PROSINEC 2015
Ročník pátý

ZDARMA

Opět jsou tu Vánoce,
ten krásný čas rodinných setkání,
radostí z dárečků, čas porozumění,
slibů a předsevzetí…
Přejeme Vám, aby čarovná atmosféra Vánoc přetrvala
a úspěchy příštího roku ať předstihnou roky minulé.
Ivan Holata, Lenka Matoušková
a další členové zastupitelstva
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7. zasedání ZM

ZM projednalo a schválilo plán inventur
pro rok 2015 a jmenovalo tři dílčí inventarizační komise.
 Starosta městyse informoval o umístění
kontejneru na bioodpad ze zahrad.


21. 9. 2015
Přítomno 12 zastupitelů, 3 omluveni








Rozpočtová změna č. 3 ve výši 1 027 300,Kč. Příjmy z hracích automatů, z daní
z nemovitostí, z prodejů pozemků atd.
Prodej pozemku o výměře 190 m2 p. Berkyové za cenu 40,- Kč za m2, což činí celkem 7600,- Kč.
ZM schválilo finanční dar ve výši 20.000,Kč FK Hostomice.
ZM projednalo a schválilo finanční dar ve
výši 15.000,- Kč Hostíku.
ZM projednalo zájem ze strany zastupitelů
o případné převedení budovy sokolovny do
majetku městyse.

Omluva čtenářům
Redakce Hostomického zpravodaje se omlouvá všem čtenářům za nedostatky v minulém čísle.
Při tisku našeho časopisu se zřejmě vloudil „tiskařský šotek“, text posunul níže a tím způsobil,
že u některých článků chyběl poslední řádek. A tak vznikly nedokončené věty či chybělo jméno
autora článku. Moc nás to mrzí a za vzniklé chyby se omlouváme.

Výsledky svozu nebezpečných složek komunálního odpadu
Při letošní druhé etapě svozu nebezpečných složek komunálního odpadu, která proběhla dne
7. 11. 2015, bylo sebráno 492 kg odpadů. Na pět určených stanovišť bylo možno odkládat prošlé léky, oleje, barvy, kapalné chemikálie, autobaterie, pneumatiky a vyřazená zařízení, např.
lednice, zářivky, televize, sporáky, pračky a jiné. Této akce se zúčastnilo 15 občanů, kteří celkem odevzdali: 4 kg léků, 50 kg olejů, 385 kg barev, 6 pneumatik, 6 lednic, 12 zářivek a 56 vyřazených zařízení, která podléhají zpětnému odběru.
Porovnání výsledků svozů v letech 2010 - 2015
říjen
duben
duben
květen
2010
2011
2012
2013

květen
2014

listopad
2014

květen
2015

listopad
2015

Počet
občanů

6

29

3

15

30

6

26

15

Celkem
odpad/
kg

206

371

858

1 254

1 074

229

379

492

Akce splnila svůj účel a z tohoto důvodu se bude tento způsob svozu praktikovat i nadále.
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Z historie Hostomic 2 – rok 1945 (doslovný přepis)
První MNV a jeho složení
První místní národní výbor fungoval do 9. 6.
1945 v tomto složení: Siřiště František, Svoboda František, Vebr František, Maršíček Zdeněk, Janeček Adolf, Pašek Josef, Šmíd Rudolf,
Fous Josef, Tůma Josef, Chytráček Jan, Vích
Antonín, Klika Gustav, Musil František,
Adamcová Jana, Dáňa Karel, Průša Karel, Cipra Ferdinand, Laube Leopold, Čermák Jaroslav, Kurka František, Čapek Oldřich, Křepela
Josef, Razim Václav, Klátil Václav, Siřišťová
Anna,a Hladíková Anna. První schůze MNV
konala se dne 7. května 1945 v místnosti pí.
Fuhrmanové za účasti 26 členů za předsednictva Fr. Siřiště. Zapisovatelem byl Gustav Siřiště. Jednalo se v ní o převzetí moci v obci a určení pořádkové služby. Byla zřízena Národní
stráž k udržení pořádku v obci. Tato stráž byla
po jednoměsíčním působení likvidována. Druhá schůze byla konána 14. 5. za přítomnosti 28
členů. V této schůzi byla sestavena bytová komise ze členů MNV a to Chytráček Jan, Vích
Leopold, Čermák Jaroslav a Adamová Jana.
Dále bylo rozhodnuto, aby MNV z vlastní iniciativy podal žádost MNV v Bílině, aby byl
vytvořen okresní národní výbor v Bílině. Současně byli určeni jako zástupci naší obce Karel
Dáňa, Josef Fous a Maršíček Zdeněk. V další
schůzi 20. 5. byla zřízena finanční komise, která by určila výši odměn zaměstnancům obce.
Do této komise byli zvoleni Pašek Josef, Dáňa
Karel, Čapek Oldřich a Svoboda František.

