tady pár jedinců, kteří dělají něco pro ostatní, třeba z řad hasičů, fotbalistů, lidí z Hostíku a pár lidí ze zastupitelstva. Možná už nám docházejí síly, možná

chuť pořádat akce, na které nikdo nechodí.
Spoustu z nich jsme již pro nezájem zrušili a
chybí nám ta zpětná vazba od vás, od občanů.
Co by vás bavilo, co byste chtěli za akce, nějaké vaše náměty a nápady na kulturní akce.
Již osm let sedím středu co středu odpoledne
na úřadě a počet občanů, kteří za mnou s něčím
přišli, se dá spočítat na prstech jedné ruky.
Když se vám nechce nebo nemůžete osobně
přijít na úřad, tak mi můžete napsat email na
adresu lenka.medea@ seznam.cz. Slibuji, že
odpovím na všechny vaše dotazy a připomínky.
Nevím, jak se bude situace ohledně koronaviru
vyvíjet na podzim, ale jedno vím jistě. Pravidelná setkání seniorů, která se konají na jaře a na
podzim, nebudou. V listopadu se bude konat
lampionový průvod na svátek Sv. Martina a již
27. listopadu, což je tentokrát pátek, rozsvítíme
na náměstí vánoční stromek a zahájíme tak advent.
Nemám ve zvyku mazat lidem med kolem
pusy a slibovat, že bude líp. Nebude. Příští rok
budeme muset hospodařit s menším rozpočtem
díky krizi, která postihla celou naši společnost.
Budu jen doufat, že se někteří lidé probudí
z letargie a začnou se více zapojovat do dění
v obci a nejen kritizovat na stránkách sociálních
sítí a v restauračních zařízeních.
S pozdravem a přáním krásného babího léta a
podzimu Lenka Matoušková

Roušky

Poděkování

Roušky rozdělily společnost na dva nepřátelské tábory. Bohužel, my lékárníci jsme
uprostřed boje mezi dvěma znepřátelenými
stranami. Řídíme se nařízením vlády a za to
od lidí schytáváme jen nadávky a pohrdavé
chování. Uvědomte si, prosím, že my jsme
s výjimkou 14 dní v červenci „zarouškovaní“
již od března. Ani pro nás není zrovna příjemné pracovat 9 hodin denně se zakrytým
obličejem. Chtěly bychom se na vás usmívat
a ne vás peskovat, že nemáte roušku. Pokrývku obličeje nenosíte kvůli nám, ale kvůli sobě
navzájem. Mnozí z vás nenošením roušky
chtějí dát najevo svůj nesouhlas a tak trošku
se cítí jako revolucionáři. Chci vás touto cestou požádat, dejte to na vědomí jinak, třeba
svou účastí u podzimních voleb.
Za lékárnu Medea Lenka Matoušková

Chtěli bychom poděkovat sboru dobrovolných hasičů za profesionální a rychlý zásah při
likvidaci sršní a vos v naší ulici. Hmyz se usídlil na střechách domů a bylo obtížné se k němu
dostat. Obrátili jsme se na OÚ, který nám zásah
zprostředkoval. Hasiči (Jaroslav Feller st. a ml.
a Daniel Mergl) byli navíc vstřícní a empatičtí.
Děkujeme!
Za občany Husovy ulice Jana Smetanová
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Hostomickej strnad - IX. ročník
Poslední srpnovou sobotu se u nás uskutečnil již devátý ročník country festivalu - Hostomickej strnad. Součástí této akce bylo i fotbalové utkání mezi starou gardou FK Teplice a
starou gardou FK Hostomice. Výsledek tohoto
utkání nikoho nepřekvapil, ale důležité bylo,
že se všichni návštěvníci dobře pobavili.

kapel. Zahrály nám mimo jiné skupiny:
Na poslední chvíli, Šestý nesmysl, Jindra
Kejak, Bezejmenní, Pavlína Jíšová a na závěr vystoupilo Covers Duo Zdeňka Vlče.

Vzhledem k tomu, že se poslední návštěvníci rozcházeli až po 23. hodině lze usuzovat, že
se letošní ročník vydařil. V této době se už přiPo skončení zápasu se mohli zájemci přesu- pravuje desátý jubilejní ročník, který by měl
nout pod hřiště, kde již bylo připravené pódi- být vrcholem všech předcházejících ročníků.
um, na kterém začalo vystoupení pozvaných

Rozloučení s prázdninami
Z důvodu absence kulturních akcí
v letošním roce, bylo rozhodnuto uspořádat
pro děti pořad, kterým bychom nahradili Den
dětí, který jsme museli letos kvůli koronaviru
zrušit. A tak se mohly děti 12. září vydovádět
na našem přírodním areálu pod hřištěm FK.
Byly pro ně připraveny různé soutěže, práce
v dílničce, zdobení skleniček, navlékání korálků nebo malování na obličej.

