BŘEZEN 2015
Ročník pátý

ZDARMA

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
držíte v rukách další vydání našeho čtvrtletníku. Za několik dní budeme slavit svátky jara Velikonoce. A my jsme zjistili, že jsme se o
těchto krásných svátcích v předchozích letech
ani jednou nezmínili. Proto dnes napravujeme
svou chybu a věnujeme jim celou stránku.
S Velikonocemi a s příchodem jara souvisí též
jarní úklid, který se provádí zejména
v domácnostech, na dvorcích a zahrádkách.
Ale i v našem městysi je nutné po zimě provést větší úklid. S tím souvisí přistavení kontejnerů na směsný odpad, svoz nebezpečného
odpadu a novinkou je pronájem dvou nádob na
kovový odpad. Do těchto nádob bude možnost
vhazovat konzervy od potravin, plechovky,
nápojové obaly a drobný kovový odpad.

Byl bych velmi rád, kdyby i majitelé soukromých domů provedli okolo svých nemovitostí
jarní očistu. Na náměstí uvažujeme o výměně
stávajících popraskaných květináčů za nové.
Květinová výzdoba se většině občanů líbí a je
proto smutné, že soustavně dochází k jejímu
poškozování. Plánujeme i zateplení a opravu
fasády na domě č. p. 87 též na Školním náměstí.
Na jarní měsíce připravujeme pro občany opět
několik kulturních akcí. Více se dozvíte
v pozvánce uvnitř časopisu. V současnosti se
musíme vyrovnat s nižší finanční podporou od
sponzorů na kulturu v naší obci. Budeme se
však snažit všechny naplánované akce uskutečnit. Chci Vám touto cestou popřát krásné
Velikonoce a hodně radosti z jarního sluníčka,
které nám dodá novou energii do našich těl.
Ivan Holata, starosta
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Zpráva z 3. zasedání zastupitelstva



3. zasedání ZM
8. 12. 2014



Zastupitelstvo městyse schválilo:
 zapisovatele a ověřovatele zápisu
 usnesení ze zasedání ZM č. 2
 zprávu o činnosti rady za uplynulé období
 rozpočtovou změnu č. 5
 rozpočet na rok 2015
 odpisový plán městyse na rok 2015
 zásady používání sociálního fondu
Zastupitelstvo městyse pověřilo:
 starostu městyse schvalováním rozpočtových změn do konce roku 2014









Zpráva ze 4. zasedání zastupitelstva



4. zasedání ZM
23. 3. 2014



Zastupitelstvo městyse schválilo:
 zprávu o činnosti RM za uplynulé období



převod hospodářského výsledku ZŠ do
rezervního fondu (562 127, 80 Kč)
převod hospodářského výsledku MŠ do
rezervního fondu (41 346, 95 Kč)
účetní závěrku městyse Hostomice za rok
2014 s výsledkem hospodaření ve výši
617 751, 12 Kč
závěrečný účet včetně auditu za rok 2014
rozpočtovou změnu č. 1 - 1 326 800 Kč
dotace na státní správu 418 000 Kč
dotace od ÚP na VPP 888 000 Kč
dotace od sponzorů na kulturu 20 000 Kč
snížení příspěvku pro ZŠ o 562 000 Kč
závěrečnou inventarizační zprávu za rok
2014
prodej pozemku č.25/5 č.592/43 (kupující
Bandová Miroslava)
prodej části pozemku č. 692 (kupující
manželé Holomojovi)
zřízení věcného břemene na parcele č.
118
rozmístění kontejnerů na směsný odpad
na šest míst v obci

NEZAMĚSTNANOST NA TEPLICKU
Informace o nezaměstnanosti na okresu Teplice vydal Úřad práce Teplice a předal je starostům
obcí dne 30. 1. 2015 na setkání starostů na úřadu práce.
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VELIKONOCE - SVÁTKY JARA
Velikonoce navazují na tradici původně pohanského svátku jara. Nyní jsou v České republice
Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským
svátkem, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu, podle křesťanské víry, došlo
třetího dne po jeho ukřižování. To se událo kolem roku 30 či 33 v blízkosti významného židovského svátku pesach, který je památkou
vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského
otroctví. U Slovanů a Germánů splynuly jejich
lidové oslavy s pohanskými slavnostmi jara,
jimiž bylo oslavováno procitnutí přírody ze
zimního spánku. V západní křesťanské tradici
neděle Zmrtvýchvstání připadá na první neděli
po prvním jarním úplňku, tedy na měsíc březen