Bylo též usneseno vyžadovati od přihlašujících
osob do obce potvrzení o státní spolehlivosti
od MNV té obce, kde přihlašující bydlil.
Zvolení nového MNV
9. června byly provedeny nové volby do místního národního výboru. Bylo zvoleno nových
30 členů s novým předsedou MNV Václavem
Pokorným. Nový výbor se sešel 12. 6. 1945.
Do cihelny jako národní správce dosazen František Vojna, když již před tím jmenovaný
správce se této funkce vzdal. Na této schůzi
bylo jednáno o přípravách vyhoštění Němců,
aby odsun pak byl proveden hladce. Celá vyhošťovací akce byla provedena tak, že všichni
Němci bez rozdílu, tedy i loyální, stáli po dobu
prohlídky bytů venku. Po prohlídce bytů loyální Němci a ti, kteří prozatím byli z odsunu vyřazeni, mohli se navrátit do svých bytů. Němci,
kteří byli určeni k odsunu, byli dáni do sběrných táborů, odkud pak byli vyhoštěni za hranice. Chudinské podpory byly vypláceny dále,
ale Němcům méně, protože Němci během okupace pobírali větší podporu než Češi. Při přidělování bytů a bytového zařízení byl vzat zřetel
na sociální a zdravotní poměry uchazečů a
hlavně na ty, kteří zakládají rodinu a na ty, kteří si nemohli bytové zařízení koupiti a konečně
na ty, kteří přicházeli do pohraničí rozmnožit
řady proletariátu. Ze zdejší obce bylo vyhoštěno asi 200 německých rodin, a tudíž přicházelo
v úvahu asi poloviční počet bytů.
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Svatomartinský lampiónový průvod
Kdysi se na tento průvod chodilo se zapálenými loučemi. V čele průvodu jel svatý Martin na koni ve válečné zbroji a rozdával dětem sladkosti. Zapalovaly se ohně a hrála muzika.
Náš průvod prošel taktéž za doprovodu, i
když jen reprodukované hudby, ztemnělými
ulicemi Hostomic, než dorazil k zapáleným
ohňům u dětského hřiště. Zde, místo sladkostí, čekal na děti teplý čaj a buřtíky.
Pro dospělé účastníky bylo připraveno svatomartinské svařené víno a další občerstvení.
Velkým překvapením letošního ročníku byl
jistě ohňostroj, který rozzářil oblohu nad
Hostomicemi. Uskutečnil se za asistence
místních hasičů. Jim, ale i zastupitelům, kteří
se na přípravě a realizaci této akce podíleli,
patří velký dík.
Legenda sv. Martina
V Česku jeho svátek připadá na 11. listopad.
Někdo čeká, že svatý Martin přijede na bílém
koni, další ochutnávají první letošní tzv. Svatomartinské víno. Lidé se také setkávají s
dobrými přáteli, s rodinou a zasednou nad
martinskou husou či martinským pečivem.
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Mateřská škola
„ Bílý vánoční čas na saních jede k nám zas, veze nám stromečky a milé dárečky, lásku probouzí v nás.“
To jsou úvodní slova písně, kterou děti přivítaly adventní dobu, kdy naplno prožíváme vánoční přípravy a pohodu. Vyrábíme dárky pro
obdarování toho, koho máme rádi, povídáme si
o vánočních tradicích, pečeme perníčky a cukroví, zdobíme třídy a také posloucháme příběhy a pohádky, které neodmyslitelně
k vánocům patří.
K pohádkám, tradicím a lásce přispívá také
naše setkávání s babičkami z klubu důchodců
pod názvem: „S babičkou a dědou není život
žádnou vědou.“ Babičky dětem vyprávěly o
svém dětství, o době, ve které vyrůstaly, ukázaly dobové fotografie a pomohly dětem vytvořit podzimní obrázky stromů a zápichy do
květináčů. V době adventu, za tónů vánočních
koled, vyráběly s dětmi svícny na stůl a pekly
vánoční cukroví. Těšíme se na další návštěvu.