Součástí této akce bylo i vystoupení Cirkusu Pacific. Byli jsme mile překvapeni, kolik
návštěvníků šapita si tuto událost nenechalo
ujít. Velmi pěkný program byl odměněn velkým potleskem. Poslední cirkusový stan stál
v Hostomicích v místě, kde dnes stojí panelový
dům, který kdysi postavila Sklárna Kavalier.
Velmi nás však mrzí malá účast dětí na odpoledním programu.
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Malujeme kamínky

Výlet na Doubravku

Hrad Krupka
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Cyklistický výlet - Moldava

Moldavská šatlava
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Mateřská škola
Prožili jsme všichni zvláštní jaro. Vzhledem k pandemické situaci jsme i my uzavřeli
naše mateřské školy v Hostomicích a Chotějovicích. Čas jsme využili k zajištění úklidu,
oprav a dovybavení škol. Chceme tímto poděkovat všem rodičům za pochopení a za ochotu,
že si zabezpečili péči o svoje děti. Ač jsme
nabízeli aktivity prostřednictvím PC, všechna
starost byla na rodičích. Jedno pozitivum to
ale mělo – rodiče poznali, co všechno děti
znají a umí.

rok 2020/2021 má název: „Každý měsíc zprávičky z Kostkáčovy kapsičky.“ Téma je inspirováno obrazovou encyklopedií Kostičky, kterou provází klaun Kostkáček. Záměrem naší
výchovně-vzdělávací práce je klást důraz na
situační učení, na praktické ukázky životních
souvislostí, rozvíjení osobnosti dítěte ve všech
směrech, seznamování dětí s problematikou
prevence sociálně patologických jevů a environmentální výchovu.

V září jsme v MŠ přivítali nové děti, kterým
V době uzavření proběhly, za zvláštních jsme se společně snažili poskytnout vstřícné a
opatření, zápisy nových dětí do MŠ. Zájemci příjemné prostředí, a tak jim co nejvíce usnadbyli uspokojeni a kapacita škol byla naplněna. nit adaptaci a první krůčky do samostatného
života bez rodičů. Samozřejmě jsme po prázdPo znovuotevření MŠ si někteří z rodičů
ninách přivítali i starší děti, které se už velmi
děti ponechali do konce školního roku doma,
těšily na své kamarády, se kterými se dlouhou
což je naprosto na jejich uvážení. Mateřské
dobu neviděly, a novým dětem ochotně pomáškoly fungovaly přece jen za zvláštních podhaly při sebeobsluze, oblékání nebo při hrách.
mínek. Většinu času děti trávily na školní zaBěhem září jsme postupně děti seznámili
hradě, musela být dodržována zvýšená hygienická opatření a bohužel, musely být zrušeny s prostory MŠ, se zaměstnanci MŠ, se zahradou
všechny plánované akce (výlety, kino, divadla, MŠ a zahradními prvky. Domluvili jsme se
produkce, atd.). Letos se neuskutečnilo ani s dětmi na pravidlech bezpečnosti, a aby se
tradiční rozloučení s předškoláky za přítom- nám tady spolu krásně žilo a každému se ve
nosti rodičů. Musíme věřit, že si s dětmi bude- škole líbilo, dohodli jsme se také na pravidlech
me moci všechno vynahradit v příštím škol- společného soužití. Nyní bude třeba dohlédnout
na jejich dodržování. Dále jsme vybarvili a vyním roce.
stavili první obrázky, naučili se první písničky
a říkanky a navázali první nová přátelství. Každým rokem k nám v tuto dobu jezdila divadla
se svým představením pro děti, která se nám
velmi líbila, byla velmi přínosná a v souladu
s naším vzdělávacím programem. Bohužel,
vzhledem ke stávající situaci žádné akce do
budoucna neplánujeme.
A ještě něco pro rodiče nových dětí od M.
Hermana a J. Haldy z knihy „Jsi tam, brácho?“
„Dobrou školku poznáte podle toho, že když
jde dítě domů, tak má na sobě tři značky. První
je flek na tričku (samo se pokoušelo najíst),
druhá je bláto na kalhotách (bylo venku a mohlo řádit) a třetí je hnědé razítko na spoďárech
(samo si zkoušelo utřít prdelku). To jsou tři
značky pro samostatnou cestu životem. Poznávací znamení, že jde vše správným směrem“.

