BŘEZEN 2019
Ročník devátý

Vážení a milí spoluobčané,
co nejsrdečněji vás zdravím na stránkách
prvního zpravodaje vycházejícího v letošním
roce. Před pár dny začalo jaro, a to se většina z
nás připravuje na jarní úklid. Chtěl bych upozornit, že se v sobotu 20. dubna uskuteční bezplatný sběr nebezpečného odpadu, na který
budete včas upozorněni letáky. Chtěl bych vás
požádat, abyste dodržovali pokyny uvedené na
letácích a na stanoviště nosili jen správné druhy odpadu. Po odvozu nebezpečného odpadu
bude následovat, tak jako v minulých letech,
přistavení kontejnerů na odpad, který vzniká
při jarním úklidu. Tento odvoz bude rozdělen
do tří etap a první kontejnery budou přistaveny
27. dubna.
V závěru loňského roku se nám podařilo
opravit střechu na našem budoucím kulturním
centru. Od této doby se vám může zdát, že se
nic neděje. Ale v současné době se pracuje na

ZDARMA

Zaměření skutečného stavu objektu a vyhotovení dokumentace skutečného provedení. Tato
dokumentace, tzv. PASPORT, bude hotova během jara a poté se bude připravovat Studie využitelnosti objektu.
Na posledním zasedání zastupitelstva zastupitelé schválili přihlášku do soutěže „Vesnice
roku“. Abychom v této soutěži obstáli co nejlépe, musíme se do příprav zapojit opravdu
všichni! Nejenom zastupitelé, pro které by to
měla být samozřejmost, ale i členové různých
spolků i samotní občané. Ať už výsledky soutěže dopadnou jakkoliv, samotná účast v ní je pro
nás jedinečnou možností se zviditelnit a třeba i
změnit mínění o naší obci. Určitě se máme čím
pochlubit a věřím, že pro nás bude přínosem.
Sledujte prosím informace z úřadu, které budeme průběžně zveřejňovat.
Do nadcházejícího jarního období vám přeji
pohodu, hezké velikonoční svátky a plno jarního sluníčka.
Ivan Holata
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Zpráva z 3. zasedání zastupitelstva Městys Hostomice, ve spolupráci se společností
Marius Pedersen a. s. vybavené speciálními náměstyse - 11. 3. 2019
Přítomno: 13 zastupitelů, 2 omluveni
ZM schválilo:
- zprávu o činnosti rady za minulé období
- prodej pozemku p. č. 73 o výměře 30 m2 za
cenu 50 Kč/m2
- rozpočtovou změnu č. 1 ve výši 1 284 000,- smlouvu o zřízení věcného břemene. Jedná
se o parcelu č. 552/10 v ulici 5. května
- dohodu o vytvoření společného školského
obvodu s okolními obcemi
- Směrnici pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu. Tato směrnice nahradí směrnici z roku 2005, která již neodpovídá současným kritériím.
- Závěrečnou inventarizační zprávu za rok
2018
ZM neschválilo:
- odpisy dluhů z nájemného
ZM vzalo na vědomí:
- dopis starostky obce Světec o možnosti výstavby chodníku mezi obcí Světec a Hostomicemi
- informaci starosty o záměru přihlásit náš
městys do soutěže „ Vesnice roku“

dobami pro sběr nebezpečných odpadů, nabízí
občanům:

Stále ještě přijímáme žádosti na zahradní kompostéry!!

Suroviny vhodné do kompostu: Zbytky rostlin,
plevele, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo,
piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, zbytky jídel), zemina, trus a podestýlka drobných zvířat, exkrementy hospodářských
zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené
zbytky, popel ze dřeva, novinový papír, karton,
kůra stromů a hadry z přírodních tkanin.

Bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Tato akce se uskuteční v sobotu 20. 4. 2019 dle
stanoveného harmonogramu:
Vrbenského ul. - zub. ordinace 12,00 – 12,10 hod.
Čapkova ul. - točna
12,15 – 12,25 hod.
Havlíčkova ul. - u trati
12,30 – 12,40 hod.
Palackého x Jiráskova
12,45 – 12,55 hod.
Husova ul. - točna
13,00 – 13,10 hod.
Školní nám. - garáže
13,15 – 13,25 hod.
Duchcovská ul. - kontejnery 13,30 – 13,40 hod.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
léky, masti, roztoky, zbytky starých barev, všechny druhy baterií, olejové filtry, domácí chemikálie, zářivky, motorové oleje, zaolejované předměty, vyřazená zařízení, pneumatiky z osobních vozů a kovy
Prosíme občany, aby na uvedená místa nedávali jiný druh odpadů. Nebude odvezen a způsobí nepořádek v obci!