Prožívat kouzlo vánoc znamená především mít
k sobě blíž, mít víc času na své blízké a přátele
a na chvíli nás dospělé vrátí v představách a
vzpomínkách do míst našeho dětství, kdy jsme,
stejně jako naše děti, prožívali spontánní radost
z vánoc.
Šťastné a veselé…
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Základní škola

Nastal čas adventu a tedy čas, kdy lidé přistupují k jakémusi ohlédnutí za právě končícím
rokem 2015. I my ve škole se zamýšlíme nad
tím, co se nám podařilo, ale také nad tím co je
třeba udržet, podpořit, změnit, vylepšit či dotáhnout do zdárného konce. Myslím, že se nám
hlavně podařilo udržet trend neustálého zlepšování materiálního vybavení školy, aby pokud
možno odpovídalo současným požadavkům
funkčnosti a bezpečnosti pro všechny naše žáky. Jsme doslova hrdi na to, že po stránce výchovné jsme na tom ve srovnání s jinými školami velmi dobře. Téměř z každé akce, kterou
organizujeme mimo školní budovy, nám přicházejí slova obdivu a chvály, jaké že to máme
hodné děti. To nás velmi těší a dále motivuje
v naší obtížné práci. V řadě případů jsme totiž
my jediný subjekt, který na našich žácích požaduje nějaká pravidla, disciplinu a kázeň. A to
se nám vyplácí. Po stránce výukové mohu opět
konstatovat, že pedagogický sbor je stabilizovaný, výkonný, přátelský a pracovitý. Po déletrvající nemoci jedné kolegyně, po odchodu

jednoho kolegy ve zkušební době, jsme opět
kompletní a pozitivně naladění. V novém roce
2016 nás čeká nelehký úkol, a sice to, že do
hlavního vzdělávacího proudu bychom měli
postupně zařazovat žáky, kteří byli do této doby přijímáni do praktických škol. Tento proces
se zpracovává na úrovni Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy a vlastní realizace začne 1. 9. 2016. Je to věc zcela nová, neprobádaná a nevyzkoušená. Uvidíme, jak se s touto
novou skutečností vyrovnají žáci, jejich rodiče
a učitelé. Já osobně v tom nevidím žádný přínos pro školství, potažmo pro žáky naší školy.
Ale to nechám „moudřejším“ odborníkům. Politici o tom již rozhodli.
Co si přát do roku nového? Hodně štěstí, radosti, lásky, tolerance, přátel a hlavně zdraví,
které se ale mimochodem od těchto atributů
odvíjí. Zachovejte nám svou přízeň a buďte si
jisti, že jsme na vaší straně, straně snahy, úsilí
a dodržování pravidel.
My, zaměstnanci Základní školy Čestmíra Císaře, Vám přejeme šťastný a úspěšný rok
2016!
Mgr. Aleš Žák

