ČERVEN 2022
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Ročník dvanáctý

V květnu naši hasiči převzali nové zásahové vozidlo

Slovo starosty
Letos poprvé mohu pozdravit naše občany
na stránkách našeho zpravodaje. Chci uvěřit
tomu, že strašák, který dva roky obcházel celou planetu, byl zahnán do kouta, ze kterého
se již jen tak nedostane. V naší obci se po
dlouhé době, kdy nebylo možné pořádat různé akce, opět začaly konat různé aktivity jak
pro děti, tak i pro dospělé.
Již dvakrát jsme uklízeli okolní přírodu,
ale poprvé jsme byli přihlášeni do celorepublikové výzvy „Ukliďme Česko“. O správnosti
této akce svědčí i velké množství nasbíraného
odpadu, o který se však postarala jen hrstka
našich občanů. Bohužel jsme se dočkali i vel-

kého rozčarování nad chováním rádoby vyspělé země, která napadla vojenskou silou svého
souseda. Byl jsem potěšen přístupem našich
občanů, kteří okamžitě začali shromažďovat
materiální sbírku pro postiženou Ukrajinu. Za
to jim patří mé veliké poděkování.
Po několika letech marných pokusů dosáhnout na dotační příspěvek k pořízení nového a
moderního záchranného vozidla pro naše hasiče jsme byli úspěšní a 20. května nám byla
předána hasičská cisterna. Z tohoto místa se
sluší poděkovat za poskytnutou dotaci od Ministerstva vnitra a Krajského úřadu Ústeckého
kraje, která pokryla bezmála 50% nákladů.
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Slovo starosty - pokračování
V této době, kdy ceny letí strmě nahoru, je
velmi složité sehnat firmu, která by byla ochotná začít pracovat podle našich připravených
projektů. Vše se musí nechat přeceňovat a výsledná částka je mnohdy o 30 – 40 procent
vyšší než původní. Mnohým lidem se pak může zdát, že se nic neděje, že se neinvestuje atd.
Ten hlavní důvod je ale v rekordním růstu cen
úplně všeho.
Letošní rok je rokem volebním. V tomto
vydání našeho zpravodaje dáváme prostor pro
představení nově vzniklému sdružení nezávislých kandidátů „Budoucnost pro Hostomice“,

které o to požádalo. Dalším případným zájemcům dáme možnost se prezentovat po prázdninách. Demokracie nám dává právo volby a nelze ji spojovat s povinností. Stejně jako je svobodná volba kandidáta či strany, je svobodná
volba jít či nejít k volbám. Vyspělá společnost
by se měla prezentovat lidmi vyspělými a odpovědnými, kteří by odpovědnost měli projevit
svým názorem a volbou.
Nechci vám v žádném případě radit koho
volit, ale chtěl bych vás požádat o co největší
účast při letošních komunálních volbách.
Ivan Holata - starosta

Zpráva z 19. zasedání zastupitelstva městyse
Dne: 21. března 2022
Přítomno: 14 členů, 1 omluven
ZM schválilo:
- program zasedání
- kontrolu usnesení
- zprávu o činnosti Rady městyse
- pronájem obecní garáže na pozemku č. 468
SDH Hostomice za symbolickou cenu 1 Kč/
rok
- prodej části pozemku 1/3 o výměře 717 m2
- prodej části pozemku č. 244/1 obálkovou metodou
- pronájem nebytových prostor na Školním
náměstí č. p. 21
- záměr oslovit dopravní inspektorát ohledně
dopravního značení v obci

ZM pověřilo:
- starostu k podepsání smlouvy s firmou HAVI
na výstavbu venkovní učebny
- starostu k podepsání smlouvy s advokátem
Mgr. Josefem Karnoubem o zastupování městyse v právnických záležitostech
ZM odsouhlasilo:
- zpětný odkup parcely č. 278/8
ZM zamítlo:
- prodej pozemků č. 594/4 a 386/2
ZM vzalo na vědomí:
- rozpočtovou změnu č. 1 ve výši 566 000 Kč
- rozpočtovou změnu č. 2 ve výši 835 555,79 Kč
- termín dalšího zasedání ZM na 20. 6. 2022

