ZÁŘÍ 2014
Ročník čtvrtý

ZDARMA

Komunální volby se konají 10. a 11. října 2014

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
tři měsíce uplynuly jako voda a v rukách držíte další číslo našeho zpravodaje, jehož prostřednictvím vás srdečně zdravím. Žáci a studenti opět usedli do školních lavic. Přeji jim v tomto školním
roce hodně úspěchů, samé dobré známky, a aby se ve svých školách cítili spokojeni. Prvňáčkům,
kteří u nás nastoupili do zrekonstruované a nově vybavené třídy, přeji, ať se jim v jejich nové roli
líbí a škola splní všechna jejich očekávání. Chci na tomto místě poděkovat vedení naší základní
školy za to, že po dobu prázdnin došlo k úpravám interiérů obou budov. Zejména „stará škola“ si to
už opravdu zasloužila.
Dále bych chtěl poděkovat Sboru dobrovolných hasičů v Hostomicích za přípravu a organizaci
oslav 80. výročí založení českého sboru dobrovolných hasičů u nás, které se zhostili velmi dobře.
Uplynul již rok, kdy hrstka nadšenců založila za podpory městyse rodinné centrum pro malé i velké - Hostík. I jim patří můj velký dík nejen za celoroční činnost s dětmi, ale i práci na zlepšování
našeho životního prostředí.
V minulém období došlo k rekonstrukci vodovodního řadu v Husově ulici. Příští rok se totéž bude
týkat ulic Ferrerova a Bakuninova. Opravy povrchů těchto ulic jsou jen otázkou peněz. Stále sledujeme vyhlašované dotační programy a bude-li pro nás některý zajímavý, určitě se ho pokusíme získat.
Toto číslo Hostomického zpravodaje je poslední v tomto volebním období. Chci věřit tomu, že jeho vydávání mělo a má pro občany Hostomic smysl. Začátky, kdy vznikal doslova na koleně, nebyly jednoduché, ale i dnes je okolo toho spousta práce. Zpravodaj by se měl určitě vyvíjet
k lepšímu a já vím, že určité plány a nápady tu jsou.
Blíží se komunální volby, přeji proto všem voličům šťastnou ruku při vyplňování volebních lístků,
aby byli vybráni ti, jimž jde o rozvoj a lepší život v Hostomicích.
Ivan Holata - starosta
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Zpráva z 24. mimořádného zasedání
zastupitelstva



24. mimořádné zasedání zastupitelstva
22. 4. 2014
Přítomno 10 členů ZM
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 zapisovatele a ověřovatele zápisu
 program 24. mimořádného zasedání
 v zájmu městyse čtvrtletní dotaci ve výši
30 000.- Kč Hornické nemocnici
s poliklinikou Bílina na zabezpečení provozu ordinace praktického lékaře
 plán kontrolního výboru na rok 2014
 plán finančního výboru na rok 2014




Zpráva z 25. zasedání zastupitelstva
25. zasedání zastupitelstva
25. 6. 2014
Přítomno 9 členů ZM
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 zapisovatele a ověřovatele zápisu
 program 25. zasedání
 kontrolu usnesení ZM
 zprávu o činnosti RM za uplynulé období
 rozpočtovou změnu č. 2 ve výši 1 248 100,Kč
 celoroční hospodaření městyse a závěrečný
účet městyse za rok 2013







prodej části parcely č. 151/30 Petru Matašovi
prodej části parcely č. 151/30 Pavlu Sedláčkovi
prodej obecního domu 5. května 139
rozhodnutí neprodat obecní domy Čapkova
152, Havlíčkova 175, Havlíčkova 176
počet 15 zastupitelů v příštím volebním
období
příspěvek 70 000,- Kč sdružení Host. Pro
NelhoStejnost o.s k likvidaci čtyř černých
skládek
zkrácení příspěvku HNSP Bílina na 2.
čtvrtletí na částku 26 740,-

