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Zpráva z 18. zasedání zastupitelstva

18. 12. 2017
ZM schválilo:
-zprávu o činnosti rady bez připomínek
-rozpočtovou změnu č. 4
-rozpočet na rok 2018 jako schodkový
-záměr věcného břemene pro ČEZ distribuce k
parcele č. 552/10
-záměr věcného břemene pro ČEZ distribuce k
parcele č. 240/8
-plán práce kontrolního výboru na rok 2018
-plán finančního výboru na rok 2018
-navýšení finanční odměny pro členy zastup.
-dohodu o pracovní činnosti na editorskou činnost s paní Holatovou
-pověřit starostu schválením rozpočtových
změn do konce roku 2017
-pověřilo starostu k dalšímu jednání o koupi
budovy na Školním náměstí č.p. 2
ZM neschválilo:
-Historickému spolku Zádruha výstavbu pomníku M. A. Bakunina na parcele č. 353/1
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Volby prezidenta ČR
Volby prezidenta republiky se uskuteční
dne 12. 1. 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a dne 13. 1. 2018 od 8,00 hodin do 14,00
hodin. Místem konání volby prezidenta republiky ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Úřadu městyse Hostomice –
obřadní síň.
Voliči bude umoţněno hlasovat poté, kdy
prokáţe svou totoţnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo sluţebním
pasem České republiky a cestovním průkazem
České republiky.
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování
umožněno.
Kaţdému voliči budou dodány 3 dny přede
dnem volby prezidenta republiky hlasovací
lístky. Ve dnech volby prezidenta republiky
volič můţe obdrţet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Stěhuji se, kam změnu (ne)hlásit?

• Přihlášení na obecním/městském úřadě –
změnu hlásit
• Katastrální úřad – změnu neohlašovat
• Finanční správa – změnu neohlašovat
• Úřad práce – do 8 dnů hlásit změnu
• Ţivnostenský úřad – změnu neohlašovat
• Česká správa sociálního zabezpečení –
OSVČ, důchodce do 8 dnů, zaměstnanec i
zaměstnavatel
• Změnu trvalého pobytu nutno oznámit především nestátním (komerčním) subjektům

Informace o nové poště v Hostomicích
Při zjištění, ţe se bude pošta v Hostomicích opravdu zavírat, jsem řešil otázku „Co dál?“ Nechtěl jsem, aby naši občané zůstali bez těchto důleţitých sluţeb. Po několika jednáních se zástupci České pošty byl dohodnut způsob, jak zajistit pokračování všech sluţeb, které jim dříve
Česká pošta nabízela, a na které jsou zvyklí.
V říjnu tedy byla zveřejněna výzva pro zájemce o provozování pošty Partner a přihlásila se
pouze jedna zájemkyně. Nabídli jsme jí prostory po bývalém Bistru na Školním náměstí a byla
podepsána nájemní smlouva.
Nová pošta Partner bude tedy otevřena 3. ledna 2018 a stávající pošta bude od 29. prosince
2017 pro veřejnost uzavřena.
Pošta Partner bude otevřena 7 dní v týdnu, konkrétně pondělí aţ pátek od 8,00 hodin do 17,00
hodin, v sobotu a neděli od 8,00 do 12,00 hodin. V tyto hodiny bude moţné vyuţívat všech sluţeb, které pošta Partner nabízí. To znamená všech, kterých jsme vyuţívali na bývalé poště, ale
ještě s jednou výhodou. Zásilky, tzn. dopisy a balíky můţete nosit i v sobotu a v neděli. Celkový
součet hodin pro veřejnost pošty Partner je 53 hodin týdně, coţ je skoro dvojnásobek oproti otevírací době bývalé pošty.
Věřím, ţe všichni budeme s touto novou sluţbou na novém místě spokojeni.
Ivan Holata - starosta
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Vítání občánků
Dne 16. 11. 2017 se v naší obřadní síni uskutečnilo letošní druhé „Vítání občánků“. Z devíti
pozvaných dětí se tohoto slavnostního obřadu zúčastnilo pouze pět nově narozených dětí. Jmenovitě byly přivítány tyto děti: Soukupová Eliška, Holatová Emília, Nováková Gabriela, Demeová Karolína a Říha Josef. Dětem na uvítanou do života přišli zazpívat a zarecitovat jejich budoucí kamarádi z naší mateřské školy. Přivítala je paní místostarostka Lenka Matoušková a všichni
dostali od Úřadu městyse Hostomice kytičku a malý dáreček.

