BŘEZEN 2016
Ročník šestý

ZDARMA

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
uběhly první tři měsíce nového roku a já mám
možnost vás opět oslovit na stránkách našeho
zpravodaje. Za uplynulé období se u nás událo
několik nových věcí. Například jsme pro občany zavedli novou službu, tzv. mobilní rozhlas.
Výhodou této služby je, že se dozvíte o dění
v obci, i když právě nejste doma. Další novinkou je umístění kontejneru na elektroodpad.
Podrobnosti si přečtěte v samostatných článcích na následujících stránkách našich novin.
Jistě jste si všimli, že máme od ledna nové pracovníky na VPP. Věřím, že jsem měl při výběru šťastnou ruku a úklid v obci bude kvalitnější než v minulosti.
Začátkem roku byla dokončena rekonstrukce
střechy zdravotního střediska, které sídlí
v areálu mateřské školy. Mám velkou radost,
že se nám podařilo získat finanční dar od skupiny ČEZ a budeme moci v mateřské škole
vyměnit zastaralá a již nevyhovující okna za
nová.

Letos se uskuteční rekonstrukce vodovodu a
kanalizace v Bakuninově ulici, kde docházelo
k častým problémům. Také kanalizace
v areálu staré školní budovy je v havarijním
stavu a bude se muset co nejdříve řešit. Začíná se i s přípravou úpravy povrchu vozovky
v Husově ulici. Není to však otázka týdnů,
nýbrž měsíců, a tak doufám, že příští rok dojde k realizaci tohoto díla. Nový kamerový
systém, který byl nedávno spuštěn, přispěje
k větší bezpečnosti občanů a pomůže odhalit
různé přečiny v ulicích našeho městyse.
Kulturní dění je v současnosti omezeno jen na
akce, které se mohou konat pod širým nebem.
Budova sokolovny je ve špatném technickém
stavu a její osud do budoucna je zatím nejistý.
Přesto jsme pro vás kulturní akce, které znáte
z minulých let, naplánovali a věříme, že se
jich v hojném počtu zúčastníte.
Milí občané, přeji vám krásné a pohodové
prožití velikonočních svátků, hodně radosti a
elánu.
Ivan Holata
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Zpráva z 8. zasedání zastupitelstva
21. 12. 2015
Přítomno:
12 zastupitelů, 2 omluveni, 1 neomluven
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 rozpočet na rok 2016 ve výši 20 690 000 Kč
jako vyrovnaný
 plán práce finančního a kontrolního výboru
na rok 2016
 rozpočtovou změnu ve výši 2 752 204 Kč
 žádost Mgr. Leony Štěpkové o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 246/3
 prodej obecního domu č. p. 152 Čapkova ul.
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změnu odpisového plánu (technické zhodnocení dětského hřiště o 129 729 Kč)
 Rozvojovou strategii městyse 2016-2021
 Zprávu o uplatňování územního plánu


Zpráva z 9. mimořádného zasedání
zastupitelstva
7. 3. 2016
Přítomno 12 zastupitelů, 3 omluveni
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 spoluúčast ve výši 1/3 požadovaných nákladů na rekonstrukci tréninkového trávníku
FK Hostomice (jedná se o dotaci MŠMT)

Kontejner na elektroodpad
Dalším krokem ke zkvalitňování péče o životní prostředí bude přidání kontejneru na tzv. elektroodpad. Městys již podepsal smlouvu s firmou ASEKOL, která svoz tohoto odpadu zajišťuje.
Nový kontejner, červené barvy, bude umístěn v kontejnerovém hnízdě u garáží na náměstí. Věříme, že tato nádoba usnadní našim občanům likvidaci starých a nepotřebných elektrozařízení.

Poplatky za psy
Místní poplatek ze psů, ve výši 100 Kč za jednoho psa, je splatný do 31. 5. 2016. Tuto částku je
možno uhradit v hotovosti v pokladně Úřadu městyse Hostomice nebo převodem na účet číslo
4500001745/8040. Jako variabilní symbol je nutno uvést číslo popisné vašeho domu. Další možností je úhrada složenkou, kterou obdržíte na poště Hostomice.