Zpráva z 26. mimořádného zasedání
zastupitelstva
26. mimořádné zasedání zastupitelstva
25. 8.2014
Přítomno 11 členů ZM
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 zapisovatele a ověřovatele zápisu
 program 26. mimořádného zasedání
 rozpočtovou změnu č. 3 ve výši 128 000,Kč
 zrušení usnesení ZM 187/2014
 záměr nabídnout k prodeji obálkovou metodou dům Čapkova 152
 výsledek výběrového řízení na zpracování
územního plánu Hostomice

NEÚČAST NA ZASEDÁNÍCH ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
HOSTOMICE ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ
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Komunální volby 10. - 11. října 2014

IČO: 02268264, Adresa: Jiráskova 270, Hostomice 417 52
IČO: 02268264, Adresa: Jiráskova 270, Hostomice 417 52

Vážení spoluobčané,
jsme potěšeni, že můžeme přispět několika málo větami do Hostomického zpravodaje. Tentokrát
není tématem pouze Hostík a jeho aktivity, ale také podzimní volby do zastupitelstva městyse.
Tedy pro upřesnění, naše sdružení Host. pro Nelhostejnost, které a priori vzniklo pro účely
Hostíku, se rozhodlo vytvořit tým lidí, kteří sebrali odvahu pro kandidaturu (jako s. n. k pod
stejným názvem) . Rádi bychom nabídli své nadšení a energii veřejně prospěšného působení
všem. A kdo? Marie Jiroušková, Anička Honsová, Jára Hons, Eliška Kováčová a Petra
Sedláčková. Dávno jsme již zjistili, že pokud chcete ve svém okolí něco změnit či vytvořit něco
nestandardního, je třeba, abyste to udělali sami. Nikdo jiný to za vás neudělá, to všichni známe
z běžného života. Není možné očekávat, že budou aktivní ti druzí. Často ani není jasné, o co
konkrétně by zrovna lidé stáli a jak by si to přesně představovali. Zasedání zastupitelstva je pak
ideálním místem pro vyjádření názorů, potřeb a představ, ale přiznejme si, že účast veřejnosti je u
nás v Hostomicích minimální. A protože my máme odvahu i nápady, rádi bychom veřejnost a
konkrétní podněty našich přátel, známých, ale jednoduše všech lidí z Hostomic prezentovali,
třeba právě na zastupitelstvu. Ovšem k tomu je jistě praktičtější, abychom byli zastupitelé, aby
naše slovo mělo svou váhu. Proto prosím zvažte, zda jít k volbám a vhazovat jen lístek „strany“
anebo jít volit konkrétní, odvážné lidi. Můžete si vybrat 15 lidí jednotlivě z různých stran.
Vybírejte toho, koho byste rádi, aby za Vás mluvil. Mezi naše priority patří získávání peněz pro
Hostomice z dalších zdrojů, zvyšování bezpečnosti, podpora rodinám a další. Sledujte výlohu
Hostíku.
Ovšem my pouze nemluvíme, ale již rok konáme! A na čem právě pracujeme? Hostík otevřel své
prostory pro maminky s dětmi nově už třikrát týdně! Tedy pondělí a čtvrtek dopoledne a v úterý
odpoledne. V rámci projektu Odpady? Ne! Děkujeme! jsme začali likvidovat první dvě černé
skládky, a to v ulici Husova (za kolejemi) a poblíž sběrny kovů. Aktuálně připravujeme oslavu
výročí Hostíku, a to na 27. září u školního hřiště, kde Vás a především děti bude čekat skupina
WESSANI, zahraje rodina Jungova, své ukázky předvede Policie ČR, bude opět eko-dílna a
další.
Všichni jste srdečně zváni jak na oslavu výročí, tak do Hostíku! A věříme, že setkávat se budeme
i po komunálních volbách, třeba na zastupitelstvu.
Tým Host. pro NelhoStejnost
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Komunální volby 10. - 11. října 2014
VOLEBNÍ PROGRAM
KOMUNISTICKÉ STRANY ČECH A MORAVY
v Hostomicích
2014 - 2018
Zastupitelé, kteří budou zvoleni za KSČM, jsou připraveni spolupracovat se zastupiteli ostatních
politických stran a hnutí pro rozvoj obce a spokojenost občanů.
BUDEME PROSAZOVAT, INICIOVAT A PODPOROVAT:
1. Pokračovat s opravami domů v majetku obce a tím docílit zvýšení úrovně bydlení.
Zabránit neuváženému prodeji bytového fondu obce.
Udržet finanční únosnou cenu bydlení.