20. zasedání ZM

9. 5. - Uctění obětí II. světové války

Dne 20. června 2022
Přítomno: 9 členů, 6 omluveno
ZM schválilo:
- program zasedání
- kontrolu usnesení
- zprávu o činnosti Rady městyse
- rozpočtovou změnu č. 5
- účetní závěrku městyse za rok 2021
- závěrečný účet městyse
- prodej části pozemku č. 618/1
- způsob prodeje hasičské cisterny CAS 32
- dotaci pro poštu Partner
- dodatek č. 1 pro směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
ZM neschválilo:
- prodej části pozemku č. 58/1 a 58/3
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Sbírka materiální pomoci Ukrajině
Na začátku měsíce března náš městys
vyhlásil, tak jako jiná města a obce, materiální sbírku válkou postižené Ukrajině.
Naši občané měli možnost přinášet nejrůznější pomoc. Od trvanlivých potravin,
balené vody, přikrývek, zdravotního materiálu, různého drogistického zboží až po drobnou elektroniku. V průběhu několika dní se
odvezlo do sběrného centra v Bílině celkem
pět
plných
osobních
automobilů.
Ukázalo se, že osud ukrajinského lidu není
našim lidem lhostejný a po vyhlášení výzvy
okamžitě zareagovali a přinesli pomoc.
Všem, co přinášeli tuto pomoc, opravdu
moc děkuji.
Ivan Holata

Ukliďme Česko
V sobotu 2. 4. 2022 se náš městys připojil
k celostátní akci „UKLIĎME ČESKO“. Sraz občanů, kterým není lhostejné, jak to v našem okolí vypadá, byl v 9 hodin před úřadem. Akce se
zúčastnilo celkem 11 občanů, kteří nasbírali během dopoledne pět plných přívěsných vozíků za
osobní automobil.
Chceme tímto poděkovat na stránkách našeho
zpravodaje jmenovitě: Petru Axamitovi, Michalu
Sáblíkovi, Lence Matouškové, Veronice Zieglerové s vnučkou, Vlastě Holomojové, Stanislavě
Prochové s přítelem, Petru Čtrnáctému a manželům Holatovým.
Ivan Holata

Uzavření ordinace praktického lékaře
Jak určitě všichni víte, byla od 1. ledna
2022 u nás uzavřena ordinace praktického lékaře. O této skutečnosti jsme byli informováni
na podzim loňského roku a od té doby jsme se
snažili toto rozhodnutí vedení Hornické nemocnice s poliklinikou v Bílině nějak změnit.
S tímto problémem jsme se již setkali zhruba
před 7 – 8 lety, kdy tehdejší vedení bílinské
polikliniky
taktéž
rozhodlo
ordinaci
v Hostomicích uzavřít.
Po několikatýdenních jednáních s pomocí
různých institucí např. VZP se tehdy podařilo
ordinaci u nás zachovat. Letos Hornická nemocnice s poliklinikou rozhodla ordinaci uzavřít a nepřipustila žádnou společnou diskuzi
v této věci. Obraceli jsme se na několik insti-

tucí, včetně Ministerstva zdravotnictví, VZP, ale
nikde nám nedokázali pomoci.
V současné době je nedostatek praktických
lékařů celorepublikovým problémem. Někde
v systému je zřejmě chyba, když prioritou mladých lékařů je práce v zahraničí nebo v Praze či
krajském městě. Jsou známy i případy, kdy obce
nabízí lékařům statisícové náborové příspěvky,
byty první kategorie a stejně jsou neúspěšné.
Tato situace nám není lhostejná, víme, že
zejména pro starší občany, je dojíždění za lékařem náročné a někdy, bohužel, i nemožné.
Můžu vás ujistit, že uděláme vše pro získání
nového praktického lékaře pro dospělé zpět
k nám do Hostomic.
Ivan Holata
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Co nepatří do kanalizace?
Kanalizace slouží k odvedení odpadní
vody z domácností nebo průmyslových objektů na čistírnu odpadních vod, kde ji vyčistíme a opět pošleme do přírody. Abychom překonali různé terénní nerovnosti,
jsou součástí kanalizačních systémů čerpací
stanice, které pomáhají dopravit odpadní
vodu i z míst, odkud to nejde samospádem.
Co škodí kanalizaci?
Umíte si představit, co dokáží způsobit pevné látky nebo zbytky potravin na čerpadlech čerpacích stanic nebo na samotných
čistírnách odpadních vod? Např. plasty,
hadry hygienické potřeby? Nebo kosti, pecky, slupky od ovoce a zeleniny?
A víte, co dokáží tuky v kanalizaci? Kromě toho, že zanáší čerpadla a mechanickou
technologii na čistírnách, usazují se i v samotném kanalizačním potrubí a zmenšují
průtok odpadních vod.
Možná se zeptáte, zda byste tedy nemohli potraviny rozmělnit v tzv. „drtiči kuchyňského odpadu“ a pak je vypustit do
kanalizace. Bohužel, rozmělněné potraviny
způsobují na kanalizaci stejný problém jako
nerozmělněné. V mnohých případech ještě
horší, neboť mají, stejně jako tuky, tendenci
se usazovat.
Když to shrneme, tak pevné látky a zbytky potravin, včetně těch rozmělněných v
drtiči kuchyňského odpadu, nejsou považovány za odpadní vodu nýbrž za odpad a do
kanalizace nesmí být vypouštěny!