Městys Hostomice dlouhodobě usiluje o zavedení
kvalitního
systému
nakládání
s komunálním odpadem, který by zaručoval
ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný odpad
tvoří významné procento (až 60%)
z celkového komunálního odpadu, který končí Zájemci o kompostéry se mohou přihlásit na
v popelnicích a následně pak na skládce, roz- Úřadu městyse Hostomice.
hodli jsme se maximálně podpořit systém DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ. Rádi bychom
každému, kdo projeví zájem, poskytli zcela
zdarma kvalitní kompostér.
Výhody kompostování: 1/ během pár měsíců
získáte kvalitní kompost 2/ zahradní kompostér je elegantním doplňkem zahrady 3/ bioodpad v něm nezapáchá 4/zpracováváte odpad
ekologicky i ekonomicky.
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Novoroční turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 5. ledna 2019 se v tělocvičně základní školy uskutečnil již 3. ročník turnaje ve
stolním tenisu. Sportovního odpoledne se zúčastnilo celkem 21 lidí - 12 mužů, 6 žen, ale
pouze 3 děti. Mrzí nás, že děti o toto sportovní
klání ztratily zájem a z dosud neznámého důvodu jich přišlo takhle málo.
Turnaj měl rychlý spád, k vidění byla spousta velmi pěkných výměn. Všichni se snažili
podat co nejlepší výkon, protože je přišli podpořit i rodinní příslušníci a kamarádi. A tak v
tělocvičně vládla dobrá sportovní atmosféra.
Po urputných bojích v základních skupinách
se vítězní hráči utkali ve finále. Ostatní si pak
zahráli i s hráči z jiných skupin.

Pořadí: Muži 1. Žilinský Vlastimil
2. Axamit Petr
3. Smil Ondřej
Ženy 1. Haišová Jana
2. Kalašová Nikola
3. Hrůnková Věra
Děti 1. Hriž Lukáš
2. Hrůnek Tomáš
3. Feller František
Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným
děkujeme za předvedené výkony a za hru fair
play. Věříme, že se sportovní odpoledne vydařilo, a že se nás bude scházet na akcích pořádaných městysem čím dál tím víc!

Jarní setkání seniorů
Druhou březnovou sobotu se v klubovně
místní hasičárny sešli senioři na jarním posezení s hudbou. I přes nepřízeň počasí dorazilo 34
lidí. Jako pokaždé k tanci a poslechu hrála Malá muzika z Chomutova. Nálada byla jako vždy
výborná a všichni se skvěle bavili. Muzikanti
nakonec přidali ještě jednu hodinku, takže hráli
až do 18 hodin.
Další plánovanou kulturní akcí je Pálení
čarodějnic, které je naplánováno na 30. 4.
2019. O této akci vás budeme ještě informovat
prostřednictvím plakátů. Přeji všem hodně jarního sluníčka a málo jarní únavy!
Lenka Matoušková

Všimli jste si?

Nová solární osvětlení byla nainstalována v
parku, u zdravotního střediska a u garáží.

Na Školní náměstí byla vrácena nová informační tabule. Ta původní byla zničena větrem.
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Fotohádanka
Dnes vám přinášíme netradiční fotohádanku. Na fotografiích jsou bývalé orchestry, které kdysi
působily v Hostomicích. Jestliže znáte jména některých muzikantů, sdělte nám je na naši emailovou adresu nebo přímo na Úřad městyse Hostomice.
Fotografie č. 1

Fotografie č. 2

Fotografie č. 3

Fotografie č. 4

Fotografie č. 5

Fotografie č. 6
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Základní škola
Vážení spoluobčané!
Zima nám pomalu odchází a všichni už netrpělivě čekáme na jaro. Tedy na aktivity spojené se zahrádkami, procházkami, jízdách na
kolech a podobně. Ti z vás, kterým zima nevadí, mezi které se počítám i já, jsou ale trochu
smutní. Sněhová pokrývka na horách slábne a
na pěknou lyžovačku si už mockrát v naší republice nezajedeme. Ve škole skončilo první
pololetí školního roku 2018/19 a děti „sklidily
ovoce své práce“. Poté si užily jeden den pololetních prázdnin a týden jarních prázdnin.
Od mého posledního příspěvku ve zpravodaji se nám podařilo vybavit naši školu další
interaktivní tabulí. V současné době máme
všechny třídy, kromě jedné, vybaveny touto
technikou. A nejen ty kmenové, ale i všechny
odborné učebny. Moderní IT technologii využíváme jak při výuce, tak na nově otevřeném
kroužku robotiky, který naše děti velmi baví.
Ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem, Přírodovědnou fakultou,
v rámci projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení má naše škola možnost při výuce
informatiky využívat stavebnice LEGO Minstorms EV3. Žákům 2. stupně je tak dána možnost vytvořit si a ovládat své vlastní robotické
LEGO tvory, vozidla, stroje a nejrůznější vynálezy. Zábavnou formou se seznamují
s principy základů programování a své LEGO
výtvory mohou rozpohybovat.
Pro nejmladší žáky 1. stupně škola zakoupila elektronické včelky Bee-Bot a edukační
hry Scottie Go! Včelky Bee-Bot jsou výbornou
pomůckou pro pochopení základů programování u nejmladších žáků. Pomocí tlačítek žáci
včelky naprogramují k jejich přemístění a zábavnou formou je využívají napříč všemi vyučovacími předměty.
Desková hra Scottie Go§ společně
s multimediální aplikací je také řešením pro
výuku programování pro žáky 1. stupně, avšak
se zvládnutím čtenářské dovednosti. Nutí žáky
řešit různé problémy, tvořivě myslet, spolupracovat a rozvíjet si algoritmickou intuici. Pomocí programovacího jazyku Scratch a příkazových karet plní nejrůznější úkoly.
Pomocí těchto her škola žákům pomáhá
proniknout do světa programování, což je
v digitální gramotnosti řazeno mezi podstatné
dovednosti pro život v 21. století.

