ZÁŘÍ 2015
Ročník pátý

ZDARMA

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jsem velmi rád, že vás mohu opět přivítat na
stránkách našeho zpravodaje.
1. září jsem v naší škole přivítal prvňáčky. Letos se otevřely dvě první třídy, které jsou svým
vybavením opravdu na vysoké úrovni. Přispěl
k tomu nejen nový nábytek, ale i plastová okna, která byla během prázdnin vyměněna.
Mým přáním by byla i nová omítka na staré
budově školy, ale vše je otázka peněz. Nicméně věřím, že i toto se nám někdy podaří.
Jistě jste si všimli, že se opravují i některé domy soukromníků a tím naše obec dostává pěkný vzhled, což mne velmi těší. Na druhou stranu mne však trápí spousta jiných nešvarů. Například neustále musíme odstraňovat
z prostoru okolo ohrady s kontejnerem materiál, který sem navozili nezodpovědní občané a
opravdu sem nepatří. Na tomto místě je možno
ukládat pouze bioodpad a to do přistaveného
kontejneru. Budeme nuceni uklizený prostor
monitorovat tzv. „fotopastí“ a případné hříšní-

Dalším bolavým místem je malá účast našich
občanů na kulturních akcích, které pro ně připravujeme. Pořádání těchto akcí stojí městys
nejenom dost peněz, ale i obětavou práci několika zastupitelů, kteří je organizují. Myslím
si, že by lidé neměli čekat na to, co pro ně
druzí vymyslí, ale projevit i vlastní iniciativu
tak, jak to již funguje v několika okolních
obcích.
V této souvislosti bych rád poděkoval našemu FK za uspořádání fotbalového turnaje
„Memoriál Václava Zieglera“, který určitou
dobu stagnoval a který, jak doufám, bude
v následujících letech pokračovat. Také naši
dobrovolní hasiči si zasluhují poděkování za
příkladnou reprezentaci. Výsledky, kterých
dosahují děti i soutěžní družstva dospělých
jsou velmi dobré a určitě povzbuzující do další činnosti.
Závěrem mi dovolte vás pozvat na všechny
akce, které se budou ještě v tomto roce konat.

ky pak postihovat za vytváření černé skládky.
Ivan Holata
I
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Informace občanům
Bioodpad ze zahrádek

Sběr odpadu

Veškerý bioodpad ze zahrádek a parků je nutné
ukládat do kontejneru, který je přistaven
v blízkosti kontejneru na směsný komunální
odpad. Nachází se u oprámu vedle sběrny. Tento kontejner je přístupný 24 hodin denně.

Městys Hostomice ve spolupráci se společností Marius Pedersen nabízí občanům Hostomic
bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Tato akce se uskuteční v sobotu
7. listopadu 2015 dle stanoveného harmonogramu.

Pomoc občanům
poradenskou činnost v oboru nemovitostí
realitní činnost
administrativní a hospodářskou činnost
nabízí paní Jana Vršková každou středu od
7 do 14 hodin v kanceláři Úřadu městyse Hostomice, e-mail: jana.vrskova@email.cz, tel.
732 522 103




 ulice Palackého x Jiráskova 12,00 - 12,10 hod.
 ulice Čapkova (na točně)
12,15 - 12,25 hod.
 ulice Vrbenského (u zub. střediska)

12,30 - 12,40 hod.
 ulice Havlíčkova (u kontejnerů)

12,45 - 12,55 hod.
 ulice Husova (točna)
13,00 - 13,10 hod.
 Školní náměstí (u garáží)
13,15 - 13,25 hod.
 ulice Duchcovská (u kontejnerů)
 ulice Ferrerova (u nádraží)

13,30 - 13,40 hod.
13,50 - 14,15 hod.

Přijímány budou následující druhy odpadů
- léky, masti, roztoky, zbytky starých barev, všechny druhy baterií, olejové filtry,
domácí chemikálie, zářivky, motorové oleje, zaolejované předměty, vyřazené zařízení, pneumatiky z osobních vozů a kovy.

