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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
právě se Vám do rukou dostává již pátá výroční zpráva spolku Host. pro NelhoStejnost. Spolek
Host. pro NelhoStejnost vznikl před pár lety spontánně, jako reakce několika nelhostejných
mladých lidí s rodinami. Reagovali tak na život v Hostomicích a ukázalo se, že tato především
dobrovolnická činnost má smysl.
Městys Hostomice, coby malá obec zhruba s 1250 obyvateli do roku 2013 nenabízela příliš
velké možnosti pro kreativitu, vzdělávání, nápady, volný čas a už vůbec ne pomoc dětem,
rodičům a rodinám. Od té doby je to jinak. Naše děti i celé rodiny již mají možnosti, které jinak
obecně nabízí větší obce nebo města. Dnes si již ale troufám napsat, že nabízí Hostomice
mnohem víc. Dokázali jsme za pomoci mnoha donátorů skrze nadace jako je Nadace Agrofert
především, Nadace Veolia, Nadace Čez, Severočeské doly a.s., obec Světec, město Ledvice a
městys Hostomice udělat mnohé.
Pod záštitou spolku již na počátku vznikl projekt Hostík – rodinné centrum pro malé i velké,
které je už jen svým názvem čitelné pro kohokoliv. Vloni jsme nepopisovali vznik, ale již druhý
rok plný činností, které probíhali v rámci Hostíku. Dnes už není pochyb o tom, že náš „Hostík“
má v Hostomicích v podstatě svou tradici. Ať se zeptáte kohokoliv, koho potkáte na návsi, jistě
bude vědět, co slovo Hostík znamená a co se tam děje nebo pro koho a co se děje. Je možné
také, že někteří lidé se s našimi aktivitami nebudou plně ztotožňovat. Ale takový je život, nikdy
nikdo nebude ten, kdo se zavděčí lidem všem.
Rok 2018 byl opět významně podpořen Nadací Agrofert, díky které již několik let v podstatě
fungujeme v rozsahu, na který jsme si popravdě zvykli a mohli jsme tak naše aktivity nabízet
širokému spektru rodin, které by jinak byly mimo veškerou komerční nabídku služeb. Již
opakovaně není žádným tajemstvím, že Hostomice nesou tíhu zašlé slávy dob nedávno
minulých a mimo jiné i proto v naší obci najdete několik sociálně vyloučených lokalit se všemi
svými vlastnostmi. Jsme moc rádi, že jsme se v naší práci mohli zaměřit i na tyto místa a rodiny,
které v lokalitách žijí. Škoda je, že se s problematikou sociálního vyloučení v obci stále vůbec
nepracuje. Naopak se stále prodávají nemovitosti, existuje zde možnost si od realitní kanceláře
nechat za měsíční poplatek udělat falešnou adresu trvalého pobytu apod. Dosah
registrovaných sociálních služeb pro lidi zasaženým sociálním vyloučením je možný pouze
v rámci dojíždění do města Bíliny, která je vzdálená asi 5 km.
Jistě ale velmi děkuji všem donátorům, mnoha a mnoha rodičům a dobrovolníkům nejen
z Hostomic, co pro děti a sebe navzájem vytvářejí, a ještě vytvářet budou.
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Níže se můžete dozvědět, co znamená osobní zájem, angažovanost a nelhostejnost v praxi.
Bc. Marie Jiroušková DiS.
Předsedkyně spolku

Základní údaje o spolku
Název: Host. pro NelhoStejnost, Sídlo: Jiráskova 270, Hostomice 417 52
Email: MMJirouskova@gmail.com
Předseda spolku: Bc. Marie Jiroušková DiS., tel: 724 121 907, email: MMJirouskova@gmail.com
Web: hostik.webnode.cz, Účet: 262642417/0300

Spolek Host. pro NelhoStejnost byl původně založen jako občanské sdružení. To bylo
registrováno a stanovy schváleny dne 29. 10. 2013 Ministerstvem vnitra. Spolek zahájil svou
činnost ustanovujícím zasedáním 5. 11. 2013, kde proběhla volba předsedy, místopředsedy a
určení kompetencí těchto osob. Nyní je spolek registrován v rejstříku spolků a všechny
informace včetně cílů jsou k nalezení na těchto webových stránkách: https://or.justice.cz

Činnosti spolku v roce 2018
Pravidelné aktivity, provoz Hostíku – rodinného centra pro malé i velké
Hostík je stabilní, řádně označený prostor rodinného centra (zhruba o velikosti 12x 5m
s dětskou hernou a odděleným prostorem kuchyňky a kanceláře) na náměstí v Hostomicích,
který i v roce 2016 byl otevřen jednak v pravidelných časech pro různé aktivity. Zároveň spolek
také pod názvem „Hostík“ nabízel také řadu jednorázových aktivit a činností pro širokou
veřejnost, viz. níže.
Vzhledem k navyšujícímu se zájmu a počtu dětí jsme přistoupili k reorganizaci prostoru. Zadní
část prostoru kanceláře nyní využíváme spíš jako sklad a odkládací prostor pro dospělé
návštěvníky.