Další novinkou je to, že se od 2. pololetí rozběhly v rámci výuky anglického jazyka na druhém stupni konverzační hodiny za přítomnosti
rodilého mluvčího, pana Josepha Allen Beattie.
Znamená to velkou změnu ve způsobu přípravy
a stylu výuky našich žáků, která se zaměřuje na
reálné používání tohoto jazyka v praxi. Největším přínosem je zejména poslechová část
s porozuměním a odstraňování určitého komunikačního psychického bloku při styku
s cizincem, mluvícím anglicky. Výše uvedený
učitel má pedagogické vzdělání a je věkově
blízký našim žákům, což jim určitě usnadňuje
orientaci v nově nastaveném způsobu výuky.
S panem učitelem Beattie jsme se dohodli na
dlouhodobé spolupráci, takže předpokládám, že
u nás bude pokračovat i v následujícím školním
roce 2019/20. Toto považuji za velký přínos
našim žákům studujícím anglický jazyk, který
je v mnohých českých školách nedostupný.
V únoru jsme opět uspořádali lyžařský kurz
pro žáky 6. až 9. tříd. Celý kurz byl zaměřen na
sjezdové lyžování. Byl organizován jako kurz
s denním dojížděním. Využívali jsme německé
sjezdové areály, kde kromě lepších sněhových
podmínek byly i ceny skipasů příznivější než
například v lyžařském areálu Bouřňák.
Blíží se také Den učitelů, který se slaví, jak
někteří z vás ví, 28. března. Tradiční akcí, které
se zúčastňují všechny základní školy bílinska,
tedy včetně naší školy, je tzv. BAKALÁŘ. Je
to sportovně kulturní akce, pravidelně organizovaná jednou ze základních škol. Tento rok
má pořadatelství ZŠ Aléská Bílina a proběhne
v pátek 29. března 2019. V nedaleké době nás
čeká zápis dětí do prvních tříd. My jsme si
vybrali termín 11. a 12. dubna 2019, tedy
čtvrtek a pátek. V květnu pak máme nasmlouvanou školu v přírodě s agenturou PAC, a to
v termínu od 4. do 11. května 2019. Dále plánujeme poznávací zájezd do Švédska, při kterém by naši žáci navštívili nejen zemi jako takovou, ale i tamní základní školu, kde si procvičí svou angličtinu. Termín tohoto zájezdu
ještě nemáme stanovený, ale bylo by to v létě
2020. Věřím, že se přihlásí dostatečný počet
zájemců.
Na závěr svého příspěvku vám všem přeji
krásné jaro plné slunce a rozkvetlé přírody.
Těm z vás, kteří trpí alergiemi pak, aby toto
období zdárně překonali.
Mgr. Aleš Žák
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Mateřská škola
Zdravíme všechny v roce 2019. Po krásně
prožitých vánočních svátcích jsme se všichni
moc těšili do mateřské školy. Nový rok jsme
začali sice neradostně, zradilo nás vytápění, ale
nová okna ve třídách nás zachránila. Také se
nám rozstonali zaměstnanci obou mateřských
škol, takže bylo nutné na týden spojit obě pracoviště, abychom mohli alespoň trochu fungovat. Děkujeme za pochopení všem rodičům,
kteří nám vyšli vstříc a pomohli situaci zvládnout. Věřte, že nás tyto skutečnosti mrzí, ale
jiné řešení nebylo.
Máme za sebou karneval, který jsme si tradičně užili při zpěvu, tanci a soutěžení a chválíme rodiče za nápadité masky. V mateřské škole
nás také navštívila populární loutka Matýsek
pana Zdeňka Polacha. Představení se moc líbilo a mohlo být klidně i delší. Pobavilo nás.
Doufáme, že se ještě setkáme.

Také jsme, v rámci třídního vzdělávacího
programu, se třídou Krtečků navštívili solnou
jeskyni v Teplicích. Cestovali jsme tam vlakem
(jsme už velké děti) a bylo to prima. Třída Koťat navštívila divadelní představení v Divadle
rozmanitostí v Mostě.
Teď všichni usilovně přivoláváme jaro.
Chceme už sluníčko! Chodíme ven, několikrát
už jsme vystoupali na Husův vrch, odkud pozorujeme nejen Hostomice, ale i vzdálenější okolí. Ale hlavně se těšíme, až si budeme hrát
v nově upravené části zahrady, kterou chceme
slavnostně otevřít. Včas budeme informovat.
Zahradu zrealizovala firma Ekodendra, financovaná byla z dotace Ministerstva životního