O pohár starosty
V sobotu 4. 11. 2017 se v hostomické sokolovně uskutečnil v pořadí již 15. ročník turnaje
v nohejbalu „O pohár starosty“. O dobrou
sportovní atmosféru se postaralo 8 družstev.
Celý den v tělocvičně sokolovny probíhaly
sportovní boje a na jejich konci byl znám vítěz
celého turnaje. Stalo se jím družstvo nohejbalového klubu z Bíliny ve složení Petr Matys,
Petr Grossman a Tomáš Mühlbauer, které si
odvezlo vítězný pohár. Na závěr turnaje se konalo malé posezení všech účastníků. Všichni
se při živé hudbě výborně bavili.

Výstava Šikovné ruce našich občanů
I někteří naši spoluobčané poskytli své výrobky na výstavu do Světce, nazvanou Šikovné
ruce našich občanů. Jedná se již o VI. ročník
této zajímavé výstavy, která ukazuje, že každý
člověk umí vyrobit něco zajímavého.
Výstava byla zahájena 23. 10. 2017 a potrvá
do 31. 1. 2018. Navštívit ji můžete v pondělí a
ve středu od 8 do 16 hodin. V jiných dnech po
telefonické domluvě.
Své výrobky prezentují:
loď - pan Dušan Cina
obrázky - paní Marie Skácelová
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Vánoční besídka v Klubu seniorů
V pondělí 18. prosince se sešly naše seniorky ve svém klubu, aby slavnostně zakončily
rok 2017. Uspořádaly vánoční posezení, na
které si připravily pohoštění a jako hosta
pozvaly i pana starostu Ivana Holatu.
Po úvodním slovu starosty následoval kulturní program žáků základní školy, o kterém
babičky opravdu nevěděly. Děti jim zazpívaly
několik vánočních písniček a všechny přítomné obdarovaly přáníčkem.
Přejeme všem členkám našeho seniorského
klubu hodně zdraví a elánu v novém roce!

Žádost o materiály pro tvorbu obecní kroniky
Redakci zpravodaje se podařilo získat unikátní fotografii z doby výstavby Husovy ulice.
Chtěli bychom proto požádat všechny, kteří
mají též nějaké historické materiály, aby je zapůjčili k doplnění informací do Obecní kroniky.
Obecní kronika se psala do roku 1948, od té
doby nejsou zaznamenány žádné události. Ke
100. výročí založení Československa bychom
chtěli co nejvíce informací doplnit.

