BŘEZEN 2014
Ročník čtvrtý

ZDARMA

Vážení spoluobčané,
po třech měsících se opět setkáváme na stránkách našeho zpravodaje. Po letošní velmi mírné
zimě, která pro nás znamenala mimo jiné i nízké náklady na údržbu chodníků a místních komunikací, se ke slovu přihlásilo jaro. Přišlo opravdu brzy, vždyť na Husově vrchu již začal kvést
hlaváček jarní - naše chráněná rostlina, která rozkvétá většinou až v druhé polovině dubna.
S příchodem jarního období můžeme začít s různými stavebními pracemi. Například
s rekonstrukcí vodovodního řádu v Husově ulici, s celkovou opravou střechy na kabinách fotbalového klubu nebo s demolicí staré „hasičárny“ v Mlýnské ulici.
Z kulturních akcí, které se pro vás připravují, bych chtěl vyzdvihnout oslavy 50. výročí zahájení
provozu nové školní budovy a oslavy 80. výročí založení českého dobrovolného sboru hasičů
v Hostomicích. Příprava a organizace těchto akcí bude dosti náročná a městys se bude snažit
oběma pořadatelům pomoci.
V květnu nás čekají volby do Evropského parlamentu. Konají se ve dnech 23. a 24. května ve
volební místnosti Úřadu městyse Hostomice.
Dovolte mi, abych našim pedagogům u příležitosti Dne učitelů poděkoval za jejich náročnou
práci. Přeji jim k jejich svátku vše nejlepší, dobré a poslušné žáky a též pevné nervy.
Na závěr svého slova vám přeji vše nejlepší, pevné zdraví a hodně optimismu. Užívejte si
plnými doušky první jarní dny.
Ivan Holata - starosta městyse

Březen 2014

www.hostomice.eu

Zpráva z 22. zasedání zastupitelstva
22. zasedání zastupitelstva – 16. 12. 2013
Přítomno 13 členů ZM
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 zapisovatele a ověřovatele zápisu
 program 22. zasedání ZM
 zprávu o činnosti RM za uplynulé období
 rozpočtovou změnu č.6 ve výši 4 970 000,Kč
 rozpočet na rok 2014 ve výši 16 831 000,Kč, přebytek
 ve výši 1 200 000,- bude použit na splátku
úvěru
 rozpočtový výhled městyse Hostomice na
rok 2015 – 2017
 plán kontrolního výboru na rok 2014
 plán finančního výboru na rok 2014
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prodej pozemku p.č. 154/5 p. Brejchovi
zprávu o prodeji obecních domů obálkovou
metodou
Čapkova 152, Jan Kuchár, 560 000,- Kč
Vrbenského 155, Vavřičková Miroslava,
476 000,- Kč
Vrbenského 131, Tonková Petra, 616 000,Kč
založení spořícího účtu u Oberbanky – uložení peněz z prodeje domů
odměny členům zastupitelstva, starostovi a
místostarostovi
zrušení pravidel na prodej stavebních parcel
– nový OZ
prodej pozemku 278/8 p. Wágnerovi do přímého vlastnictví
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
informaci starosty o fungování ordinace obvodního lékaře v dalším období

Za kvalitu vody z veřejného vodovodu ručíme
(informace SčVK určené městům a obcím)

Na mnoha místech v rámci provozovaného
území společnosti SčVK se ve schránkách zákazníků objevují letáky nabízející rozbory pitné vody. Domácnosti zákazníků severočeského
regionu navštěvují dealeři nabízející filtry na
úpravu vody. Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že nabízené služby nejsou nutné pro dosažení kvalitní pitné vody. Není tedy třeba si tuto službu objednat a platit za ni. Informace,
které podávají dealeři filtrů o vodě
z kohoutku, jsou vymyšlené a zavádějící.
Buďte obezřetní při návštěvě dealera filtrů
v domácnosti. Jak uvedla tisková mluvčí společnosti Severočeské vodovody a kanalizace,
a.s. Iveta Kardianová na telefonní centrum
společnosti se obrací čím dál více zákazníků
Ústeckého i Libereckého kraje, které navštívili dealeři filtrů a dávali jim informace o nekvalitní pitné vodě z kohoutku. „Vynalézavost
dealerů nezná meze,“ uvedla dále Kardianová, „volala k nám do společnosti paní z Ústí
nad Labem, kterou navštívili obchodníci
s filtry, ale představili se jako pracovníci vodáren odebírající vzorky vody. Po odběru vody
z kohoutku trvali na tom, že paní musí podepsat dokument o odběru vody, aby se mohl
udělat rozbor. Po odchodu pracovníků paní
zjistila, že podepsala kupní smlouvu na filtr.“