Zdravíme všechny po prázdninách v novém
školním roce 2020/2021. Léto už je definitivně
pryč a s ním i dovolená a krásný bezstarostný
čas. Opět se otevřely dveře škol a školek, které
se naplnily dětským smíchem, jásotem a také
Přejeme všem pevné nervy a spoustu trpělitrochu slzičkami u nově příchozích dětí. Znovosti
v novém školním roce a rodičům ještě
vu nastává čas starostí a povinností, které připřejeme,
aby jejich dítě mělo při odchodu z MŠ
dělávají nejednomu rodiči vrásky na čele.
každý den na sobě výše uvedené tři značky.
Schéma vzdělávacího programu pro školní
Kolektiv zaměstnanců MŠ
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Fotbalový klub Hostomice
Do sezóny 2020/2021 byla přihlášena mladší přípravka (ročníky 2012, 2013, 2014,
2015), dále sloučené mužstvo mladších žáků
s Ledvicemi (ročníky 2008, 2009, 2010, 2011)
a dále starší žáci (ročníky 2006, 2007). Nebyla
přihlášena starší přípravka, neboť byl nedostatek hráčů - ti hrají již za mladší žáky.
Sloučené mužstvo dorostu s družstvem
Kostomlat již nebude, neboť se Kostomlaty
sloučily se Rtyní, kde je více hráčů
v dorosteneckém věku než v Hostomicích.
Někteří dorostenci přestoupili po dohodě do
Kostomlat, kde hrají pravidelně za dorost a
někteří i za dospělé, kteří v Hostomicích také
nejsou, neboť nemají zájem o fotbal.
V převážné většině si přišli zatrénovat veteráni, dorostenci a někteří mladí, kteří nehráli
v minulosti fotbal. Dorostenci s veterány nestačili doplňovat neúčast dospělých, kteří se
neustále na něco vymlouvali.
Děti měly několik přátelských utkání i turnajů ve všech kategoriích, přičemž měly sjednané zápasy nebo turnaje až 3x týdně, některé
byly místo tréninků, ale stávalo se, že rodiče
s dětmi přišli na hřiště i 5x do týdne, čímž
všem rodičům děkuji za přízeň a trpělivost.
V sobotu 15. 8. 2020 se odehrál Memoriál
Václava Zieglera o putovní pohár, kdy po
dlouhé době jej opět začali hrát mladší žáci.
Umístění na turnaji: 1. Černčice, 2. Košťany,
3. Junior Teplice, 4. Modlany/Proboštov, 5.
Hostomice, 6. Hrob, 7. Rtyně nad Bílinou, 8.
Ohníč/Kostomlaty. Nejlepším střelcem se 14
góly se stal Viktor Holý z Černčic a nejlepším
brankářem byl zvolen Jiří Stehlík z Hostomic.
V sobotu 29. 8. 2020 proběhl na hřišti v
Hostomicích exhibiční zápas staré gardy proti
veteránským osobnostem z FK Teplice, kdy
hostomičtí podlehli 2 : 16, přičemž se daná
akce organizovala společně s Jiřím Koubkem,
kterému musím poděkovat a již nyní spolupracujeme na organizaci oslav 100. výročí
v příštím roce.
Trenéři Jiří Pospíšil a Martin Vlček z FK
Hostomice v pátek 11. 9. 2020 během dopoledne spolupracovali se ZŠ Čestmíra Císaře v
Hostomicích, kdy se zúčastnili během 3 vyučovacích hodin v 1., 2. a 3. třídách tělesné výchovy. Děti při různých pohybových aktivitách ukazovaly své dovednosti.