Odpovědi na fotohádanku
Místní knihovna
Knihovna byla po dobu letních prázdnin uzavřena. Důvodem byla nejen dovolená knihovnice, ale i výměna oken, následné malování a
úklid. Nyní už je vše při starém a knihovna je
opět v provozu. Přivítá vás nejen hezké prostředí, ale i řada nových knih a časopisů. Přijďte si
vybrat zajímavé čtení na přicházející podzimní
odpoledne a večery. Otevřeno máme každé
pondělí a čtvrtek od 15 do 17 hodin. Pokud
nevlastníte počítač s připojením na internet,
můžete této služby u nás využít. Potřebné materiály si zde můžete za malý poplatek i vytisknout či nakopírovat.
Těší se na vás Jana Holatová

Na minulou fotohádanku správně odpověděla
paní Ladislava Večeřová z Husovy ulice.
Jsme velmi rádi, že se naší redakci ozývají i
bývalí obyvatelé Hostomic, kteří náš zpravodaj pravidelně čtou. V červenci nám napsala
paní Hana Podroužková (rozená Hyklová),
která nyní žije v Praze 7. Kromě správné odpovědi nám sdělila i to, že velmi ráda vzpomíná na svá krásná mladá léta prožitá zde
v Hostomicích v letech 1953 - 1966. Nenechá
si ujít jediné číslo našeho časopisu, nesmírně
se jí líbí. Přeje naší redakci, zastupitelům i
všem občanům kromě stálého zdraví, aby se
vzájemně podporovali, radovali se i z mála a
považovali svou obec za to nejlepší místo, kde
žijí. Za takové přání velmi děkujeme a přejeme paní Podroužkové, aby se i ona těšila dobrému zdraví, měla radost ze života a nadále
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Sbor dobrovolných hasičů Hostomice
Po skončení školy nastaly prázdniny i našim
mladým hasičům. Tréninky začaly již koncem
srpna, jelikož jsme se museli připravit na Memoriál Václavy Fellerové. Konal se v sobotu
12. září. Jednalo se o 27. ročník této soutěže,
které se zúčastnilo 13 družstev dětí teplického
okresu. V přípravkách se našim nejmenším velmi dařilo a soutěž vyhráli. Družstvo mladších
žáků skončilo na pěkném 3. místě. Týden předtím, tedy 5. září, se naše ženy zúčastnily Memoriálu Václava Nejedlého v Krupce. Zároveň
zde probíhala i soutěž o pohár primátora Kubery v požárním útoku. Družstvo žen dosáhlo vynikajícího úspěchu. Obě soutěže totiž vyhrálo!
Zahanbit se nenechali ani naši muži.

Ti v Memoriálu Václava Nejedlého obsadili 3.
místo. V soutěži o pohár primátora Kubery se
jim již tolik nevedlo. Bohužel, útok nedokončili. Nezahálela ani naše výjezdová jednotka,
která v době prázdnin měla několik výjezdů,
ale hlavně pomáhala při likvidaci jehličnanů
napadených mšicí smrkovou.

Oplocení dětského hřiště
V červenci bylo dokončeno oplocení našeho dětského hřiště a zároveň byly osazeny nové hrací
prvky. Městys se tak neustále snaží tyto prostory zlepšovat, ale i chránit. Apelujeme proto na
všechny občany, kteří sem doprovázejí své ratolesti, aby si více všímali chování některých skupinek a jedinců, jejichž chování je v rozporu s provozním řádem. Nebojte se je upozornit na nevhodné chování a na dodržování těchto pravidel! Platí přece pro každého!
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Soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu
Představujeme vám tři vítěze letošní letní soutěže, kterou jsme vyhlásili v minulém čísle našeho zpravodaje. Dle našeho názoru má krásně
rozkvetlý balkón rodina Bečákova mladší
z Husovy ulice, nejrozkvetlejší okno má rodina
Lískova též z Husovy ulice a rodina Kučerova
z ulice Vrbenského.
Všem vítězům blahopřejeme!

