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Ročník čtvrtý

ZDARMA

50. výročí otevření nové školní budovy

Učitelský sbor v době otevření nové školní budovy

V okolí Hostomic byla rozsáhlá důlní činnost.
Tu pocítila i část Ledvic se školou, která stála
v cestě postupujícímu dolu A. Jirásek. Za zrušenou základní devítiletou školu se hledala
náhrada. V Hostomicích byla pouze škola národní 1. - 5. třída jejímž ředitelem byl Alois
Axamit. Starší děti navštěvovaly školu ve
Světci. O výstavbě nové 17. třídní školy
a školní tělocvičny v Hostomicích bylo rozhodnuto 6. ledna 1963. Koncem června
1963 bylo započato se stavbou. Nové školní
budově ustoupily dva rodinné domky, dva
statky, stodoly a hospodářská stavení. Školní
rok 1964 - 1965 byl zahájen 1. září 1964
pod vedením nového ředitele, kterým se stal
Stanislav Skoupý a již v nové školní budově.
Do úplné základní devítileté školy začaly docházet děti z obcí Ledvice, Světec, Křemýž,

Ohníč, Hostomice a jejich osad. V září
1970 již pod vedením nového ředitele Karla
Rericha začala kompletní rekonstrukce staré
školní budovy. Od poloviny školního roku
1972 - 1973, kdy byla rekonstrukce dokončena, sem byla přemístěna školní jídelna, školní
družina a dílny. Zároveň do této budovy přesídlila mateřská škola. V září 1974 vystřídal
K. Rericha ve funkci ředitele školy Jan Tůma.
Toho nahradila v září 1988 Věra Zamrzlová.
Od srpna 1991 zastávala tuto funkci Mgr. Alena Zouharová. Od 1. srpna 2012 byl jmenován
zřizovatelem školy do funkce ředitele Mgr.
Aleš Žák. V době výstavby nové budovy naší
školy, byl ministrem školství a kultury PhDr.
Čestmír Císař, rodák z Hostomic, který
se osobně zúčastnil jejího slavnostního otevření. Jeho jméno je v názvu školy.
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23. zasedání zastupitelstva
24. 3. 2014
Přítomno 9 členů ZM
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- program 23. ZM bez připomínek
- zprávu o činnosti RM za uplynulé
období bez připomínek
- rozpočtovou změnu č. 1. ve výši
944 100,- Kč.- účetní závěrku za rok
2013 pro městys Hostomice.
- plnění rozpočtu městyse Hostomice
za rok 2013
- účetní odpisový plán pro rok 2014.
- žádost Základní školy Čestmíra
Císaře Hostomice o převedení
hospodářského výsledku za rok
2013 ve výši 485 307,32 Kč do
rezervního fondu ZŠ.
- žádost Mateřské školy Hostomice o
převedení hospodářského výsledku
za rok 2013 ve výši 3 481,51 Kč do
rezervního fondu MŠ.
- na základě novely nařízení č.
32/ 2003 Sb. od 1.4.2014 odměny
členům ZM
- schválilo Ing. Táborskou architektem
nového ÚP.