Místní knihovna
Knihovna bude během vánočních svátků Milí čtenáři, přeji vám krásné prožití vánočuzavřena. Otevřeno bude naposledy ve čtvr- ních svátků a v roce 2018 hodně zdraví,
tek 21. 12. 2017, pak až ve čtvrtek 4. 1. 2018. štěstí, lásky a pohody.
Od ledna také vybíráme členské příspěvky
Jana Holatová
na rok 2018!
V tomto roce jsme nakoupili spoustu krásných knih pro děti i dospělé a také naučnou
literaturu. K dispozici jsou i časopisy a výměnné soubory knih z teplické knihovny.
Prostor knihovny jsme vybavili novými
křesílky, která slouží zejména menším dětem
jako čtenářský koutek.
V prosinci proběhla burza vyřazených knih.
Starší nebo poškozené knihy byly za symbolickou částku nabídnuty občanům. V lednu budou
zbývající odvezeny do sběrny starého papíru.
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Základní škola Čestmíra Císaře
Čas letí jako voda a než jsme se nadáli, je
tady advent a s ním spojené radosti i starosti.
Ale k tomu, abychom měli radost, musíme
všichni vynaložit větší či menší snahu, která
nám zároveň způsobuje i starosti a shon. Co
ještě připravit, co nakoupit, co komu vlastně
ten Ježíšek nadělí, bude se to líbit…? Jediné,
co by nás mělo tak trochu uklidnit je, že v tom
nejsme sami. Že se to týká opravdu všech. Tedy kromě našich dětí nebo vnoučat. Ty jsou
naprosto v klidu a náš „dospělácký shon“ buď
nevnímají nebo nechápou. Ve výsledku si ale
stejně můžeme všichni říci: „Hurá, ať žijí Vánoce!“ A tak to má být.
I my ve škole se připravujeme na tento svátek jako každý rok. Nachystali jsme pro děti
výtvarnou vánoční soutěž, organizujeme vánoční besídky, vyzdobili jsme slavnostně školu
včetně krásného stromečku uvnitř hlavní budovy, vyhodnotíme celoroční sběrovou akci, atd.
Je toho hodně, čím se může naše škola pochlubit. Přijďte se k nám podívat!

V pátek 22. 12. 2017 v 11,15 hod. se
na chodbě v přízemí hlavní budovy
uskuteční společné vánoční zpívání
dětí, rodičů, prarodičů a zaměstnanců
školy. Jste všichni srdečně zváni!
V tomto kalendářním roce jsme pracovali
na tom, aby všichni věděli, že jsme školou
kvalitní, otevřenou a hlavně bezpečnou. Na
tomto místě nyní nebudu vyjmenovávat všechno, co se nám podařilo, případně co se nám
nepodařilo. Musím však zmínit, že jsme po
všech stránkách udělali vše, co nejvíce prospívá naší škole. A to s nejlepšími úmysly!
Ti z vás, kteří u nás byli na rodičovských
schůzkách dne 21. 11. 2017 měli možnost sledovat prezentaci, která vás seznámila s naší
činností a určitě potvrdí, že toho není málo, co
pro naše žáky děláme. Jsme na to, myslím, i
právem hrdí. Máme řadu šikovných dětí, jimiž
se chlubíme. Jsou zde i děti, které nejsou až
tak šikovné, ale pečujeme o ně naprosto stejně,
jako o ty nadané.

Na konci roku si dává mnoho lidí nějaká
předsevzetí, přání, vyslovuje své tužby. Každý
z nás má vlastně nějaká přání. My vám všem
přejeme, aby se všechna ta kladná splnila. A
k tomu ještě to nejdůležitější. Přejme si, abychom byli všichni zdraví. Zároveň přejeme
hodně sil k tomu, abychom toho všeho mohli
dosáhnout.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

