PROSINEC 2019
Ročník osmý

Přichází čas zázraků,
čas setkání, čas nadějí i splněných přání.
Přejeme Vám ze srdce překrásné Vánoce
a Silvestr ať vykouzlí
štěstí, lásku, úsměv na tváři,
ať se Vám v novém roce vše vydaří!

ZDARMA
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Zpráva z 6. zasedání ZM

Změna adresy zubní ordinace

Upozornění občanům

Ceny za odvoz odpadů se pro občany
ani v roce 2020 zatím nezmění

Datum konání: 16. 12. 2019
Přítomno: 13 členů, 2 omluveni

Zubní ordinace na adrese Vrbenského 94, Hostomice bude od 1. 1. 2020 přesunuta na adresu
sídla společnosti:
ZM schválilo:
Sídliště Za Chlumem 814, 418 01 Bílina.
 Zprávu o činnosti rady za uplynulé období
 Rozpočtové opatření č. 8 ve výši 12 209 Důvodem změny jsou technické a nevyhovující
150,- (převod peněz na spořící účet, navýše- podmínky.
ní daní, opravy, veřejné osvětlení, zeleň)
Stávající pacienti zůstávají i nadále v péči na Odpisový plán městyse na rok 2019
šeho lékaře za předpokladu přijmutí změny stá Rozpočet na rok 2020
vajícího působiště.
Příjmy:
23 567 000,Telefonní číslo pro pacienty, zůstává beze
Výdaje:
29 335 822,změny: 776 701 911.
- 5 768 822,(rozdíl bude financován z prostředků z minuI tady se mění televizní vysílání
lých let)
V celé České republice se mění starý tele Pronájem části pozemku p. č. 145, jedná se o
2
2
65 m , cena pronájmu je 2,- Kč za m
vizní signál na moderní DVB-T2. Tato změna
se postupně dotkne všech televizorů, které přiZM neschválilo:
jímají pozemní vysílání. A tak není na co če2
 Prodej pozemku p. č. 70/3 o výměře 751 m
2
kat… Lepší obraz i zvuk můžete mít díky DVB
 Prodej pozemku p. č. 665 o výměře 665 m
2
-T2 už teď. Připravte se na přeladění včas!
 Prodej pozemku p. č. 389/3 o výměře 685m
K přeladění na DVB-T2 dochází na základě
ZM vzalo na vědomí:
rozhodnutí vlády a mezinárodních dohod, které
 Rozpočtové opatření č. 6 ve výši 236 000,- mají vést k rozvoji vysokorychlostního interneKč
tu. V našem kraji přecházejí na nový signál
 Rozpočtové opatření č. 7 ve výši 390 000,programy České televize k 30. 1. 2020.
Kč
Objevuje-li se na vaší obrazovce logo HD,
(jedná se o převody z položky na položku,
zodpovídá starosta městyse)
přeladění se vás netýká. Vidíte-li ikonu trojúhelník s vykřičníkem, zpozorněte! Přechod na
ZM bylo seznámeno:
DVB-T2 se vás může týkat. Nutné je zakoupit
 S plánem inventur pro rok 2020
nový set-top box.
 S výsledky dílčího Přezkoumání hospodařeČeská televize nabízí informační pomoc s
ní za rok 2019
přeladěním na nový signál DVB-T2 na webu
(nebyly zjištěny chyby a nedostatky)
www. digict.cz nebo na telefonu 2 6113 6113.
Upozorňujeme všechny občany, že
v našem městysi stále platí Obecně závazná
vyhláška č. 3/2008 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích. Vyhláškou se reguluje používání zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů.
Tuto činnost je zakázáno provádět na
celém území městyse Hostomice kromě 31.
prosince a 1. ledna běžného roku.