Ceny za svoz odpadu
počet nádob
1
1
1
1
1
1

typ nádoby
120 l
240 l
80 l
120 l
80 l
120 l

typ svozu
1 x týdně
1 x týdně
1 x týdně
1 x za 14 dní
1 x za 14 dní
kombinovaně

pololetně Kč
1059,1595,695,683,563,863,-

ročně Kč
2117,3190,1390,1366,1126,1726,-

Inzerát
Městys Hostomice nabízí k pronájmu nebytové prostory na Školním náměstí č. p. 21 (bývalé
Bistro U Kaja). Měsíční nájemné činí 3500 Kč. Zájemci se mohou přihlásit na Úřadu městyse
Hostomice.
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Z obecní kroniky - Hostomice před 80. lety
1936 - Jako léta minulá tak i letos opětně důstojně oslaveno výročí 86. narozenin presidenta
T. G. Masaryka. Byla pořádána slavnost před
jeho pomníkem. Odtud vyšel a prošel Hostomicemi průvod a vrátil se do Národního domu,
kde odborný učitel Josef Horyna přečetl některé veselé historky ze života T. G. Masaryka. Za
Němce, kteří se početně slavnosti zúčastnili,
promluvil o významu presidentově pro německý pracující lid v Československu redaktor Saidl z Teplic – Šanova. V rámci těchto oslav sehrála odbočka Čsl. obce legionářské
v Hostomicích v Národním domě dne 14. března 1936 mohutné drama od Frant. Langra: Jízdní hlídka. Hra byla velmi dobře nacvičena za
režie Antonína Jelena a i výprava byla dokonalá. Měla také dobrý úspěch. Těsně před zahájením hry projeli Hostomicemi a přilehlými obcemi legionáři na koních v historických krojích
ruských legionářů a tak znázornili skutečnou
hlídku. Při oslavách byla pořádána v místě u
některých úřadů sbírka pro „Jubilejní fond.čsl.
zahraničí“. Na škole měšťanské sebráno celkem 115.50Kč. Letošního roku oslavovány i
narozeniny druhého presidenta republiky Dr.
Ed. Beneše. Početná účast na této oslavě svědčí
o značném zájmu a oddanosti lidu republice a
jejímu demokratickému zřízení. Je jisté, že
k tomu přispěla vážná situace zahraniční.

Ve středu 27. 5. v 19 hodin prošel Hostomicemi průvod škol /českých a německých/ a značný počet občanstva všech vrstev a stran. Jen
němci a to příslušníci strany sudetoněmecké se
průvodu a oslav nezúčastnili.
Účastníci průvodu vyslechli v městském biografu přednášku o Dr. E. Benešovi. Česky promluvil odborný učitel Josef Horyna a německy
velmi procítěně p. Karel Zimmermann, želez.
Podúř. V. v. z Hostomic. Oslava státního svátku 28. 10. 1936 byla též uspořádána zcela důstojně. V předvečer promluvil k zástupu před
Národním domem za Čechy p. Bukač z Mostu
a za Němce redaktor Seidl z Mostu. Druhý den
uspořádána slavnostní schůze městského zastupitelstva spolu s českou a německou osvětovou komisí. Za velmi značné účasti občanstva
pronesl zdravici českosl. státu starosta města
Antonín Vacek a za Němce člen městské rady
Adolf Spielvogel. Poté odebrali se účastníci
k pomníku presidenta T. G. Masaryka, kde za
zpěvu státní hymny byla vztyčena státní vlajka. Děti ze státní měšťanské školy
v Hostomicích přednesli sborově za vedení
učitele Vojtěcha Cinybulka báseň: U Zborova“
Vláda republiky Československé rozhodla a
povolila rozdělení politického okresu duchcovského na politické okresy: Bílina a Duchcov.
Stalo se tak 1.dubna 1936.
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Symboly Velikonoc
Beránek

Kříž
Je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus
byl odsouzen k smrti ukřižováním. Tento trest patřil k trestům
nejvíce krutým a ponižujícím.