Mateřská škola
Na konci letních prázdnin jsme se slavnostně
rozloučili s budoucími školáky. Popřáli jsme
jim i rodičům mnoho snahy, zdaru, trpělivosti,
porozumění a vzájemné důvěry. Děti si odnesly
hezkou vzpomínku na mateřskou školu a malý
dárek. Tak držíme palce, prvňáčci! S novým
školním rokem jsme v mateřské škole přivítali
nové kamarády. Seznámili jsme je s prostory
školy, pravidly a s ostatními dětmi. Tentokrát
se loučení s rodiči obešlo téměř bez pláče.

Budeme spolu celý rok nazvaný „Ruku v ruce
s kamarády, poznávám svět co je tady“ poznávat, vnímat, prozkoumávat, experimentovat a
převážně si hrát, protože hra je stěžejní metodou naší výchovy a vzdělávání.
Máme naplánované zajímavé akce pro děti –
3D bludiště v Oseku, malá farma v Chlumci,
obora ve Mstišově, ZOO v Chomutově a Planetárium v Teplicích.

Provoz MŠ:

6,00 – 16,00 hodin

Úplata za vzdělávání:
Stravné:

200,-Kč
29,-Kč na den
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IV. HOSTOMICKEJ STRNAD
V sobotu 5. 9. 2015 se u nás uskutečnil již
čtvrtý ročník „festiválku“ country muziky Hostomickej strnad. Oproti předchozím letům
proběhl tento ročník pod širým nebem. Hlavním důvodem této změny je špatný technický
stav budovy sokolovny. K poslechu, ale i
k tanci, se hrálo před hasičskou zbrojnicí. Již
v pátek se zde postavilo pódium a připravila
místa k sezení pro diváky. Během odpoledne
se zde vystřídalo celkem šest kapel. Jako první
Následovala mostecká Karolína a po nich
vystoupily Brusinky ze Srbic.
Sosna z Mikulova. Dalším účinkujícím byl
duchcovský Orel, nově se představila Monča
& Rodeo z Ústí nad Labem. Na závěr podařeného programu zahrála skupina Stařenky. Celým pořadem provázel pan Koláček alias Kolda. K dispozici byl i stánek s občerstvením,
který kromě nápojů nabízel i grilované klobásy a maso. Letošní „Strnad“ nás přesvědčil
o tom, že se i pod širým nebem dají akce tohoto typu pořádat. Přáli bychom si však větší
zájem ze strany místních občanů.

Plánované kulturní akce
Vážení spoluobčané,
skončilo léto, doba dovolených a prázdnin a
my se plni energie vrháme do práce, která před
námi je. Každodenní starosti vám chceme alespoň trochu zpříjemnit kulturními událostmi
plánovanými do konce tohoto roku. Po úspěšné akci Hostomickej strnad, která se konala 5.
září, se v sobotu 3. října sejdeme na Husově
vrchu na tradiční Drakiádě. Těšíme se na draky ručně vyrobené i na ty koupené a zkusíme
objednat i vítr. Přesto, že nemůžeme užívat
sokolovnu, nechceme důchodce připravit o
jejich Setkání seniorů. Uskuteční se 17. října
od 14 hodin v klubovně hasičské zbrojnice.
K tanci i k poslechu bude hrát Malá dechová
hudba z Chomutova. Na středu 11. listopadu,
kdy slaví svátek všichni Martinové, projde
Hostomicemi lampionový průvod zakončený
na dětském hřišti. Zde si děti opečou buřty a
dospělí mohou ochutnat Svatomartinské víno.

Před první adventní nedělí, tedy v sobotu 28.
listopadu, rozsvítíme na náměstí vánoční
strom. Tento den bychom chtěli pojmout úplně jinak než doposud. Nechte se překvapit a
dorazte odpoledne na náměstí v Hostomicích!
Hezký a barevný podzim vám přeje za všechny, co se podílejí na kultuře,
Lenka Matoušková