Přehled získaných dotací od roku 2011
ČEPS a.s.
nádvoří u zdr. střediska
500 000,-Kč
SD a.s.
rekonstrukce ZŠ
500 000,-Kč
SD a.s.
kultura
20 000,-Kč
Nadace ČEZ
oranžové hřiště
1 000 000,-Kč
Nadace ČEZ
výsadba stromů
59 000,-Kč
ČEPS a.s.
dopravní infrastruktura
100 000,-Kč
ČEZ a.s.
rekonstrukce ZŠ
700 000,-Kč
SD a.s.
rozvoj infrastruktury
220 000,-Kč
Mikroregion SVORNOST
kultura
10 000,-Kč
ČEZ a.s.
kultura
140 000,-Kč
SD a.s.
rozvoj školství
150 000,-Kč
Nadace ČEZ
vybavení školy
200 000,-Kč
Nadace ČEZ
kultura 2011-2014
563 000,-Kč
—————————————————————————————————————CELKEM
4 162 000,-Kč
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Rekonstrukce vodovodu v Husově
ulici
Počátkem května byla zahájena rekonstrukce
vodovodu v Husově ulici. K akci se přistoupilo
z důvodu množících se poruch na tomto řadu.
Stávající vodovodní řad v části Husovy ulice
pocházel z roku 1927. Vlivem stáří byl značně
zkorodovaný, s trhlinami a prasklinami, a proto docházelo k opakovaným poruchám.
Trasa vodovodu vede v místní komunikaci, v
souběhu se splaškovou a dešťovou kanalizací,
která však opravy nevyžaduje. V rámci akce
došlo k výměně původního potrubí za potrubí
z odolného vysokohustotního polyetylénu HDPE o průměru 90 mm v délce 369,4 metrů. Její
součástí je přepojení stávajících vodovodních
přípojek na trase. Závěrem bude provedena
úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou. Stavební práce mají být podle
schváleného harmonogramu dokončeny do 30.
června 2014. Nově zrekonstruovaný úsek vodovodu bude připojen na vodovodní řad, který
zde byl vyměněn již v rámci první etapy v roce
2012. Cena této rekonstrukce se pohybuje cca
1 560 000,-Kč. Po jejím skončení se bude připravovat i změna stávajícího povrchu v této
ulici. Vše je o penězích, ale uděláme vše proto,
aby lidé z „Husovky“ měli během příštího
roku svou ulici komplet opravenou.

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Na bezplatné Zelené lince Ekologického centra Most pro Krušnohoří (ECM) 800 195 342
se dozvíte aktuální stav kvality ovzduší, a to
v pracovní dny v době od 06:00 - 22:00
hod. Dispečeři ECM Vám ochotně vysvětlí
aktuální imisní situaci a zodpoví případné další
otázky, týkající se oblasti životního prostředí.
Můžete také požádat o bezplatnou službu zasílání zpráv o vyhlášení i odvolání smogové situace (překročení informativní, regulační nebo
varovné prahové hodnoty) na Vámi udanou
elektronickou adresu - přehled stanic naleznete
zde: http://www.ecmost.cz/ovzdusi.php.

Bytová správa městyse Hostomice
informuje:
Městys Hostomice má v majetku celkem 22
bytových domů.
V těchto domech je celkem 126 bytů.
Z toho 110 bytů se standardním vybavením
(dříve I. a II. kategorie).
Zbývajících 16 bytů je se sníženou kvalitou
(dříve III. a IV. kategorie).
47 % bytů je vytápěno plynovým vytápěním.
Cena 1 m2:
 standardní byt
21,02 Kč
 se sníženou kvalitou
18,92 Kč
 byty po celkové rekonstrukci
40,00 Kč
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Hostomická kronika - historie dobrovolných hasičů
První sbor dobrovolných hasičů v Hostomicích byl založen již v roce 1893. Byl to
sbor ryze německý a v době vzniku měl 42
členů. Myšlenka o založení českého sboru
dobrovolných hasičů se zrodila již v době
světové krize. Ale teprve v roce 1934 došlo
k její realizaci. Podnět dal místní kominický
mistr Hugo Jelínek, jenž svolal některé příznivce hasičstva na schůzi. Konala se
v Národním domě dne 28. března za účasti
10 občanů a byl zde zvolen přípravný výbor
s knihkupcem Ant. Šulcem jako předsedou,
řídícím učitelem Frant. Weinerem jako jednatelem a pošmistrem Čeňkem Pecánkem
jako pokladníkem. (Posledně jmenovaný
zemřel náhle na hnisavou angínu v únoru
1935 a je pochován v Třebenicích). Přípravný výbor konal celkem 5 schůzí a posléze
svolal na den 6. května 1934 ustavující valnou hromadu, na níž se dostavilo značné
procento domácích občanů, zástupci místních i okolních korporací a sousedních českých hasičských sborů. Prvním starostou byl
zvolen řídící učitel František Weiner, velitelem Václav Pešík, horník a majitel domu,
jednatelem František Fiedler, městský tajemník, pokladníkem Štěpán Koubek, četnický strážmistr v.v., vzdělavatelem Rudolf
Hassman, učitel, vůdcem samaritské služby
Leopold Krupna, horník, podvelitelem
Richard Reiser, horník. Členy výboru byli
zvoleni: František Bečák, listonoš, Hugo
Jelínek, mistr kominický. Revizory účtů:

Antonín Vacek, starosta města, Čeněk Pecánek a
Jaroslav Čermák, krejčí. Náhradníky zvoleni:
Karel Šmejkal, offic. stát. drah a Josef Sunkovský, krejčí. Sbor čekala bez finančního založení,
jež obyčejně poskytovaly obce, velmi těžká práce a zodpovědnost. Městys Hostomice dal 500,Kč do základu a stal se tak zakládajícím členem.
Firma Niklas, která prováděla ve městě práce
vodovodní, rovněž. Jinak bylo nutno počítati jen
s menšími dary jednotlivců a s členskými příspěvky. Na výstroj prvních 16 mužů poskytla
firma R. Smekal ve Slatiňanech úvěr přes 4 000,
-Kč splatný do roka při mírném zúrokování. Dík
neúnavné snaze starostově se podařilo poříditi i
pro větší počet mužů parádní výstroj. Několik
tanečních zábav, vánoční stromeček a první reprezentační ples mají přinésti úhradu. Počet členů po valné hromadě: 53 činných a 35 přispívajících. Ku konci roku jeví se stav tento: 24 činných a 36 přispívajících.
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Zapomenuté osobnosti Hostomic - František Hrdlička

Datum narození: 3. 10. 1913 Hostomice
nad Bílinou
Datum úmrtí: 9. 8. 1989 Chomutov
Amatérský divadelník František Hrdlička pocházel z dělnické rodiny. Na vlastní kůži poznal velkou hospodářskou krizi. Přestože chodil pěšky do Teplic učit se zámečníkem, denně musel na haldě vybírat uhlí. V šestnácti
letech vstoupil do komsomolu. Holdoval také
trampskému hnutí v hostomické osadě Havaj.
Tato trampská osada byla levicově orientována a vystupovala na různých schůzích, akademiích, večírcích i veřejných cvičeních. V roce
1932 na silvestrovském večírku uvedla dva
obrazy z revue Voskovce a Wericha - Caesar.
Roku 1935, když se zvyšovalo nebezpečí fašismu, utvořila se kolem adepta herectví Oldřicha Hoblíka (1913-1981) skupina divadelních nadšenců, kteří každoročně nastudovali
jednu hru z autorské dílny Osvobozeného divadla. Roku 1935 začali výrazně protinacistickou revue Kat a blázen, 1936 pokračovali
neméně aktuální Baladou z hadrů s hostujícím
Otou Ornestem (1913 – 2002, profesionální
herec a režisér, legendární ředitel Městských divadel pražských, překladatel) v roli F.
Villona. 1937 následoval Rub a líc.

V rolích Voskovce a Wericha vystupovali Oldřich Hoblík a František Hrdlička, kteří se také
podíleli na režii.1938 jejich činnost vygradovala nastudováním Čapkovy Bílé nemoci. František Hrdlička byl hlavním a známým protagonistou hostomického divadla a agitační skupiny
Výpad, kterou tam založil. Proto nejprve uprchl
z okupovaného severu, ale pak se domů vrátil.
České divadlo hrál dál, dokud to bylo možné.
Zapojil se do odboje. V roce 1944 byl zatčen a
strávil půl roku v mostecké věznici a několik
dalších měsíců v Oranienburgu. Po osvobození
se vypravil pěšky z Chebu až do Komořan u
Mostu. První poválečné roky žil v Ústí nad Labem. Na divadlo mu zbyl čas teprve po přestěhování do Ervěnic. V letech 1947 až 1952 organizoval divadlo v tamním spolku J. K. Tyl,
1952 přešel do Chomutova, kde hrál s Malou
scénou. Po vzniku Závodního klubu Dolu Jan
Šverma dával dohromady divadelní soubor
Horník. Od roku 1967 byl aktivním předním
členem a režisérem souboru Karel Čapek při
Závodním klubu ROH železničářů. K jeho nejznámějším a nejslavnějším inscenacím patřila
Balada z hadrů z roku 1978 a v roce 1984 Vévodkyně valdštejnských vojsk ochotnického
souboru Karel Čapek.
(Databáze českého amatérského divadla)
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Základní škola
Vážení rodiče a spoluobčané!
Nastal čas hodnocení školního roku
2013/2014. V tomto roce došlo na naší škole
k mnoha změnám. Ať už v pedagogickém sboru, kdy k nám nastoupila paní učitelka Michaela Koubová nebo navrátivší se paní učitelka
Mgr. Marcela Zieglerová, která nastoupila
zpět po mateřské dovolené. V oblasti materiální bylo těch změn mnohem více. Upravovali
jsme interiéry obou budov, ale především pak
staré budovy školy, které povýšily tuto zaostávající část na úroveň odpovídající dnešní době.
Nakoupili jsme nábytek pro tři třídy, vybavili
9. třídy zánovním nábytkem, pořídili jsme dvě
nové tabule, vyměnili ventily na radiátorech
staré budovy, vymalovali chodby, pořídili novější server a počítače, upravili okolí školy
atd. atd. Bylo toho opravdu mnoho, a kdo měl
čas a zájem, přišel se k nám podívat v rámci
dne otevřených dveří 18. 6. 2014. V tento den
proběhla také školní akademie věnovaná oslavám 50. výročí otevření nové budovy školy.