Již v loňském roce jsme obdrželi dodatek
ke smlouvě, kterou máme uzavřenou se svozovou firmou Marius Pedersen. Účelem tohoto
dodatku bylo navýšení ceny za svoz komunálního odpadu.
Ani v letošním roce nebude městys prozatím ceny pro občany navyšovat. Nárůst cen od
svozové firmy bude i nadále hradit ze svého
rozpočtu.
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SDH Hostomice
Milí čtenáři a vůbec všichni příznivci SDH
v Hostomicích, dovolte mi seznámit vás
v krátkosti s činností našeho sboru
v posledním čtvrtletí tohoto roku.
Po celý podzim, vlastně až do současnosti,
probíhá nábor nových hasičů. Všichni, kterým
je 3 – 18 let jsou srdečně zváni mezi nás. Tréninky se konají pravidelně v tělocvičně každý
pátek od 16 hodin. Chcete-li se informovat na
cokoliv ohledně tréninků, obracejte se na slečnu Anežku Fellerovou (tel: 722 004 465), ráda
vám všechny dotazy zodpoví. Pro všechny členy platí členský příspěvek 150,- Kč.
Kromě tréninků se na naší hasičárně konala
Mikulášská nadílka. V pátek 6. prosince se
sešly děti, aby si zahrály a zasoutěžily a také si
odnesly domů sladkou a zdravou odměnu.
Městys Hostomice nám poskytl finanční dar,
za který velice děkujeme. Peníze byly použity
na nákup vybavení pro děti: savice, přilby, sací

koš a další pomůcky na tréninky a soutěže a
zároveň na nákup nových dresů.
Jsme vděční i všem ostatním sponzorům,
kteří nás podporují. Bez vaší pomoci by byla
naše dobrovolná činnost velmi těžká. Všem,
kteří se proto jakkoliv podíleli na sponzorování
SHD, děkujeme.
Petr Zíta Barvy laky, Instas Melíšek s.r.o, Zbyněk Solnař, Lékárna Medea, Danmo Václav
Vodrážka, Petr Sentenský, Pohas s.r.o, Stimax
s.r.o, Tran Mario, Skatt
Sponzoři týmu žen Hostomice na letošním
MČR v požárním sportu v Ústí nad Labem:
D. S. K. Engineering s.r.o, Metropole Teplice,
Tomáš Kubík Rtyně nad Bílinou
Nejen sponzorům, ale také dobrovolníkům a
našim příznivcům přejeme krásné prožití
svátků vánočních a šťastný nový rok 2020

Vánoční posezení seniorů
Dne 9. 12. 2019 proběhlo vánoční setkání
devatenácti
hostomických
seniorů
v přednáškové místnosti ordinace praktického
lékaře. Setkání s přednáškou na téma „Žijeme
zdravě i o Vánocích“ bylo zahájeno poslechem
koled, vzpomínáním na zvyky a pokrmy
z doby dětství přítomných seniorů. Vyzkoušeli
jsme si i rozkrojení jablíčka a na závěr si popřáli štěstí a zdraví i v roce 2020.
Naděžda Maurerová