VÁNOČNÍ ZVYKY A POVĚRY
O Vánocích a zejména o Štědrém dnu se od
nepaměti věří, že má tajemnou moc, s jejímž
přispěním se dá budoucnost nejen předvídat,
ale může se i ovlivnit.
Rozkrajování jablka – komu tvoří jaderník
hezkou pravidelnou hvězdičku, bude dlouho
živ a šťasten. Kdo má křížek, brzy zemře.
Barborky – na svátek sv. Barbory (4. 12.) se
utrhnou třešňové větvičky, kterými se vyzdobí
pokoje. Dříve dívky dávaly větvičkám jména
chlapců a věřily, že se vdají za toho, čí větvička rozkvete.
Patky od vánoček – která dívka sebere o Vánocích devět patek od vánoček, do roka se vdá.
Házení střevícem – dívka se zády otočí ke
dveřím a hodí střevíc přes rameno. Pokud dopadne špičkou ke dveřím, dívka se vdá.
Čočka – večeří se čočka, aby se člověka držely
peníze.

Louskání ořechů – když začínáte u stolu louskat ořechy, první čtyři prozradí, jaké je vaše
zdraví. Jsou-li jádra pěkná bílá, je všechno v
nejlepším pořádku. Jsou-li načernalá, znamená
to nemoc a všechna čtyři jádra černá znamenají
smrt.
Šupiny z kapra – dávají se pod talíř nebo do
peněženky, aby se tě držely v příštím roce peníze.
Lití olova – ze vzniklého obrazce se hádá, jaká
bude budoucnost.
Sedm hrnečků – pod každý hrneček se vloží
jeden symbol. Peníz znamená bohatství, uhlí
signalizuje nemoc, prsten svatbu nebo aspoň
lásku, hřebínek varuje před nedostatkem, šáteček věští cestu, chléb štěstí a dudlík miminko.
Pak stačí, když si zavážeme oči, zamícháme
hrnečky a jeden si zvolíme.
Tímto zvykem se hádala budoucnost.
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Vážení spoluobčané,
jistě je na místě pár slov k Hostíku, obecně
spolku Host. pro NelhoStejnost.
Léto i podzim jsou pryč a Hostík má za sebou,
kromě menší pauzy v létě, také řadu akcí i pravidelných aktivit.
V létě Hostík pořádal již druhý Hostíkový mini
tábor v Opárně. Opárno je velmi atraktivní místo, které je jednak blízko, v Českém středohoří
nabízí řadu zajímavých výletů. Letos nás vyrazilo celkem 9 a z toho 5 dětí z Hostomic. Ubytovali jsme se na čtyři dny v chatkách. Podařilo
se nám i s malými dětmi zvládnout procházky
Opárenským údolím a větší výletníci se vypravili až na Lovoš. Počasí vyšlo báječně, jediné
potíže nám dělaly vosy, které byly všude a neobešli jsme se bez řady nepříjemných bodnutí.
Ovšem jídlo bylo výborné, péče o nás unikátní a
čas pohody i soutěží a např. volejbalu perfektní.
Věřím, že i příští rok bude Hostíkový tábor, a k
tomu ještě zajímavější a hlavně početnější!
Další akcí, kterou jsme pořádali v Hostomicích
na dětském hřišti, byl zvířátkový den v říjnu.
Podle vysoké účasti hlavně dětí myslím, že se
den především s koníky, pejsky, kozami, ale
třeba i se skoro vlkem a živou liškou, vydařil.
Pokud to bude možné, rádi jej příští rok zopakujeme.
Od září se snažím vést pravidelný středeční
klub pro větší děti. Ráda bych, kdyby byl častěji, ale jednoduše „nejsou lidi“, tedy pokud by
někdo měl zájem o dobrovolnictví v jistě bohulibé činnosti, nápadům se meze nekladou.
Jsem ale moc ráda, že prostor v Hostíku je využíván i pro čistě dámská setkání. Dosud jsme se
dvakrát sešly při tvorbě originálních vánočních
věnců a jistě to nebylo naposledy, tedy díky dámy, že přicházíte!
Co se týče dopoledního klubíku pro maminky
s nejmenšími, stále platí vyhrazený čtvrtek dopoledne, jen je nyní změna v tom, že je třeba se
ohlásit předem. Dětičky odrostly, miminka dorůstají a není tedy, kdo by klubík právě využíval. Těším se tedy na to, co přinesou další týd-
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Za co jsem opravdu ráda a vnímám to jako velké plus pro Hostomice je, že v uvozovkách
díky Hostíku mají 4 ženy z Hostomic brigádu.
Díky tedy patří p. Haftovi, který mě kontaktoval a umožňuje lidem z naší obce přivýdělek,
aniž by museli někam dojíždět. Nabídka je stále aktuální!
Tak tedy vážení obyvatelé Hostomic, pokud by
Vás cokoliv zajímalo, ptejte se, sledujte stránky FB nebo web, kde i zveřejním, kolik peněz
Hostík letos stál.
V čase Vánoc Vám pak přeji klid a pokoj, který tradičně patří k očekávání příchodu Ježíše
na svět. Kéž byste měli čas na rodinu a žádné
dluhy a kila navíc.
Marie Jiroušková
předsedkyně Host. pro NelhoStejnost o.s,
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Hostomické akce
Rozsvícení vánočního stromku
V sobotu 28. listopadu, první adventní víkend, se jako každý rok touto dobou rozzářil
vánoční strom na našem náměstí. Celé sobotní
odpoledne hrály z místního rozhlasu koledy,
aby navodily vánoční atmosféru. Dopoledne
se zdálo, že i počasí se převléklo do zimního,
ale později se ze sněhových vloček staly dešťové kapky. Nicméně náladu nám to nezkazilo
a doufám, že ani příchozím návštěvníkům.