3. října - Drakiáda
17. října - Setkání seniorů
11. listopadu - lampionový průvod
28. listopadu - rozsvícení vánočního
stromu
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Základní škola
Vážení spoluobčané!
Dva měsíce letních prázdnin uběhly jako voda
a děti se vrátily do školy. Nastoupili noví žáci
do dvou prvních tříd, a tak jako každý rok, odešli loňští deváťáci. Tedy normální koloběh života. Děti nám stárnou, ale my dospěláci pouze
„zrajeme“, že? Co je ale podstatné, pro řadu
rodičů je zahájení školního roku tak trochu vysvobozením od starostí, co s volným časem
svých dětí. Sami pak zažívají to, s čím se my
zabýváme denně, ale s podstatně větším počtem dětí ve třídě. A to je určitá zodpovědnost,
respekt k druhým, respekt k daným pravidlům.
Proto je třeba se školou vašich dětí opravdu
spolupracovat a vyučujícím důvěřovat. Vše co
dělají, dělají v dobré víře, že z vašich dětí vyrostou krásní, vzdělaní lidé, kteří se
v budoucnosti dobře uplatní na trhu práce.
Během letních prázdnin jsme pokračovali ve
vylepšování školního prostředí. Malovaly se
některé místnosti, ve staré budově se vyměnila
okna na čelní straně budovy, v jedné první třídě
a ve školní družině.

Pro prvňáčky jsme připravili jednu kompletně
novou třídu, tzn. nová okna, světla, lino, tabule,
židle, stoly a nábytek. Ještě v letošním roce nás
pak čeká výměna oken v poslední kmenové
třídě. Interiérové prostředí na staré budově je
dnes na vynikající úrovni. Zbývá nám ještě pár
věcí obnovit, jako např. lina a nábytek ve cvičné kuchyňce, lino v učebně MULTI, výměna
okének na WC, vchodové dveře. Postupně budeme také pokračovat ve výměně lina ve třídách nové budovy a malování tří tříd.

Vidíte, že jsme tedy po dobu prázdnin nezaháleli, ale pečlivě připravovali podmínky pro naše děti tak, aby se jim u nás nejen líbilo, ale
aby v souvislosti s vylepšováním prostředí
zlepšovaly i svůj přístup ke vzdělávání. Uděláme vše, co bude v našich silách, aby to tak bylo.
A ještě jedna novinka. Od nového školního
roku jsme změnili vchod do školní družiny a
od 14. září 2015 jsme zakázali vjezd do dvora
autům bez povolení. Je to rozhodnutí, které
souvisí s bezpečností dětí pohybujících se na
dvoře a také z důvodu problematického stavu
betonového podkladu dvora. Tento stav řešíme
s naším zřizovatelem, městysem Hostomice.
Přál bych si, aby všichni občané Hostomic,
Ledvic, Světce, Ohníče a ostatních obcí, považovali školu za centrum vzdělávání, které je
tady pro žáky naší školy a zároveň pro vás.
Rovněž víme, že bez vás, zejména rodičů našich dětí, tedy bez vaší pomoci, bude cesta
k cíli složitější.
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Hostomický „Ekologický projekt“ MŠ a ZŠ Hostomice
Dne 18. 9. 2015 proběhl v Mateřské škole
Hostomice a v Základní škole Čestmíra Císaře
Hostomice „Ekologický projekt“, který přímo
navazuje na vzdělávací programy těchto škol.
Všechny děti byly postupně vybaveny informacemi o tom, že jsou vlastně součástí přírody, tedy prostředí, ve kterém všichni společně
žijeme, a o které je třeba se starat, abychom
žili kvalitní život a neprodírali se hromadami
odpadků a špíny. Příroda si umí poradit
s různým odpadem, ale délka rozpadu např.
plastové lahve je cca 150 let. Těchto lahví se
vyprodukuje za jeden rok, jenom v České republice, okolo 200 000 000 kusů… Myslíme
si, že naprostá většina dětí byla vtažena do tohoto programu již předem zmíněnými informacemi. Po patřičném proškolení o bezpečnosti
při takovéto akci děti po skupinách vyrazily do
terénu na předem určená místa. Počasí nám
poměrně přálo. Bylo sice mokro, ale bylo