či duben.
Pokud první jarní úplněk připadne na neděli,
slaví se Velikonoce až další neděli. Pondělí
velikonoční podle těchto pravidel může připadnout na den v rozmezí od 23. března do 26.
dubna. Název svátku, Velikonoce, se vztahuje
na „velkou noc“, v níž byl Kristus vzkříšen.

VELIKONOČNÍ TRADICE
Podle křesťanských tradic je prvním dnem ze
svatého týdne Sazometná středa. Podle lidového obyčeje se lidé v tento den nesmí škaredit
a mračit, jinak to budou dělat každou středu po
celý rok. Středa dostala svoje jméno podle činnosti, která se v tu dobu dělávala – vymetaly se
komíny.
O den později přichází Zelený čtvrtek. Původ
tohoto názvu není přesně znám, ale usuzuje se,
že je asi odvozen od zeleného mešního roucha,
který nosili ten den faráři. Ve čtvrtek bychom
měli jíst samou zelenou stravu, jako například
zelí, špenát a podobně. Člověk by potom měl
být silný a zdravý. Zajímavostí je, že právě v
tento den uslyšíme naposled kostelní zvony.
Když při jejich zvuku zacinkáme mincemi, pranostika praví, že jich potom v následujícím roce budeme mít hodně.
Na Veliký pátek se můžeme ochránit před nemocemi, pokud časně ráno skočíme do potoka.
Protože nemůžeme slyšet zvonit zvony, mají
děti řehtat řehtačkami.

Bílá sobota je dnem úklidu. Každá hospodyňka uklízela světnici a celý dům, bílily se stěny
pokojů a domů. Sobota byla zároveň i přípravou na Boží hod velikonoční. Chlapci pletli
pomlázky, děvčata zdobila vajíčka. V ten den
také skončil dlouhý půst a večer se v kostelech
se zapáleným posvěceným ohněm před vchodem či uvnitř konala mše.
Nedělní Boží hod velikonoční byl vyvrcholením svátků. Světily se posvátné pokrmy jako
beránci, mazance, chleba, víno a vejce. Děvčata už byla připravena na pondělní výprask a
chlapci si naposledy přeříkávali koledu na
pondělí.
Jako poslední následovalo Velikonoční pondělí, kdy kluci šlehali dívky proutěnou pomlázkou, často vyrobenou z vrbového proutí.
Dělalo se tomu proto, aby ženy byly příští rok
silné a zdravé. Odměnou za výprask jsou malovaná vajíčka. V některých oblastech ale naopak děvčata chodila s pomlázkou či polévala
muže studenou vodou.

VELIKONOČNÍ PRANOSTIKY
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se neurodí.
Velký pátek deštivý dělá rok žíznivý.
Déšť velikonoční suchou trávu přináší, ale čas pěkný, hojně sádla a potravy.
Jasné počasí o Velikonocích - nastane léto o letnicích.
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Činnost SDH Hostomice
10. ledna 2015 se náš sbor zúčastnil 41. ročníku Nelsonského memoriálu. Jedná se o
branný závod družstev. Naše přípravka obsadila třetí místo, mladší žáci byli druzí a starší
žáci se umístili na pátém místě. Celkem se
tohoto závodu zúčastnilo 24 družstev.