Jste-li napojeni na veřejný vodovodní řad, Váš
dodavatel pitné vody, společnost Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s., (SčVK), dodává
pitnou vodu dle požadavků platné legislativy vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a
četnost a rozsah kontroly pitné vody. Zodpovídá za to, že ve Vašich domácnostech, z Vašich
vodovodních kohoutků teče kvalitní, zdraví
nezávadná pitná voda. Kontrola dodávané pitné vody je prováděna pravidelně dle programu
kontroly příslušného roku, který schvaluje
Krajská hygienická stanice. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ručí svým
zákazníkům za kvalitu dodávané pitné vody.
Chceme Vás ubezpečit, že dodávaná pitná voda odpovídá ve všech stanovených ukazatelích
platné legislativě. V případě změny kvality
pitné vody Vás o této skutečnosti včas informujeme.
„Vzhledem k nárůstu telefonátů podvedených
zákazníků apelujeme tímto na všechny obyvatele Ústeckého a Libereckého kraje, aby byli
obezřetní a informace o kvalitě pitné vody si
zjistili přímo u nás – dodavatele pitné vody na
telefonním čísle 840111111,“ dodala Kardianová.
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Vandalismus

Odpady

22. února 2014 došlo k poškození informační
tabule o přírodní památce Husův vrch, která se
nachází na konci Husovy ulice. Z jakého důvodu musí někteří lidé ničit věci, které jsou ostatním ku prospěchu, nevíme. Je to zarážející a
smutné.

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční
v sobotu 17. 5. 2014.
Nebezpečný odpad je takový druh odpadu,
který se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo
při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí. Nelze s ním proto nakládat jako např. se
smíšeným komunálním odpadem nebo odpadem určeným k běžné recyklaci. Nelze ho
tedy ukládat do otevřených skládek, ani spalovat v běžných spalovnách. Likviduje se buď
ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů, nebo se dále recykluje ve specializovaných firmách. Mezi nebezpečný odpad patří:
syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, elektrické baterie, autobaterie, oleje,
tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty, kyseliny, louhy, lepidla, pryskyřice,
zdravotnický materiál (znečištěné obvazy,
jehly apod.), tiskařské barvy, tonery, inkousty, chladničky a mrazáky obsahující freony,
obrazovky, těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť.
Stanoviště:
 Palackého, Jiráskova
12,00 - 12,10
 Čapkova - točna
12,15 - 12,25
 Vrbenského - zubař
12,30 - 12,40
 Havlíčkova - u trati
12,45 - 12,55
 Duchcovská - kolonie
13,00 - 13,10
 Husova - točna
13,15 - 13,25
 Školní nám. - u kontejnerů 13,30 - 13,40
Prosíme občany, aby na uvedená stanoviště
nedávali věci, které mezi nebezpečný odpad nepatří! Tyto předměty tam zůstanou a
budou je muset uklidit naši pracovníci VPP
na úkor jiné práce. Tři kontejnery na odvoz
komunálního odpadu budou přistaveny ve
dnech 30. 5. až 2. 6. 2014 v ohradě u sběrny.
Ohrada bude po tyto dny otevřená.

Poctiví lidé u nás ještě žijí
V minulých dnech našel pracovník VPP Jan
Krištofík při úklidu obce kožené pouzdro
s kreditními kartami. Vše odevzdal na Úřadu
městyse Hostomice, kde byl poté zjištěn majitel, kterému byl nález v pořádku vrácen. Tomuto poctivému nálezci patří velký dík a naším přáním je, aby takových slušných lidí u
nás žilo více!

Kontejner na oděvy
Městys Hostomice využil nabídky společnosti REVENGE, a. s. na umístění sběrného kontejneru na použité oblečení, obuv a hračky. Pořízení kontejneru, jeho vyprazdňování, úklid a odvoz
sesbíraného odpadního materiálu zajišťuje společnost na svoje náklady, takže města a obce zapojená do tohoto programu nemají s jeho realizací absolutně žádné náklady. Frekvence sběrů se
provádí jednou týdně. O umístění kontejneru budou občané informováni prostřednictvím místního rozhlasu.
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Hostomická kronika - všeobecné události rok 1934
Statistika: Zábav pořádáno v roce 1934 celkem 95, z toho 40 českých a 55 německých.
Dle pořadatelů: 43 spolkové (38 českých a 5
německých) a 49 pořadateli hostinští
(vesměs Němci). Byli to nájemci hostinců u
Herglotzů a v Maxhütte. 2 zábavy pořádali
odvedenci a 1. kapitán Gustav Tuček.
Vstupné se pohybovalo od 1,50,- až 3,- Kč
za osobu. Jen o sokolských šibřinkách, jež
mají svou pověst, bylo vstupné 8,- Kč za
osobu. Návštěva zábav byla slabá, jen někdy
průměrná.