Nejstarší občanka Hostomic
V říjnu letošního roku oslavila paní Alžběta
Siposová významné jubileum. K této životní
události jí přišel pogratulovat a popřát hodně
zdraví a elánu do dalších let starosta Ivan Holata a za Sbor pro občanské záležitosti paní Jana
Klofáčová.
Ještě jednou jí upřímně ze stránek našeho
zpravodaje blahopřejeme a věříme, že se té
stovky dočká v takové kondici v jaké je.
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Základní škola Čestmíra Císaře
Vážení občané, chceme vás seznámit o tom, co se děje v naší škole a jakých akcí se kromě
výuky naši žáci zúčastňují. A že toho v měsíci listopadu a prosinci opravdu nebylo málo!
Takže je tady „Suma sumárum“, nebo-li přehled všeho důležitého.
Pro deváté třídy se měsíc listopad nesl v duchu
myšlenek na budoucí studium a povolání.
Tento měsíc proběhla ve škole prezentace některých středních škol a učilišť. 7. listopadu to
byla Střední škola stavební a strojní (Fráni
Šrámka) a 14. 11. SPŠ, Hotelová škola a OA
Teplice. 20. listopadu se deváťáci zúčastnili
exkurze na Úřad práce v Teplicích.
5. a 7. listopadu se žáci první, druhé a třetí třídy zúčastnili ukázkové hodiny tělocviku, která
byla zaměřená na všeobecnou průpravu dětí na
fotbal.
20. listopadu proběhlo na pedagogické radě a
třídních schůzkách zhodnocení práce a chování
žáků v prvním čtvrtletí.
Naši žáci vystupovali při rozsvícení vánočních
stromků ve všech okolních obcích. V pátek 29.
listopadu v Ohníči a v Ledvicích. V neděli 1.
prosince se pak všichni sešli v Hostomicích.
Adventní program rozšířili o spoustu vánočních písniček a básniček. Děkujeme všem vystupujícím za prezentaci naší školy!
V úterý 17. prosince připravily děti 1. stupně
se svými vyučujícími Vánoční besídku pro roVe středu 6. listopadu žáci čtvrtých a pátých diče.
ročníků navštívili Pražský hrad. Prohlédnout si
mohli mnoho známých památek, o nichž se Ve čtvrtek 19. prosince odjeli žáci 1. i 2. stupzrovna učí ve vlastivědě. Viděli například Ka- ně do kina, kde shlédli novou českou pohádku
tedrálu sv. Víta a Vladislavský sál. Nejvíce „Hodinářův učeň“.
děti obdivovaly promenádu a střídání hradní
stráže. Zlatým hřebem exkurze byla návštěva
Další důležité informace
MC Donaldu.
V pátek 20. 12. 2019 v 11 hodin se na chodbě
8. listopadu navštívily třídy 5. ročníku a 4. B v přízemí hlavní budovy školy uskuteční společPlanetárium a hvězdárnu v Teplicích. Pro žáky né vánoční zpívání dětí, rodičů, prarodičů a
bylo připraveno představení o vesmíru, jenž je zaměstnanců školy.
hlavním tématem v hodinách přírodovědy. Žá- Všichni jste srdečně zváni!
ci zavítali také na hvězdárnu, kde se seznámili
s hvězdářským dalekohledem.
Vánoční prázdniny začínají dětem v pondělí 23.
prosince 2019 a končí 3. ledna 2020. Žáci na13. a 14. listopadu se mladší a starší žáci zúčastnili okrskového kola ve florbalu. Turnaj se stoupí do školy až v pondělí 6. ledna 2020.
konal v Zelené hale v Bílině. V obou kategori- V tyto dny nebude v provozu školní jídelna ani
ích bylo 5 družstev. Starší žáci vybojovali 2. školní družina.
místo, mladší žáci se umístili na 3. místě.
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Rozsvícení vánočního stromečku
Každoročně začínáme advent rozsvícením
vánočního stromečku. Letos připadla tato akce
na neděli 1. prosince. Počasí nám celkem přálo, i když to, co bychom si přáli nejvíce, sníh,
stále nikde. Náladu nám to nezkazilo a v 17
hodin odstartoval program písniček, básniček
a říkadel s vánoční tématikou, o který se postaraly děti z mateřské školy, z Hostíku a ze základní školy.
Loni jsme vyhlásili soutěž o nejlepší vánočku, letos jsme připravili soutěž o nejlepší perníček. Do této soutěže odevzdalo své výrobky celkem sedm soutěžících. Zvítězila paní Dana Žáčková, jako druhá se umístila paní Pavla Pokorná
a na krásném třetím místě se umístila paní Lenka Svobodová. Blahopřejeme a všem soutěžícím
děkujeme za účast.
Na závěr večera si členové zastupitelstva a
jejich přátelé připravili píseň „Vánoce, Vánoce
přicházejí“. Děkuji moc všem členům zastupitelstva, kteří napekli cukroví a pomáhali
s přípravami a s organizací. Také chci poděkovat našim hasičům, kteří se starají o vše důležité. Myslím si, že se první adventní podvečer
vydařil a nezbývá než všem popřát klidné a
pohodové Vánoce.
Lenka Matoušková

Plán akcí pořádaných městysem Hostomice na rok 2020
4. 1.