Chtěl bych touto cestou poděkovat panu
Studničkovi za zapůjčení pozemku a všem
členům našeho sboru za pomoc při zajištění
této akce. Zároveň bych chtěl pozvat všechny
přátele požárního sportu na Memoriál Jaroslava Fellera, který se koná 25. 4. 2015. Bude
se soutěžit v požárním útoku mužů a žen a
28. února 2015 pořádal náš sbor zimní sraz připravena je i soutěž o železného hasiče. Po
mládeže. Na tuto soutěž se přihlásilo 16 druž- skončení bude zajištěna zábava a posezení.
stev teplického okresu. Z toho 4 družstva přípravky, 6 družstev mladších žáků, 5 družstev
starších žáků a jedno družstvo dorostu.
V přípravkách zvítězilo družstvo z Hostomic,
druhé byly Úpořiny a třetí Košťany.
V mladších žácích opět vyhrálo družstvo domácích, druhý byl Duchcov a třetí smíšené
družstvo Hostomic a Úpořin. V kategorii
starších žáků byly první Srbice, druhý Duchcov a třetí skončili naši mladí hasiči.
V dorostu vyhrál tým ze Světce. Soutěžilo se
V lednu letošního roku jsme zakoupili pro
v těchto disciplínách: střelba, zdravověda,
potřeby našeho hasičského sboru nákladní
hod špalíkem na cíl, topografie, požární
přívěsný vozík za dodávku. Tento přívěs buochrana, stavba plastických obrazů
de sloužit pro přepravu soutěžního náčiní, jak
z přírodního materiálu a vaření, kde si děti
pro mladé hasiče, tak pro družstva dospělých.
samy vařily. Počasí se povedlo a soutěž se
vydařila.
Josef Sáblík, starosta sboru

Nabídka občanům - bezplatný svoz nebezpečného odpadu
Městys Hostomice ve spolupráci se společností Marius Pedersen a.s. nabízí svým občanům dne 30. května 2015 svoz nebezpečného
odpadu. Firma je vybavena speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů.
Stanoviště a časy jsou určeny takto:
ul. Palackého x Jiráskova
12:00 – 12:10
ul. Čapkova točna
12:15 – 12:25
(na konci ulice u lávky)
ul. Vrbenského (u zubního stř.) 12:30 – 12:40
ul. Havlíčkova (u kontejnerů) 12:45 – 12:55
ul. Duchcovská (u kontejneru) 13:00 – 13:10
ul. Husova (točna na konci ul.) 13:15 – 13:25
Školní náměstí (u garáží)
13:30 – 13:40

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.
Veškeré odpady budou předávány buďto pověřenou osobou, zástupcem příslušného úřadu nebo samotným původcem. Tekuté odpady kategorie 20, dle zákona o odpadech, budou v takových přepravních obalech, ze kterých nebude možný jejich únik. V opačném
případě nebude tento odpad odebrán.
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Mateřská škola
Ačkoliv letošní zima příliš zimním radovánkám nepřála, přesto děti postavily sněhuláka,
klouzaly se po ledové ploše a využily různých
výtvarných technik jak si zimu a její krásy přiblížit.

Užily si také radosti a veselí při maškarním
karnevalu.

Skládaly papírové střípky ledu, malovaly fujavici, seznámily se zimními sporty a zkusily si
fair play chování při školkové olympiádě.

Zato jaro přišlo brzy a tak děti mohou poznávat předjarní přírodu, sílu slunce a pomalé probouzení rostlin. K jarnímu počasí patří také
péče o naše zdraví. Děti rozlišují co je pro naše
tělo zdravé a nezdravé, jak se oblékat při změnách počasí a jak předcházet nemocem. Navštívili jsme zdravotní středisko, zubní středisko a lékárnu v Hostomicích.

Zápis do Mateřské školy Hostomice se koná dne 22. 4. 2015 od 10:00 do 14:00
hodin a do Chotějovic dne 20. 4. 2015 od 10:00 do 13:00 hodin.
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Základní škola
Vážení spoluobčané!
Začíná nejkrásnější období roku. Jaro je za
dveřmi a příroda se chystá na příjemné počasí.
Čas hřejivého sluníčka, kvetoucí přírody a prací na zahrádkách. Pro nás, učitele, ale ve škole
nastává čas, kdy ve zvýšené míře zodpovídáme
za výsledky našich dětí, plánujeme různé aktivity, projekty, exkurze, výlety atd.
Druhé pololetí tohoto školního roku jsme začali v pondělí 2. 2. 2015 a hned nás čekalo několik důležitých událostí.
Nejprve to byl tradiční ples učitelů naší školy,
který se konal v pátek 6. 2. 2015 v místní sokolovně.
Tématem letošního plesu byla „Univerzita
třetího věku“. Na přípravě této akce se podíleli
jak učitelé, tak i žáci. Děti pomáhaly v rámci
výtvarné výchovy s vybarvováním plakátů,
které jste v sokolovně mohli vidět. Ples proběhl
velmi dobře, v krásné atmosféře pohody a
skvělé zábavy.