polojasno. Někteří vše zvládli na velikou
„jedničku“. Pro nás pak bylo velmi zajímavé
sledovat reakce a chování dětí na tento projekt.
Řada dětí nás velmi příjemně překvapila. Na
druhou stranu musíme konstatovat, že se
zejména mezi staršími dětmi ZŠ našli i takoví
jedinci, kteří sběr odpadu na základě názoru
svých rodičů odmítali. Ale to je věcí těchto
rodin a sami rodiče v budoucnu sklidí „plody
svého postoje k fyzické práci svých dětí“. Kromě jiného pak jejich děti vlastně vyjádřily negativní vztah ke škole, k vzdělávacímu programu školy a potažmo i ke spolužákům. Věříme,
že při dalších podobných akcích se to změní.
My se na to už nyní těšíme!
Závěrem chceme všem poděkovat za záslužný
čin, který se odehrál pod záštitou městyse Hostomice, zastoupeným panem starostou Ivanem
Holatou.
Mirka Jelínková, ředitelka MŠ

Výměna oken na staré školní budově
O tom, že zateplení naší školy bylo správným
krokem, se přesvědčujeme dnes a denně.
Z uspořených finančních prostředků se škola
vybavuje novým nábytkem a moderními učebními pomůckami, ale finance ještě zbývají i na
zlepšování technického stavu staré školní budovy. Proto byla během letních prázdnin vyměněna okna nejen na čelní stěně staré školní
budovy, ale i ve školní družině a v jedné první
třídě. Hlavním důvodem byl únik tepla
v zimních měsících. V tomto trendu chceme
pokračovat, aby během pár let měla stará školní budova všechna okna a dveře nové.

Oprava věžičky
Po zjištění havarijního stavu oplechování a krytiny na
věžičce staré školní
budovy se v červenci započalo s její
opravou. Tuto nutnou rekonstrukci
provedla firma pana
Hynka z Křemýže
ve velmi krátké době a v nejvyšší kvalitě.
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Fotbalový klub Hostomice
Během jarní části se umístil klub dospělých na
13. místě ze 16 mužstev a tím se podařilo splnit prvořadý úkol a nespadnout do tzv. pralesní ligy. V současné době je na sezónu 201516 připraveno hrát 27 hráčů za dospělé.

Mladší žáci se v této sezóně umístili až na
předposledním místě s 15 body, když pouze
4x vyhráli a 2x remizovali. Současnými trenéry byl vyhlášen nejlepší hráč mužstva
mladších žáků. Stal se jím brankář David Zeman, který za vítězství obdržel pěknou cenu –
fotbalový míč. Děti se dále 27. 6. 2015 zúčastnily turnaje mladších žáků v Oseku, kde
se ale umístily až na posledním místě z 8 klu-

V průběhu jara došlo k opravě klubovny, bylo
natřeno zábradlí, obložena a vymalována koupelna hostů, dokončeny opravy v kabině dětí,
vyměněny trubky k zavlažování hřiště a i nadále jsou prováděny drobné úpravy v celém
areálu.

V letošním roce se ještě musí opravit střecha
na garážích, neboť sem zatéká. Dále se pokusíme za výpomoci HZS Teplice a dobrovolných hasičů Hostomice vyrovnat terén za zadní brankou, aby se mohl využívat pro trénování fotbalistů, ale i hasičů.
Děti trénují každé úterý a čtvrtek vždy od
16:00 přibližně do 18:00 hod. Novým hlavním
trenérem je Jiří Pospíšil. Dále mu vypomáhají
Pavel Pospíšil, Jaromír Kůrka, David Šanda a
Marcela Zieglerová, kterým tímto děkuji za
kladný přístup k žádosti o trénování. Samozřejmě, že bychom rádi přivítali další dospělé
a hlavně rodiče hrajících dětí, kteří by s trénováním vypomáhali.

Do sezóny 2015-16 byli přihlášeni mladší
žáci a dospělí. Chtěli jsme přihlásit i starou
gardu, ale z důvodu malého zájmu ostatních
klubů soutěž staré gardy nebude.
V sobotu 27. 6. 2015 se konala valná hromada FK Hostomice, kde bylo zvoleno nové vedení. Předseda - Martin Vlček, sekretář – Radek Kolář, členové - Zdeněk Hasal, Marek
Levý a Jiří Pospíšil.