prostředí a částečně z vlastních zdrojů. Na
úpravě se však podíleli i rodiče, zaměstnanci
MŠ a děti (to abychom si zahrady více vážili).
Věříme, že nám bude sloužit ke hrám i užitku.
Máme tam labyrint, lavičky, ohniště, užitkové
keře a stromy, kopeček na hry a hmyzí domeček, zatím ale neobydlený.
Na další období chystáme spoustu akcí, na
které se těšíme už předem. Chceme však upozornit rodiče, že se blíží zápis do prvních tříd.
Ač se v mateřské škole připravujeme s dětmi
zodpovědně, je potřeba i vaší spolupráce. Povídejte si s dětmi, čtěte jim pohádky, naslouchejte jejich vypravování, počítejte cokoliv, co potkáte cestou, procvičujte jméno, příjmení a adresu, dny v týdnu, posilujte řeč, zpívejte si spolu, atd. Předejděme tak společně tomu, že dítěti
bude udělen tzv. dodatečný odklad školní docházky, což je pro něj velice demotivující. Stalo se to v tomto školním roce, po dlouhých letech, hned několika dětem. Mateřská škola
v případě těchto dodatečných odkladů moc nevyřeší. Snažíme se hlavně, aby dítě získalo
opět zájem o školu. Nejlepší prevencí je řádná
příprava, tak pojďme …do-to-ho.
Přejeme pěkné jarní dny!
Mgr. Mirka Jelínková
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Milí přátelé, kamarádi, rodiče, děti,
prostě všichni, co už se těšíte na nové informace o dění v našem rodinném centru.
Máme za sebou zimu, to studené nevlídné
období, kdy se každý, kdo nemohl odjet za
sněhem a sluníčkem, schovával doma u kamen
nebo… Nebo si užíval s námi. Po odstranění
vánoční a tříkrálové výzdoby jsme se vrhli do
nové sezóny s vervou. Každý rok se snažíme
vymyslet nějakou novou kulturní akci či zajímavou činnost a letos se nám opět zadařilo.
Historie vzniku 1. beruškové tancovačky
sahá do září 2018. To jsme si jen tak z hecu
řekli, že bychom si uspořádali ples. A ejhle,
najednou tu byl 1. únor 2019 a úderem 20. hodiny to vypuklo! Veškeré přípravy, shánění,
nacvičování, aby všechno klaplo. Prostě
všechny ty starosti byly pryč a my se s vámi
poprvé bavili na vlastním plese. Jsme pyšní na
to, že se vás sešlo cca 140, že nám zahrála super kapela Alibi, že jsme, i díky sponzorům,
shromáždili přes 300 cen do tomboly a děkujeme všem, kteří nám hned na plese nebo potom
děkovali za akci, která se opravdu vydařila.

Jestli si ale myslíte, že jsme usnuli na vavřínech, tak opak je pravdou. Ve chvíli, kdy
skončí jedna akce, už se zároveň rozjíždí nová.
V únoru a březnu jsme si vypůjčili od našich
přátel hasičů jejich klubovnu a uspořádali maškarní ples. Dětem i dospělým se odpoledne
plné soutěží a písniček moc líbilo. 8. března
jsme uspořádali MDŽ. Vzhledem k tomu, že
máme v Hostíku spousty šikovných dětí, vyu-
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žili jsme příležitosti a představili jejich recitační, hudební a taneční pásmo, které všechny překvapilo a zaujalo. Děvčata recitovala básně ze
soutěže Bořeňská čarodějnice, dramatický
kroužek předvedl tanec Culinka a pak všichni
dohromady zazpívali píseň …. Za 100 let.
Všem ženám, které si k nám přišly odpočinout,
zazpívat a zatančit jsme rozdali květinu a malý
dárek od SD. Všichni ocenili také živou hudbu.
Zahrát a zazpívat nám přišla paní Iveta Častoralová se svými přáteli. I z této akce se pomalu
stává tradice a my si velice ceníme toho, že si
k nám čím dál víc žen, dětí a celých rodin nachází cestu.
Zároveň bych se chtěla omluvit všem, kteří
se těšili na jarní prázdniny v Hostíku. Potřebovali jsme načerpat sílu a někteří z nás nedostali
dovolenou, takže bylo zavřeno. I nám to bylo
líto a tak jsme se rozhodli, že vám vše vynahradíme. Nejprve na soustředění s FK Hostomice,
kam nás odjíždí rekordních 90 a poté o velikonočních prázdninách. V plánu je návštěva pohádkového muzea Divadla M v Duchcově, výjezd do Jungle arény v Mostě, výlet na koně do
Mrzlic, opět již tradiční Neděle velikonoční a
spousta dalších překvapení. Vše bude na našich
FB stránkách a na letáčcích, proto je pozorně
sledujte.
Po návratu ze soustředění bude k mání přihláška na letní tábor. Vzhledem ke kapacitě
Opárna, přísným hygienickým normám a našim
možnostem, vyjedeme až 30. 6. a vrátíme se 4.
7. 2019. Cena zůstává stejná (1 300,- Kč za dítě) a těšit se můžete na téma Prapodivná zvířata
a kde je najít?
Závěrem bych chtěla říci, že si vážíme
všech, kteří s námi pracují ve svém volném čase bez nároku na cokoliv. Odměnou jim je parta bezvadných lidí, kteří milují smích a inteligentní humor. Nadále máme dveře otevřené pro
všechny, kteří si chtějí hrát, vymýšlet program
pro děti, něco umí a chtěli by se s námi o své
koníčky podělit. Děkujeme také těm, kteří nám
důvěřují a svěřují nám své děti. Máme radost i
z toho, že se najde čím dál tím více firem, soukromých podnikatelů, ale i jednotlivců, kteří
nás sponzorují. Všeho a všech si velmi vážíme.
Děkujeme, jedeme v tom všichni spolu!
Za tým Hostíku Mgr. Marcela Husáková
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SDH Hostomice
Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom
vás informovali o dění v jednotce SDH
v Hostomicích.
Dne 20. ledna se konala valná hromada,
kde byli všichni přítomní informováni o dění
ve sboru, o činnosti jednotky, o hospodaření a
dalších důležitých událostech, které se konaly
v roce 2018. Mimo pozvaných členů a zástupců SDH se valné hromady zúčastnili i starosta
Hostomic, pan Ivan Holata, a paní Viera Nejedlá, starostka SDH okresu Teplice.
V roce 2018 zasahovala jednotka sboru
dobrovolných hasičů celkem u třiceti událostí.
Konkrétně se jednalo o 23 požárů, 3 dopravní
nehody, jeden planý poplach a ve třech případech se jednalo o záchranu osob a zvířat. Mimo jiné jednotka každoročně provádí práce
pro obecní úřad jako například čerpání vody,
kácení stromů, mytí komunikace, požární dozor apod. V roce 2018 došlo také k výměně
starých vrat ve zbrojnici za nová, dálkově
ovládaná vrata. Dále pak probíhala běžná
údržba techniky a vybavení. Poděkování patří