To byl asi ten pomyslný vrchol letošního roku,
na který jsme se pečlivě připravovali. Podle
reakcí rodičovské i jiné veřejnosti se akademie
líbila. To nás velmi těší. Měli jsme tedy možnost předvést to, jakým směrem naše děti vedeme. Jsem přesvědčen, že jsou v dobrých rukách.

Nyní bych se rád zmínil o prvňáčcích, kteří
nastoupí do školních lavic 1. září 2014. Po
krásném zápise, kdy k nám přišlo 40 dětí, se
postupně počet snižoval až na počet, kdy jsem
musel ustoupit ze svého záměru otevřít dvě
první třídy a rozhodl, že otevřeme pouze jednu. To je věc, která mě osobně velmi mrzí, ale
normativní přidělování peněz školám mi nedovolilo přijmout rozhodnutí jiné. Snad nám
příští rok přijde dětí více a otevřeme slibované
dvě třídy.
Co říci závěrem? S nižším počtem prvních tříd
opouští naší školu dlouholetá členka pedagogického sboru paní Mgr. Věra Březinová, které i tímto způsobem děkuji za její práci pro
tuto školu. Věřím, že se k nám bude ráda vracet na přátelské popovídání. Dále musím poděkovat zřizovateli naší školy Městysu Hostomice, vedeným panem starostou Ivanem Holatou, který umožnil realizaci všech materiálních změn a podporoval činnost naší krásné
školy v tomto školním roce. A v neposlední
řadě upřímně děkuji všem zaměstnancům školy, pedagogům i správním zaměstnancům za
jejich výbornou práci v tomto školním roce.
Myslím si, že děti mohou být pyšní na svou
školu, a zejména pak vycházející „deváťáci“.
Přeji vám všem krásné léto, plné slunce a pohody, povedené dovolené a načerpání nových
sil do další práce.
Mgr. Aleš Žák
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Sbor dobrovolných hasičů
Během května a června se mladí hasiči zúčastnili několika soutěží. V květnu navštívili Měrunice, kde vybojovali krásné druhé místo. Následovalo ukončení celoroční Hry Plamen, které probíhalo v Teplicích. I na této velké soutěži
se mladší žáci umístili na 5. místě. Nezapomnělo se ani na výročí SDH Modlany, kde se
děti opět umístily na 2. místě. Poslední soutěží,
které se mladí hasiči účastnili, byla červnová
Osecká stříkačka. Nezklamali a získali druhé
místo.
V květnu a červnu nesoutěžily jen děti. Aktivně začali na závodech reprezentovat Městys
Hostomice i naši muži. V květnu se účastnili
soutěže v Modlanech či v Hrobcích.
V Hrobcích se konala Krušnohorská liga, kde
muži obsadili 14. místo. Pro další reprezentování sboru si muži vybrali soutěž z jiného
okresu, která se konala v Mělníku. Sbor dobrovolných hasičů zde slavil 150. let výročí
založení a náš sbor, díky vydařenému požárnímu útoku, vybojoval 5. místo. V červnu se
družstvo mužů účastnilo netradičního hasičNejvětším úspěchem našeho sboru je vítězství ského fotbalu v Malém Březně u Mostu.
Anežky Fellerové na krajském kole v Krupce, Nejenže zde získali nové zkušenosti a známé,
kde v kategorii jednotlivců vybojovala úžasné ale také zde získali 9. místo.
1. místo a bude náš sbor a městys reprezentovat na Mistrovství České republiky. BLAHO- Jednotka SDH Hostomice pořídila plovoucí
PŘEJEME!!! A děkujeme, že patříš mezi nás. čerpadlo ZAHAS a kalové čerpadlo HERON.
Sbor dobrovolných hasičů bude mít v září výročí 80. let od založení sboru. Oslavy budou probíhat 13. 9. 2014 již v dopoledních hodinách. Na programu bude ukázka hasičské techniky, silový
víceboj jednotlivců v disciplínách T. F. A. (Železný hasič Hostomice) a mnoho dalšího.