Dospělí odehráli během léta celkem 3 přátelské zápasy - Hostomice : Kladruby - 7 : 2 , Bílina
(ml. dorost) : Hostomice - 0 : 9 , Hostomice : Ohníč - 2 : 4
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MEMORIÁL Václava Zieglera
V sobotu 15. 8. 2015 od 9:00 hod. se odehrál na
fotbalovém hřišti první obnovený Memoriál
Václava Zieglera, kde se tým z Hostomic umístil
na krásném prvním místě.

Hostomice : Kostomlaty p. M. => 2 : 2
(penalty 3 : 2)
Kladruby : Osek => 0 : 7
utkání o 3. a 4. místo:
Kostomlaty p. M. : Kladruby = > 8 : 0
utkání o 1. a 2. místo:
Hostomice : Osek = > 7 : 3

Mistrovské zápasy mladších žáků
3.10.- 10:00

SO

11.10. - 13:00 NE

Hostomice - Proboštov

Hostomice

Dubí - Hostomice

Dubí-Bystřice

17.10. - 10:00 SO Hostomice - Mostecký FK

Hostomice

24.10. - 10:00 SO

Soběchleby - Hostomice

Soběchleby

31.10. - 10:00 SO

Hostomice - Hrobčice

Hostomice

Kopisty - Hostomice

Kopisty

7.11. - 14:00

SO

Mistrovské zápasy dospělých
4.10. - 10:15 NE Proboštov "B" - Hostomice Proboštov
10.10. - 14:30 SO

Hostomice - Modlany "B"

Hostomice

17.10. - 14:00 SO

Hrobčice - Hostomice

Hrobčice

24.10. - 14:30 SO

Hostomice - Sobědruhy

Hostomice

28.10. - 10:00 ST

Hostomice - Háj

Hostomice

31.10. - 14:30 SO

Novosedlice - Hostomice

Novosedli-

Srbice "B"- Hostomice

Srbice

7.11.- 11:00

SO

V neposlední řadě chce celý fotbalový klub
poděkovat městysi Hostomice, obci Světec,
lékárně Medea, barvy laky Zíta Petr, Edgewell Modlany, STAVOREN Jan Taška,
Ideal Standard Teplice, HET Ohníč, SKATT
Ohníč, Miroslavu Lászlovi, Jaroslavu Mocovi, Janu Taškovi, Jiřímu Pospíšilovi, Markovi Levému a i všem ostatním, kteří vypomohli s fungováním a opravami našeho klubového stánku.
Martin Vlček
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Historie hostomické sklárny
Přesné datum založení sklárny v Hostomicích
není známo. Dokonce se uvádí tři letopočty,
rok 1864, 1884 a rok 1894. Obecně se traduje,
že sklárna Hostomice nad Bílinou byla založena plzeňskými podnikateli Svátkem a Kopeckým, a že vyráběla ploché sklo (okenní) ručním způsobem tj. foukáním skleněných válců
s následným „vyžehlením“ v rovnací peci do
konečného tvaru tabule. Sklo obalové (lahve)
se vyráběly rovněž ručním způsobem. Sklárna
neměla pevné vedení a dostávala se do potíží
různého charakteru. Její majitelé jakoby neměli o ni prvořadý zájem, a tak neutěšený provoz sklárny dospěl až ke konkurznímu řízení.
Rok 1883 je pro Teplicko velmi významný
z hlediska nástupu nových trendů ve sklářském podnikání. Na scénu vstupuje inženýr
Max Mühlig, zkušený sklářský odborník se
svou manželkou Marií, která, jako „šedá eminence“, řídí a střeží osudy svého manžela a
dvou synů- Josefa Maxe a Antona, kteří se
vypracují na přední kapitány našeho sklářského průmyslu! Když se v té době Max Mühlig
dověděl, že sklárna Hostomice je
v konkurzním řízení a je na prodej, nezaváhal
a v roce 1899 přešla sklárna do jeho majetku.
Je zajímavé, že v rodinné řadě to byl již Josef
Max Mühlig, který jako první navrhl svým
rodičům a bratru Antonovi zakoupit sklárnu
Hostomice a rozšířit její výrobu lahví, ačkoli
s výrobou obalového skla neměli žádných
zkušeností. Postupovali proto opatrně. Bratři
Mühligové, kteří postupně přebírali řízení
skláren od svého stárnoucího otce Maxe Mühliga, rozšířili během několika let výrobu lahví
nasazením poloautomatických tvarovacích
strojů typu Severin.