Co ještě nepatří do kanalizace?
Dále do kanalizace nesmí být vypouštěny, kromě jiných, látky ohrožující zdraví, zapáchající nebo infekční. To jsou např.:
 léky
 barvy, rozpouštědla, ředidla
 mazadla, oleje
 benzín a jiné ropné látky
 zbytky čistících prostředků
 hnojiva, pesticidy
 jedy, žíraviny (kyseliny a hydroxidy)
 látky hořlavé, těkavé a výbušné
 látky radioaktivní, infekční a karcinogenní,
kejda nebo močůvka z chovu zvířectva
Kam tedy s tím?
Pevné látky, včetně hygienických potřeb, patří
do kontejnerů na směsný odpad.
Zbytky jídel, ovoce, zeleniny a produkty z
drtičů kuchyňského odpadu patří do nádob pro
bioodpad nebo do kontejnerů na směsný odpad.
Tuky a oleje slijte vychladlé do nádoby a
odvezte na sběrný dvůr.
Nepoužité léky odevzdejte v lékárnách do
nádob k tomu určených.
Chemikálie a další nebezpečné látky je vždy
nutné odvézt na sběrný dvůr nebo využít svozových dnů nebezpečného odpadu, pokud jsou
ve vaší obci pořádány.
POMOZTE NÁM CHRÁNIT KANALIZAČNÍ
SYSTÉMY A PŘEDCHÁZET TAK JEJICH HAVÁRIÍM SVÝM ZODPOVĚDNÝM CHOVÁNÍM
VŮČI NIM. DĚKUJEME!

Kontejnery pro jarní úklid
Tak jako každý rok, připravil úřad městyse pro občany bezplatnou službu ve formě
přistavení kontejnerů pro jarní úklid. Kontejnery jsou přistavovány po určených lokalitách tak, aby během tří víkendů měli možnost lidé svůj odpad naložit. I přesto, že máme uzavřenou smlouvu s Technickými službami v Bílině o ukládání odpadu pro hostomické občany zdarma, jsou jarní kontejnery
vždy naplněné. Je smutné, že do těchto kontejnerů lidé odkládají i věci, které tam nepatří, a které měli možnost odevzdat v měsí-

ci dubnu při organizovaném sběru nebezpečného odpadu. Jedná se například o staré pračky,
ledničky, pneumatiky, zbytky barev, vyjeté oleje a spoustu dalších věcí. Tyto věci na skládku
nepatří a svozový automobil není vpuštěn na
skládku. Pracovníci VPP musí tedy kontejnery
kontrolovat, nežádoucí věci odstraňovat a ručně
odvážet na určené místo. Tato činnost jim zabere spoustu času, který by měli věnovat svým
povinnostem při úklidu obce.
Proto žádám všechny občany o rozumné
chování při zbavování se nepotřebných věcí.
Ivan Holata
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SDH Hostomice
Vážení čtenáři, milí přátelé, obyvatelé
Hostomic,
dovolte mi přiblížit vám činnost SDH v naší
obci za 1.pololetí tohoto roku. Od ledna
jsem novou, hrdou starostkou místního
SDH. Jsem součástí sehraného, velmi
mladého a kreativního týmu. Všichni členové táhnou za jeden provaz. Jsou nápomocni
při různých akcích pořádaných městysem,
úzce spolupracují s místní základní školou,
pomáhají při živelních pohromách, starají se
o mládež, pořádají vlastní akce.
Konkrétně bych chtěla vyzdvihnout
pořádání 2. ročníku Memoriálu Jaromíra
Honse. Konal se 23. dubna a zúčastnilo se
ho 80 závodníků. Byli rozděleni do 5 kategorií, od dorostenců, po ,,veterány”.
Výsledky jednotlivých soutěžících jsou k
dispozici na webu pozarnisport.hasicovo.cz!
Závod to byl velice náročný i z toho
důvodu, že to byl nominační závod na MČR
TFA. Všichni soutěžící si přivezli své realizační týmy. O ně se staralo 40 dobrovolníků z řad místního sboru, ale také přátelé ze SDH z okolních vesnic. Za to jim patří
náš obrovský dík.
Náš spolek se účastní také různých závodů dětí a mládeže. V současné době se
staráme cca o 20 dětí. Trénují 2x týdně a
jsou velice úspěšní. Sezónu zahájily 7. května v Měrunicích na Memoriálu Fr.
Doksanského. V požárním útoku skončily
mladší na 2. místě. 8. května se naši žáci
zúčastnili štafety O pohár ředitele HZS ÚK
a po celkovém sečtení všech bodů z různých
disciplín skončili mladší žáci na celkovém
6. místě a starší na 2. místě.