Ve čtvrtek 17. 9. 2020 od 13:00 hod. se
odehrál v Hostomicích turnaj (I. předkolo) pod
názvem ONDRÁŠOVKA CUP 2020/2021 v
kategorii U13 (mladší žáci), ve kterém hráli
týmy Junior Chomutov, Srbice, Modlany, Junior Teplice, Ervěnice-Jirkov a Hostomice,
přičemž naši hráči se umístili na 5. místě.
Pro fotbalové fanoušky byly k odehrání v
Hostomicích domluveny po vzájemné spolupráci s FK Teplice některé ligové zápasy z 1.
ligy dorostenek WU 18 : neděle 4. 10. 2020 od
13:00 hod. zápas FK Teplice vs. FC Viktoria
Plzeň + sobota 17. 10. 2020 od 13:00 hod.
zápas FK Teplice vs. FK Pardubice. Dále byly domluveny z 1. ligy starších žákyň WU 15
zápasy: sobota 26. 9. 2020 od 11:00 hod. zápas FK Teplice vs. TJ Sokol Třebeš + sobota
17. 10. hod. zápas FK Teplice vs. FC Slovan
Liberec.
Také se pokoušíme domlouvat další zápasy
mimo mistrovské zápasy, z nichž mladší přípravka jede v sobotu 26. 9. 2020 na turnaj nazvaný SPORTIMA CUP ve Sportovní hale v
Teplicích. Organizujeme také sami miniturnaje, kde hrají děti z mladší přípravky na malé
branky, jsou plánovány na středu 30. 9. 2020 a
na sobotu 31. 10. 2020. Již nyní připravujeme
děti na starší přípravku, kdy budou v Hostomicích v sobotu 3. 10. 2020 a ve středu 28. 10.
2020 hrát proti dívkám z FK Teplice.
V současné době se pokoušíme zprovoznit
schody v zadní části hřiště (u dětského hřiště),
kdy toto děláme vlastními silami ve volných
chvílích, kterých moc není. Započalo se stavět
z vlastních zdrojů dřevěné oplocení u kabin,
kde jsou květiny a okrasné dřeviny.
Uvnitř budovy došlo ke kompletní rekonstrukci kabiny přípravky, kde byla položena
dlažba, byla vymalována a byly vyměněny
věšáky na převlékání. V klubovně byla položena dlažba, byla natažena voda s odpady a
došlo k vymalování klubovny jasnějšími barvami. Na tomto všem se podíleli především
Marek Levý, Jarmila a Vladimír Krejčovi, Jitka a Martin Vlčkovi a Jiří Pospíšil, kterým
patří poděkování celého klubu.
Poděkování patří všem partnerům a sponzorům FK Hostomice, bez kterých by se nepodařilo vylepšování našeho jediného sportoviště v Hostomicích.
Za FK Hostomice Martin Vlček
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Čestmír Císař - Mladá snění (pokračování)
Za velké krize 30. let se růst obce prakticky
zastavil. Po Mnichovu pak odešly stovky českých rodin do vnitrozemí a němečtí muži včetně mých někdejších kamarádů byli odkomandováni na válečné fronty, odkud se mnozí nevrátili. Také zde se po válce organizoval odsun
Němců na území sousedního Saska. Díky přílivům osídlenců se Hostomice zase počešťovaly,
nicméně zůstávaly ve stínu bouřlivé výstavby
v Bílině, Teplicích a dalších městech.

Město proslulo též zřídlem alkalické minerálky, srovnatelné se zřídlem ve francouzských
lázních Vichy. Brzy se „Bílinka“ zařadila
k nejkvalitnějším vodám na světě.
Za mého mládí si město zachovalo do značné míry historický ráz s pravidelným čtvercovým náměstím, lemovaným zčásti již novějšími domy z 19. století. Tehdy byl též přestavěn
starobylý kostel a vybudována nová honosná
radnice. V zámku nad městem byly otevřeny
bohaté sbírky minerálů, obrazů a starožitností,
které jsem však nikdy nespatřil. Známé svou
kvalitou bylo bílinské pivo, které se čepovalo i
v hostomických hostincích, a jemuž holdoval i
můj otec. Jezdívali jsme též na trhy, pořádané
na bílinském náměstí, kde se dalo leccos koupit laciněji než v obchodech.