Novoroční turnaj ve stolním tenisu

27. 6.

Letní kino

15. 2.

Valentýnský volejbal

29. 8.

Hostomickej strnad“ / IX. ročník/

21. 3.

Setkání seniorů

5. 9.

Letní kino

4. 4.

Ukliďme Hostomice - brigáda

17. 10.

Setkání seniorů

9. 4.

Velikonoční výstava výrobků

11. 11.

Svatomartinský průvod

30. 4.

Pálení čarodějnic

29. 11.

Rozsvícení vánočního stromku

16. 5.

Výšlap na Lovoš

30. 5.

Den dětí

13. 6.

Setkání sklářů

Uvítali bychom náměty na další akce, které
byste si vy, občané, přáli. Pomoci můžete i s
jejich organizací!
Na všechny tyto akce jste srdečně zváni!
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Vážení čtenáři, milí přátelé,
čas neúprosně běží, a ač nám odměřuje všem
stejně, v Hostíku se zdá, jako by plynul mnohem rychleji. Než jsme se nadáli, jsou tu opět
ty nejkrásnější svátky v roce.
Podzimní období bylo opět velmi hektické.
Zájmová činnost se rozjela na plné obrátky a
po parném létě jsme opět začali hojně využívat prostory naší útulné herny. Pravidelně se
tu, každé pondělí, schází děti na dramatickém
kroužku. Hrají různé hry, snaží se pracovat
s hlasem, gesty i mimikou. To, jak poctivá příprava byla, se ukázalo na vystoupení u příležitosti otevření výstavy Šikovné ruce našich
spoluobčanů, která se konala ve Světci 4. listopadu. Zpočátku měli přednášející trému, ale
pomalu si začali zvykat na přítomnost mnoha
lidí, když recitují. A právě tato zkušenost se
jim hodila 1. prosince, když se v Hostomicích
zúčastnili slavnostního rozsvícení vánočního
stromečku. V Hostíku panovala sváteční dobrá
nálada a my jsme rádi, že se u nás zastavili i
zvědaví kolemjdoucí. Celý podzim jsme se
činili a neustále s dětmi vyráběli. Na vyzkoušení různých nových výtvarných technik se
scházíme každý čtvrtek od 16 hodin.
S ubývajícím světlem a přibývajícím nevlídným počasím je nás čím dál více. Ve středu se
pravidelně schází maminky s malými dětmi.
Vyměňují si zkušenosti, recepty i cenné rady
ohledně výchovy a vzdělávání dětí.
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níků“ nám letos pomohla také s organizací mikulášské besídky. Na tomto místě bych chtěla
poděkovat SDH za to, že nám ochotně půjčili
hasičárnu. Zde se 5. prosince objevil Mikuláš se
svou družinou a celkem 20 dětem přečetl z Knihy hříchů. Snad se všem neposlušným dětem
podaří do příštího roku polepšit.

V současné době je Hostík zavřený, neboť pokládáme nové koberce a uklízíme. Prostor Hostíku nám pomalu přestává stačit, a proto ho musíme trochu přestavět.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem,
kteří i přesto, že doma uklízí, pečou, myjí okna a
dělají vánoční výzdobu, přijdou o víkendu do
Hostíku a pomáhají uklízet, malovat a pokládat
novou podlahovou krytinu. Věřím, že až se zde
opět sejdeme, budeme mít radost ze společného
podařeného díla. Za náš sehraný tým vám přeji
krásné a pohodové prožití vánočních svátků a
mnoho radosti a smíchu v nadcházejícím roce.