Mgr. Aleš Žák
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Milí přátelé, kamarádi, rodiče, děti, prostě celá naše rodino příznivců Hostíku!
Do rukou se vám dostávají závěrečné informace roku 2017 o činnosti našeho rodinného
centra, Hostíku. Zvládli jsme toho společně
opravdu mnoho. Výjezdy za hranice Hostomic, například do Ústí nad Labem do Ústeckého podzemí, dva pobytové tábory, různá dobrodružství pro všechny věkové kategorie. Načerpali jsme nové zkušenosti při návštěvě Muzea civilní obrany pod Větruší. Děti mají zážitek už jen z jízdy vlakem, ale co teprve stezka
odvahy nebo peklo pod Větruší.
Každý týden se pravidelně konají tvořivé
čtvrtky pro celou rodinu od 16 hodin. Vždy je
připraveno něco z domácí kuchyně a děti si
poté pyšně odnáší své výtvory domů. Pokoušíme se do výchovy a vzdělávání zařazovat netradiční techniky a nové materiály.
Díky starostce obce Světec, paní Bažantové, jsme se mohli pochlubit na výstavě
„Šikovné ruce našich spoluobčanů“ ve Světci,
která dosud probíhá na tamní faře. Výrobky
tam budou ke shlédnutí do konce ledna 2018.
Novinkou v Hostíku jsou „hravé středy“.
Středeční odpoledne je v Hostíku vyhrazeno
maminkám s nejmenšími dětmi, v čase od 15 –
18 hodin. Děti se během návštěvy Hostíku učí
sociální komunikaci mezi sebou i různými dospělými (nejen rodičem), rozvíjení motorických dovedností apod. Maminky tak mají příležitost ke sdílení zkušeností s výchovou.
Každé dva týdny v pátek je prostor Hostíku
k dispozici pro setkání výhradně dospělých
Zpravidla se hrají společenské hry a důvodem
je potřeba odpočinku od svých ratolestí. Někdy se podaří i výlet pro maminky. Naposledy
jsme se zúčastnili „mýdlárenské dílny“
v mýdlárně U zámku v Teplicích. Je zajímavé, kolik nových informací jsme se dozvěděli
o tak obyčejné věci, jakou je mýdlo, které doma každý má a denně ho používá. Součástí
dílny byla i výroba vlastních mýdel
v dárkovém balení. Dárek v podobě mýdel

představoval pro zúčastněné maminky poděkování za jejich celoroční práci v Hostíku.
Nemůžeme opomenout ani spolupráci
s panem Fridolínem. Někdy se u nás zastaví a
učí nás dělat výrobky z keramické hlíny, kterou
nám poté vypálí. Je to milý a vtipný starší pán,
který má s námi skutečně velkou trpělivost. Pan
Fridolín nám také zajistil výrobu objednané vánoční keramiky.
V Hostíku se na podzim podařilo udělat kus
tolik potřebné mužské manuální práce, za kterou
děkujeme především našim kamarádům fotbalistům, hasičům a tatínkům, kteří s námi chodí
do Hostíku, když jsou maminky zrovna v práci.
Pomohli nám namontovat poličky, které sami
vytvořili, zvětšení se dostalo i botníku. Máme
také nový zásobník na kuchyňské utěrky, kterých není nikdy dost nebo třeba konečně na zdi
připevněnou velkou lékárničku. Od rodiny Vlčkových jsme dostali darem sedačku. Podstatně
se tak zvětšila plocha k sezení. Jmenovitě velice
děkujeme Martinu Vlčkovi, který se, kromě jiného, zasloužil i o drobnou rekonstrukci zdí.
Veškeré současné dílny a akce samozřejmě
souvisí s dobou adventu. Začali jsme vánočními
dílnami při příležitosti rozsvícení vánočního
stromu, kdy si děti zdobily perníčky barevnou
polevou.
Po dohodě s hasiči, jsme pro naše děti uspořádali Mikulášskou besídku s nadílkou. Zájem o
uhlí, brambory, ale také plyšáky a sladkosti, mělo více než 30 dětí. Všechny naslibovaly hory
doly, tak uvidíme, jestli budou mít čerti
v Hostomicích příští rok ještě co napravovat. Je
veliká škoda, že ani prostory hasičárny nejsou
pro naše aktivity dostačující.
Nedávno posloužil Hostík také jako herna při
příležitosti oslavy dětských narozenin. Tímto
nabízíme i dalším zájemcům za symbolický příspěvek, zapůjčení Hostíku či realizaci oslavy.
Výzdobu máme, kontakty na vynikající dorty od
paní Čečrlové z Bíliny také. Děkujeme také paní
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Ludmile Husákové, která všechny akce fotografuje. Nadto ještě vymyslela a vytvořila kalendář na rok 2018. Ten je možné v Hostíku
zakoupit, a podpořit tak naše činnosti.
Dále je také potřeba připomenout, že ve
spolupráci s organizací Člověk v tísni lze stále
využít možnosti sociálního poradenství. Kontakty jsou uvedeny ve výloze.
Dovolte nám, prosím, na závěr krátké zamyšlení nad existencí Hostíku. Více než 4 roky plníme funkci komunitního rodinného centra, které původně v podstatě vznikalo na papíře jako téma jedné bakalářské práce. Nyní je
v Hostomicích prostor, kde se scházejí všichni,
co mají zájem o práci s dětmi, o aktivní odpočinek a radost z nových nápadů. Děkujeme
všem, co s námi sdílí všechny ty bláznivé nápady, protože často není problém něco vymyslet, ale zrealizovat. Jsme velice rádi, že v roce
2017 Hostík poskytl prostor pro setkávání jednoduše všech zájemců a věříme, že tomu tak
bude i v následujícím roce 2018.
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Již nyní počítáme s realizací „přívesnického
tábora“ o jarní prázdniny a samozřejmě s letním
dětským táborem 2018. Od ledna začne opět
fungovat příprava předškoláků k zápisu, dále
bychom rádi zavedli pravidelná čtecí odpoledne,
možná i nějaké to cvičení pro ženy? Je toho
mnoho. Naším jediným nepřítelem je čas.
Našimi aktuálními podporovateli jsou především Nadace Agrofert, Městys Hostomice, Severočeské doly a.s., Obecní úřad ve Světci, firma Skatt z Ohníče, organizace Člověk v tísni
o.p.s., ZŠ Čestmíra Císaře. Dále pak spousta
přátel, kteří nám sem tam napečou, vezmou
děti na vlastní náklady na výlet, pomáhají nám
s tábory, svěřují nám své děti a celkově ve svém
volném čase v rámci dobrovolnické práce různě vypomáhají. V tuto chvíli si velice ceníme
spolupráci v Hostomicích mezi Hostíkem, dobrovolnými hasiči i fotbalisty.
,,Bez lidí dobré vůle by život byl jen nákladné
a nebezpečné dobrodružství.“ (Jan Werich)