Oslavy padesátého výročí otevření nové školní budovy
Prvního září 2014 uplyne padesát let od otevření nové školní budovy. Toto výročí jsme společně s rodiči oslavili ve středu 18. června. Již od rána probíhal Den otevřených dveří. Rodiče, veřejnost si mohla prohlédnout všechny prostory školy, zhlédnout výstavku historických fotografií mapujících celé padesátileté období školy. Žáci 9. A třídy si pro návštěvníky v rámci předmětu domácnost připravili občerstvení. V odpoledních hodinách se vedení školy setkalo
s pozvanými hosty, starosty obcí a sponzory. Vrcholem oslav byla školní akademie v místní
sokolovně. Přeplněný sál tleskal vystoupením žáků jednotlivých tříd, na která se připravovali a
nacvičovali již od března. A ti co nevystupovali? S velkou zodpovědností moderovali, starali se
o techniku a měli velký podíl na tom, že celá akce byla velmi úspěšná.
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Velikonoční soutěž
Koncem dubna byla vyhodnocena soutěž o
nejhezčí či nejoriginálnější velikonoční výrobek a vy jste už jistě zvědaví na vítěze. Potěšilo nás, kolik krásných velikonočních dekorací jste odevzdali. Soutěže se zúčastnilo 28
jednotlivců a 7 kolektivů, jejichž výtvory ozdobily výlohy na náměstí. Kulturní komise
měla nelehký úkol, a to vybrat 5 nejlepších.
Nejvíce se líbily práce paní Haklové, paní
Hrůnkové, dětí z mateřské školy, žáků 5. B a
děvčat ze 7. třídy. Odměny obdrželi všichni,
kteří do této soutěže svým umem přispěli.

Hostomický zvonek
V sobotu 17. května 2014 se v ZŠ Hostomice
uskutečnil již 4. ročník pěvecké soutěže Hostomický zvonek. Letošního klání se zúčastnili
žáci od 1. do 7. ročníku. Odpolední program
zahájili žáci 5. třídy, kteří předvedli hru na
flétnu. Následovala pěvecká vystoupení jednotlivců i skupin. Mimo soutěž proběhla i dvě
taneční vystoupení. V kategorii jednotlivců
jsme měli dvě vítězky - Aničku Benešovou a
Katku Berkyovou. Na 2. místě se umístil David Zeman a 3. místo obsadila Lucie Kuchárová. Ve skupinkách se z 1. místa radovaly
Hana Matoušková a Kristýna Dlouhá, mile
překvapilo „rapující duo“ David Zelenka a
Jakub Polcar, kteří skončili druzí a 3. místo
vybojovala dvojice Martina Stehlíková a Katka Prachařová. Vítězům blahopřejeme a všem
dětem, které se zúčastnily, děkujeme za hezké
odpoledne. Hlavním sponzorem byla opět
skupina ČEZ, jež patří velký dík.

Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic se u nás stává pomalu, ale jistě akcí, kterou vyhledává dost lidí, zejména
dětí. Je to neobvyklá, ale velmi oblíbená událost, která má své prameny již v dávné historii.
Tradice pálení čarodějnických ohňů v noci z 30. dubna na 1. května je poměrně dlouhá a známá i v mnoha dalších evropských zemích. Lidé věřili, že v magickou Filipojakubskou noc se
čarodějnice slétají na sabaty, otevírají se jeskyně s poklady a nečisté síly mají největší moc.
Právě na ochranu před nimi se zapalovaly velké ohně, při kterých se lidé shromažďovali. Naše čarodějnice jsou však hlavně o průvodu v maskách, programu pro děti, soutěžích, opékání
buřtů na ohni a o celkové atmosféře.
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Mateřská škola
Tak a máme tady letní dny, plné sluníčka, tepla
a hezké nálady. S dětmi si je plně užíváme venku v přírodě, na zahradě a na výletech. Navštívili jsme hrad Sukoslav, jehož výšlap zvládly
i malé děti a ZOO v Ústí nad Labem, kterou
jsme mohli navštívit díky sponzorskému daru
od Mechaniky Teplice. Také jsme si užili
spoustu legrace při oslavách dětského dne a
sportovního dopoledne, na který nám přispěla
firma Zahradnictví Koukolík. Také se musíme
pochlubit vybudováním učebny pro děti
s interaktivní tabulí. Máme z ní velikou radost a
děti se již začínají seznamovat s tímto výborným pomocníkem při výchově a vzdělávání
s velkým zájmem a nadšením. Velkou zásluhu, že jsme mohli pořídit tento moderní vzdělávací prostředek do naší školy, nesou Lesy
České republiky, s. p., od kterých jsme získali
vysoký finanční sponzorský dar. Děkujeme
touto cestou za všechny sponzorské dary, které nám umožnily zprostředkovat dětem pěkné
zážitky. V srpnu se rozloučíme s budoucími
školáky, kterým přejeme mnoho úspěchů, a
zároveň se těšíme na nové kamarády, kteří
k nám zavítají v září. Krásné prázdniny.

Akce knihovny
Místní knihovna uspořádala ve dnech 12. a 15.
května burzu vyřazených knih. Zdarma bylo občanům nabídnuto téměř 300 zastaralých či poškozených titulů, které by ještě mohly někomu
udělat radost. Přišlo si je prohlédnout 23 lidí a
domů si odnesli celkem 110 výtisků. Druhou
akcí, která probíhá pravidelně koncem června, je
Pasování prvňáčků na čtenáře. Proto přišli ve
čtvrtek 19. 6. do knihovny žáci 1. třídy se svou
učitelkou Ivetou Hrubešovou. Zde je očekávala
knihovnice Jana Holatová, pan ředitel Aleš Žák
a starosta městyse Ivan Holata. Po přivítání každý z nich zasedl ke stolečku a ze svého Slabikáře přečetl část textu. Čtení se opakovalo ve dvou
kolech. Prvňáci také ukázali, že spoustu básniček umí nazpaměť. Poté došlo ke slavnostní
chvíli. Postupně jeden po druhém poklekli před