Nemohu nenapsat pár vět o našem okresním městě (od 1936) Bílině. Podle staré pověsti založila zde hradiště s osadou Krokova
vnučka a Kazina dcera Běla, podle níž dostaly
své jméno hrad i řeka. Je známa řada županů,
kteří zde od 11. století sídlili, m. Prkoš, Mstiš,
Bohuta, Jaroš ad. To již stál nový dřevěný přemyslovský hrad a sídliště se přeneslo k řece.
Jen matnou vzpomínku mám na návštěvu
V místě pozdějšího kostela stávala svatyně,
předměstské Kyselky s lázněmi a lesním parzaložená županem Mstišem a vysvěcená
kem, kam jsme jednou s rodiči zajeli na výlet.
v přítomnosti pražského knížete Vratislava.
Daleko výraznějším zážitkem byl pro mne
Přemyslovským majetkem přestala být Bíli- školní výlet na skalnatý vrch Bořeň, podobný
na za Václava I., který ji věnoval Ojířovi v pohledu od Hostomic ležícímu lvu. Přírodní
z Frýdberka, za něhož tu byl vybudován první prostředí Bořeně bylo zjara a v létě divukrászděný hrad a gotický městský kostel sv. Petra a né, s množstvím kvetoucích rostlin a bylin,
Pavla. Mezi dalšími vlastníky Bíliny byli mj. z nichž si kromě fialového koniklece pamatuji
Koldicové (od 1407), avšak jako protivníci zlatožlutý hlaváček jarní, už tehdy vzácný a
husitů byli odtud vypuzeni (1421). Bílina se chráněný. Nevím, zda tam roste dosud, zda
pak dostala do svazku panství Jakoubka nezahynul v náporu průmyslového smogu nez Vřesovic, který jí udělil městská práva bo chtivýma rukama lidských nenechavců.
(1428). Král Zikmund ji vrátil nazpět katolickým Koldicům. Od počátku 16. století se zde
natrvalo usadili Lobkowiczové. Starý hrad dali
přestavět v prostorný zámek (1675 – 1682),
jehož stavitelé G. Tencalla a A. Porta mu
vtiskli raně barokní ráz. Původní ryze české
sídliště se spolu s Lobkowiczi v pobělohorské
době poněmčilo. Když se v okolí města začalo
dolovat uhlí, rozvíjet průmysl a železniční doprava, čítala Bílina (1880) pět tisíc obyvatel,
z toho jen asi 250 Čechů, jejichž počet přistěČestmír Císař se svými rodiči
hovalectvím neustále vzrůstal.
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60. léta na Skalce - “Baráčku“
Podařilo se nám sehnat několik starých fotografii z dětského „Eldoráda“ na Bídě, které pro
hostomické děti vybudoval pan Jaroslav Sekyra. Fotografie nejsou moc kvalitní, ale jsme rádi
alespoň za ně. Snad se na nich někdo pozná. Fotky vznikly v šedesátých letech minulého století.
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František DUŠEK – 100 let od jeho narození
Zprvu neměli byt, a proto nějaký čas bydleli
v Mladé Vožici. František nastoupil do Baťovy
střední školy ve Zlíně, odkud byl po maturitě
vyslán do Francouzské Guayany jako obchodní
zástupce. František kromě češtiny ovládal také
francouzštinu, angličtinu a španělštinu. V roce
1939 proto legálně opouští Československo a
přes Maďarsko, Rumunsko, Turecko a Sýrii se
dostává do Bejrútu.
Mezitím jeho otec doma umírá na tuberkulosu. Po vypuknutí války se rozhodl pro cestu do
Francie a tak 21. 9. 1939 odplouvá do Marseille. Po příjezdu se hlásí do čl. zahraničního vojska, kam je 6. 10. 1939 přijat. S pádem Francie
odplouvá do Anglie. V Anglii absolvuje výcvik
a je zařazen k 311. čs. bombardovací peruti jako palubní střelec.
V noci 25. května 1941 zahynul při havárii
letounu Wellington (KX – L, N3010), který se
zřítil krátce po startu z letiště Langham. Společně s ním zahynuli M. Štoček, S. Zeinert, M.
Švic a anglický zpravodajský důstojník. František Dušek je pohřben na hřbitově St. Ethelbert
v East Wretham, hrabství Norfolk, hrob č.
(č. RAF 787825) – palubní střelec
Narodil se v Hostomicích 15. 8. 1920. 586/21.
Krátce po narození syna Františka se jeho roVálečná vyznamenání: Čs. Medaile Za
diče odstěhovali do Francie za prací. Zde chochrabrost,
Čs. Medaile Za zásluhy II. stupně,
dil do školy. Zprvu mu jazyk dělal problémy,
Pamětní
medaile
F – VB, Atlantic Star, Defence
ale nakonec se sžil a jeho prospěch byl výborMetal
a
War
Metal.
ný. V třicátých letech, kdy Evropu zasáhla krize, se Duškovi dozvěděli, že firma
Selier&Bellot připravuje k otevření novou vý- Zdroj: kniha Bojovali za naši svobodu. Autoři:
robu sportovního a vojenského střeliva. Roz- Edvard D. Beneš, Josef Novotný a Stanislav
Rybák
hodli se proto pro návrat do republiky.