vedení městyse za dobrou finanční podporu naší jednotky, díky které jsme schopni zasahovat
za pomocí nejmodernější techniky a prostředků.
Zvyšuje se tak bezpečnost našich členů. Všichni členové si velmi váží dobré spolupráce s
obecním úřadem. Hasičárna též slouží dalším
místním organizacím jako je např. Hostík, který
zde pořádal v únoru karneval a v březnu MDŽ.
Spolupráce s místními organizacemi je velmi
důležitá a pro všechny přínosná.
V současné době probíhají tréninky mládeže
v tělocvičně zdejší základní školy. Tréninky
probíhají každý pátek od 16 hodin. Žáci se zde
připravují na novou soutěžní sezónu. Její součástí bude i pořádání soutěže ,,Železný hasič“.
Jedná se o Memoriál Jaromíra Honse, který se
bude konat 27. 4. 2019.
Rádi bychom mezi sebou přivítali nové členy, ať z řad dětí nebo dospělých. V průběhu
celého roku se pravidelně scházíme, pořádáme
společenské a kulturní akce nebo výlety.
Mgr. Marcela Husáková

I. Ročník memoriálu Jaromíra
Honse o železného hasiče

Datum a místo konání soutěže: 27.4.2019
Hostomice, ulice Mlýnská

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Hostomice vyhlašuje nábor nových členů
do výjezdové jednotky.
Je ti 18 let a víc? Chceš se dostat mezi partu
lidí ochotných pomáhat obyvatelům v nouzi?

Časový harmonogram:

prezence děti: 9:00 – 9:30 hodin
prohlídka tratě a instruktáž 9:30 – 9:50 hodin
zahájení 10:00 hodin
konec soutěžních pokusů dětí nejpozději 12:00
prezence muži a ženy: 11:30 – 12:00
prohlídka tratě a instruktáž muži a ženy: 12:00 – 12:30
zahájení muži a ženy: 12:30

Přijď mezi nás a staň se členem hasičské jednotky Hostomice. Po základním proškolení budeš zařazen do jednotky obce a budeš vybaven
kvalitní výstrojí určenou pro zásahovou činnost.
Telefon: 725 063 826 nebo 774 663 954.
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Kastrace mi pomohla - www. nekupujadoptuj.cz
Vyhněte se narození nechtěných koťat!
Kastrace má obrovské zdravotní přínosy. Buďte zodpovědnými majiteli a nechte své zvíře
včas vykastrovat. Víte, že kočka nemusí mít
jednou za život koťata?

kočka i kocour po kastraci viditelně rozkvetou a jsou spokojenější

kočka po kastraci neztloustne, ani nepřestane lovit myši

usmrcování či odkládání narozených koťat je trestný čin

odebírání narozených koťat je pro kočičí
matku týráním

neustálý koloběh mrouskání, porodů a
kojení kočku velmi vyčerpává

nekastrované kočky často postihne rakovina dělohy a vaječníků, kocoury zase
rakovina varlat

kastrovat lze i již březí kočku

kastrace má blahodárný vliv na zdraví
koček i kocourů

Toužíte po koťátku?
Kočičí útulky po celé republice jsou plné báječných koťat, která čekají na svůj domov. Nepřispívejte ke zvyšování kočičí populace!
Městys Hostomice nabízí možnost během
celého roku 2019 nechat bezplatně vykastrovat
kočky i kocoury. Zajistíme přepravky, odvoz k
veterináři a následné vrácení k majiteli. Vás
prosíme o spolupráci při odchytu těchto zvířat.
Hlaste se na Úřadu městyse nebo volejte na tel.
čísla 417 825 197 nebo 773 553 042.