Dne 28. května se konala soutěž Osecká
stříkačka, kde se mladší žáci umístili v
požárním útoku na 7. místě a starší na 3. místě.
Kdyby se k našim dětem chtěl někdo přidat,
najde nás na místním fotbalovém hřišti každé
pondělí a pátek od 16.00 hod. Trenérka Anežka
Fellerová vás ráda začlení do našeho družstva.

Důležitým momentem pro naši jednotku bylo získání nového zásahového vozu TATRA
815 CAS 32 6x6. Slavnostní předání proběhlo
20. května před místní hasičárnou. Zúčastnilo
se ho mnoho důležitých hostů - starosta
městyse Hostomice Ivan Holata, starostka SDH
okresu Teplice Viera Nejedlá, ředitel HZS
územního odboru Teplice Ing. Adolf Langer a
ředitel HZS Ústeckého kraje Ing. Roman
Vyskočil. Dále se slavnostního předání zúčastnil jednatel firmy THT Polička, s. r. o., který
kromě nového vozidla našim hasičům předal i
symbolický klíč. Mnoho úspěšných zásahů a
bezpečnou jízdu popřál také bílinský farář
Marcin Saj, o zábavu se postaral skvělý DJ
František Pečený. Všichni si uvědomujeme, jak
nás tento dar zavazuje.
Proto bych chtěla poděkovat všem
sponzorům, městysu Hostomice, našim podporovatelům, dobrovolníkům, rodičům, přátelům,
aktivním členům a všem ostatním, kteří se v
tomto seznamu nenašli. Je vás mnoho a my
jsme za to vděční.
Závěrem ještě malý postřeh: jsme rádi, že
jsme součástí společenského dění v obci a
vítáme spolupráci s ostatními spolky. Doufám v
další budoucí akce a aktivní součinnost všech
zainteresovaných lidí.
Za SDH - Mgr. Marcela Husáková, starostka
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Hostík
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
prostřednictvím místních novin bych vás
chtěla seznámit s činností rodinného centra
známého spíše pod názvem Hostík.
Existujeme již několik let a centrum si
žije svým vlastním životem. Scházíme se
pravidelně minimálně 2 x týdně a vítáme mezi sebou stále nové tváře. Účastníme se
různých akcí pořádaných městysem nebo místními spolky. Aktivně se věnujeme volnému
času dětí. Jezdíme spolu na výlety, sportujeme, v případě, že je potřeba, třeba i doučujeme. Do rodinného centra si zveme hosty z
různých oborů. Rádi se učíme novým věcem,
sbíráme zkušenosti od jiných sdružení. O
činnost Hostíku se zajímají odborníci z
MPSV, jsme příkladem dobré praxe pro
podobné spolky v širokém okolí.
I letos pořádáme tábor pro děti a dospělé.
Vracíme se do našeho oblíbeného kempu v

Opárně. Kapacita tábora byla velice rychle
naplněna. V rámci možností čeká na děti i
dospělé bohatý program.
Vzhledem k narůstajícím cenám za energie,
dopravu a potraviny nejsme schopni konkurovat
velkým organizacím a za rozumnou cenu
uspořádat příměstské tábory tak, jako v
minulých letech. Moc nás to mrzí a hledáme
nějakou jinou alternativu.
Vyzdvihnout bych chtěla aktivitu našich
dětí. Sami si pro sebe a své přátele uspořádaly
malou oslavu MDD. Nemyslely jen na sebe a o
soutěže a drobné dárky se podělily se svými
kamarády. Byl to spontánní nápad, který chtěl
hodně odvahy.
Na letošní rok máme ještě mnoho plánů.
Sledujte naše stránky, výlohu a nástěnku.
Dozvíte se víc.
Za celý spolek Mgr. Marcela Husáková