Moderování se letos zhostilo Divadlo M
z Duchcova pod vedením manželů Petrovských. Celou akci zahájili a předali slovo panu starostovi, který všem přítomným popřál
klidné, šťastné a veselé svátky. Poté se na jevišti rozjelo představení plné písniček a vánočních koled o narození Ježíška. Následovalo milé vystoupení dětí z naší mateřské školky, při kterém jedno oko nezůstalo suché. Pak
přišly na řadu děti ze základní školy se svým
pásmem tanečků a písní.
Na závěr vystoupili učitelé základní školy a
důstojně zakončili svým zpěvem celý večer.
Touto cestou bych ještě jednou ráda poděkovala zastupitelkám, že napekly vánoční cukroví, které se rozdávalo u stánku.
Také děkuji za účast prodejcům ve stáncích
s občerstvením, keramikou a květinami. A
velké díky i hasičům za jejich organizační pomoc. Určitě je stále co vylepšovat a my se nebráníme novým nápadům.
Lenka Matoušková
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Setkání seniorů
Uspořádání podzimního setkání seniorů se pro
nás stalo dosti tvrdým oříškem. Problém byl,
kde se tato oblíbená akce uskuteční. Budova
sokolovny je prozatím z technických důvodů
uzavřena a jiný sál k dispozici nemáme. Uvažovali jsme o jídelně ZŠ a pak nás napadla klubovna v hasičské zbrojnici. Takže se poprvé
sraz našich starších spoluobčanů konal v
„hasičárně“. V sobotu 17. října se zde sešlo asi
30 lidí, kteří se přišli pobavit, zatančit si a po- Dle názoru většiny přítomných to bylo nejhezčí
slechnout písničky Malé hudby z Chomutova. setkání v „rodinném kruhu“, kdy si všichni byli
jaksi blíž.
Naši důchodci se však nevídají pouze na těchto
setkáních. Scházejí se dvakrát týdně v Klubu
seniorů, který pro ně zřídil městys. Přijdou si
sem popovídat, zahrát společenské hry, oslavit
svá jubilea či různé svátky. K jejich činnosti
patří i sběr plastových víček pro Natálku
z Mostu, kterým se připojili k žákům základní
školy. Již dvakrát navštívili i naši mateřskou