Po devalvaci čsl. koruny provedené na jaře
roku 1934 a po uzákonění obilního monopolu zdražily některé hospodářské výrobky.
Mouka byla prodávána za 3,20Kč za 1 kg,
chléb zdražil též a prodával se za 2,10Kč za
1kg. Housky prodávány po 0,25 hal. Poněkud zpevnily i ceny textilních výrobků. Je
nutno však s uspokojením konstatovati, že
veškeré státní i obecní úřady se postaraly,
aby zabránily neodůvodněnému a spekulačnímu zdražení. V Hostomicích potrestáno
pro tento přestupek 5 pekařů. Počasí: Rok
1934 vyznačoval se značným suchem v létě
a pozdními jarními mrazy. Bylo tudíž málo
vody a krmiva. I brambory vyrostly malé a
bylo jich poměrně málo. Ovoce se urodilo
také méně než jiná léta a to hlavně pod vlivem pozdních mrazů (v květnu) a letního
sucha. Podzim byl dosti vlhký a první sníh
napadal až začátkem prosince.Ve školství
nenastaly nijaké zvláštní změny. Počet dětí
školou povinných značně poklesl a má tudíž

německá škola obecná 4 třídy. Pohyb obyvatelstva: Přesnou statistiku nemohl jsem zjistiti, jelikož policejní úřad neměl přesné záznamy o pohybu obyvatelstva. Zemřelo celkem 17 osob,
z toho 10 mužů, 6 žen a 1 dítě. Přirozenou smrtí
zemřelo 14 osob a 3 osoby nepřirozenou. Jsou to
2 muži a 1 dítě. A to: Jan Krůta, obuvník, jenž se
zabil při pádu s kola na státní silnici u Lovosic,
Evald Drnec, obuvnický pomocník, kterého přejelo na státní silnici v hostomické kolonii auto.
Nejtragičtěji zahynul nemanželský syn Bož.
Drožové 4 letý Jiří Drož, kterého matka
v pomatenosti ve svém bytě v září 1934 zardousila. Byla zatčena a souzena porotou v Mostě.
Nejstarším ze zemřelých jest v tomto roce Petr
Kačenka, pensista z Hostomic, který se dožil 94
let. Byl narozen 11. prosince 1840. Za rok 1934
se narodilo v Hostomicích 31 dětí bez vyznání a
asi 28 dětí náb. řím.kat. Přistěhovalo se do Hostomic 221 osob a odstěhovalo se 182 osob.
Všichni byli většinou příslušníci čsl. státu a stěhovali se jen uvnitř tohoto státu. Do ciziny odstěhovalo se 7 osob a to: do Německa 2, do Maďarska, Francie, Rakouska a Ameriky po jednom
a 1 uprchlík po politickém převratu v Německu
prošel Hostomicemi. V roce 1934 bylo
v Hostomicích 6 řezníků, z nichž 1 koňský. Poraženo bylo za rok: 52 koní, 3 býci, 13 volů, 163
krav, 18 jalovic 230 telat, 5 ovcí, 16 koz a 572
prasat. Konsum masa jeví se v těchto číslech.
Bylo spotřebováno 10810 kg masa koňského,
37304 masa hovězího, 8743 kg masa telecího,.
304 skopového, 32864 kg vepřového a 8805 kg
výrobků z masa.
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Vážení spoluobčané,
čas letí, děti neuvěřitelně rychle rostou, rodí se
nová miminka, jaro je za dveřmi a já bych ráda
opět napsala pár vět k Hostíku – rodinnému
centru pro malé i velké. Nyní už asi každý čtenář má alespoň minimální ponětí o tom, co
Hostík je. A věřte, není samozřejmostí, že
Hostík pořád „žije“. Projekt z nadace ČEZ
skončil a skóre upotřebení financí bylo o trochu jiné, než byly původní představy. Nejvíce
peněz stála rekonstrukce, především pak instalace topení, celkem 130 tisíc z rozpočtu a to
ještě nemáme například zrekonstruované WC,
o chodbách ani nemluvě. Co je ale úžasné, od
1. 1. 2014 jsme zatím nezískali na provoz Hostíku žádné finanční dary a projekty a přesto
Hostík funguje. Tímto děkuji všem ochotným
děvčatům, především pak Aničce Honsové,
Petře Sedláčkové, Kamile Chaloupkové a Elišce Kováčové. Všichni totiž fungujeme
v Hostíku coby dobrovolníci a pro mě je to
důkaz, že dobrá vůle lidí ještě existuje. A co je
zajímavé, tak to vypadá, že aktivity v Hostíku
se ještě budou rozšiřovat! Navázali jsme spolupráci s bílinskou pobočkou Člověka v tísni, co
se zde chystá se brzy dozvíte!
Dosud nabízíme:
 Každé pondělí a čtvrtek dopolední klub pro
maminky s nejmenšími dětmi.
 Jednou (zpravidla ve středu či v sobotu) týdně odpolední klub pro děti od 6 do 15let.
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Odpolední klub pro maminky s většími dětmi
(v tuto chvíli nepravidelně).
Dále pro Vás organizujeme přednášky, nabízeli
jsme seminář o financích, nyní jsme se přímo
účastnili projektu „Společně vstříc čistším zítřkům“, kdy jsme nejen pomáhali s likvidací černé skládky, ale připravili jsme k tomuto tématu
ve škole výstavu a pro děti pořád trvá šňůra
ekologického vzdělávání. Naposledy v pátek
14. 3. proběhlo na náměstí soutěžní odpoledne
pro rodiče a děti. Velice dobře si uvědomuji, že
ne o všechny činnosti je vždy zájem, také, že
mnoho lidí může mít zkreslené představy o
tom, pro koho a proč fungujeme. Vězte ovšem,
že se nikdy není možné zavděčit všem a my
budeme působit v Hostomicích dál, co to jen
půjde a právě v oblastech, kterým se věnujeme,
protože to jednoduše je potřeba. Důležitá informace pro Vás, občany Hostomic může být, že
jsme založili historicky první občanské sdružení s názvem Host. pro NelhoStejnost, jehož
účelem je vše kolem Hostíku a mnoho dalšího.
Přidat se k nám může kdokoliv!
V případě, že by Vás zajímalo více, sledujte
Facebookové stránky sdružení nebo Hostíku a
nebojte se vyjádřit svůj názor na cokoliv. Využít můžete i email: MMJirouskova@gmail.com