Kulturní akce
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
je starý keltský zvyk spojený s pálením ohňů.
Správně by se měl odehrávat v noci z 30.
dubna na 1. května a této noci se říká filipojakubská, ale v dnešní době se čarodějnice
pálí většinou přes den.
Letos byl sraz před základní školou
v sobotu 30. 4. v 17 hodin a sešlo se mnoho
malých čarodějnic a čarodějů, aby šli průvodem směrem na bikrosové hřiště, kde byly
připraveny soutěže a po jejich absolvování si
děti opekly buřty, dostaly limonádu a na velké vatře nachystané našimi hasiči jsme spálili
čarodějnici.
SETKÁNÍ SENIORŮ
Nastává období, kdy se snažíme vrátit se do
starých zajetých kolejí a chceme, aby kulturní život v obci byl minimálně stejný a možná
i lepší než v době před covidovou pandemií.
Je to těžká práce, lidé se uzavřeli ještě více
do svých domovů a bohužel, mnozí z nich
nás také opustili. Setkání seniorů měla vždy
hojnou účast. V sobotu 14. května se sešlo 13
seniorů v klubovně hasičské zbrojnice. Vždy
hrála k poslechu a k tanci Malá muzika
z Chomutova, ale letos nemohli ze zdravot- sice se tolik netančilo jako obvykle, ale alespoň
ních důvodů dorazit, což nám bylo velice lí- si mezi sebou popovídali a nakonec se to všem
to. Vyřešili jsme to reprodukovanou hudbou, líbilo. V budoucnu určitě v takových setkáních
chceme pokračovat.
Lenka Matoušková
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MŠ - Poslední ohlédnutí v letošním školním roce
V minulém článku jsem se s Vámi loučila
přáním krásného adventu. Měsíce utekly jako voda a máme před sebou chvilku do
prázdnin. Co se v uplynulých měsících
v mateřské škole dělo?
Jako každým rokem děti dostaly Mikulášskou nadílku a také jsme uspořádali vánoční
besídku. Ta bohužel proběhla bez přítomnosti rodinných příslušníků, jelikož nám to tehdy doba nedovolovala. Proto jsme besídku
natočili a vložili rodičům na facebook, abychom je alespoň touto cestou potěšili.
Užili jsme si s dětmi krátké sněhové hrátky, zkoumání ledu a sněhu a už jsme se těšili
na příchod jara a s ním spojené aktivity. Nejprve jsme vytvořili a vhodili do řeky symbol
zimy - Morenu, abychom tímto zvykem zimu konečně vyhnali.
Barvením vajíček, tvořením zajíčků a kuřátek jsme se pilně připravovali na oslavu
Velikonoc. Povídali jsme si s dětmi o tradicích, naučili se hodovačku.
Navštívil nás kouzelník, který děti ohromil nejen svými kouzly, na kterých se mohly
děti podílet, ale také opeřenci. Děti obdivovaly především nádherného papouška, kterého si mohly pohladit a vyfotit se s ním.
Jelikož se blížil Den matek, nemohli jsme
zapomenout na tvoření dárečku pro maminku a nácvik říkanky, která by ji potěšila.
V integrovaném bloku „Města a vesnice“
předškoláci vyrazili do Teplic, aby prožitkovým a situačním učením vnímali a viděli tento rozdíl. Tím samozřejmě nechci říci, že
Hostomice jsou vesnicí, ale rozdíly jsou zřetelné. Oddělení koťátek bohužel vyrazit nemohlo. Vzhledem k nově příchozím dětem
v měsíci dubnu, jejich adaptaci a problémy
s docházením na toaletu, velké výlety nebyly
možné. Alespoň jsme podnikli okružní pěší
výlet z Hostomic přes Křemýž a zpět, který
jsme si s dětmi velmi užili.
Také jsme dvakrát navštívili základní
školu, kde pro nás v rámci spolupráce děti a
učitelky připravily sportovní dopoledne
v tělocvičně. Děti si mohly vyzkoušet jiné
cvičební pomůcky a zdolávat překážkové
dráhy, které byly pro ně připravené.
V červnu měly všechny děti svátek, a tak
jsme ve spolupráci se základní školou uspořádali Den dětí. Myslím, že jsme si to všichni užili a malé děti ze školky a deváťáci si k

sobě našli cestu, pěkně se vyřádily a tento den
náležitě oslavily. Tímto bych chtěla poděkovat
žákům deváté třídy a kolegyním za pomoc na
stanovištích a krásný přístup k dětem.
A co nás ještě čeká? Opět ve spolupráci se
základní školou bychom chtěli uspořádat dramatizaci pohádky „O šípkové Růžence“ na zahradě mateřské školy. Myslím, že tato spolupráce obohacuje jak naši mateřskou školu, tak i
základní školu a všichni si z akce odneseme
krásné zážitky.