2. Zlepšit stávající dopravní obslužnost na autobusových trasách Teplice, Bílina, Duchcov,
Kostomlaty, Ohníč.
3. Při výběrových řízeních na akce městyse včetně organizací řízených městysem upřednostňovat při rovnosti nabídky místní podnikatele.
4. Pokračovat ve vytváření co nejlepších podmínek pro předškolní a školní zařízení umožňující
zvýšení péče a úrovně výchovy našich dětí.
5. Podporovat kulturní vyžití občanů v obci ve spolupráci se zájmovými organizacemi.
6. Pokračovat v přípravě vybudování regulace průtoku Kladrubského potoka k zabránění zatopení Husovy ulice a mateřské školy.
7. Prosadit dotaci na opravu zbývajících chodníků a místních komunikací v městysi.
8. Prosadit dokončení vodovodního řadu v ulicích Jiráskova, Komenského, Bakuninova, Ferrerova, Čapkova / část/ , Havlíčkova.
9. Podporovat zájmové, kulturní a sportovní organizace, které pracují s mládeží.
10. Prosadit rekonstrukci toku řeky Bíliny a potoka Bouřlivce jako prevenci proti každoročním
záplavám.
Kandidátka KSČM Hostomice do voleb Zastupitelstva městyse Hostomice pro období
2014 – 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hasal Zdeněk, 52 let, koordinátor staveb, Hostomice, bez politické příslušnosti
Feller Jaroslav, 46 let, hasič, Hostomice, bez politické příslušnosti
Haklová Hana, 69 let, důchodce (chemik), Hostomice, člen KSČM
Hasalová Hana, 50 let, vážná, Hostomice, člen KSČM
Deme Milan, 52 let, zedník, Hostomice, bez politické příslušnosti
Albrechtová Jarmila, 49 let, prodavačka, bez politické příslušnosti
Moc Jaroslav, 53 let, podnikatel, Hostomice, člen KSČM
Trojáková Jaroslava, 52 let, zdravotní sestra, Hostomice, člen KSČM
Moc Jaroslav ml., 26 let, stavbyvedoucí, Hostomice, bez politické příslušnosti
Brož Jiří, 47 let, dělník, Hostomice, člen KSČM
Hrůnková Věra, 34 let, obsluha strojů, Hostomice, bez politické příslušnosti
Holomojová Vlasta, 62 let, ekonom, Hostomice, bez politické příslušnosti
Procházka Jiří, 63 let, podnikatel, Hostomice, bez politické příslušnosti
Klofáčová Jana, 74 let, důchodce, Hostomice, člen KSČM
Brožová Hana, 73 let, důchodce, Hostomice, člen KSČM
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Sdružení nezávislých kandidátů „Za Hostomice“
Co se podařilo splnit z minulého
volebního programu
1. Snaha o dokončení rozpracovaných projektů
- byla provedena celková rekonstrukce nové
budovy základní školy
2. Získávání finančních prostředků ze
strukturálních a jiných fondů EU, využívání
dotačních titulů pro rozvoj obce
- vybudování víceúčelového hřiště s umělým
povrchem
- výměna podlahy v tělocvičně
- oprava chodníků v Čapkově ulici
- rekonstrukce prostranství u zdravotního střediska
- výstavba nové autobusové zastávky
- otevření klubu pro seniory
- obnova označení ulic a doplnění chybějících
odpadkových košů
- oprava střechy na kabinách FK Hostomice
- výměna plotu
- výsadba zeleně
- rekultivace bývalého bikrosového hřiště
- vstřícnost při vzniku „Hostíku“
3. Podpora kulturního a sportovního života
Obohatili jsme kulturní život o tyto akce:
- reprezentační plesy městyse
- pálení čarodějnic
- setkávání seniorů (2x ročně)
- pěvecké soutěže pro děti (Hostomický zvonek)
- velikonoční soutěže
- soutěže o nejrozkvetlejší okno
- zájezdy na houby a vánoční trhy
- drakiády
- Svatomartinské lampionové průvody
- rozsvěcování vánočního stromu
- country festival (Hostomickej strnad)
- obecní slavnosti
- pasování prvňáčků na čtenáře
4. Zlepšení komunikace v rámci městyse vydávání čtvrtletníku
- Hostomický zpravodaj vycházel každé 3 měsíce po dobu 4 let a setkal se s kladným ohlasem u občanů
- pravidelně se aktualizovaly webové stránky
městyse i informační tabule
5. Snaha o zvýšení všestranné bezpečnosti
občanů
-tento bod se zatím nepodařilo splnit tak, jak
bychom si představovali