Marie Jiroušková
(předsedkyně Host. pro NelhoStejnost o.s
a vedoucí Hostíku)
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Základní škola
Vážení spoluobčané!
Využívám této možnosti seznámit vás s dalším
vývojem naší krásné školy. Určitě někteří
z vás zaznamenali mediální kampaň, ve které
se řeší ožehavé téma školství v České republice, a to kvalifikovanost českých učitelů. Podle
statistiky je u nás více než 13 000 učitelů, kteří
učí na školách různého typu a jsou nekvalifikovaní. S potěšením vám mohu sdělit, že pedagogický sbor Základní školy Čestmíra Císaře v Hostomicích je na tom, v porovnání
s ostatními školami, výborně. Kvalifikovanost
dosahuje úžasných 90%. Pouze dva pedagogové jsou těsně před dokončením magisterského
pedagogického studia! Naši žáci jsou tedy
opravdu v dobrých rukou a mé zkušenosti
z jednotlivých hospitací v hodinách jsou velmi
dobré. Úroveň výuky je naprosto srovnatelná
s velkými městskými školami. Za to jsem velmi rád a považuji za důležitá vás o tomto tolik
diskutovaném problému českého školství informovat. Další důležitou informací pak jsou
Školní akademie a Den otevřených dveří, konané u příležitosti oslav 50. výročí zahájení
výuky v nové školní budově. Tyto akce jsme

naplánovali na pondělí 2. 6. 2014 a budeme
vás včas informovat o podrobnostech. Budeme velmi rádi, když se přijdete podívat, i když
zde třeba zrovna své dítě nemáte. K tomuto
datu se snažíme připravit interiéry obou budov
tak, abychom vám ukázali, jak škola pracuje,
vyvíjí se a pečuje o děti na obou stupních. Jak
na I. stupni (1. až 5. ročník), tak na druhém
stupni (6. až 9. ročník). Zároveň připravujeme
interiéry tříd pro dvě budoucí první třídy. Tak
jako v letošním školním roce 2013/14, tak i
v novém školním roce 2014/15, přijdou
„prvňáčci“ do zcela zrekonstruovaných tříd.
Čeká je nové osvětlení, nové stavitelné lavice
a židle, ostatní nábytek, tabule, podlahová
krytina a nově vymalované třídy. Snažíme se
dodržet slovo, které jsme rodičům budoucích
školáků již dali. Děti tedy přijdou do krásného
prostředí, tak jak jsou zvyklé ze svých mateřských škol. Věřím, že se jim u nás bude líbit.
My se na ně opravdu těšíme. Je jaro a my vám
všem přejeme krásné počasí, úsměv na tváři a
hodně optimismu i do někdy ne zrovna ideálních dnů.
Mgr. Aleš Žák