Na závěr školního roku nás čeká poslední
akce,
kterou
je
tradiční
rozloučení
s předškoláky a pasování na školáky. Možná
ukápne i pár slziček dojetí nad tímto odchodem,
ale čas je neúprosný a musíme se smířit
s faktem, jak život utíká a děti, které nedávno
nastoupily, nás najednou opouští a začínají svou
novou životní etapu.
No a poté již nastoupí prázdniny. Chvíle zaslouženého odpočinku, relaxování a přípravy na
nadcházející školní rok.
A na závěr perličky, které nás rozesmály a
doufám, že vykouzlí úsměv na rtech i Vám.
Pětiletý chlapec se ptá:
„Víš, co jsou to kcal“?
Učitelka: „Povídej.“
Chlapec: „Když spálíš špek,“
Čtyři roční období jsou podle jedné dívky takovéto: „Jaro, léto, podzim, úterý“ (no, nebylo by
to pěkné pro ty, kteří nemají zimu moc v lásce?)
Přeji všem krásné, sluncem a humorem provázené prázdniny.
Bc. Petra Strnadová
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Fotbalový klub Hostomice
Stále nabíráme nové hráče všech kategorií,
přičemž
přípravky
mají
na
hřišti
v Hostomicích tréninky každé úterý a čtvrtek
od 16:00 hod. Žáci trénují každé úterý od
16:00 hod. na hřišti v Hostomicích, ve čtvrtek
a v pátek trénují v Ledvicích. Začali pravidelně trénovat v Hostomicích dorostenci (r. 2005,
2006 a 2007) každé úterý se žáky od 18:00
hod. a ve středu od 18:00 hod. společně
s dospělými.
Pokud budou dospělí chodit v hojném počtu na tréninky, tak bychom chtěli dospělé do
nové sezóny přihlásit a znovu obnovit fotbalové dění pro fandy sportu, kterého je stále méně. Již nyní došlo ke sloučení Hostomic a Kostomlat v kategorii mladšího dorostu do sezóny
2022/2023, který byl přihlášen do krajského
přeboru. Také se nám do fotbalu zapojily maminky dětí, které hrají fotbal, takže i ony si
mohou zasportovat na hřišti. Samozřejmě si
mohou přijít zatrénovat jakékoli ženy i dívky,
které chtějí sportovat.
Přípravka a někteří mladší žáci si zahráli
turnaj proti dívkám z 1. ligy z FK Teplice a
Bohemians 1905, což bylo pro děti něco nového. Přípravky i žáci se zúčastnili turnaje
v Praze v Radotíně, kam jsme cestovali vlakem a na místě jsme přespali v hotelu. Skoro
všechny děti byly s trenéry a vedoucími
v Rumburku na soustředění, odkud přijely docela vyčerpány z každodenních tří až čtyřfázových tréninků. Na soustředění měly přátelská
utkání s Rumburkem.
Jako další bonus pro všechny děti bylo sledování reprezentačního utkání v Teplicích, kde
hrála reprezentace žen ČR proti Islandu. Děti
byly v takové euforii, že jsme ze stadionu odcházeli až hodinu po zápase. Během jara
v Hostomicích na hřišti hrály dorostenky a žákyně z FK Teplice, kdy přijely s nimi změřit
síly např. týmy z Liberce, Plzně a Brna.
Sloučení hostomičtí starší žáci s Ledvicemi
se zúčastnili ZIMNÍ LIGY, kde se umístili na
3. místě. V celé sezóně se žáci pohybují na
předních příčkách, kdy bojují o nejlepší umístění do 11. 6. 2022.
Všechny týmy mladších přípravek z okolí
odehrály 18. 6. 2022 závěrečný turnaj
v Hostomicích a následně 19. 6. 2022 odjely
všechny týmy starších přípravek na závěrečný
turnaj v Modlanech. Opětovně se uskutečnilo

přespání na hřišti nazvané „Captain Camping,
neboli každý se může stát kapitánem“, které se
konalo 18. 6. 2022, kdy též proběhly různé zápasy a rozlučky týmů. V sobotu 20. 8. 2022
plánujeme Memoriál Václava Zieglera pro starší žáky.
Na hřišti se musela začít opravovat tribuna,
kde bychom chtěli přidat druhou řadu pro více
diváků. Nastříkali jsme dřevěné oplocení barvou na dřevo. Došlo k vyřezání křovin a stromů
u oplocení, kdy většina stromů byly špendlíky,
což jsme museli vyřezat, aby v letním období
nelétaly vosy na hřišti a v okolí. Konečně se
podařilo ve spolupráci s městysem Hostomice
u silnice navýšit oplocení o 3 metry – jedná se
o sítě, které jsou v zeleno bílé kombinaci. Pro
diváky i pro hráče se nám podařilo zakoupit
markýzy, aby bylo na hřišti trochu stínu. Nadále se snažíme vylepšovat a renovovat fotbalový
areál, kdy vše se nedá vyjádřit v tomto článku.