Neboť ,,Den, kdy se člověk ani jednou nezasmál, by měl považovat za ztracený.“ (Viktor
O víkendech a prázdninách pořádáme také Hugo)
netradiční, ale již zažité akce. Jednou z nich
Za tým Hostíku Mgr. Marcela Husáková
bylo přespání v tělocvičně místní školy. 31.
října jsme oslavili netypický svátek Halloween. Ve škole se s námi bálo téměř 30 dětí. Na
pomoc jsme si přivedli i nová strašidla. Někteří členové skupiny Gipsy gumičky v čele
s panem Petrem Matim se opravdu vyřádili jak
na výzdobě, tak na strašení. Opět jsme si to
všichni skvěle užili. Stejná „skupina mládež-
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Mateřská škola
Tak je tu zas adventní čas. Blíží se kvapem
konec roku a to bývá příležitost k bilancování.
Mateřská škola v našem městysu funguje léta.
Mění se personál, děti, ale smysl stále zůstává
- poskytnout dětem zábavu, trochu poučení a
hlavně společnost vrstevníků v příjemném
prostředí. Ve spolupráci s městysem se nám to
snad daří. Stále dovybavujeme vnitřní i vnější
prostory. Teď například děti ve třídě Koťátek
dostaly novou sedačku a televizi, třídu starších
dětí Krtečků vybavujeme programy pro interaktivní tabuli, hrami a stavebnicemi pro rozvoj
myšlení, jemné motoriky, aby děti mohly být
dobře připravovány pro základní školu.
S novým vedením ZŠ právě zpracováváme
konkrétní a účelnou spolupráci, k využití zařízení a prostor, která škola má a může nabídnout k využití MŠ.
Ve druhém pololetí u nás došlo k personální změně na pozici kuchařka, kdy paní Jiřina
Rotsteinová odešla do důchodu a na její místo
byla přijata paní Petra Škuthanová.
A teď něco o našich akcích. V září jsme s dětmi zavítali do Krušnohorského divadla v Teplicích na pohádku O písmenkách. Koncem října byla v mateřské škole velice vydařená akce
s rodiči - Dýňování. Moc nás potěšila hojná
účast a dýně nám zdobily okna, dokud to bylo
(vzhledem k teplému počasí) možné. Navázal
nám hallowenský rej duchů a strašidel. A ač to
není původní český svátek, děti si ho užívají.

V listopadu se děti fotily, aby měly vánoční
památku. Také jsme pekli perníčky a uklízeli s
dětmi školní zahradu. Při rozsvícení vánočního
stromu děti zazpívaly několik písniček a už začalo opravdové těšení na Vánoce. A přišel do
MŠ Mikuláš s andělem a čertem. Poděkování
patří studentkám pedagogické školy AGC v
Teplicích a můžeme ujistit rodiče, že akce byla
klidná a nikoho nám čert neodnesl.

V listopadu se děti fotily, aby měly vánoční
památku. Také jsme pekli perníčky a uklízeli s
dětmi školní zahradu. Při rozsvícení vánočního
stromu děti zazpívaly několik písniček a už začalo opravdové těšení na Vánoce. A přišel do
MŠ Mikuláš s andělem a čertem. Poděkování
patří studentkám pedagogické školy AGC v
Teplicích a můžeme ujistit rodiče, že akce byla
klidná a nikoho nám čert neodnesl.
V současnosti chystáme besídky v obou třídách. Tentokrát budou v teple, uvnitř budovy.
Ve třídě starších děti si následně po besídce
budeme, společně s rodiči, zdobit perníčky. Ve
stejný den budeme mít také vánoční nadílku a
těšíme se, že Ježíšek nadělí školce další nové
hračky.
Dovolte mi, abych jménem všech z naší mateřské školy, popřála krásné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví, štěstí, pohody do roku
2020 a spoustu spokojených dětí i rodičů.
Mgr. Mirka Jelínková
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Místní knihovna
Vážení návštěvníci knihovny, milí čtenáři!
Knihovna bude během vánočních svátků
uzavřena. Otevřeno je naposledy ve čtvrtek 19.
12. 2019, pak až v pondělí 6. 1. 2020. Od ledna se začnou vybírat členské příspěvky, jejichž
ceny zůstávají stejné jako v minulých letech.
Děti do 15 let platí 20 Kč, důchodci a studenti
30 Kč a dospělí 50 Kč na rok.
I v letošním roce jsem pro Vás nakoupila
spoustu krásných knih a také naučnou literaturu, pravidelně jezdím pro výměnné soubory
knih do Regionální knihovny Teplice.