Přejme si tedy navzájem mnoho štěstí, zdraví, rodinné pohody a víc nadšenců a přátel, kteří se s námi budou scházet. Díky vám všem má naše dobrovolnictví smysl.
Za všechny Marie Jiroušková, Marcela Husáková, Olga Kollárová a Věrka Hrůnková.
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Mateřská škola
Vánoční čas plný očekávání, radosti a vlídnosti je nejkrásnější prožít mezi dětmi. Spolu
si připravujeme ozdoby, přáníčka, čteme si
vánoční příběhy, povídáme si o zvycích a tradicích a užíváme si sváteční pohody a klidu.
Shlédli jsme tři divadelní představení. Za
jednou pohádkou jsme cestovali do Mostu a to
díky Severočeským dolům, které nám divadlo i
cestu zaplatily. Další pohádku mohly děti vidět
ve školce a za poslední jsme cestovali až na
zámek do Libochovic.
Předškoláci navštívili vánoční dílničky
v DDM Bílina, kde si vyrobily ozdobné závěsné věnečky. Několik dětí spolu s rodiči navštěvují odpolední rukodělný kroužek, na jejichž
výrobky už dýchla vánoční atmosféra.
Děkujeme paní Bartošové a paní Lachnerové za drobnosti k Mikulášské nadílce.
Mgr. Mirka Jelínková

Posíláme hvězdičku, splní nám přání,
ať všichni na světě mají se rádi.
Ať jsou k sobě milí a daří se jen.
Veselé Vánoce přejeme Vám všem.