Tombola byla, jako již tradičně, bohatá, a to
především díky sponzorům, kteří nám výrazně
pomohli k jejímu naplnění. Rovněž tak patří
dík firmě, která nám darovala barvy na zmíněné plakáty. Už se těšíme na ples v příštím roce
a věřím, že nám zachováte přízeň a plesu se
zúčastníte.
Další významnou událostí byl zápis do 1. tříd,
který se konal ve dnech 11. a 12. 2. 2015. Na
zápis přišlo čtyřicet dětí a všichni máme radost
z toho, že můžeme otevřít dvě první třídy. To
se nám v loňském školním roce nepovedlo.

Mohu tedy konstatovat, že se nám daří pracovat dobře, a že zájem o naši krásnou školu trvá.
Za takovou důvěru vám, rodičům budoucích
„prvňáčků“, děkujeme. Uděláme vše proto,
aby se vaše děti u nás nejen cítily dobře a bezpečně, ale aby se i naučily co možná nejvíce.
Naše škola je zapojena do dvou velkých projektů. První se týká pomoci ve výuce slabším
žákům a druhý je zaměřen na získání několika
dotykových zařízení (tabletů a notebooků) pro
výuku. Materiální vybavení školy neustále vylepšujeme a nyní se chystáme na výměnu oken
ve staré budově školy. Kolik oken se nám podaří vyměnit, zatím nevíme, ale realizovat tuto
zakázku chceme v období letních prázdnin.
Co nás trápí nejvíce, je chování našich dětí
mimo areál školy. Tedy v období mimo školní
vyučování. Zejména na autobusové zastávce v
Hostomicích. Přestože není v naší pravomoci
řešit výchovné problémy mimo školu, zajistili
jsme dohled nad těmito žáky s pomocí našich
dvou zaměstnankyň. Pokud budete svědkem
nevhodného chování dětí, napomeňte je.
V tomto případě máte stejnou pravomoc, jako
my. Dalším problémem je častá absence některých žáků a pozdní omlouvání těchto absencí.
Velmi časté jsou jednodenní absence, v řadě
případů naprosto zbytečné.
A co říci závěrem? Děkujeme rodičům, kteří
nám pomáhají ve výchovně vzdělávacím procesu a důsledně kontrolují přípravu dětí na vyučování. Přejeme Vám všem krásné jarní počasí, hodně radosti, úspěchů, štěstí a zdraví.
Mgr. Aleš Žák
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Školní akce
Divadlo nekouše! aneb Živelný průvodce divadelními žánry
Ve čtvrtek 19. února 2015 za našimi žáky přijelo Divadélko pro školy Hradec Králové. Pro
žáky 2. stupně bylo připraveno představení
„Divadlo nekouše! aneb Živelný průvodce divadelními žánry“. Soubor čítající pouze dva
herce si nijak nezadal s velkými divadelními
scénami. Odborný výklad střídaly hrané ukázky ze slavných her, chronologicky řazené od
antiky po současnost. V jeden čas jsme tak měli možnost vidět Krále Oidipa, Othella, Hadriána z Římsů i Polednici.

Hercům posloužil jako jeviště prostor
v tělocvičně. Ten byl také částečně zaplněn
praktickými mobilními kulisami se zástěnou
pro vtipné převleky a kostýmy. V hledišti pak
usedlo téměř 80 žáků.