V podzimních měsících proběhla v prostorách knihovny výměnná burza knih. Darované
knihy od čtenářů byly vystaveny a zdarma nabídnuty dalším lidem. Mrzí mě, že se tato akce
nesetkala s velkým zájmem ze strany občanů, a
proto se již nebude opakovat.
Přeji Vám spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky a v novém roce
všechno dobré, hodně štěstí, zdraví a úspěchů.
Jana Holatová

Pojďte s námi dál zlepšovat náš městys
Vážení spoluobčané!
V našem městysi Hostomice vytváříme občanskou infrastrukturu, která se skládá
z dobrovolných kontaktních údajů na občany,
kteří v Hostomicích bydlí, pracují, podnikají
nebo zde studují jejich děti. Vše je samozřejmě
v souladu s GDPR obecným nařízením o
ochraně osobních údajů.
Díky této infrastruktuře jsme schopni zvýšit
úroveň bezpečí, zapojit více občanů do kulturního a sportovního dění, umožnit efektivnější a
modernější komunikaci mezi občanem a úřadem, zvýšit čistotu veřejných prostranství,
rychleji a efektivněji řešit vznikající nejen
technické problémy ve veřejných prostorech a
celkově více občany zapojit do dění v našem
bydlišti.

Chcete dostávat upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií,
ankety, pozvánky na akce pro rodiny, kulturní a
sportovní akce přímo do Vašeho mobilu či emailu?
Pojďte nám pomoci poukázat na nepořádek,
černé skládky, poškozený veřejný majetek a
další věci, které můžeme společně zlepšit a zajistit nápravu. Stačí daný podnět vyfotit přes
aplikaci Zlepšeme Česko (Android, iOS), poslat nám a my už se danou věcí budeme zabývat.
To a mnohem více získáte jednoduchou registrací ZDARMA:
Přes mobilní aplikaci Zlepšeme Česko
Přes webovou stránku
www.hostomice.mobilnirozhlas.cz

Vítání občánků
Dne 4. prosince se konalo v naší obřadní
síni letošní první „Vítání občánků“. Na začátku slavnosti krásně zazpívaly mrňatům děti
z naší Základní školy Čestmíra Císaře. Poté
přivítala paní místostarostka Lenka Matoušková Jiřího, Matyáše, Jaroslava a Ondřeje mezi
občany Hostomic. Malí občánci dostali od
Úřadu městyse drobné dárky a jejich rodiče se
podepsali do pamětní knihy, která se vede již
několik desetiletí.
Ivan Holata