Samozřejmě jsme nezapomněli obnovit
sportovní vybavení včetně několika nových sad
dresů pro všechny kategorie. Všechny děti dostaly klubovou teplákovou bundu a zimní čepici, aby mohly v zimě a na jaře trénovat venku.
Na hřišti je možné si zimní čepici s logem, hrnek s logem a minidres FK Hostomice zakoupit
v našem fanshopu, který se snažíme nadále rozšiřovat.
Poděkování patří všem partnerům a
sponzorům FK Hostomice, bez kterých by se
nepodařilo vylepšování našeho jediného
sportoviště v Hostomicích. Všichni partneři i
sponzoři jsou na stránkách FK Hostomice.
Za FK Hostomice - Martin Vlček
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Fotbalový klub Hostomice

Trénink brankářů

Trénink mladší přípravky

Nově vznikající tým dorostu

Hostomický tým žen

Mladší přípravka
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Z naší historie
100 let od slavnostního otevření Sokolovny v Hostomicích
Sokolovnu a Národní dům v Hostomicích si nechali postavit místní sokolové poté, co uspořádali sbírku a opatřili si úvěr.
Nová budova sokolovny byla slavnostně
otevřena v roce 1922. Sokolovnu hojně využíval dramatický odbor místní jednoty, který byl založen již v roce 1907.
Jedná se o volně stojící nárožní budovu
se sedlovou střechou, jejíž patrová podlouhlá vstupní fasáda není nijak výrazně členěna. V jejím centru je mělký risalit s balkónem v patře a nízkou atikou.

K vstupní budově přiléhá k zadní frontě křídlo,
kde se nachází sál s rovnou podlahou, galerií a
jevištěm. Jevištní portál je jednoduchý, nijak
nezdobený.
V průběhu druhé poloviny dvacátého století
byla využívána závodním klubem Dolu Aloise
Jiráska. Vedle dalšího se v ní hlavně pořádaly
zábavy a plesy. Po sametové revoluci byla budova vrácena Sokolu, který ovšem nedisponoval
dostatečným množstvím prostředků na její rekonstrukci. Budova se nachází v havarijním stavu a hledá své využití.

Antonín Gruncl
Dne 11. listopadu 1905 se narodil v Hostomicích v rodině zasloužilého menšinového učitele, dlouhá léta působícího ve Světci,
Antonín Gruncl. Neobyčejně talentovaný
mladý muž zahájil studia na duchcovském
gymnáziu a maturoval v Mostě; v duchu
rodinné tradice se stal rovněž učitelem –
začínal na české škole v Hostomicích, odkud přešel do Ledvic. Kulturní rozhled a
výrazné umělecké sklony jej nejprve přivedly do skupiny hostomických divadelních
ochotníků, mezi nimiž nechyběl Oldřich
Hoblík, výtvarník Jan Podracký, ani hostující student z Prahy, pozdější významný český divadelní režisér Ota Ornest.
V květnu 1935 připravil v hostomické
sokolovně premiéru hry Voskovce a Wericha Kat a blázen, v dubnu 1936 Baladu z
hadrů a v září 1937 Rub a líc, jejichž reprízy
proběhly také v Duchcově. Antonín Gruncl
byl velkým ctitelem Jaroslava Ježka a sám
se uplatnil jako vynikající hudebník a komponista, zejména na inscenaci Balady z
hadrů, kterou doplnil i vlastními skladbami.

Po okupaci severočeského pohraničí odešel
do Radovesic u Libochovic a v březnu 1939
nastoupil v Křesíně. V Roudnici nad Labem a
Libochovicích spolupracoval opět s mladými
divadelníky a znovu se uplatnil jako dirigent
jazzového orchestru i hudební skladatel. Nevzdal se svých svobodomyslných názorů a při
první příležitosti se zapojil do odbojové činnosti
proti německým okupantům. Byl příslušníkem
rozsáhlé libochovické ilegální skupiny, navazující na celostátní „Obranu národa“, z níž tři desítky členů zaplatily svými životy. Učitel Antonín
Gruncl byl dne 11. dubna
1942 odveden gestapem z
křesínské školy přímo
uprostřed vyučování. Po
deseti týdnech, dne 1. července 1942, byl spolu s
mnoha dalšími vlastenci
popraven na střelnici gestapa v Praze Kobylisích.
* 11. listopadu 1905
† 1. července 1942
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Sdružení nezávislých kandidátů Budoucnost pro Hostomice
Jsme jedni z vás a stejně jako vy vnímáme, kde jsou "bolavá" místa i rezervy našeho městyse. To nás přivedlo na myšlenku založit sdružení nezávislých kandidátů Budoucnost pro
Hostomice a ucházet se o vaši přízeň v letošních komunálních volbách. Jsme připraveni
udělat vše proto, abychom se stali i vaším hlasem a zasloužili si vaši důvěru.