Nový volební program
1. Maximální využívání dotačních programů
2. Rekonstrukce obecních komunikací
(zejména Husova a Ferrerova ulice)
3. Řešení rizikové dopravní situace (nové pře
chody, snížení rychlosti pro nákladní auto
mobily)
4. Rozvoj kulturního a sportovního života
5. Postupná oprava obecních domů a bytů
6. Podpora ochrany životního prostředí
(likvidace černých skládek, výsadba zeleně)
7. Zvýšení všestranné bezpečnosti občanů
(kamerový systém)

KANDIDÁTI
1. Ivan Holata, 55 let, starosta, „bez politické
příslušnosti“
2. Mgr. Pavel Axamit, 63 let, zástupce ředitele ZŠ, „bez politické příslušnosti“
3. Mgr. Mirka Jelínková, 50 let, ředitelka
MŠ, „bez politické příslušnosti“
4. Lenka Matoušková, 42 let, farmaceutický
asistent, „bez politické příslušnosti“
5. Hana Tyburcová, Dis. , 41 let, sociální
pracovnice, „bez politické příslušnosti“
6. Mgr. Jana Holatová, 53 let, učitelka, „bez
politické příslušnosti“
7. Petr Novák, 25 let, hasič, „bez politické
příslušnosti“
8. Veronika Zieglerová, 63 let, důchodce,
„bez politické příslušnosti“
9. Jiří Jelínek, 52 let, stavbyvedoucí, „bez politické příslušnosti“
10. Jarmila Krejčová, 56 let, kuchařka, „bez
politické příslušnosti“
11. Vlastimil Vlasák, 55 let, technik, „bez politické příslušnosti“
12. Václav Tuček, 43 let, technik, „bez politické příslušnosti“
13. Petr Hejl, 41 let, řidič zemních strojů,
„bez politické příslušnosti“
14. Walburga Kalašová, 46 let, prodavačka,
„bez politické příslušnosti“
15. Josef Sáblík, 55 let školník, „bez politické
příslušnosti“
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Zapomenuté osobnosti Hostomic - Miroslav Oplt
* 24. 3. 1923 Hostomice (u Teplic)
† 29. 7. 1998 Praha

indonesista, novinář, překladatel z indonéštiny a malajštiny

Po maturitě (1943) byl nasazen na práci v továrně Aero. Současně se učil malajsky. Od
června 1945 působil v československém rozhlase, který jej 1946 vyslal jako zahraničního
zpravodaje k Mezinárodnímu vojenskému
tribunálu v Norimberku, poté byl zpravodajem v Německu, Rakousku a Itálii. Roku 1949
absolvoval Právnickou fakultu Univerzity
Karlovy a získal titul JUDr. V letech 1947-52
byl redaktorem týdeníku Svět práce, 1952-66
vědeckým pracovníkem Orientálního ústavu
Československé akademie věd; 1965 získal
vědeckou hodnost CSc.