Prosinec 2019

www.hostomice.eu

strana 9

Z naší historie
Jsme velmi rádi, že se ještě najdou občané, kteří mají vztah k Hostomicím a nalezené
historické dokumenty přinesou k nám do redakce Hostomického zpravodaje. Pan Petr Čtrnáctý přinesl „Pamětní spis Městyse Hostomic“, vydaný k oslavě 20. výročí Československé
republiky. Moc děkujeme a nyní můžete i vy nahlédnout do výňatku z jeho obsahu.
Nejrušivěji zasáhly v náš kraj války husitské. Husitská vojska s křižáckými střídala se
v nadvládě. Tak r. 1421 po bitvě u Chomutova
a Bíliny dobyla část Husitů i Světce. Jeptišky
prchly a vrátily se až po válkách husitských.
Po bitvě u Ústí n. L. r. 1426 zmocnil se celého
Litoměřicka Jakoubek z Vřesovic, jeden
z hejtmanů husitských. Dle historika Frinda
odňal klášteru světeckému 9 vsí, mezi nimiž
byly i Hostomice. V roce 1438 v bitvě mezi
oddílem Husitů a Míšňáků, ke kterému došlo u
vsi Želenic, padlo do zajetí asi 1650 Husitů.
Mezi nimi jsou i dva obyvatelé Hostomic a to
Schich a Sigmund. Zdá se tudíž, že husitství i
v našem kraji zapustilo kořeny.
Po válkách husitských náležely Hostomice
krátký čas k panství pánů z Riesenburku. Jako
lénní pán seděl v Hostomicích Jan Kozel
z Hřivic (osada na Žatecku). Znakem Kozelkovým byl »Kozel« na skále stojící. Tento znak
je dosud zachován na hrobce Kozelků
v Křemýži. Tento Kozelka koupil 19. června
1455 panství od Bohuslava z Ohníče. Při tom
se podepsal jako lénní pán, sezením na Hostomicích. V Kozelkově držení zůstaly Hostomice
až do r. 1610, kdy zemřel poslední mužský potomek tohoto rodu a dědičkou se stala Anna
Milena Kozelková z Hřivic, provdaná za Jana
z Vřesovic, sezením na Doubravské hoře. Ale
již v r. 1620 odevzdal tento Hostomice původnímu vlastníku, klášteru světeckému, jehož
majetek po zrušení kláštera přešel do vlastnictví pražského arcibiskupství.
Drancování, pálení a vraždění v třicetileté
válce neminulo ani Hostomice. Nejhůř bylo
v roce 1634, kdy okolí opanovali a vydrancovali Švédové. V tu dobu spravoval Hostomice
rychtář, jenž byl podřízen rychtáři ze Světce.
Lidé se zaměstnávali výhradně hospodářstvím,

byli své vrchnosti povinni robotou, a jejich
svoboda byla omezena nevolnictvím. V okolí
pěstovalo se hlavně víno a ovoce. Děti docházely do školy do Světce, kde byla r. 1660 škola
zřízena. V r. 1680 za selských bouří zůstalo
obyvatelstvo Hostomic klidno, a proto byla mu
robota písemným dekretem ulehčena.
Roku 1725 byly v Hostomicích za veliké
slavnosti postaveny sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Jakuba. Postavila je obec vlastním
nákladem u mostu přes řeku Bílinu po vzoru
obce světecké. O něco později byla postavena
na návsi i kaple.
Pokračování v příštím vydání zpravodaje.
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Fotbalový klub Hostomice, z. s.
V podzimní části sezóny 2019/2020 odehráli dospělí doplňováni dorostem většinu zápasů
s prohrami, ale poslední zápas v Zabrušanech
se vyvedl a v druhé polovině došlo k jeho otočení ze stavu 3:0 na konečný stav 3:4 pro Hostomice. V jarní části sezóny bychom chtěli na
tento zápas navázat doplněním týmu o nové
tváře a neskončit celou sezónu na chvostu tabulky.
Dorostenci v posledním zápase podlehli
prvnímu týmu tabulky (Hoštka), ale i přesto
přezimují na krásném 3. místě. Během zimní
přestávky budou dorostenci trénovat částečně
v Hostomicích a částečně v Kostomlatech,
vždy společně s dospělými. Kostomlaty pořádají soustředění dorostu od středy 12. 2. 2020
do neděle 16. 2. 2020 ve Sloupu v Čechách.
Starší žáci hrají první sezónu, přičemž hrají
vesměs proti týmům, kde jsou protihráči starší
o 1-2 roky a v příští sezóně již přestupují do
dorostu. Přesto bojují a skončili na pěkném 9.
místě. Na jaře budou opět na Ústecku usilovat
o lepší výsledky. Během zimy trénují v tělocvičně i venku a již mají domluvené zimní turnaje a na dalších se stále domlouváme.
Sloučení mladší žáci z Ledvic a Hostomic
nás velmi překvapili svou hrou, když skončili
na 5. místě z 12 týmů. Rovněž trénují v tělocvičně i venku a mají také domluvené různé
turnaje, na které se bude vyjíždět do středních
Čech. Zde změří své síly s pražskými týmy. Již
v zimní přestávce avizujeme několik posil do
našeho společného týmu, které se již zapojily
do zimní přípravy.
Na Silvestra se odehraje venkovní turnaj
mezi mladšími i staršími žáky z Hostomic a
dále se odehraje venkovní Silvestrovský fotbálek dospělých a dorostu z Hostomic. Doufáme,
že to stmelí celý fotbalový kolektiv.
Naše starší i mladší přípravka neustále jezdí
na různé turnaje. Během celé zimy budou jezdit na turnaje pořádané v různých halách a mě-