Okresní finále v sálové kopané chlapců
Ve čtvrtek 27. února se naše škola zúčastnila
okresního finále v halové kopané starších žáků.
Turnaj se odehrál ve sportovní hale v Krupce
za účasti šesti družstev. Vybojovali jsme krásné 3. místo. Přivezli jsme pohár a diplom.
V žádném případě jsme neudělali ostudu, ať už
na hřišti, tak i po celou dobu našeho výjezdu.
Poděkování patří všem klukům za dobrou reprezentaci školy a za dobré chování vůči ostatním hráčům, rozhodčímu, atd. Sestava družstva: Milan Ryška, Jaroslav Fojtík, Martin Hrbek (brankář), Jiří Kajaba, Radek Zoubek, Rastislav Pihík, Vít Brudna.

Zápis do 1. třídy
6. a 7. února se konal na ZŠ Čestmíra Císaře zápis dětí do 1. třídy školního roku 2014/2015.
Vzhledem k tomu, že bylo zapsáno 40 nových prvňáků (13 z Hostomic, 10 z Ohníče,
8 z Ledvic, 7 ze Světce, 1 z Měrunic a 1 z Bíliny), budeme mít po delší době dvě první třídy.
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Dětský maškarní karneval
Dětský karneval v Hostomicích má již svou
tradici. Hodně dětí se již dlouho před termínem
těší a vybírá, spolu s rodiči, vhodnou masku.
„Minule jsem byla za princeznu, nyní bych
mohla třeba za Karkulku“. Jistě tak nějak probíhá
v myšlenkách
příprava
dítěte.
Je neděle 16. března 2014, blíží se 15 hod a sál
sokolovny se začíná pomalu ale jistě plnit

princeznami, čarodějnicemi, kovboji, fotbalisty, zvířátky a dalšími všelijakými bytostmi.
Sál je opravdu plný, přišlo přes 60 dětí. Program jsme poprvé pořádali ve vlastní režii,
jelikož městys zakoupil aparaturu, kterou využijeme i při jiných kulturních akcích. Doufáme, že se odpoledne plné soutěží, her a tanců
vydařilo a děti mají zase na co vzpomínat.

Mateřská škola
Letošní zima nedopřála dětem moc sněhu, takže bylo jen trochu koulování. I přes nepřízeň
počasí jsme si uspořádali v mateřské škole malou zimní olympiádu. Soutěžili jsme sice
v netradičních sportech, ale nám se to všem
líbilo. V únoru nás tradičně čekal maškarní
karneval. Vyzdobili jsme si třídy a pak už nastoupily originální masky k tanci a skotačení.
Aby měly děti různé vyžití, podnikli jsme také
výlet do solné jeskyně a do regionální knihovny v Teplicích. Učíme se tak slušnému chování při cestování a věřte, že naše děti jsou vzorné. V dubnu oslavíme velikonoční svátky a
podnikneme výlet na hrad Kostomlaty, kde
budeme muset prokázat naši zdatnost a vytrvalost, ale to nás neodradí, jsme přece sportovci.
Zápis do Mateřské školy v Chotějovicích
pro školní rok 2014/2015 se koná 29. 4.
2014 od 10,00 do 13,00 hodin.
Zápis do Mateřské školy v Hostomicích pro
školní rok 2014/2015 se koná 30. 4. 2014 od
10,00 do 14,00 hodin.
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Ples městyse
Letos jsme uspořádali v pořadí již čtvrtý ples. Uskutečnil se v pátek 14. března od 20 hodin na
sále sokolovny. Krásně vyzdobený sál, za což velmi děkujeme učitelům ZŠ Hostomice, přivítal téměř stovku návštěvníků. Za doprovodu orientální hudby zahájily ples tanečnice břišních
tanců v originálních kostýmech. Jejich vystoupení naladilo všechny přítomné k dobré zábavě,
o kterou se opět postarala hudební skupina Kolostuj. I tuto akci bychom mohli těžko realizovat bez pomoci sponzorů, kterým touto cestou děkujeme.