Roku 1966 se stal zahraničním zpravodajem
Československé tiskové kanceláře v Indonésii,
Singapuru a Malajsii, po návratu 1971 šéfredaktorem Mezinárodní redakce Československé
tiskové kanceláře. V roce 1976 přešel do Československého rozhlasu, kde pracoval až do
odchodu do důchodu (1986). V letech 1952-66
přednášel dějiny Indonésie, indonéskou literaturu, gramatiku indonéštiny, vedl praktický
kurz a seminář tohoto jazyka na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy. Současně vyučoval
indonéštinu na Škole orientálních jazyků v Praze. Zajímal se především o moderní jazyk, literaturu a historii Indonésie. Pracoval na přehledu moderní indonéské literatury, překládal lidovou poezii a díla moderních básníků a prozaiků.
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Dobrovolní hasiči z Hostomic oslavili 80. výročí
V sobotu 13. září 2014 oslavili dobrovolní
hasiči z Hostomic 80. výročí založení českého sboru. Vše začalo průvodem od hostomické požární zbrojnice k zatravněnému areálu
pod fotbalovým hřištěm. Zde byl proveden
slavnostní nástup, při kterém byli vyznamenáni zasloužilí příslušníci sboru.
Oslavy byly vedeny ve sportovním duchu.
Hned po slavnostním nástupu byla zahájena
soutěž „ŽELEZNÝ HASIČ“, kategorií mužů
a žen, která měla ohromný ohlas. Hned poté
Memoriál manželů Fellerových v požárním
útoku mladších i starších žáků, přípravky a
samozřejmě mužů i žen.
Od samotného začátku byla u areálu vystavena hasičská technika ze širokého okolí, kterou
si neustále prohlíželo mnoho návštěvníků.
Během dopoledne probíhaly také ukázky práce hasičů. Nejdříve hasili dřevěný domeček
naši mladší žáci a kolem poledne provedli
příslušníci HZS CPS Teplice ukázku vyprošťování z havarovaného automobilu. Po odpoledním vyhlášení všech výsledků následovala
volná zábava, při které hrála k tanci a poslechu košťanská „Lucie“, kterou později vystřídal „Retrosong“.
Miroslav Doležal

Čištění koryta Bouřlivého potoka
Jak si mnozí z vás již všimli, začala náročná
akce, při které dojde k odstranění staré ekologické zátěže v korytě Bouřlivého potoka.
Sanační práce spočívá v selektivní odtěžbě
vrstvy primárního kontaminantu, kontaminovaných zemin a sedimentů za dna a břehů. Po
odtěžení kontaminantů bude koryto potoka
v zasažených částech sanačními pracemi rekultivováno. Investorem celé akce je Povodí
Ohře a zhotovitelem Dekonta a.s. Termín dokončení díla je listopad tohoto roku.
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Základní škola
Vážení spoluobčané,
léto pomalu končí a s ním skončilo dětem
prázdninové období sladkého nicnedělání.
Tak, jako vše příjemné, utekly dva měsíce jako pára nad hrncem a děti se opět musí vejít
nejen do školních lavic, ale i do školních pravidel a učiva. Je to neměnný kolotoč, který
jsme si prožili i my dospěláci, ačkoliv se nám
to ne vždy líbilo. Nyní ale můžeme směle říci,
že to byly možná nejkrásnější a nejbezstarostnější časy našeho života. Podpořte tedy své
ratolesti v jejich pozitivním myšlení a pomozte nám při jejich vzdělávání důslednou výchovou. Děti vám za to v budoucnu budou vděčné.
Nechci, a ani nesmím, v tomto svém zamyšlení zapomenout na prvňáčky, kteří k nám nastoupili 1. září. Někteří s úsměvem, někteří
s trochou obav z neznámého a někteří třeba
s dětem vlastní bezstarostností. A to je dobře.
Tak to má být.