Drakiáda
K podzimu patří i pouštění draků a z hostomické drakiády se stává tradiční akce pro celé rodiny. Letošní ročník proběhl v sobotu 3. října
opět na Husově vrchu, kam dorazilo téměř
sedm desítek návštěvníků. Počasí nám tentokrát velmi přálo, bylo slunečno, ale konečně i
větrno, takže ideální počasí pro vzlet asi 25
draků. Děti, ale i jejich rodiče, opět předvedli
své umění a během chvíle ve vzduchu létali
draci různých barev, tvarů i velikostí.
Měli jsme možnost vidět netopýry, dravce,
motýly, ale i spoustu dalších pestrobarevných
draků.
Před porotou stál opět těžký úkol – vybrat pět
nejhezčích a pět nejlépe létajících draků. A tak
odměny obdrželi nejen vítězové, ale i ostatní
děti, které se této soutěže zúčastnily.
Překvapilo nás, že se někteří draci dostali hodně vysoko, a tak příští rok přidáme i soutěž o
draka, který vyletí nejvýše, a který vydrží
nejdéle ve vzduchu. Už teď se moc těšíme!
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Fotbalový klub Hostomice
Během podzimní části 2015 se umístil klub
dospělých na 5. místě s 23 body a mladší žáci
se umístili na krásném 3. místě. Prohráli pouze 2 zápasy a získali celkem 24 bodů. Současní trenéři s dětmi neustále pracují a během
zimy budou mít tréninky v tělocvičně ZŠ Hostomice, které za poskytnutí těchto prostor velmi děkujeme. Tréninky jsou každé pondělí
a středu od 16:00 hod. do 18:00 hod.
Největší novinkou tohoto období bylo založení nového fotbalového mužstva, což je stará garda
– veteráni, kteří na podzim odehráli 2 zápasy. Proti Novosedlicím (prohra 8 : 2) a proti Proboštovu (prohra 5 : 1). Na jaře se hráči určitě rozehrají a snad budou předvádět stejné výkony jako
naši mladší žáci. Samozřejmě veteráni mají společné tréninky s dospělými, každé úterý od
19:00 hod. v tělocvičně, každou sobotu od 10:00 hod. na „umělce“ vedle školy a dle domluvy
ve čtvrtek od 16:30 hod. také na školním hřišti. Za poskytnutí možnosti zde trénovat děkujeme
městysi Hostomice a ZŠ Hostomice.
k.

Družstvo

+

-

Skóre

Body

Rk.