knihovnici, která je položením meče na rameno pasovala na čtenáře. Po vyřknutí slibu, že budou i o prázdninách číst, dostali od
městyse na památku knihu Honzíkova cesta. V příštím školním roce ji budou ve třídě
společně číst. Všichni se také mohou zapsat
jako čtenáři do naší knihovny na jeden rok
zdarma.
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FK Hostomice - Sezona 2013/2014
O víkendu 14. a 15. června skončila pro všechna družstva Fotbalového klubu Hostomice další
sezona. Tuto sezonu lze hodnotit převážně pozitivně, a to především z hlediska technickoorganizačního. Po zvolení nového vedení klubu
v loňském roce, došlo k mnoha pozitivním
změnám. Především byla po dlouhé době obnovena spolupráce s místním SDH, a to na bázi
pomoci při údržbě a obnově sportovního areálu. Za pomoci hasičů byl zkontrolován přívod
vody ze studny, byl proveden prořez dřevin zasahujících do hřiště, byly vztyčeny nosné sloupy a zavěšena ochranná síť za jednou
z fotbalových branek a v neposlední řadě bylo
v rámci společných brigád uskutečněno několik
drobných oprav sportovního areálu. Podařenou
letní a podzimní údržbou došlo na jaře ke zlepšení stavu zatravněné plochy hřiště a tak byly
zápasy jarní části sezony sehrány na velmi kvalitním trávníku ve srovnání s jinými kluby na
Teplicku. Pro děti se nám podařilo v průběhu
jara konečně dokončit rekonstrukci kabiny, která v minulosti sloužila pro potřeby B-týmu. Věříme, že oprava se vydařila a děti tak mají hezkou kabinu. Poděkovat bychom také chtěli
městysu Hostomice, jehož prostřednictvím byla
na budově kabin položena nová střecha, čímž
bylo po delší době zamezeno výrazným průsakům vody při dešti. V průběhu příští sezony
nás nejprve čeká nutná výměna přívodu vody
k zavlažování trávníku, úprava plochy za bránou tak, aby mohla sloužit k tréninkovým účelům a řada dalších nutných oprav. Z hlediska
sportovního hodnotíme sezonu se smíšenými
pocity. Velmi dobře se oproti letům předchozím dařilo dětem ze starší přípravky. I přesto,
že občas střídaly slabší výkony s těmi lepšími,
ve své kategorii určitě mile překvapily, když po
skončení sezony obsadily 11. pozici
z celkového počtu 16 týmů, a to se ziskem 29
bodů za 9 výher, 2 remízy a 19 porážek a konečným skóre 148:215. O poznání hůře dopadl
druhý mládežnický tým v kategorii mladších
žáků. Družstvo se umístilo na posledním místě
tabulky s pouhou 1 výhrou a 21 porážkami
s hrozivým skóre 42:214. Nutno podotknout, že
se jednalo jednak o premiérovou účast našich

dětí v této kategorii a zároveň především
jarní část dohrávaly hlavně děti ze starší
přípravky, neboť několik dětí z mladších
žáků s fotbalem přes zimní přestávku skončilo. Za vedení mládeže FK Hostomice patří
velký dík trenérské dvojici David Ziegler a
Pavel Pospíšil, kteří v průběhu několika málo let naučili místní děti hrát fotbal. Jejich
zapálení a chuť učit děti nejpopulárnějšímu
sportu u nás by měla být příkladem pro
mnoho z nás včetně rodičů, o jejichž děti se
tito trenéři starají. Mužstvo dospělých předvedlo 2 velice rozdílné části sezony. Na
podzim jsme po velmi dobrých výkonech
několik kol vedli tabulku, přičemž po polovině soutěže jsme byli se slušným bodovým
ziskem na 3. pozici. Během zimní přestávky
však vzhledem k tomu, že z různých důvodů několik hráčů přestalo hrát fotbal a byla i
nějaká zranění, došlo k poklesu výkonnosti
týmu, což se projevovalo po celou jarní část
sezony. Družstvo se umístilo na konečné 7.
pozici přičemž posbíralo celkem 37 bodů za
11 vítězství, 4 remízy a 11 porážek a při
skóre 64:74. Do nadcházející sezony
2014/2015 jsme přihlásili oproti minulému
ročníku pouze 2 týmy – tým dospělých a
tým mladších žáků. Starší přípravka nebyla
přihlášena z důvodu klesajícího počtu dětí a
také proto, že část dětí této věkové kategorie již věkově přechází do kategorie mladších žáků. V případě mladších žáků je naším cílem zlepšit výkony oproti předchozí
sezoně a docílit tak lepších výsledku jako
tomu bylo ve starší přípravce. Pro Amužstvo se jedná o příchodu minimálně 2
nových hráčů a zároveň se počítá
s návratem 2 až 3 hráčů po zranění. Naopak
žádný hráč by během letní přestávky odejít
neměl, tudíž by měl kádr pouze posílit. Věříme, že v novém ročníku budeme všichni
pokračovat minimálně tak, jako tomu bylo
v uplynulé sezoně a doufáme, že na domácí
zápasy obou týmů výrazně přibydou diváci,
protože i pro ně fotbal hrajeme.
Radek Kolář
Sekretář Fotbalového klubu Hostomice
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Den dětí
Každým rokem pořádá městys Hostomice
oslavy Dne dětí. Víte, proč se slaví?
Mezinárodní den dětí (MDD) připadá každoročně na první červnový den. Jeho cílem je
upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí - právo na život bez násilí, právo na
život a budoucnost v míru, právo na zdraví,
právo na dostatek jídla a pití, právo na vzdělání, právo na život bez dětské práce a vykořisťování, právo na rovnost pohlaví, právo na
nedotknutelnost lidské důstojnosti. Po celé
České republice se každoročně v tento den konají různé společenské a kulturní akce, spojené
často s výběrem finančních prostředků na podporu charitativních organizací. Historie dne
dětí započíná rokem 1950, kdy více než 50
zemí z celého světa uposlechlo výzvy Mezinárodní demokratické federace žen, Mezinárodního odborového sdružení učitelů a Světové