stech. Samozřejmě děti trénují v tělocvičně v
Hostomicích, ale uvítali bychom, aby se mezi
nás již nyní zapojili další holky a kluci již od 5
let, abychom v příštím roce mohli nadále jezdit
na tzv. BAMBINY turnaje, na které jezdíme
nejraději a děti si to tak užívají. Na letošním
posledním turnaji BAMBINY dostaly všechny
děti medaile za úžasnou hru v celé sezóně.
V budově našeho klubu neustále něco vylepšujeme a opravujeme. Podařilo se nám již ve
všech kabinách vyměnit lavice za nové, dále
jsme vyměnili staré a poškozené vchodové
dveře za nové plastové dveře. Rovněž jsme ve
všech kabinách vyměnili rozbitá stará okna za
nová plastová. V některých kabinách byla položena dlažba. Za střídačkami je nové dřevěné
oplocení, zakoupili jsme zahradní domek, z
důvodu, že máme málo skladovacích prostorů
na fotbalové pomůcky.
Poděkování patří všem partnerům a
sponzorům FK Hostomice, bez kterých by se
nepodařilo vylepšování našeho jediného
sportoviště v Hostomicích.
Partneři a sponzoři: městys Hostomice, Ústecký kraj podpořil vybavení kabin a klubovny
v roce 2016, dále v programu „SPORT 2018“
a „SPORT 2019“, obec Světec, město Ledvice,
poskytnutí nadačního příspěvku v roce 2019
pod názvem „Grantový program Gambrinus –
Kopeme za fotbal, 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, Zbyněk Solnař z Hostomic, Edgewell
Modlany, Container Living Hostomice.
Tímto přeji za celý fotbalový klub krásné
svátky a mnoho úspěchů v novém roce.
Za FK Hostomice Martin Vlček
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FK Hostomice

Tým s trenéry

Mladší žáci v nových dresech v Ledvicích

Starší žáci v Hostomicích

Podzimní rozlučka žáků

Nové plastové vchodové dveře

Zahradní domek na fotbalové pomůcky
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Inzerce

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 2020.
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.

v lednu:
pan Miroslav Klucki

70 let

paní Vlasta Silovská

78 let

paní Marie Šutarová

78 let

pan Antonín Krtek

76 let

pan Miroslav Brož

82 let

paní Slavomíra Görlachová

83 let

paní Veronika Cmíralová

75 let

paní Danuše Babáčková

88 let

pan Petr Hejl

70 let

paní Danuše Šubrtová

87 let

pan Jaroslav Semsch

80 let

paní Jiřina Zeithammerová

72 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