Družstvo

+

-

Skóre

Body

1

Ohníč

11

2

45:15

33

1

Trnovany

10

0

56:13

29

2

Proboštov B

10

3

54:25

30

2

Dubí

9

1

57:8

28

3

Oldřichov B

9

4

39:25

25

3

Hostomice

8

2

66:30

24

4

Háj

8

5

40:24

24

4

Chlumec

6

4

39:28

18

5

Hostomice

8

5

33:30

23

5

Mostecký FK

5

5

34:31

14

6

Kostomlaty

7

6

43:36

22

6

Kopisty

4

6

36:31

12

7

Sobědruhy

7

6

46:26

21

7

Proboštov

4

6

33:43

12

8

Srbice B

7

6

39:35

21

8

Soběchleby

4

6

28:61

12

9

Modlany B

7

6

40:27

20

9

Hrob

2

8

20:39

7

10

Osek

6

7

48:34

19

10

Meziboří

2

8

21:40

6

11

Hrobčice

4

9

21:42

12

11

Hrobčice

1

9

17:83

3

12

Novosedlice

4

9

28:73

12

13

Trnovany

2

11

12:47

7

14

Rtyně n/B

1

12

10:59

4

V průběhu léta a podzimu došlo k zabudování sprchového koutu u rozhodčích, byla opravena
přední vrata a branka ke vstupu, zčásti byl zrenovován zadní vjezd na hřiště, který v jarní části
bude dokončen. Bohužel se nepodařilo opravit střechu garáže, neboť na to již nezbyly finance.
V neposlední řadě chce celý fotbalový klub popřát hodně štěstí do dalšího roku všem, kteří se
podílejí na fungování FK, především sponzorům a partnerům: městys Hostomice, obec Světec,
lékárna Medea, barvy laky Zíta Petr, Edgewell Modlany, STAVOREN Jan Taška, Ideal Standard Teplice, HET Ohníč, SKATT Ohníč, Speciální stavby Most, Radek Pekárek
Za vedení FK Hostomice
Martin Vlček
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Demolice vlakového nádraží
Když bylo v polovině 60. let postaveno nové
vlakové nádraží v Hostomicích, nemohl nikdo
tušit, že svou funkci bude plnit jen velmi krátkou dobu. Zakoupit si jízdenku nebo využívat
dalších služeb ČSD bylo možno asi 10 let. Na
konci 70. let minulého století se nádraží uzavřelo. Od té doby se stávalo cílem vandalů, a
proto dráhy rozhodly o úplném zazdění všech

vstupů, aby se do těchto prostor nemohl nikdo
dostat. Až do letošního roku nedělalo nádraží
našemu městysi žádnou velkou parádu. A tak
na podzim zahájil Drážní úřad Praha jeho
likvidaci. Místo nevzhledné budovy zde budou postaveny pouze přístřešky pro cestující,
aby se v případě špatných povětrnostních podmínek měli kde schovat.

Místní knihovna
Blíží se konec roku 2015, a tak bych ráda zhodnotila činnost místní knihovny.
V současné době je zaregistrováno 74 čtenářů, z toho je téměř polovina dětí. Ty si sem chodí
knihy a časopisy nejen půjčovat, ale také využívají internet pro veřejnost, kde si vyhledávají
různé inform ace nebo v ypracovávaj í referát y či seminární práce.
Během roku se konají besedy se žáky základní školy, pro prvňáčky již tradičně končí školní
rok Pasováním na čtenáře.
V roce 2015 navštívilo knihovnu 718 lidí, kteří si půjčili celkem 1681 knih a 385 časopisů.
Každým rokem se dokupují novinky pro děti, beletrie pro dospělé i naučná literatura. K dispozici jsou i různé časopisy. Je též možno zapůjčit si knihy z výměnného souboru knih, který vozíme z Regionální knihovny v Teplicích.
Všechny tituly knih si můžete vyhledat v ON-LINE katalogu, který je umístěn na našich webových stránkách (www.knihovnahostomice.webk.cz). Nápady a připomínky můžete psát na email: knihovnahostomice@seznam.cz.
Knihovna bude otevřena naposledy 21. prosince 2015, pak až 4. ledna 2016.
Vážení čtenáři, přeji Vám všem klidné a pohodové Vánoce a v roce 2016 hodně zdraví, štěstí,
lásky, optimismu a dobré nálady.
Jana Holatová
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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 lednu:
paní Danuši Babáčkové - 86 let
paní Danuši Šubrtové - 85 let
panu Slavomíře Görlachové - 81 let
paní Miroslavu Brožovi - 80 let
paní Jiřímu Wíznerovi - 79 let
panu Jaroslavu Semschovi - 78 let
paní Vlastě Silovské - 76 let
paní Marii Šutarové - 76 let
panu Antonínu Krtkovi - 74 let
paní Veronice Cmíralové - 73 let
panu Václavu Doušovi - 73 let
paní Jiřině Zeithammerové - 70 let
panu Václavu Zámostnému - 70 let

v březnu:
paní Květuši Soukupové - 84 let
paní Zuzaně Lintnerové - 81 let
paní Janě Klofáčové - 76 let
paní Miladě Korandové - 73 let
paní Evě Richterové - 72 let
paní Haně Haklové - 71 let
paní Jaroslavě Maderové - 71 let
paní Anně Muchové - 70 let

v únoru:
paní Hildě Matzenauerové - 91 let
panu Ervínu Šubertovi - 86 let
paní Boženě Fidlerové - 84 let
paní Marii Novotné - 78 let
paní Haně Brožové - 75 let
panu Zdeňku Janečkovi - 74 let
panu Jiřímu Svobodovi - 73 let
paní Aleně Bečákové - 70 let

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. března 2016.
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.