Služba rodinného poradenství
V rámci této služby, která je nabízena v podstatě permanentně, a to možností poskytnutí rady,
pomoci nebo zprostředkování další pomoci a péče po telefonu. Aktuálně jsme domluveni
s organizací Člověk v tísni na využívání potřebných služeb tak, že terénní sociální pracovník je
schopen přijet za klientem poprvé do Hostomic, následně si pak domlouvají schůzky v Bílině
v kanceláře.
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Služby pro maminky s dětmi
Každou středu dopoledne byl vyhrazen rodičům s nejmenšími dětmi. Počty návštěvníků se
měnily, přes letní měsíce Hostík v tomto smyslu nebyl příliš využíván, společný čas jsme trávili
především venku – na zahradě, na hřišti. Nyní máme a budeme mít opět několik maminek
čerstvě na mateřské.
V Hostíku bylo (a je) k dispozici spousta hraček, které průběžně doplňujeme. Poslední větší
novou hračkou je pirátská loď či domeček pro panenky Barbie. Dále pak knihy, hry, plyšové
hračky, panenky, tříkolky, odstrkovadla atd. Díky podpoře nejen z Nadace Agrofert jsme mohli
Hostík vybavit spoustou kreativního materiálu a výtvarných pomůcek. Nově jsme si pořídili
výkonný vysavač, který umí vysát i vodu, což je skutečně někdy potřeba a jde tedy o velmi
potřebného, technického pomocníka.

Služba sběru oblečení a bot pro potřebné
V Hostíku již sice stále sbíráme víčka, nově ale také sbíráme papír. Tím si zajišťujeme částečně
i finanční nezávislost a samostatnost.
Stále shromažďujeme oblečení a boty, ale také knihy, hračky. Tyto většinou předáváme
nejchudším rodinám přímo v Hostomicích nebo je poskytujeme dalším, spolupracujícím
organizacím, v roce 2018 např. Květině, z.s., se kterou jsme úspěšně navázali spolupráci.