Setkání seniorů
Setkání seniorů se uskutečnilo 19. dubna 2014.
Na sále místní sokolovny se sešla více než padesátka našich starších spoluobčanů, aby společně strávila sobotní odpoledne. K tanci i poslechu hrála dechová hudba Lesanka, přestávky vyplnily soutěže, které připravily členky
kulturní komise. Všichni přítomní obdrželi
dárečky od SD Bílina a občerstvení. Další program byl v režii městyse Hostomice. Ten zakoupil aparaturu, jež plně využívá i při jiných
kulturních akcích.

federace demokratické mládeže. Pro děti samotné je pak jejich univerzální svátek příležitostí ke strávení dne plného zábavy, zajímavých akcí, legrace či volnějšího přístupu pedagogů ve škole. Na tento den se pečlivě připravují zoologické zahrady, které mají pro
děti připravený pestrý program, myslí na ně i
v obchodních centrech a mnoho akcí je v tento den také pro děti zdarma. Pro rodiče je pak
příležitostí pro zamyšlení se nad společným
soužitím s dětmi, nad jejich budoucností či
pro prosté pohlazení těch nejmenších a jejich
uchopení do láskyplné náruče. Vždyť co jiného než děti náš život obohacují a dělají svět
krásnějším a smysluplnějším.
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B LA H O P Ř Á N Í
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří oslaví ve 3. čtvrtletí letošního
roku své životní jubileum a přejeme jim hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti.
v červenci:
paní Haně Paškové - 88 let
paní Martě Bariové - 84 let
paní Marii Šubertové - 81 let
paní Vlastě Nedvědové - 75 let
panu Stanislavu Kopřivovi - 70 let
panu Valdemaru Mackovi - 70 let

v srpnu:
panu Mikuláši Maderovi - 70 let
paní Mileně Zítové - 70 let
v září:
paní Gertrudě Axamitové - 83 let
panu Václavu Malému - 80 let
paní Květě Krtkové - 75 let

Fotohádanka
Dnešní fotografie byla opět nafocena ve vašem
okolí. Znáte místo, kde byla pořízena? Potom napište na e-mail hostomickyzpravodaj@seznam.cz
nebo zavolejte ne tel. 417 825 197. Vítězové obdrží malé odměny. První tři, kteří reagovali na minulou fotosoutěž, byli:
1. zaměstnanci městyse VPP - Julius, Světlana,
Eva a Dana
2. Alice Fišerová
3. Věra Juzlová

Letní soutěž
Kulturní komise opět vyhlašuje soutěž o nejrozkvetlejší okno. Během letních měsíců si budeme všímat vašich rozkvetlých truhlíků či květináčů a samozřejmě vše nafotíme. V příštím čísle našeho zpravodaje zveřejníme tři nejhezčí a vítěze odměníme.

Příspěvky, náměty, dotazy a informace do Hostomického zpravodaje zasílejte na úřad městyse Hostomice,
telefonujte na číslo 417 825 197 nebo zasílejte na e-mail: hostomickyzpravodaj@seznam.cz.
Elektronické příspěvky do Hostomického zpravodaje zasílejte zásadně formou přílohy.
Nevlastníte-li počítač s připojením na internet, využijte této služby v knihovně. U příspěvků delších než rozsah
jedné strany A4 si redakce vyhrazuje právo obsah bez porušení smyslu přiměřeně zkrátit. Uzávěrka příspěvků do
dalšího vydání Hostomického zpravodaje je 10. září 2014.
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.