Rozsvícení vánočního stromečku
Letos jsme se pravda trošku „sekli“ při výpočtech, kdy vlastně začíná advent. Myslím si
ale, že to nikomu nevadilo. V sobotu před akcí
celý den pršelo a já se jen modlila, ať je
v neděli lépe. A bylo. Byl takový hodně mrazivý den.
Začátek byl naplánovaný na 17 hodinu, ale
již od čtvrté hodiny se začali trousit první návštěvníci. Pro navození té správné atmosféry
hrály koledy a lidé se mohli zahřát svařákem
nebo jiným teplým nápojem. Naše zastupitelky, ale i místní ženy napekly pro tuto příležitost vánoční cukroví, za což jim ještě jednou
mnohokrát děkuji. Hasiči zase zajistili osvětlení a postarali se o dopravní uzávěru silnice.
Jim také velký dík. Paní Hejlová a paní Sentenská vyrobily s dětmi v družině krásná vánoční přání, hvězdy a svícny. Ty potom prodaly ve stánku a za utržené penízky budou mít
děti v družině mikulášskou nadílku. Letos přibyl i stánek se jmelím a trdelníkem, takže ke
svařáčku bylo i něco k zakousnutí.
Po úvodním slovu pana starosty vystoupili
naši nejmenší účinkující z mateřské školy pod
vedením paní ředitelky Mirky Jelínkové. Potom je na pódiu vystřídaly už trošku větší děti

ze základní školy převlečené za andílky. Představily se s krátkým programem sestaveným
paní učitelkou Jarmilou Kalousovou. Následovalo vystoupení pěveckého sboru Melodica,
složeného ze žáků ZŠ Aléská v Bílině. Tento
sbor je velice žádaný na různé kulturní akce a
dokonce se chystá natočit další CD. Po skončení jejich vystoupení se za hromadného odpočítávání rozsvítil vánoční strom.
Ještě jednou vám všem chci jménem svým,
členů rady i všech zastupitelů popřát krásné a
klidné svátky a do roku 2018 hodně zdraví,
štěstí a pohody.
Lenka Matoušková
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Fotbalový klub Hostomice, z. s.
Úvodem bych chtěl popřát všem krásné vánoční svátky, hodně štěstí a hlavně zdraví
v novém roce 2018.
Ve fotbalovém klubu došlo v listopadu ke
zvolení nového vedení klubu. Předsedou se stal
Martin Vlček, sekretářem byl zvolen Marek
Levý a členy vedení jsou Jiří Pospíšil, Milan
Divíšek a Petr Hegenbar.
Fotbalové mužstvo dospělých v podzimní
části 2017 přezimuje na posledním místě se 7
body. Mrzí nás, že přestali chodit mladší hráči,
čímž musí hrát starší, kteří se rychlostí nevyrovnají mladým. Do jarní části této sezóny
společně s novými trenéry Ladislavem Erbenem a Ivanem Zelenkou budeme chtít sehnat
nové hráče a zároveň budeme chtít oslovit hráče, kteří v minulosti hráli za Hostomice.
Hráči starších smíšených žáků Kostomlat a
Hostomic přezimují na 7. místě se 6 body. Po
odehrání podzimní části sezóny byly odehrány
přátelské zápasy: Kost/Host vs. Rtyně (1 : 2),
Rtyně vs. Kost/Host (2 : 3), žákyně FK Teplice
vs. Kost/Host (0 : 5), dále byl odehrán turnaj
v tělocvičně v Žalanech, kde hrála mužstva
rozdělená na starší a mladší žáky. Umístění
turnaje – 1. Košťany, 2. žákyně FK Teplice, 3.
Rtyně, 4. Kostomlaty/Hostomice.
U starší přípravky došlo k velkému pokroku
během podzimní části, kdy se družstvo sjednotilo a přináší dobré výsledky. Vzhledem
k tomuto zlepšení nás zvou na přátelské zápasy. Po podzimní části sezóny již byly odehrány
přátelské zápasy proti ml. žákyním z FK Teplice a ml. žákům z FK Teplice a dále bylo 17.
12. 2017 rozloučení s rokem prostřednictvím
turnaje v Žalanech, což velice pomáhá ke zlepšení výkonnosti týmu.
Mladší přípravka pod vedením Jiřího Pospíšila začíná vyhrávat zápasy. 10. 12. 2017 a 17.
12. 2017 byl odehrán rozlučkový turnaj ml.
přípravek v tělocvičně v Litvínově, kde hrály
již sehrané týmy z Litvínova, z Mostu a z Ervěnic s Jirkovem. Daný turnaj je součástí velkého zimního turnaje, který bude dále pokračovat v lednu a v únoru.