Uvádí se, že v roce 1906 měla sklárna Hostomice 5 vanových pecí, 54 ručních dílen na výrobu lahví a 4 poloautomatické stroje Severin,
a že roční výrobní kapacita sklárny Hostomice
činila 17 mil. kusů lahví. V roce 1913 měla
sklárna již 7 vanových pecí s 38 dílnami pro
ruční výrobu lahví a 9 poloautomatických strojů Severin. Je až neuvěřitelné, že v té době měla sklárna Hostomice 1400 zaměstnanců
s roční kapacitou výroby 24 mil. kusů lahví.
K tomu třeba poznamenat, že ruční výroba lahví vyžadovala značný počet sklářů a jejich pomocníků, a že se s tímto stavem setkáváme
všude v ruční výrobě lahví. Proto byla na začátku 20. století snaha všech velkých podnikatelů zavádět automatické tvarovací stroje, především americké typu OWENS, na výrobu
lahví. V roce 1906 se podařilo za součinnosti
České UNION banky v Praze založit
„Obchodní společnost spojených rakouských
tabuláren“ se sídlem v Praze. Vedením této
nové organizace byl pověřen syn Maxe Mühliga – Anton Mühlig. Zanedlouho byla založena
v roce 1908 stejná společnost pro lahvářský
sektor a to pod vedením opět Antona Mühliga.
Do kartelu plochého skla byly začleněny sklárny Řetenice, Hostomice n/B, Lesní Brána,
Dolní Rychnov a Oloví. Do kartelu lahvářského byly začleněny sklárny Hostomice n/B, Ústí n/ L a Nové Sedlo.
Zajímavá poznámka: zavedením automatických tvarovacích strojů se roční kapacita sklárny, co do počtu vyrobených kusů lahví, o mnoho nezvýšila! Naproti tomu rapidně klesl počet
manuálních pracovníků, kterým tvarovací stroje (automaty) doslova vzaly práci.
(z materiálu Ing. Julia Broula)
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B LA H O P Ř Á N Í
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří oslaví ve 4. čtvrtletí tohoto
roku své životní jubileum a přejeme jim hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti.
v říjnu:
panu Miroslavu Bečákovi - 71 let
paní Věře Klikové - 73 let
panu Miroslavu Jarošovi - 86 let
paní Alžbětě Siposové - 91 let
panu Petru Blaidovi - 75 let
panu Vladimíru Kučerovi - 76 let
paní Jaroslavě Macháčkové - 75 let

v prosinci:
paní Margitě Podoubské - 83 let
paní Vlastě Šlajsové - 82 let
panu Jiřímu Hudovi - 70 let
paní Jarmile Mocové - 76 let
paní Evě Hasalové - 76 let
paní Ludmile Krpálkové - 77 let
paní Leopoldině Hoškové - 71 let

v listopadu:
panu Mikuláši Katreničovi - 71 let
paní Ireně Zaťkové - 76 let
paní Emílii Hudecové - 79 let
paní Jiřině Krejčové - 71 let
Vítáme do života nové občánky Hostomic
a přejeme jim krásný a spokojený život.
květen - Aneta Haišová

Anna Rulfová
srpen - Marie Hrůnková

Rozmary přírody
To, že si příroda občas dělá, co chce, dokazuje snímek pořízený 19. září 2015
v Čapkově ulici. Je na něm zachycen rozkvetlý ovocný strom a pod ním spadané zralé plody.
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. prosince 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.
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