Slovo lídra

Již několik let se aktivně zajímám o komunální politiku z pozice občana hostomického rodáka, kterému není lhostejná postupná ztráta duše našeho městyse. Jako lídr a zakladatel sdružení
„Budoucnost pro Hostomice“ jsem pevně přesvědčen o tom, že se nám podařilo sestavit tým velmi kvalitních kandidátů, kteří používají především selský rozum a zdravý pohled na věc. Skupinu lidí s odbornými znalostmi, bez politických vazeb a srdcem na pravém místě. Rád bych poděkoval všem, kteří nám svými podpisy dali možnost registrace pro letošní volby.
Náš program jsme se snažili uchopit svědomitě a s rozvahou tak, abychom si dokázali odpovědět na otázky, jak nejlépe dosáhnout daných cílů. Vím, že máme co nabídnout, a rozhodně nehodláme po volbách další roky jen nečinně přihlížet. Chceme spojit síly s vámi občany a vytvořit
tak příjemnou "partu lidí", která pomůže zlepšovat zdejší atmosféru. Jde nám přeci všem o společnou věc, aby se nám tu spokojeně žilo a byli jsme stále hrdí na svůj městys Hostomice.
Komunální volby jsou především o lidech, proto přeji všem voličům šťastnou ruku při výběru
kandidátů do hostomického zastupitelstva. Zastáváme motto: "Společně pro Hostomice"
Martin Vlček

KANDIDÁTI

Jarmila Krejčová

Martin Müller

Milan Pokorný

Tomáš Pokorný

Alena Sentenská

Petr Sentenský

Jaroslav Klofáč ml.

Martin Vlček

Michael Stakič

Zdeněk Hasal

Jaroslav Klofáč nejst.

Jan Kuchár

Lukáš Rulf

Jitka Vlčková

Vojtěch Kuchár
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Oslava Dne dětí
V neděli 5. června uspořádal náš městys pro
děti každoroční oslavu jejich svátku. Konala se
v objektu bývalého bikrosového hřiště. Celé
odpoledne bylo v režii agentury DanceMission,
která se starala o zábavu formou různých soutěží, her, písní a tanců. Dorazilo asi 50 dětí,
většina i se svými rodiči či prarodiči. Účastníci
oslavy měli možnost využít malování na obličej, ochutnat cukrovou vatu nebo popcorn.

Ve stáncích si mohli zakoupit občerstvení i
cukrovinky, zdarma byl zajištěn pitný režim
pro děti. Vyvrcholením oslavy se opět stala
tradiční pěnová rošáda, kterou pro děti připravili naši hasiči, a kterou si náležitě užily.
Všichni účastníci oslavy měli možnost vidět
naši novou hasičskou cisternu poprvé v akci a
hlavně dětem se tato technika moc líbila. Těšíme se na hojnou účast při dalších akcích!

Místní knihovna
Vážení čtenáři, blíží se čas prázdnin a
dovolených. Knihovna bude během tohoto
času uzavřena. Knihy si můžete přijít vypůjčit naposledy v pondělí 27. června 2022 od
15 do 17 hodin. Ve dnech 28. až 30. června
proběhne v knihovně revize knižního fondu,
kterou provedou zaměstnanci Regionální

knihovny Teplice. Také se pro vás pokusím
nakoupit nejnovější a nejžhavější novinky
tohoto roku, pro které si po prázdninách
můžete přijít. Uvidíme se v pondělí 29. srpna 2022. Budu se na vás moc těšit! Přeji vám
krásné léto a spoustu nezapomenutelných
zážitků!
Jana Holatová - knihovnice

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 2022.
Hostomický zpravodaj vydává a tiskne Městys Hostomice, Mlýnská 158, 417 52 Hostomice, IČO 00266311, tel.
417 825 197. Náklad 250 výtisků. Evidováno pod registračním číslem MK ČR E 19864.