Je to jak pro ně, tak pro rodiče největší životní
okamžik, kdy vlastně přicházejí opravdové
povinnosti, za které jsme určitým způsobem
hodnoceni. Tak jako pak dále v celém našem
pracovním životě. My učitelé uděláme vše pro
to, aby tento start zvládli co nejlépe a cítili se
u nás bezpečně a dobře.
Během letních prázdnin jsme ve škole provedli řadu oprav, úprav a vylepšení, aby prostředí,
do kterého naše děti denně chodí, bylo podnětné a co nejhezčí. To by však nebylo možné
bez skvělé podpory našeho zřizovatele, kterým je Městys Hostomice, vedený panem starostou Ivanem Holatou. Za to mu také tímto
způsobem vyjadřuji veliký dík.
Co říci závěrem? Přeji vám všem, kteří máte
v naší krásné škole své děti či vnoučata, hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti!
Mgr. Aleš Žák, ředitel školy

Přivítání nových prvňáčků
Jako každý rok bylo pro 31 žáků 1. září slavnostním dnem. Šli totiž poprvé do školy. Nové
prvňáčky, jejich rodiče, ostatní příbuzné
a známé přivítal ředitel školy Aleš Žák
a popřál dětem mnoho úspěchů ve škole.
Od starosty Hostomic pana Ivana Holaty a zástupce obce Světec děti dostaly kytičku
a dárky. Slavnostního přivítání se zúčastnili
také zástupci SD Chomutov, kteří pro 11 dětí
z Hostomic, 8 z Ledvic, 7 z Ohníče, 3 ze Světce a 2 z Bíliny zhotovili pamětní listy a přinesli dárky. Stalo se tradicí, že pro nové prvňáčky je připravena nově zrekonstruovaná třída.
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Mateřská škola
Léto, které patří dětem a také nám dospělým je
již nenávratně pryč. Je tomu tak každoročně a
k životu tento koloběh prostě patří. Opět se otevřely dveře škol a školek a nastávají nám všem
úplně jiné starosti, povinnosti, ale také radosti.
S našimi předškoláky, dnes již školáky, jsme se
v srpnu slavnostně rozloučili. Děti si odnesly
hezkou vzpomínku na mateřskou školu a malý
dárek. Rodiče odcházeli s vědomím, že opravdu
jedna životní etapa jejich dětí skončila. Přejeme
jim mnoho zdaru a úspěchu při získávání nových poznatků, ale také zábavu a radost.
Nových dětí, které nastoupily do mateřské
školy na místa školáků, je celkem 16 a zatím
se bez problémů zapojily do našich činností.
Stálým záměrem výchovně vzdělávacího působení naší školy je rozvoj jedinečnosti dítěte,
jeho samostatnosti, sebevědomí, respektování
individuálních zvláštností dítěte, akceptování
jeho potřeb a především „umět si hrát“.
Při hře budeme poznávat svět kolem nás, tvořit, zkoumat a objevovat.
Provoz MŠ:

6,00 – 16,00hodin

Úplata za vzdělávání: 200,-Kč
Stravné:
29,-Kč na den

Pozvánka na kulturní akce
Na září a říjen pro vás kulturní komise městyse opět připravila celou řadu zajímavých akcí, na
které bychom vás chtěli srdečně pozvat.
Obecní slavnost se uskuteční v sobotu 27. září od 14 hodin na bývalém bikrosovém hřišti. Vystoupí mažoretky, hrát bude skupina Orel, k dispozici budou atrakce pro děti, malování na obličej, stánky i občerstvení.
Drakiáda, čili soutěž v pouštění draků, proběhne následující sobotu 4. října od 14 hodin na
Husově vrchu.
Setkání seniorů patří již k pravidelným akcím, které vždy na jaře a na podzim pro naše starší
spoluobčany pořádáme. Sejdeme se v neděli 5. října ve 14 hodin na sále sokolovny.
Hostomickej strnad, 3. ročník přehlídky country kapel, je naplánován na sobotu 11. října od
14 hodin též na sále místní sokolovny.
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Fotbalový klub Hostomice
Špatný začátek zastihl naše fotbalisty. Ze šesti
odehraných zápasů okresního přeboru pouze
jednou vyhráli a dvakrát remizovali. Se ziskem
5 bodů a skorém 14 : 19 jsou na 13. místě. Věříme, že pod vedením nového trenéra p.Tašky
začnou vyhrávat a postupovat v tabulce směrem nahoru.