Vejce

V židovské tradici představoval beránek Boží
stádo, které vede Hospodin. Zároveň Židé na
Velikonoce pojídali beránka jako připomínku
svého vysvobození z Egypta. V křesťanství je
beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, obětovaný za spásu světa.

Dalším z velikonočních symbolů je vajíčko,
symbol nového života, neboť samo zárodek
života obsahuje. V mnoha kulturách je vejce
symbolem plodnosti, života a vzkříšení. V souvislosti s lidovou tradicí vznikl zvyk tato vejce
malovat. Důvodem pojídání vajec o Velikonocích byla zřejmě i skutečnost, že vejce se nesměla jíst v postní době. V křesťanství se vejce
vykládá jako symbol zavřeného hrobu, z něhož
vstal Kristus, jako symbol nesmrtelnosti.

Velikonoční oheň a svíce
Bohoslužba velikonoční vigilie začíná
zapálením velikonočního ohně, který
symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad
temnotou a smrtí. Od tohoto ohně se pak
zapaluje velikonoční svíce (paškál).
Ta je v mnoha kulturách chápána jako
znamení života.

Zajíček
Ačkoli mnoho nenáboženských tradic
má své kořeny v křesťanské symbolice,
některé velikonoční symboly můžeme
vystopovat až z předkřesťanské doby.
Například zajíček má zřejmě původ v pohanských
rituálech oslavujících příchod jara. Symbolika zajíce
pochází z tradice oslav svátku pohanské bohyně plodnosti Eostre. Z jejího jména
je odvozeno slovo Easter,
anglický název křesťanských Velikonoc. Podle legendy bohyně Eostre proměnila ptáčka, který
umrzl ve vánici, v zajíce. On pak z vděčnosti
každé jaro kladl
vejce jako pták.

Kočičky
Symbolizují palmové ratolesti,
kterými
vítali
obyvatelé
Jeruzaléma přicházejícího Krista.
Tradičním křesťanským zvykem
je jejich svěcení
na Květnou neděli a pálení v
příštím roce o
Popeleční středě.
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Základní škola
Vážení spoluobčané!
Mám tu čest vás opět informovat o činnosti naší krásné školy. Od posledního vydání Hostomického zpravodaje se u nás udála řada věcí,
které jsou jak radostné, tak i méně radostné.
V prvé řadě bych chtěl poděkovat všem rodičům dětí, kteří se rozhodli zapsat své dítě do
naší školy. Jsme velmi potěšeni, že zájem o
naši školu stoupá a my v příštím školním roce
2016/17 můžeme opět otevřít dvě první třídy.
To nás samozřejmě zavazuje a motivuje k naší
další práci.
Co nám naopak radost nedělá, je fakt, že od 1.
9. 2016 má nastat revoluční změna v základním
školství. Má dojít k zahájení společného vzdělávání dětí s dětmi s lehkým mentálním postižením. Domnívám se, že tento akt je
v současné době nepřipravený. Ať už po stránce personální - přípravy a vzdělávání učitelů na
tento způsob výuky, tak i po dalších stránkách.
Pokud má něco nového začít, musí pro to být
vytvořeny podmínky. Sliby ministerstva školství typu „máme na to peníze“, nestačí. Učitele
nejprve musí někdo naučit, jak s těmito slabšími dětmi pracovat. Od března tohoto roku má
být zahájena příprava učitelů na tento způsob
výuky, ale zatím vím pouze o jednom semináři
a to ještě pouze pro vedení škol. No, uvidíme.
Určitě ale uděláme vše pro to, abychom se připravili co nejlépe.
Po stránce materiální se stále snažíme vylepšovat školní prostředí vašim dětem tak, aby neměly pocit, že na menší škole je to horší než ve
velkých městských školách. Snažíme se všemožně šetřit finanční prostředky z nevelkého
obecního rozpočtu městyse Hostomice, abychom si to mohli dovolit.