Do vystoupení zapojili herci i naše děti.
Celých 75 minut bylo vyplněno vtipnými
replikami dvou hlavních a jediných aktérů
z různých období dramatu a jeho žánrů. Herci
s námi neustále živě komunikovali, a tak nás
mnohdy plně tzv. vtáhli do děje. Velkého
úspěchu se vždy dočkala Desdemona, žena
Othellova, vybraná postupně z řad našich pohledných dívek.
A co říci na závěr? Dozvěděli jsme se mnoho
zajímavého nejen o známých tvůrcích dramatu, ale také o žánrech a samotných hrách. Tato
netradiční výuka byla pro všechny jistě vítaným zpestřením školního dne a také přínosem
pro následující hodiny češtiny a literatury vůbec.
Mgr. Irena Vlasáková

Oslavy MDŽ v Ledvicích

Naše žákyně zpestřily svým tanečním vystoupením oslavu MDŽ v Ledvicích.
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Hostomické akce
Dětský maškarní karneval
V neděli 1. 3. 2015 jsme pro naše nejmenší,
jako každý rok, uspořádali maškarní ples
v prostorách sokolovny. K našemu milému
překvapení se sešlo hodně dětí. Napočítali
jsme asi 60 různých masek, od princezen přes
krásné motýlí víly až po udatné hrdiny a Spidermany. Byl pro ně připraven bohatý program plný písniček, při kterých děti tancovaly,
dále různé soutěže jako například navlékání
knoflíků na nit, hod míčem skrz obruč, slalom
mezi kuželkami atd. Za každou soutěž byli
všichni odměněni něčím sladkým. Nebylo ani
vítězů, ani poražených. Aby si od dovádění
děti trošku odpočinuly, pustili jsme jim dvě
krátké pohádky, které se velmi líbily. Bylo
obtížné vybrat mezi tolika krásnými maskami
tři nejhezčí. Pro děti i dospělé to byl krásně
zakončený víkend. Moc bych tímto chtěla poděkovat všem, kteří se na jeho přípravě a realizaci podíleli.
Lenka Matoušková

POZVÁNKA
Na měsíc duben jsou naplánovány dvě kulturní akce. První se uskuteční v sobotu 18. dubna a
bude to již tradiční setkání seniorů. Pálení čarodějnic pak připravujeme na čtvrtek 30. dubna.
Pěvecká soutěž pro děti Hostomický zvonek proběhne čtvrtou májovou sobotu, tedy 23. května. Oslava Dne dětí bude v tomto období poslední akcí, kterou uspořádáme v neděli 31. května. Všechny vás tímto srdečně zveme!

PLES MĚSTYSE HOSTOMICE
V pátek 27. února 2015 se uskutečnil již 5. Zejména panu Jelínkovi za květiny a zapůjčereprezentační ples městyse, kterého se zúčast- ní techniky.
nilo asi 120 lidí. Návštěvníky přivítal uklizený
a živými květy vyzdobený sál místní sokolovny. K tanci a poslechu hrála skupina 52v
z Děčína. Program zahájila svým tanečním
vystoupením malá mažoretka z Oseka - Adélka Salačová. Novinkou byla videoprojekce
fotografií z historie i současnosti Hostomic,
která probíhala na velkoplošné obrazovce po
celou dobu plesu. Všichni přítomní se dobře
bavili až do ranních hodin. Velký dík patří
všem sponzorům, kteří tuto akci podpořili.