Sesuv půdy
Jak si mnozí z vás všimli, je částečně omezen plynulý provoz na silnici č. I/13 spojující
Bílinu s Teplicemi. Toto omezení vzniklo důsledkem sesuvu půdy v tělese komunikace. Nyní se připravují geologické práce za účelem průzkumu a bezpečnostního monitoringu sesuvu.
Tuto činnost provádí firma AZ Consult, spol.
s r. o. Práce budou probíhat od konce března
2019 do dubna 2020. Na lokalitě bude proveden
průzkum formou vrtných prací (5 vrtů do
hloubky 10 – 25 m) a následný monitoring sesuvu po dobu 12 měsíců.
Ivan Holata

Důležitá telefonní čísla tísňového volání
Zjistíte-li mimořádnou událost, která ohrožuje
osoby nebo majetek, okamžitě volejte číslo:
150 - Hasičský záchranný sbor
Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožující život. Přivolá se prostřednictvím telefonního čísla:
155 – Zdravotnická záchranná služba
Pokud jste svědky dopravní nehody nebo
spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo:
158 – Policie ČR nebo 156 – Městská policie

Když zazní siréna:
Kolísavý tón - délka tónu 140 vteřin - všeobecná výstraha
Nepřerušovaný tón - délka tónu 140 vteřin ověřování provozuschopnosti
(provádí se vždy 1. středu v měsíci)
Přerušovaný tón - délka tónu 1 minuta požární poplach
(25 v trvalý tón, 10 v přestávka, 25 v trvalý
tón)
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Fotbalový klub Hostomice, z. s.
Ve středu 16. 1. 2019 v ranních hodinách
došlo z důvodu technické závady k požáru v
klubovně FK Hostomice. Zároveň s tím
v kabině přípravky, která byla v loňském roce
zrekonstruována, praskl bojler. Vzhledem k
daným skutečnostem byla na neděli 20. 1.
2019 svolána brigáda, kdy bylo odstraněno
nejhorší poškození a znečištění.
Všem níže jmenovaným patří velká pochvala a poděkování!
Děti: Jiří Pruskavec, Jiří Gold, Václav Watzka,
Miroslav Matějovský, Radek Kováč, Ilona Kováčová, Barbora Kováčová, Jakub Chaloupka
Dospělí: Miroslav Matějovský st., Michael
Stakič, Martin Vlček, Jan Kollár, Jiří Vavřička,
Marek Levý, Milan Večeřa, Jarmila Krejčí,
Vladimír Krejčí, Marcela Kadlecová, Markéta
Kratochvílová, Jan Kratochvíl, Vlastimil Vlasák, Monika Klímová, Jan Drbohlav, Filip Bohumínský, Lucie Vančurová, Jana Jelínková,
Martin Jelínek, Michal Götz, Jan Taška, Alena
Milichovská, Jaroslav Milichovský, Nikola
Vlčková, Lukáš Hnízdil, p. Holomoj st.
Za veškeré opravy děkuji dále především
Městysi Hostomice, firmě Stavoren - Taška s
r.o., a firmě Stanislava Tejčka. Obci Světec,
prodejně Barvy laky Zíta Petr a společnosti
HET za výrobky nebo hotovost, které byly použity k rekonstrukci vzniklých škod.

Též se nám podařilo zrekonstruovat sklad,
kam nyní můžeme ukládat více materiálu a
vybavení. Do konce prázdnin je naplánována
výstavba zcela nových střídaček, na kterou se
podařil získat „Grantový program Gambrinus
– Kopeme za fotbal“. Ve spolupráci s SDH
Hostomice jsme prořezali vzrostlé stromy a