Připravované kulturní akce
Velikonoční soutěž
Tento rok vyhlašujeme soutěž o nejhezčí či nejoriginálnější výrobek patřící
k Velikonocům. Mohou to být nejen ozdobená vajíčka, ale i pomlázky, věnečky, zvířátka nebo obrázky. Soutěže se mohou zúčastnit děti, ale i dospělí. Své výrobky přineste do knihovny, školní družiny, mateřské školy i na
Úřad městyse Hostomice do 16. dubna. Poté budou vystaveny za výlohou
na náměstí, jména nebudou zveřejněna. Kulturní komise vybere 10 nejhezčích a jejich výrobci obdrží hezké odměny.

Setkání seniorů

Pálení čarodějnic

Na sobotu 19. dubna
plánujeme další setkání našich starších spoluobčanů. K tanci i
poslechu hraje dechová hudba Lesanka, připraveny jsou i soutěže
a občerstvení. Program
začíná v 15 hodin na sále sokolovny.

se koná každoročně 30.
dubna. Akce začne
průvodem, připraveny
jsou různé čarodějnické soutěže, vyhodnocení nejhezčích masek,
chybět nesmí ani tradiční opékání buřtů.

Hostomický zvonek
Čtvrtý ročník této pěvecké soutěže dětí proběhne v sobotu 17.
května od 14 hodin
v budově základní školy. Doufáme, že i
v letošním roce bude o
tuto soutěž velký zájem a zúčastní se jí
hodně dětí.

Den dětí
I v letošním roce mohou přijít všechny hostomické děti svůj svátek oslavit v neděli 1.
června na fotbalové hřiště, kde pro ně bude
připraven bohatý program.

Na všechny tyto akce vás srdečně zveme a těšíme se na hojnou účast!
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Bobr evropský
V lednu jsme zaznamenali výskyt bobra evropského i na našem katastru. Konkrétně na řece Bílině za železničním mostem směrem na Světec. I když zvíře nikdo neviděl, důkazem jsou tyto
typicky ohlodané stromy, které jsme pro vás nafotili.

Bobr evropský (Castor fiber) je až metr velký,
zavalitý hlodavec s hustou srstí a dlouhým plochým ocasem. Je zcela přizpůsoben životu ve
vodě. Buduje soustavy kanálů a hrází. Jeho potravu tvoří kromě bylin i větvičky stromů a lýko. Dosahuje hmotnosti až 30 kg. Po jihoamerické kapybaře je druhým největším hlodavcem. Je dokonale přizpůsoben životu ve vodě
díky plovacím blanám, které jsou na zadních
končetinách a uzavíratelným nozdrám. Uzavřít
může také tlamu ihned za řezáky, což umožňuje
využití zubů jako nástrojů i ve vodě. Oči jsou
před vodou chráněny průhledným víčkemmžurkou. Výměšky zvláštní žlázy impregnují
srst. Pod vodou vydrží až 20 minut. Bobři jsou
aktivní po celý rok bez zimního spánku. Nejvyšší věk je přibližně 35 let. Nejčastěji kácejí
kmeny s průměrem 5–8 cm, ale poradí si i s
kmenem 70 cm v průměru. Noční aktivita ztěžuje přímé pozorování. Na přítomnost bobrů v
dané lokalitě lze usuzovat podle ohlodaných
stromů, stop, kupovitých staveb z větví
(bobřích hradů) a podle hrází. Podle místních
podmínek bobři nemusejí vždy hrad postavit.
Bobr evropský je chráněn jak českou, tak evropskou i mezinárodní legislativou.