Na hřišti bylo dokončeno nastříkání dřevěného oplocení. Došlo k vyztužení prolomené
střechy v garáži, čímž děkuji za výpomoc Petru
Axamitovi, Jiřímu Pospíšilovi, Jaroslavu Levému st., Vladimíru Krejčímu a Zdeňku Hasalovi, kteří při této těžké opravě vypomáhali. Také
děkuji za výpomoc a podporu Václavu Feketovi, Petru Svobodovi, Františku Klofáčovi,
Františku Haišovi, Jiřímu Cmíralovi, Janu Hájkovi, Miroslavu Jarošovi a Zbyňkovi Levému.
FK Hostomice děkuje sponzorům – HET
Ohníč, Ideal Standard Teplice, SKATT Ohníč,
Edgewell Modlany, městys Hostomice, obec
Světec, barvy laky Zíta Petr, AGC Glass Europe (Chudeřice), lékárna Medea Hostomice, Severočeské Doly a.s., THL Luna (Hostomice),
Speciální stavby Most, Stavoren – Taška s.r.o.,
SDH Hostomice, Ústeckému kraji za podpoření
projektu na podporu TJ/SK 2016 a dále všem,
bez kterých by FK Hostomice nemohlo již fungovat tak, jako doposud.
Za vedení FK Hostomice
Martin Vlček

Na každoroční zimní soustředění se pojede v období od středy 28. 2. 2018 do neděle
4. 3. 2018. Doufáme, že se zde zdokonalí a
stmelí celý fotbalový klub.
Turnaj ml. přípravek v Litvínově - 10. 12. 2017
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Z obecní kroniky – Hostomice před 80 lety – závěr
V podzimním období měly se konat v mnoha
obcích obecní volby. Protoţe bylo nebezpečí,
ţe zvláště strana sudetoněmecká (SdP) chce
volby úplně zpolitizovati a ke své propagandě
domácí i zahraniční doslovně úmyslně
„vyráběla“ incidenty (např. na Trţním náměstí
v Teplicích – Šanově) zakázalo ministerstvo
vnitra veškeré politické schůze volební vůbec
a volby byly odloţeny na jaro 1938.
Sociální péče:
Útulek pro nezaměstnanou mládeţ od 14. do
18. let zřízen péčí ministerstva sociální péče a
spravovalo jej kuratorium, sloţené jako
v minulých letech. Vyvařovalo se 1 období
v Národním domě, kde byl útulek umístěn a
kde zakupována strava. Průměrný počet účastníků byl 50 denně, z toho polovina děvčat a
polovina hochů. Na 1 osobu se počítalo asi 5 –
6 Kč denně. Ministerstvo sociální péče dotovalo podnik částkou 9 000,- Kč. Otop, osvětlení a úklid hradila obec. Vedoucími byli p. Antonín Ţákavec a Libuše Holečková, pedagogickým správcem Josef Horyna, odb. učitel.
Výsledky po stránce tělesné i duševní uspokojily. Na podzim t. r. útulek zřízen nebyl, poněvadţ se hospodářská situace místní i v celém
státě poněkud zlepšila.
Hospodářské zlepšení, které se projevilo
v roce 1936, trvá i v letošním roce a poněkud
se zlepšuje proti roku předchozímu. Zlepšení
pracovní příleţitosti způsobuje vlastně všeobecné zbrojení, které se ve všech státech celého světa stupňuje a téměř horečně se dohání,
co se v demokratických státech zameškalo
proti státům dynamickým s diktátorskými reţimy (Německo, Itálie, Japonsko). Horníci, kovodělníci i skláři pracují více směn. Vklady
místních peněţních ústavů (Občanské záloţny) zůstávají na stejné výši a vzrůstají.
Ke zmírnění bídy jsou pořádány stravovací
akce ve školách. V německé škole rozdávalo
se denně 100 porcí mléka a chleba, a to po celý prosinec. Tato činnost financována jednak
dotací ministerstva sociální péče, jednak obcí
Hostomicemi a dary jednotlivců. Ceny potravin zůstávají na stejné výši, ceny surovin, továrních výrobků i polotovarů stouply. Podraţila poněkud i Baťova obuv. Během tohoto se