Služba odpoledního klubu pro celou rodinu (a potažmo větší děti)
Každý čtvrtek (vyjma letních prázdnin) byl Hostík k dispozici větším dětem i s jejich rodiči pro
volnočasový klub. Stále klademe velký důraz na zodpovědnost dospělých, jejich angažovanost.
Nabízeli jsme řadu kreativních činností, resp. dospělí si spolu s dětmi již program dávno
vymýšlí sami. Naučili jsme se spousty nových věcí, umíme si sami vyrobit mýdlo, ale i prací
prášek. O tyto aktivity je největší zájem a schyluje se k tomu, že se nyní skupina větších dětí
bude muset rozdělit na dva různé dny, protože se do Hostíku prostě nevejdeme. Průběžně
hledáme nové prostory. Jeden se v Hostomicích jeví jako zajímavý, ale uvidíme, nebudeme
předcházet. A co všechno se odehrávalo v rámci tematických dní nebo zajímavých aktivit?
Únor – Jarní prázdniny v Hostíku (celotýdenní program) – výlety do Hasičského muzea
v Krupce, Lego výstava v Muzeu Teplice, Mýdlárna u Zámku, Terakotová armáda v Mostě,
Domov seniorů v Dubí, Podkrušnohorský zoopark Chomutov
Březen – revitalizace Hostíku (nově vymalováno, koberec, nábytek, hračky..)
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8.3. 2018 MDŽ v Hostíku (živá hudba, program dramatického kroužku)
Velikonoce v Hostíku (pletení pomlázek, barvení vajec cibulovými slupkami, výzdoba
Hostomic)
30.4. 2018 Pálení čarodějnic, odpoledne plné soutěží a her pro celou ves
1.5. 2018 Prvomájový výstup na Sukoslav
19. - 20.5. 2018 Zajištění programu pro děti z pěstounských rodin v Opárně
25.5. 2018 Muzejní noc v Ústí nad Labem
31.5. 2018 Vystoupení dramatického kroužku pro děti z MŠ a 1. – 2. třídy
1. 6. 2018 Mezinárodní Den Dětí společně s městysem Hostomice, hodnotíme to jako
nejlepší společnou akci minulého roku
9. 6. 2018 Den záchranářů v Děčíně
17.6. 2018 Den otců v Chrámu chmele a piva v Žatci
Srpen 2018 – Hostíkovský mini tábor v Opárně (zahrnoval mimo jiné celodenní výlet na
Větruši, hasiči Chotiměř)
22.9. 2018 Den prevence + bazar dětského oblečení (koně, soutěže, malování na obličej),
popravdě se tentokrát nepovedl, přišlo málo lidí a byla docela zima
28. – 30.9. 2019 Loučení s létem (Opárno – výstup na Lovoš)
29. – 30.10. 2018 Halloween – stezka odvahy s přespáním ve škole
Listopad – Muzeum civilní obrany v Ústí nad Labem – Stezka odvahy s lampionovým
průvodem
12.11. 2018 Vernisáž výstavy ,,Šikovné ruce našich spoluobčanů´´ (pečení Martinských
koláčů)
24.11. 2018 Black and white party – akce pro dospělé (diskotéka)
30.11. 2018 Rozsvícení vánočního stromečku – program ve Světci
1.12. 2018 Rozsvícení vánočního stromečku – Hostomice + vánoční dílničky
6.12. 2018 Mikulášská besídka na hasičárně
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Projekt „Malý, velký, cizí, náš, na podporu právo máš“
Naším největším dárcem se v roce 2018 se stala opět Nadace Agrofert v rámci projektu „Malý,
velký, cizí, náš, na podporu právo máš“. Spolek Host. pro NelhoStejnost již za svou existenci
získal podporu řady nadací a projektů. Tento projekt vynikal tím, že se zaměřil na práci
s konkrétními rodinami a dětmi v naší obci. V rámci evaluace je možné říci, že se projekt
vydařil. Členové spolku tak měli příležitost v rámci systematické práce přímo ovlivňovat
konkrétní rodiče a děti.
Jen díky zázemí, finanční podpoře na energie a materiálu se vše může dít tak, jak se děje.
Rodiče přispějí, ale potřebují mít základu a mít z čeho vycházet. To je hlavní a splněný účel
projektu, který se může zdá, se stále opakuje. Jedná se ale o dlouhodobé záměry a cíle.
FB profil „Hostík – rodinné centrum pro malé i velké“ na webu (máme již 360x to se mi líbí)
Facebook.com. K propagaci také používáme přímo naše webové stránky na webnode.cz a
v neposlední řadě Hostomický zpravodaj, který vychází 1x za tři měsíce a máme tam k dispozici
1x stranu o velikosti A4.

Kromě pravidelných aktivit v prostorách Hostíku spolek Host. pro NelhoStejnost také
zrealizoval:

Pravidelná předškolní příprava
V období leden až červen 2018 Hostík nabízel pro všechny zájemce předškolní přípravu. Rodiče
tak mohou využít angažovanosti naší paní učitelky a mohou tak děti nechat cíleně připravit na
vstup do školy i v případě, že se zdá, že to pro ně nemůže být jednoduché. Na přípravu v roce
2018 docházelo 8 dětí.

5. ročník Hostíkového mini táboru
Mezi jednorázové velké akce patřil opět již tradičně náš srpnový mini tábor v Opárně. Bavili
jsme se báječně, výletovali, dobře se najedli a taky vykoupali Navštívili jsme Větruši v Ústí
nad Labem, cestovali jsme vlakem, jeli lanovkou. V jeden den přijely dvě bandy s koňmi, a i
když pršelo, děckám ani koňákům to nevadilo. Děti také mohli zažít útok středověké loupežné
výpravy a nevím upřímně, jak se tvářil vedoucí střediska, když následně viděl nepořádek
v koupelnách, potom, co děti byly vyválené v tunách bláta.
Největším úspěchem tohoto ročníku tábora byla účast paní starostky ze sousedního městečka
Ledvice. Paní starostka překvapila tím, že dokázala být nadšenou vedoucí oddílu na táboře a
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byla velmi milá a přátelská. Škoda jen, že při posledních volbách nebyla znovu zvolena, protože
je nyní spolupráce s Ledvicemi nejistá.
Věříme, že naše práce je užitečná a může být také inspirací pro ostatní obyvatele nejen
Hostomic, ale i jiných malých obcí. Těšíme se a trochu již víme, co nového přinese rok 2019. Je
to první ples a nebo také soustředění společně s malými fotbalisty. Ale víc prozrazovat
nebudeme.
Hostomický tým dobrovolníků 

7