Denně sledujeme topení v obou budovách,
kontrolujeme svícení, spotřebu vody, spotřebu
čisticích prostředků, plýtvání křídami, papírem, atd. Je to jediná cesta, jak můžeme ušetřit
peníze, které pak můžeme použít na výše zmíněné zlepšování materiálního vybavení školy.

A mohu vám říci, že je to boj nelehký. Děti
nejsou zvyklé šetřit. Mrhají vodou, papírovými
ručníky a toaletním papírem na WC, topením,
neváží si opravených nebo nových dveří
v budově. O to je naše pedagogická práce náročnější.
Po stránce vzdělávací se nám daří držet požadovanou úroveň dobře. Ale je také pravdou, že
s ohledem na výuku je naše práce čím dál tím
obtížnější. Děti znají svá práva, ale nechtějí
znát své povinnosti. Řada rodičů své děti vyloženě rozmazluje. Svým ratolestem připravují
školní tašku, omlouvají jejich lenost, neschopnost či nechuť vůbec seznámit rodiče se školními povinnostmi apod. Někteří pak veškerou
odpovědnost za chování jejich dětí ve škole
nechávají na nás a dokonce i u žáků druhého
stupně požadují, abychom jim denně zapisovali úkoly apod. Pokud nemá dítě pevné návyky
chování z rodiny, my je ve škole neodstraníme. Proto vás rodiče, zejména slabších žáků,
žádáme o větší podporu našeho snažení o dosažení co nejlepších vzdělávacích výsledků.
Jinak k nám nezadržitelně přichází jaro a s tím
i teplé počasí. Zahrady a stromy opět rozkvetou do nejčarovnějších barev a tvarů. Všichni
se na to už určitě těšíte. Zaměstnanci Základní
školy Čestmíra Císaře vám přejí k tomuto nejkrásnějšímu ročnímu období hodně radosti,
štěstí a zdraví.
Mgr. Aleš Žák

Březen 2016

www.hostomice.eu

strana 6

Mateřská škola
„Jaro, jaro, jaro už je tu.
Sníh se změnil na sněženky,
slunce sype z peněženky
na zem tisíc zlatých dukátů.“
Jaro se už blíží a s ním i poznávání změn probouzející se přírody. Společně s dětmi si o přírodě vyprávíme, čteme, malujeme ji, modelujeme, vystřihujeme z papíru a učíme se ji chránit
a starat se o ni. Při práci s encyklopedií, pohádkou a příběhem podněcujeme představivost,
fantazii a řečový projev dětí.
Společně prožijeme oslavy velikonočních svátků, zaměříme se na osvojování manipulačních

dovedností a přiblížíme dětem svět kultury a
umění a jejich rozmanitost.
V únoru jsme prožili krásný dopolední karneval. Babičkám, které se na nás přišly podívat,
jsme ukázali pěkné masky, zasoutěžili jsme si,
zatančili a děti nakonec namalovaly pěkný obrázek. Čekají nás dvě divadelní představení,
jedno v mateřské škole a druhé v Duchcově
v divadle M. A jakmile počasí dovolí, navštívíme město Teplice a Bílinu. Seznámíme se
s městem, podíváme se do parku, do botanické
zahrady a určitě zbyde čas i na něco dobrého.
Vítáme tě „Jaro“!

Zápis do MŠ Hostomice proběhne dne 18. 4. 2016 od 10,00 do 14,00 hodin.
Zápis do MŠ Chotějovice proběhne dne 19. 4. 2016 od 10,00 do 13,00 hodin.