uvolnilo několik menších bytů (hlavně o 2
místnostech). Větší byty zůstávají při stejném
počtu i obsazení. Opevňující práce vojenské se
jednak dostavují, jednak zdokonalují.
Statistická data:
Stěhování obyvatelstva, přistěhovalo se 18
svobodných, 5 ţenatých, celkem 23, odstěhovalo se 43 svobodných, 27 ţenatých, celkem
70 osob.
Úmrtnost: do 14 let hochů 5, dívek 4, muţi do
30 let 2, do 50 let 2, přes 50 let 13, ţeny do 30
let 3, do 50 let 1 přes 50 let 14, celkem zemřelo 44 osob. Nejstarší ze zemřelých byla Františka Hádková, stará 92 roky. Narodila se dne
28. září 1845. Nepřirozenou smrtí zemřeli:
Alois Antropius, tulák, oběsil se v Hřivicích,
Vít Antropius, soukromník, utopil se
v Ledvickém potoce, Boţena Cestrová,
v domácnosti, sebevraţda oběšením.
Zábavy: Češi pořádali 33 zábavy, Němci také
33 zábavy, takţe jich bylo celkem 66. Z toho
pořádali soukromníci 31 zábavu. Sportovní
klub Hostomice sehrál 10 zápasů na zdejším
hřišti. Zápasy na cizích hřištích zde nejsou
uvedeny.

Doslovný přepis kroniky.
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Připomenutí některých událostí

29. 10. 2017 se přehnal i přes Hostomice orkán Herward, který způsobil nemalé škody.

31. 10. 2017 na Halloween byly na náměstí
rozsvíceny vyřezané dýně.

Na Školním náměstí vyvrátil dva vzrostlé
stromy a poškodil střechy domů.

Začátkem listopadu získala „nový kabát“ i naše
prodejna potravin Večerka.

31. 10. 2017 vjel i přes zákaz vjezdu nákladních automobilů do Husovy ulice rumunský
kamion. Uvízl na točně u železničního přejezdu a stál tam několik dní.

11. 11. 2017 na svatého Martina prošel ulicemi
lampiónový průvod, kterého se opět zúčastnilo
hodně lidí. Po krátkém občerstvení se na obloze
rozzářil úžasný ohňostroj.
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B LA H O P Ř Á N Í
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří oslaví v 1. čtvrtletí příštího
roku své životní jubileum a přejeme jim hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti.
v lednu:
pan Miroslav Klucki

70 let

pan Ervín Šubert

88 let

paní Vlasta Silovská

78 let

pan Petr Šmejkal

71 let

paní Marie Šutarová

78 let

pan Jiří Svoboda

75 let

pan Antonín Krtek

76 let

paní Alena Bečáková

72 let

pan Miroslav Brož

82 let

paní Božena Fidlerová

86 let

paní Slavomíra Görlachová

83 let

paní Veronika Cmíralová

75 let

v březnu:

paní Danuše Babáčková

88 let

paní Hana Haklová

73 let

pan Petr Hejl

70 let

paní Anna Muchová

72 let

paní Danuše Šubrtová

87 let

paní Jaroslava Maderová

73 let

pan Jaroslav Semsch

80 let

paní Milada Benešová

71 let

paní Jiřina Zeithammerová

72 let

paní Eva Richterová

74 let

paní Milada Korandová

75 let

paní Jana Klofáčová

78 let

v únoru:
paní Hana Brožová

77 let

paní Hilda Matzenauerová

93 let

pan Zdeněk Janeček

76 let

paní Marie Novotná

80 let

pan Ladislav Sentenský

70 let

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