Březen 2015
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Vážení spoluobčané,
nyní, když všichni jistě netrpělivě očekáváme
jaro se vším, co k němu patří, jen pár slov
k Hostíku, potažmo k občanskému sdružení,
spolku chcete-li, Host. pro NelhoStejnost.
V posledních týdnech jsme měli všichni plné
ruce práce s ukončením projektu Odpady? Ne!
Děkujeme. Vzpomínáte? Podařilo se nám zlikvidovat 3 černé skládky v Hostomicích a to u
sběrného dvora, pak jednu u příjezdové komunikace plnou pneumatik a nakonec v Husově
ulici za kolejemi. Řešili jsme i několik potíží,
kterými bylo pozdní připsání dotace, špatná
dostupnost těžké techniky v letní sezóně i nespokojenost některých obyvatel kvůli druhotně
vzniklému nepořádku. Tímto opět musíme poděkovat panu starostovi, který ochotně pomohl
v několika nepředvídatelných situacích. Projekt
úklidů černých skládek v Hostomicích za rok
2014 byl tedy ukončen s bilancí utracených
83 456,- Kč z ministerstva a 26 750,-Kč
z peněz Městyse Hostomice.
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Ovšem Hostík, jeho malí návštěvníci, ti větší a
rodiče jistě nejvíc v těchto dnech ocení velkorysou finanční podporu ve výši 20 000,-Kč,
kterou sdružení získalo od Městyse Hostomice
pro rok 2015 na provozní náklady. Tato částka
zajistí jak pokrytí nákladů na spotřebu elektřiny, tak drobné opravy, část potřebného vybavení nebo třeba i výlety. V plánu máme hned
několik míst, kam bychom se rádi společně
vydali, jako je ZOO nebo farma apod. Je třeba
to stihnout dříve, než se nám některé maminky
vrátí z „mateřské dovolené“ do pracovního
procesu. Na druhou stranu průběžně vítáme i
nové maminky se svými ratolestmi, nyní se
těšíme na jednu až z Kostomlat. Věříme tedy,
že i v následujících měsících se bude Hostíku
dařit, tak jako dosud. Všem podporovatelům
děkujeme a novým nápadům se nebráníme.
Marie Jiroušková
předsedkyně Host. pro NelhoStejnost o.s,
vedoucí Hostíku
(MMJirouskova@gmail.com)

FOTOHÁDANKA
Dnešní historickou fotografií potěšíme především dříve narozené
občany. Poznáte, o jakou budovu se jedná?
Své odpovědi pište na e
-mail: hostomickyzpravodaj@seznam.cz
nebo volejte na tel.
417 825 197.
Správní řešitelé minulé soutěže jsou:
1. pracovnice VPP Dana a Eva
2. Alice Fišerová
3. Ladislava Večeřová

Březen 2015
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Fotbalový klub Hostomice
Fotbalisté se v podzimní části bohužel umístili na předposledním místě s 11 body, proto se
do jarní části sezony 2014/2015 představí nové posily, které by měly odvrátit možný sestup
do tzv. pralesní ligy.
Mezi posilami se představí Jaroslav Levý,
Esat Iljazi, Petr a Michal Horákovi.
Do konce roku se podařilo sehnat sponzorské
dary na nákup nových dresů pro dospělé, viz
foto.
Během zimní přípravy byly do 20.2.2015 odehrány přípravné zápasy na umělce v Bílině:
Hostomice : Ledvice - 6 : 2 , Chomutov (krajský dorost) : Hostomice - 6 : 3 , Osek (krajský
dorost) : Hostomice - 0 : 4 , Bílina (krajský dorost) : Hostomice - 2 : 3 , Hostomice : Kostomlaty - 0 : 3 , Křemýž : Hostomice - 4 : 2
Naši mladší žáci se umístili v podzimní části
na 12. místě se 6 body, přičemž urputně bojují
o lepší umístění.
Během zimy děti trénují v tělocvičně Základní
školy Hostomice, každé pondělí a středu vždy
od 16:00 hod. do 18:00 hod.
II. třída dospělých
21.3. – 14:30
28.3. – 16:00
4.4. – 14:30
11.4. – 16:30
18.4. – 14:30
25.4. – 15:00
2.5. – 14:30
9.5. – 14:30
16.5. – 15:00
23.5. – 14:30
30.5. – 17:00
6.6. – 14:30
13.6. – 17:00
20.6. – 14:30
27.6. – 17:00

Hostomice - Oldřichov „B“
Rtyně - Hostomice
Hostomice - Hrobčice
Kostomlaty - Hostomice
Hostomice - Novosedlice
Trnovany - Hostomice
Hostomice - Proboštov „B“
Hostomice - Unčín
Zabrušany - Hostomice
Hostomice - Ledvice „B“
Sobědruhy - Hostomice
Hostomice - Háj
Kladruby - Hostomice
Hostomice – Srbice „B“
Ohníč - Hostomice

II. třída mladších žáků
29.3. – 13:00
4.4. – 10:00
12.4. – 09:00
18.4. – 10:00
25.4. – 10:00
3.5. – 09:00
9.5. – 10:00
17.5. – 11:00
23.10. – 10:00
31.5. – 09:00
6.6. – 10:00
14.6. – 09:00
20.6. – 10:00