Jistě si vzpomínáte, jak toto místo vypadalo
před několika lety. A tak nebuďme lhostejní
Hostomice se zřejmě staly oblíbeným místem k chování těchto lidí, kteří svým neuváženým
milovníků rychlých kol. Nejen motorkáři, ale i jednáním ničí to, co se nám podařilo pracně
jezdci na čtyřkolkách, zkouší své umění na vybudovat.
přírodní památce Husův vrch, kam by vůbec
jezdit neměli. Poslední dobou zanechávají své
stopy i na bývalém bikrosovém hřišti, kde
značně poškozují zatím nezpevněnou travnatou plochu. Toto místo jsme připravili jako
tréninkové hřiště pro naše fotbalisty a hasiče
nebo k pořádání kulturních akcí. V žádném
případě však jako terénní dráhu pro samozvané
motokrosové závodníky.

Bikrosové hřiště
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Beseda v klubu seniorů
V pondělí 14. března se uskutečnila v klubu seniorů beseda s Městskou policií Bílina. Při zajímavém vyprávění se posluchačky dozvěděly mnoho zajímavostí z oblasti kriminality a prevence.
Hlavně však byly upozorněny na různé nástrahy, na které v této době mohou narazit. Beseda se
vydařila a již se připravuje další, ale s jinou tématikou.

Vlajka pro Tibet
I v letošním roce se městys Hostomice připojil
k akci Vlajka pro Tibet. Tutu akci organizuje
v České republice občanské sdružení Lungta,
které vyzývá města a obce k zapojení do celosvětové kampaně. Ta má připomenout již 57.
výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.
V minulém roce kampaň podpořilo vyvěšením
tibetské vlajky na budově úřadu více než 600
obcí, měst, městských částí nebo krajů. Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině 90. let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v
Tibetu. ČR se k ní připojuje pravidelně od roku
1996, náš městys od roku 2011. Připomeňme si
některé události, které se odehrály v Tibetu
v roce 2015.
Etničtí Tibeťané čelí diskriminaci a omezování
práva na svobodu vyznání, projevu, sdružování
a shromažďování. Bylo zadrženo několik tibetských mnichů, spisovatelů, protestujících a aktivistů. Tibetský náboženský vůdce, který byl
uvězněn za „podporu separatismu” v roce
2002, zemřel v červenci během výkonu svého
doživotního trestu.

Policie napadla a zadržela příslušníky jeho rodiny a další, kteří se shromáždili a vyžadovali,
aby bylo jeho tělo vráceno aby mohlo projít
buddhistickými rituály. Navzdory přání rodiny
bylo jeho tělo zpopelněno.
Policie zasáhla proti rozrůstajícím se protestům nepřiměřenou silou, včetně použití slzného plynu a výstřelů. Během roku 2015 se v
oblastech obydlených tibetskou populací zapálilo na protest proti represivní politice nejméně
sedm lidí; pět z nich důsledkem popálenin zemřelo. Od února 2009 stoupl počet obětí této
formy protestu na 143.
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Dětské hřiště
Takto vypadá téměř každý den navečer dětské
hřiště a jeho okolí. S přibývajícími teplými dny
se zde schází celkem hodně dětí. To je zcela
v pořádku, že tento prostor ve svém volném

čase využívají. Ale neznamená to, že po jejich
odchodu tady zůstane ležet spousta odpadků.
Proto žádáme všechny děti a zejména jejich
doprovod, aby si po skončení her posbírali
nejen své věci, ale i odpadky a vhodili je do
koše. Děkujeme!
Oprava střechy na zdravotním středisku

V lednu byla dokončena rekonstrukce střechy na dalším pavilonu v objektu mateřské školy.
Vzhledem k havarijnímu stavu původní ploché střechy se muselo s opravou začít již v zimním
období, aby se zabránilo hrozbě zničení interiérů této budovy. Sedlovou střechu mají v současné
době dva ze tří pavilonů. Na poslední pavilon přijde řada až budeme disponovat dalšími finančními prostředky.