náletové dřeviny v okolí hřiště. V následujících
měsících nás čekají ještě další rekonstrukce a
opravy. Například následkem velkého větru
došlo 10. 3. 2019 k odlétnutí nově zrekonstruované střechy na garážích.
Během zimní přestávky se dospělí moc nescházeli. Domluveny byly 2 přátelské zápasy.
Bohužel, na první přišlo pouze 6 hostomických
hráčů a druhý musel být pro nízkou účast také
zrušen. První mistrovský zápas je naplánován
na sobotu 30. 3. 2019 od 15:00 hod.
v Hostomicích s rezervou Obrnic.
Dorostenci odehráli během zimní přestávky
několik tréninkových zápasů na umělce
v Teplicích. První mistrovský zápas je naplánován na neděli 14. 4. 2019 od 13:00 hod.
v Kostomlatech proti týmu Křešic.
Mladší žáci během zimní přestávky absolvovali
několik
zátěžových
tréninků
v tělocvičně, na umělce i ve volné přírodě.
Všechny žáky to posunulo výkonnostně i silově
vpřed. Odehráli přáteláky v Litvínově proti silným týmům z FŠ Litvínov a 16. 3. 2019 byl
turnaj v Srbicích. První mistrovský zápas je
naplánován na sobotu 30. 3. 2019 od 09:00
hod. v Trnovanech.
Starší přípravka odehrála v zimní přípravě 2
turnaje v tělocvičně v Žalanech, kde postavila
vždy 2 týmy. Oba turnaje jeden tým vždy vyhrál. Za nejlepšího brankáře byla zvolena Barbora Borlová, která začala hrát fotbal na podzim 2018. První satelitní turnaj je naplánován
na sobotu 12. 4. 2019.
Mladší přípravka odehrála během zimní přípravy 6 turnajů a 2 přátelské zápasy. Pro nejmladší hráče se snažíme zajistit co nejvíce pohybu, s čímž nám pomáhají rodiče malých hráčů. První satelitní turnaj je naplánován na neděli 13. 4. 2019 od 10:00 hod. v Hostomicích.
Od středy 20. 3. 2019 do neděle 24. 3. 2019
se konalo soustředění ve Sloupu v Čechách,
kam odjelo celkem 52 dětí a 38 dospělých z FK
Hostomice a z Hostíku. Jedná se o úplně největší soustředění, které jsme uspořádali. Celé
středisko p. Miroslava Rojka bylo rezervováno
jen pro Hostomice. Pro vedení FK i Hostíku
bylo zařizování této akce dosti náročné. Chtěl
bych proto poděkovat všem, kteří vypomáhali
s jeho organizací.
Přípravka i žáci již trénují na hřišti každé
úterý a čtvrtek od 16:00 hod.
Martin Vlček
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Dospělí - jaro 2019
14

23.3.

SO

volno

15

30.3. - 15:00

SO

Hostomice – Obrnice „B“

Hostomice

16

7.4. - 16:30

NE

Horní Jiřetín „B“ - Hostomice

Horní Jiřetín

17

13.4. - 15:00

SO

Hostomice – Hrobčice

Hostomice

18

21.4. - 17:00

NE

Kopisty „B“ - Hostomice

Kopisty

19

27.4. - 15:00

SO

Hostomice – Havraň

Hostomice

20

4.5. - 15:00

SO

Háj - Hostomice

Háj

21

11.5. - 15:00

SO

Hostomice – Bílina „B“

Hostomice

22

18.5. - 17:30

SO

Hrob - Hostomice

Hrob

23

25.5. - 15:00

SO

Hostomice – Bečov

Hostomice

24

1.6. - 17:30

SO

Košťany - Hostomice

Košťany

25

8.6. - 15:00

SO

Hostomice – Polerady

Hostomice

26

15.6.

SO

volno

Dorost - jaro 2019
12

14.4. - 13:00

NE

Kostomlaty/Hostomice – Křešice

13

21.4.

NE

volno

Kostomlaty

14

28.4. - 10:00

NE

Mšené Lázně/Budyně - Kostoml/Hostomice

Mšené Lázně

15

5.5. - 10:00

NE

Hoštka - Kostomlaty/Hostomice

Hoštka

16

11.5. - 12:00

SO

Kostomlaty/Hostomice – Velké Žernoseky

Hostomice

17

19.5. - 14:00

NE

Střekov – Kostomlaty/Hostomice

Střekov

18

25.5. - 12:00

SO

Kostomlaty/Hostomice – Bechlín

Hostomice

19

2.6. - 10:00

NE

Křešice - Kostomlaty/Hostomice

Křešice

20

9.6.

NE

volno

21

16.6. - 13:00

NE

Kostoml/Hostomice – Mšené Lázně/Budyně

Kostomlaty

Mladší žáci - jaro 2019
14

30.3. - 09:00

SO

Trnovany „B“ - Ohníč/Hostomice

Trnovany

16

6.4. - 09:00

SO

Hrobčice - Ohníč/Hostomice

Hrobčice

15

13.4. - 12:00

SO

Ohníč/Hostomice – Modlany/Proboštov

Hostomice

17

20.4. - 10:00

SO

Ohníč/Hostomice – Meziboří

Hostomice

18

27.4. - 10:00

SO

Duchcov - Ohníč/Hostomice

Duchcov

26

1.5. - 10:00

ST

Ohníč/Hostomice – Trnovany

Hostomice

19

4.5. - 10:00

SO

Ohníč/Hostomice – Chlumec

Hostomice

25

8.5. - 10:30

ST

Osek - Ohníč/Hostomice

Osek

20

11.5. - 09:00

SO

Dubí – Ohníč/Hostomice

Dubí - Bystřice

6

15.5. - 17:00

ST

Chlumec – Ohníč/Hostomice

Chlumec

21

18.5. - 09:00

SO

Rtyně - Ohníč/Hostomice

Rtyně

22

25.5. - 09:00

SO

Ohníč/Hostomice – Sobědruhy

Hostomice

23

1.6.