1 FC Dubí - Hostomice
Hostomice - Lom
Meziboří - Hostomice
Hostomice - Novosedlice
Chlumec - Hostomice
Kopisty - Hostomice
Hostomice - Oldřichov
Soběchleby - Hostomice
Hostomice - Košťany
Duchcov - Hostomice
Hostomice - Osek
Trnovany - Hostomice
Hostomice – Mostecký FK „B“

Na fotbalovém hřišti bylo na podzim opraveno oplocení u silnice v ul. Jiráskova, kde byla provedena oprava fotbalové tribuny. Dále byla započata oprava klubovny, kde se roztrhlo zdivo a
bylo vidět již skrz něj. Dětem se dělají nové lavice na sezení, aby měly již dokončenou kabinu.
V neposlední řadě budou natřeny fotbalové brány a zábradlí na hřišti.
Za vedení FK Hostomice - Martin Vlček
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Labutě na hostomickém oprámu
Před Vánocemi se na vodní ploše u bývalé
sklárny usídlil pár labutí. Obyvatelé Hostomic
je chodili obdivovat a také krmit. Poté se
k nim přidaly další tři mladé labutě. Jaké však
bylo naše zklamání, když začátkem ledna byl
úřad městyse upozorněn na zranění jedné
z nich. Držela se u břehu, stranou od ostatních, nepřijímala potravu a měla divně zkroucený krk. Za asistence našich hasičů a městské

policie z Bíliny byla odchycena a odvezena do
záchranné stanice Falco Litoměřice. První informace o jejím zdravotním stavu jsme získali
hned druhý den a nebyly moc příznivé. Labuť
se však projevila jako velká bojovnice. Po
ošetření a léčbě se za pár dnů zotavila natolik,
že mohla být vypuštěna zpět do volné přírody.
V současné době se na oprámu vyskytuje jen
jediná labuť.

Hostomičtí bobři
V lednu loňského roku jsme vás informovali o výskytu bobrů na katastrálním území Hostomic.
O tom, že se jim u nás zalíbilo, svědčí i fotografie z letošního února, ze které je patrné, že se
mají čile k světu.

Březen 2015

www.hostomice.eu

strana 12

B LA H O P Ř Á N Í
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří oslaví v 1. čtvrtletí nového
roku své životní jubileum a přejeme jim hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti.
v dubnu:
paní Jarmile Vykoukové - 84 let
paní Jaroslavě Vlčkové - 78 let
panu Rudolfu Zaťkovi - 74 let
paní Kristě Mackové - 73 let
paní Olze Wíznerové - 72 let
v květnu:
paní Ireně Hronovské - 86 let
paní Evě Beránkové - 82 let
panu Jiřímu Fiřtíkovi - 81 let
paní Anně Jarošové - 80 let
panu Bohumilu Kruntovi - 79 let
paní Janě Rostové - 79 let
paní Máje Pospíšilové - 74 let
paní Margitě Rödlové - 72 let
paní Jaromíře Sunkovské - 72 let
panu Jaroslavu Cmíralovi - 72 let
panu Jindřichu Krejčímu - 72 let

v červnu:
paní Josefě Dohnalové - 83 let
panu Josefu Pospíšilovi - 76 let
paní Drahomíře Jirsové - 75 let
panu Bedřichu Kieswetterovi - 74 let
panu Pavlu Ullmannovi - 73 let
paní Věrušce Škorvagové - 71 let
paní Věře Häuslerové - 71 let
panu Josefu Soukupovi - 71 let
Dne 21. 3. 2015 se dožívá bývalý občan Hostomic pan Jaroslav Sekyra 88 let. Pan Sekyra byl autorem a tvůrcem dětských atrakcí
"na Skalce", které byly ve své době velmi
navštěvované dětmi z celého okolí. Přejeme
touto cestou oslavenci hodně zdraví a štěstí
do dalších let.

Vítáme do života nové občánky Hostomic a přejeme jim krásný a spokojený život.
v únoru - Viktorie Klára Pribilincová
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 2015.
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.