Zeď u bývalé sklárny
V tomto měsíci byla našim občanům na webových stránkách městyse položena anketní
otázka: „Myslíte si, že by se zeď u sklárny
měla přemalovat?“ Škoda, že odpovědí je
zatím poskrovnu. Náš názor je, že obrázek
vláčku, který tuto zeď zdobil mnoho let, je již
opotřebovaný a dělá při vjezdu do obce spíše
ostudu. Otázkou však zůstává, jakým způsobem zeď upravit, aby se po renovaci nestala
místem sprejerů.
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Mobilní rozhlas

Úpravy terénu u železniční zastávky

Co znamená mobilní rozhlas pro obce? Je to
unikátní komunikační brána, pomocí které je
možno během několika málo minut informovat
občany o dění v obci, zahájit krizové řízení nebo zprostředkovat obecní referendum. Díky
rychlosti doručení sdělení, zpětné vazbě a okamžitým statistikám má vedení obce vše ihned
pod kontrolou.
Tento systém obsahuje 5 komunikačních kanálů – SMS zprávy, hlasové zprávy, e-maily, chat
či mobilní aplikace a tudíž nabízí široké možnosti využití pro starosty, státní správu, krizové
orgány a spolky.
Příklady využití mobilního rozhlasu:
1. Krizová komunikace - stoupající hladiny řek,
blížící se krupobití, vichřice či sněhová kalamita, zhoršená smogová situace, odstávky vody,
plynu a energií
2. Informování o dění v obci – pozvánky na
kulturní akce, dopravní uzavírky, přistavení
kontejneru, nedoplatky za služby, upozornění
na změnu otevírací doby úřadu, lékaře, pošty
3. Komunikace mezi obecními orgány – svolávání zastupitelů na zasedání, svolání dobrovolných hasičů, organizace voleb a pozvánky občanů k volbám
4. Zapojení občanů do dění v obci – obecní referenda a ankety, potvrzení účasti na kulturních
akcích a volbách, potvrzení účasti na záchranných nebo veřejně prospěšných pracích

V minulém vydání našeho zpravodaje jsme
vám ukázali obrázky z demolice nádražní budovy v naší obci. Dnes vám představujeme
fotografie, na kterých vidíte dokončování
úprav
okolí
tohoto
místa.

Kamerový systém
Na území městyse byla již v únoru letošního
roku spuštěna první etapa kamerového systému, který má zlepšit ochranu obecního i soukromého majetku před vandaly nebo i narušiteli nočního klidu.

V provozu jsou zatím dvě kamery na Školním
náměstí, které zaznamenávají dění na tomto
místě po 24 hodin denně. K nim postupně přibydou další. Celkem se připravuje instalace
pěti až šesti kamer. Budou umístěny např. u
kruhového objezdu na hasičské zbrojnici či u
dětského hřiště. V paměti se uchovávají záznamy po dobu jednoho týdne a má do nich příPokud vás tato služba zaujala, nahlaste číslo stup pouze městská policie v Bílině. O umístěsvého mobilního telefonu na Úřad městyse ní kamer na našem katastru informují tabule
Hostomice a tyto informace budete dostávat. při vjezdu do Hostomic ze všech směrů.

Březen 2016

www.hostomice.eu

strana 10

Fotbalový klub
V sobotu 23. 1. 2016 se v Zelené hale odehrál
přátelský fotbalový zápas mladších žáků proti
týmu Hrobčic, kde Hostomičtí vyhráli 11 : 6.
Již tradičně se konalo od středy 24. 2. 2016 do
neděle 28. 2. 2016 zimní soustředění ve Sloupu. Soustředění se zúčastnilo kolem 30 lidí
včetně dětí. Dětem bylo dané soustředění z
části zaplaceno sponzory (Obec Světec, Edgewell, Ideal standard s.r.o.), Touto cestou
bych jim chtěl poděkovat.
V zimní části hrají dospělí turnaj na umělé trávě v Bílině. Prozatím byly odehrány zápasy
Hostomice – Košťany (3:0), Hostomice - Ohníč
(5:2), Hostomice – Braňany (3:4), Hostomic Lahošť (1:7), Bořislav – Hostomice (3:9).