Návrat bobrů do české a moravské krajiny se
neobešel bez těžkostí. Bobři svou činností
zejména narušují protipovodňové nebo rybniční hráze, ucpávají koryta vodních toků a
likvidují dřeviny nebo zemědělské plodiny v
okolí rybníků a řek. Oplocování nejcennějších ohrožených pozemků se ukazuje jako
málo účinné a individuální ochrana dřevin je
problematická a velmi nákladná. Hráze je
nutné obkládat kamennou rovnaninou nebo
chránit pevnými stěnami. V některých oblastech s citelnými škodami již žádají majitelé a
správci ohrožených staveb a porostů, zatím
neúspěšně, o povolení odstřelu nebo jiné
účinné formy regulace těchto rychle se šířících zákonem chráněných hlodavců.
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Zimní období ve FK Hostomice
Po skončení podzimní části sezony 2013/2014
začala v lednu zimní příprava všech týmů FK
Hostomice. Starší přípravka se 18. 1. zúčastnila
halového turnaje stejné věkové kategorie v Žalanech. Po velice dobrých výkonech a vyrovnaných výsledcích nakonec obsadila 3. místo.
Dílčího osobního úspěchu dosáhl brankář David Zeman, který byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. Naše děti porazily Lom, Kostomlaty a Velemín, přičemž podlehly pouze Teplicím a Soběchlebům, a to velmi těsným rozdílem 2 branek. Mladší žáci se nejprve 1. 2. zúčastnili halového turnaje v Krupce. I zde naše
děti převedly velmi dobré výkony, avšak po 2
vítezstvích a 4 těsných porážkách skončily na
6. místě. Vítězství žáci dosáhli nad Kostomlaty
a Proboštovem, poraženi odešli z duelů s Trnovany, Oldřichovem, Krupkou "A" a Krupkou
"B". Dalšího halového turnaje v Žalanech se
pak mladší žáci zúčastnili 22. 2. I na tomto turnaji děti předvedly velmi slušné výkony a nakonec se umístily na krásném 2. místě, a to po
3 vítězstvích a 2 remízách. Vítězné zápasy žáci
sehráli s Dubicemi, Skoroticemi "A" a Skoroticemi "B", remízou pak skončila utkání s Kostomlaty a Oldřichovem. Mužstvo dospělých se již
tradičně zúčastnilo dalšího zimního turnaje pořádaného dorostem FK Bílina na umělé trávě v
Bílině. Ve skupině hrané systémem každý s
každým nejprve zdolalo Ledvice "B" 5:3 a poté
se již utkalo s dorosteneckými týmy. Následovala tedy utkání s Chomutovem (4:7), Osekem
(3:3), Bílinou "A" (1:5), Dubím (6:4) a Bílinou
"B" (4:3). Po skupinové fázi se náš tým umístil
s 10 body na 4. místě za mužstvy Chomutova,
Bíliny "A" a Ledvic "B". S těmito týmy jsme se
pak utkali v zápasech o umístění, které jsme
však bohužel všechny prohráli. Nejprve s Chomutovem 2:4, poté s Bílinou "A" 0:5 a na závěr
s Ledvicemi "B" 2:3. Pro naše mužstvo tak
zbylo 4. místo.

Nejlepšími střelci našeho týmu se stali Bari
a Silovský, oba se 3 vstřelenými brankami.
V zimní přestávce se do kádru A-mužstva
vrátili z hostování Fröhlich a Divíšek. Dále
ještě probíhá jednání o příchodu dalších
hráčů. Do jarní části sezony však bohužel
nemůžeme počítat s Watzkou, Šandou
(osobní důvody) a Pospíšilem (zdravotní
důvody). Před jarní částí sezony došlo k
úpravě hlavní tribuny u hřiště. Vzhledem k
havarijnímu stavu bočního dřevěného obložení a tzv. "čela" tribuny byly tyto části strženy. Před zimou byla také kompletně vyvezena veškerá posekaná tráva uskladněná
v rohu hřiště. Tento prostor byl zasypán
vápnem a bude zde položen podklad vhodný pro krátkodobé skladování posekané trávy. Dále je třeba zmínit, že začátkem března
došlo k nepříjemné technické poruše zahradního traktoru, kdy se únavou materiálu
a zanedbané údržbě ulomilo zadní kolo. FK
Hostomice tímto děkuje panu Františku
Klofáčovi za okamžitou pomoc a opravu
této komplikované závady, neboť oprava v
odborném servisu by byla finančně velice
nákladná a pro klub samotný nezaplatitelná.
V neposlední řadě jsme plni očekávání z
blížící se komplexní rekonstrukce střechy
budovy kabin, neboť na podzim a v zimním
období docházelo k opakovanému zatékání
vody, především do stropních prostor místnosti pro rozhodčí a rekonstruované kabiny
dětí. Především proto zatím nebyla dokončena rekonstrukce dětské kabiny. Na závěr
bychom rádi pozvali všechny fanoušky fotbalu v Hostomicích, aby na jarní část sezony chodili fandit v co nejhojnějším počtu
nejen dospělým, ale i oběma mládežnickým
týmům.
Radek Kolář
sekretář Fotbalového klubu Hostomice