Rodný dům Františka Duška
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90 let od založení odboru KČST Hostomice nad Bílinou - pokračování
Vážení čtenáři, v březnovém vydání našeho zpravodaje vyšel první článek o založení Klubu čs.
turistů v Hostomicích v roce 1930. Zaslal nám ho pan Václav Novotný z Litvínova. Dnes vám
přinášíme jeho další pokračování - Zájezd Klubu čs. turistů Hostomic nad Bílinou do Vysokých Tater a na Podkarpatskou Rus.
V roce 1930 byl založen odbor Klubu čs. turistů Hostomice nad Bílinou. Malý odbor již
v červenci 1934 dokázal připravit a uskutečnit
zájezd do Vysokých Tater a na Podkarpatskou
Rus. Předcházela přednáška členů, bratří Horů
o Podkarpatské Rusi, která tehdy byla součástí
Československé republiky. Zřejmě kraj znali
z války, protože doplnili malbu kraje drobnými osobními příhodami. Zájezd vedl předseda
odboru, řídící učitel hostomické školy Josef
Jirásek.
Jednatel odboru, učitel Josef Horyna popsal
zájezd v župním časopisu Turistický obzor
pěknou reportáží. Putovní zájezd plánovali na
11–12 dnů, z toho 2 dny cestu vlakem. Předpokládali denní penzi v ceně 30,- Kč. Putovali
s batohy, vyhýbali se hotelům. Spali
v noclehárnách Klubu čs. turistů. Vystoupili
ve stanici Štrba. Na Štrbské pleso chtěli pěšky.
Prudká tatranská bouřka je donutila použít autobus, přestože tehdy již desítky let jezdila
známá ozubnicová el. dráha. Nad Tatrami visel příšerně těžký mrak, z něhož čišel sem
chlad a který v pravidelných intervalech se
rozžal a hromová rána zazněla krajem. J. Horyna vtipně doplnil: maně jsme vzpomněli na
druhou část státní hymny.

děvčat a chlapců v národních krojích. Vraceli
se nebo teprve spěchali do kostela.
Další dny navštívili státní solné doly na sůl ve
Slatinských dolech. Za vstupné 5,- Kč, je to
dost zapsal J. Horyna. Viděli výrobu ementálského sýra ve státní mlékárně pod Menčulem.
Učitel Horyna popsal dojmy z Podkarpatské
Rusi krásnou češtinou: Čirým vzduchem nesl
se k blankytně modré obloze hlas zvonců pasoucích se krav a halekání pastevců. Jinak
všude ticho. – Nebeské ticho.
Přenocovali v nouzové noclehárně KČST na
polonině Rohněnka. Prohlídkou Jasiny zakončili jsme naši krátkou sice pouť po Karpatské
Rusi. Učitel poznamenal, že tady turisté proti
Vysokým Tatrám ušetřili, neboť jest tam poměrně lacino. Reportáž zakončil tehdy známým pozdravem turistů HORE ZDAR!

Na závěr doplňme: předseda odboru KČST
Josef
Jirásek
byl
řídícím
učitelem
v Hostomicích. Jablko nepadlo daleko: jeho
synem je pozdější velmi známý trenér
v Bílině a učitel tělocviku průmyslové školy
Most Jaromír Jirásek (1932–2017). Informace
nám doplnil jeho kolega a vrstevník
z průmyslovky, pan učitel Vojta Jošek z Litvínova. Vyprávěl, že mladý Jirásek se narodil
Během dalších tří dnů turisté vystoupili na Popřímo v hostomické škole. Jako kluka ho to
pradské pleso, na Rysy, Ostrvu, přespali v hopříliš netěšilo. Nemohl jako jiní běhat do a ze
telu Kamzík, navštívili Terryho chatu a Taškoly. Jemu stačilo jen přejít chodbu ve škole.
transkou Lomnici. Několikrát zmokli. Čtvrtý
den, v neděli, přejeli vlakem do Rachova na Uvítáme, pokud někdo z našich čtenářů poPodkarpatské Rusi. Cestu vlakem východním skytne informace o dalších osobách, které
zveřejnili
v obou
článcích
Slovenskem učitel Horyna popsal slovy: Ma- jsme
o organizovaných turistech v Hostomicích.
lebnost kraje zpestřovaly hloučky a proudy
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