Mistrovské zápasy dospělých
3.4. - 14:00

NE

9.4.2016

Hostomice - Kopisty
Volno

17.4. - 14:00

NE

Hostomice - Meziboří

23.4. - 10:00

SO

Chlumec - Hostomice

1.5. - 10:00

NE

Hrob - Hostomice

8.5. - 14:00

NE

Hostomice - Trnovany

16.5. - 16:30

PO

Proboštov - Hostomice

22.5. - 14:00

NE

Hostomice - Dubí

28.5. - 17:00

SO

Mostecký FK - Hostomice

4.6. - 14:00

NE

Hostomice - Soběchleby

11.6. - 09:00

SO

Hrobčice - Hostomice

V polovině února musela být zakoupena nová
pračka z důvodu neopravitelnosti té staré, přičemž na novou přispěli i někteří samotní hráči,
členové klubu FK a pan Ivan Holata. Tímto
děkuji všem, kteří dobrovolně na nákup pračky
přidali.
V neposlední řadě chce celý fotbalový klub
poděkovat sponzorům a partnerům. Jedná se o
městys Hostomice, obec Světec, lékárnu Medea, barvy laky Zíta Petr, Edgewell Modlany,
STAVOREN Jan Taška, Ideal Standard Teplice, HET Ohníč, SKATT Ohníč, Speciální stavby Most, Radek Pekárek a SDH Hostomice.
Rád bych také poděkoval i všem ostatním,
kteří vypomohli s fungováním a opravami .

Mistrovské zápasy dospělých
26.3. - 14:30

SO

Hostomice - Kostomlaty

2.4. - 14:00

SO

Osek - Hostomice

9.4. - 14:30

SO

Hostomice - Ohníč

16.4. - 15:00

SO

Rtyně - Hostomice

23.4. - 14:30

SO

Hostomice - Trnovany

1.5. - 15:00

NE

Oldřichov "B" - Hostomice

7.5. - 14:30

SO

Hostomice - Proboštov "B"

15.5. - 14:00

NE

Modlany "B" - Hostomice

21.5. - 14:30

SO

Hostomice - Hrobčice

28.5. - 17:00

SO

Sobědruhy - Hostomice

4.6. - 14:30

SO

Hostomice - Novosedlice

11.6. - 14:30

SO

Hostomice – Srbice "B"

18.6.- 17:00

SO

Háj - Hostomice
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B LA H O P Ř Á N Í
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří oslaví ve 2. čtvrtletí nového
roku své životní jubileum a přejeme jim hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti.
v dubnu:

v červnu:

paní Jarmile Vykoukové - 85 let

paní Mileně Hudové - 70 let

panu Josefu Kováčovi - 70 let

paní Věrušce Škorvagové - 72 let

panu Jindře Lískové - 70 let

paní Věře Häuslerové - 72 let

paní Jaroslavě Vlčkové - 79 let

paní Josefě Dohnalové - 84 let

paní Olze Wíznerové - 73 let

panu Bedřichu Kieswetterovi - 75 let

paní Kristě Mackové - 74 let

panu Pavlovi Ullmanovi - 74 let

panu Rudolfu Zaťkovi - 75 let

paní Drahomíře Jirsové - 76 let
panu Josefu Pospíšilovi - 77 let

v květnu:
panu Bohumilu Kruntovi - 80 let
paní Margitě Rédlové - 73 let
paní Jaromíře Sunkovské - 73 let
panu Jiřímu Fiřtíkovi - 82 let
paní Evě Beránkové - 83 let
paní Janě Rostové - 80 let
panu Jaroslavu Cmíralovi - 73 let
panu Vladimíru Černému - 70 let
panu Mikuláši Oláhovi - 70 let
panu Jaroslavu Škorvagovi - 70 let
panu Jindřichu Krejčímu -73 let
paní Miluši Murníkové - 70 let
paní Máje Pospíšilové - 75 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. června 2016.
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.