Nový plot
Fotbaloví fanoušci i občané Hostomic si
mohli všimnout při návštěvě fotbalového
hřiště, že kromě nádherného trávníku si fotbalisté brigádnicky opravili plot kolem hřiště. Městys Hostomice jim částkou 128 000,Kč přispěl na nákup prken a hranolů.

II. třída dospělých – rozpis utkání
Kolo Datum Čas

Den

Domácí – Hosté Hřiště

6. 27. 9. – 14:30 SO Hostomice - Trnovany Hostomice
7.

5. 10. – 10:15 NE Proboštov „B“ - Hostomice Proboštov

8. 11. 10. – 16:00 SO Unčín - Hostomice Krupka - UMT
9. 18. 10. – 14:30 SO Hostomice - Zabrušany Hostomice
10. 26. 10. – 15:00 NE Ledvice „B“ - Hostomice Ledvice
14. 28. 10. – 13:00 ÚT Srbice „B“ - Hostomice Srbice
11.

1. 11. – 14:00 SO Hostomice - Sobědruhy Hostomice

12.

8. 11. – 14:00 SO Háj - Hostomice Háj

13. 15. 11. – 14:00 SO Hostomice - Kladruby Hostomice
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Letní soutěž o nejrozkvetlejší okno
V minulém čísle našeho zpravodaje byla opět
vyhlášena soutěž o nejvíce rozkvetlé okno.
Členky kulturní komise během léta několikrát
obešly ulice našeho městyse a vybraly tři nejhezčí. Nejvíce se nám líbila květinová výzdoba paní Květuše Šandové z Komenského ulice, dále rozkvetlá okna i dvorek paní Emílie
Hudecové z Husovy ulice. Své pěstitelské
umění opět potvrdila paní Hana Pišková
z Komenského ulice, která vyhrává již potřetí.
Všem vítězkám blahopřejeme a odměny předáme osobně v nejbližších dnech.

KONTEJNER NA ODĚVY
V dubnu umístila společnost REVENGE, a. s.
v našem městysi sběrný kontejner na použité
oblečení, obuv a hračky. V období od dubna
do června zde občané odložili 463 kg oděvů,
což je za necelé tři měsíce opravdu dost. Děkujeme všem, kteří tímto způsobem šetří naši
přírodu a zároveň přispívají k dobré věci.
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B LA H O P Ř Á N Í
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří oslaví ve 4. čtvrtletí letošního
roku své životní jubileum a přejeme jim hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti.
v říjnu:
panu Miroslavu Bečákovi - 70 let
panu Miroslavu Jarošovi - 85 let
paní Alžbětě Siposové - 90 let
panu Vladimíru Kučerovi - 75 let
v listopadu:
panu Mikuláši Katreničovi- 70 let
paní Ireně Zaťkové - 75 let
paní Jiřině Krejčové - 70 let

v prosinci:
paní Margitě Podoubské - 82 let
paní Vlastě Šlajsové - 81 let
paní Jarmile Mocové - 75 let
paní Evě Hasalové - 75 let
paní Leopoldině Hoškové - 70 let
Vítáme do života nové občánky Hostomic
a přejeme jim krásný a spokojený život.

v srpnu - Eliška ŠMRHOVÁ

Fotohádanka
Tento letopočet byl po několik desítek let ukrytý
zrakům občanů. Proto bude dnešní fotohádanka
opravdu tvrdý oříšek. Pokud ho rozlousknete,
pište na e -m ail hostomi ck yzpravodaj@seznam.cz nebo zavolejte ne tel.
417 825 197. Vítězové obdrží malé odměny.
První tři, kteří reagovali na minulou fotosoutěž,
byli:
1. Alice Fišerová
2. zaměstnanci městyse VPP - Dana, Eva, Amála
3. Ladislava Večeřová

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 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.