SO

volno

24

8.6. - 12:00

SO

Ohníč/Hostomice – Srbice

Hostomice
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Konzultační poradenství v Alphega lékárně Medea v Hostomicích
Služby na míru vašemu zdraví
Lékárna, místo, kam spěcháme, pokud nás náhle přepadne kašel nebo se objeví bolest, která znemožní naše
fungování. Očekáváme radu a doporučení vhodného prostředku, který nás obtíží zbaví co nejrychleji. Lékárna je ale také prostorem, kde hledat odbornou konzultaci a nabídku služeb, které mohou zachytit či
identifikovat závažnější zdravotní problémy.
Mnoho z nás užívá pravidelně léky. A často se nejedná o jeden lék, ale o celou skupinu léčivých přípravků. Současné užívání více léků nemusí být vždy přínosem, protože může vést k interakcím, které mění účinek jednotlivých přípravků. Mohou účinek snižovat, ale i zvyšovat do účinků, které jsou pro náš organismus toxické. A právě
těchto škodlivých interakcích je třeba se vyvarovat. Mohou totiž způsobit velmi vážný až život ohrožující stav.
V naší Alphega lékárně poskytujeme konzultační službu tzv. lékové interakce, která vám pomůže získat přehled o
všech lécích, které užíváte, doporučit vhodné doplňky stravy nebo vám ozřejmit správné dávkovací schéma léčivých přípravků. Jak s výstupem konzultace naložíte, je jen na vašem uvážení. „Často se setkávám s ostychem ze
strany pacienta, co by tomu řekl jeho ošetřující lékař. Dle mého názoru je tato obava zcela zbytečná. Lékárník se
vyjadřuje pouze k terapii a konkrétním léčivým přípravkům, zprávy pro lékaře mají doporučující charakter. Jelikož
s lékaři spolupracujeme, většina praktických lékařů v okolí naší lékárny je s touto naší službou seznámena a doposud jsme se setkali pouze s pozitivní odezvou,“ dodává Alphega lékárnice Mgr. Leona Štěpková.
Více služeb, více péče
Další služby, které v Alphega lékárně Medea nabízíme, se týkají hlavně screeningových vyšetření. Jejich cílem je
odhalit onemocnění v brzkých fázích, kdy pacient ještě nemusí mít výraznější obtíže. Výsledkem včasné identifikace problému je odeslání rizikových pacientů specializovanému lékaři na podrobnější vyšetření, stejně jako poučení o režimových opatřeních, která jsou součástí každé léčby.
Zaměřujeme se na stav cév (měření cévního věku), kondici dýchacích cest (měření plicního věku), na měření
krevního tlaku, celkového tělesného tuku a stavu pleti. Každé z uvedených vyšetření trvá do půl hodiny, jsou
nenáročná, přesto zcela zásadní pro prevenci a odhalení možných problémů.
„V naší lékárně poradenství pacientům nabízíme a já osobně v těchto službách spatřuji obrovský potenciál, který
je přínosem především pro zdraví pacienta,“ uzavírá Alphega lékárník. Tak, jako s důvěrou přicházíte do lékárny
pro odbornou radu, když vás náhle zaskočí různé zdravotní komplikace, neváhejte ve své nejbližší Alphega lékárně projevit zájem o nabídku služeb.

Naše lékárna byla 24. 1. 2019 v rámci Alphega lékáren v celé České republice vyhodnocena
jako Lékárna roku 2018 v kategorii nejmenších lékáren.
Pracovník lékárny vám může poradit i ve zdánlivě banálních, a přesto podstatných otázkách, které si možná kladete – Měřím si doma krevní tlak správně? Jak se mám zorientovat v hodnotách cholesterolu, o kterých mluvil můj
lékař? Mohu současně užívat tyto tři léky? Neostýchejte se proto položit otázku a projevit zájem o více informací.
Lékárna Medea
Vrbenského 165, Hostomice, 417 52
Tel.: 417 825 212
E-mail: info@lekarnamedea.cz
Otevřeno pondělí – pátek 8:00 -17:00
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 2019.
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 dubnu:
paní Jarmila Vykouková ........................................................
pan Jozef Kováč ......................................................................
paní Jindra Lísková .................................................................
paní Olga Wíznerová ..............................................................
paní Krista Macková ...............................................................
Pan Jiří Bartoš .........................................................................
pan Rudolf Zaťko....................................................................
paní Jana Cipriánová ..............................................................
v květnu:
paní Danuše Holomojová
pan Bohumil Krunt
paní Margita Rödlová
paní Jaromíra Sunkovská
paní Eva Beránková
paní Jana Rostová
pan Jaroslav Cmíral
paní Zlata Rödlová
pan Vladimír Černý
pan Mikuláš Oláh
pan Jaroslav Škorvaga
pan Jindřich Krejčí
paní Mája Pospíšilová

71 let
82 let
75 let
75 let
85 let
82 let
75 let
70 let
72 let
72 let
72 let
75 let
77 let

87 let
72 let
72 let
75 let
76 let
70 let
77 let
71 let