V sobotu 22. 3. odehrálo družstvo dospělých svůj první jarní mistrovský zápas proti Lahošti,
ve kterém jsme zvítězili 4: 2. Branky vstřelili Bari, Hasal a Fröhlich 2.
Sestava: Strýček - Divíšek, Moc, Katrenič, Kollár - Ferko (Hasal), Bari, Ziegler, Vavřička Fröhlich (Salák), Silovský (Koubek).
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INZERCE
Kastrace psů a koček řeší mnohé problémy
V době, kdy v pokladnách měst a obcí nezbývají prostředky na rozhazování, nastává příhodná chvíle zamyslet se nad prevencí, aby v budoucnu určité problémy vůbec nenastaly a nemusely se nákladně řešit. A
když už se nám nevyhnou, řešení musí být efektivní,
abychom zbytečně nemrhali finančními ani časovými
prostředky. Jedná-li se navíc o živé tvory, musí být též
humánní a co nejméně stresující. O čem je řeč? O zodpovědném přístupu k řešení přemnožených psů a koček
v mnohých českých obcích. Osvícená města již zavedla fungující kastrační programy venkovních koček, kdy
jsou zvířata odchycena, vykastrována a asi týden po
zákroku vrácena do původní lokality. Zároveň bývají
odčerveny a v případě potřeby i přeléčeny, aby se vracela jen zvířata zdravá. Jak vám v tomto ohledu můžeme pomoci právě my? Kontaktujte nás a my vám podáme pomocnou ruku, poradíme, jak postupovat, vyhledáme vhodného veterináře právě ve vaší lokalitě a v
případě potřeby zafinancujeme kastrace zvířat a nezbytnou veterinární péči.
Navštivte www.nekupujadoptuj.cz. Děkujeme.

Kulturní pas EEL
Také v roce 2014 připravil Euroregion Elbe/Labe pro české návštěvníky mířící do Saska Kulturní pas. Držitelé pasů mají nárok na slevu při vstupu do 55 kulturních zařízení v Drážďanech, Míšni a v okresu Saské Švýcarsko/Východní Krušnohoří. Seznam institucí poskytujících
slevu naleznete na internetu nebo přímo na zadní straně pasu. Cena pasu zůstala i letos 30 Kč.
Zájemci o pas si ho mohou zakoupit na informačních centrech na území EEL, sekretariátu
EEL v Ústí nad Labem nebo lze objednat jeho zaslání poštou.
Více informací na http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-pas/

Okresní přebor – jarní zápasy FK Hostomice
14.

22.3.

Hostomice - Lahošť

21.

10.5.

Ledvice B - Hostomice

15.

29.3.

Háj - Hostomice

22.

17.5.

Hostomice - Proboštov

16.

5.4.

Hostomice - Kostomlaty

23.

24.5.

Unčín - Hostomice

17.

12.4.

Rtyně - Hostomice

24.

31.5.

Hostomice – Trnovany B

18.

19.4.

Hostomice Srbice B

19.

26.4.

Sobědruhy - Hostomice

25.

7.6.

Hostomice - Braňany

20.

3.5.

Hostomice - Novosedlice

26.

14.6.

Zabrušany - Hostomice

Přijďte nám fandit!
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B LA H O P Ř Á N Í
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří oslaví v 2. čtvrtletí letošního
roku své životní jubileum a přejeme jim hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti.
v dubnu:
paní Jarmile Vykoukové - 83 let
v květnu:
panu Pavlu Šiškovi - 83 let
panu Jiřímu Fiřtíkovi - 80 let
paní Emílii Ostrolucké - 70 let
paní Ireně Hronovské - 85 let
v červnu:
panu Rudolfu Rostovi - 84 let
paní Věrušce Škorvagové - 70 let
paní Věře Häuslerové - 70 let
panu Josefu Soukupovi - 70 let
paní Josefě Dohnalové - 82 let
panu Josefu Pospíšilovi - 75 let

Vítáme do života nové občánky Hostomic
a přejeme jim krásný a spokojený život.

v únoru - Adam Eibl
- Alena Kováčová
Fotohádanka
Hledání zajímavostí v našem okolí je čím dál těžší.
Přesto se nám podařilo objevit další historickou
výzdobu jednoho domu v Hostomicích. Víte, kde
se nachází? Pak napište na e-mail hostomickyzpravodaj@seznam.cz nebo volejte na tel.
417 825 197. Výherci minulé soutěže jsou paní
Venuše Nosková a paní Ladislava Večeřová. Malý
dárek si mohou vyzvednout na Úřadu městyse
Hostomice.
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 2014.

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.

