PROSINEC 2018
Ročník osmý

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám poděkoval za účast
v říjnových komunálních volbách. Jsem rád,
že se i u nás projevil celostátní trend
v klesající oblibě komunistické strany, které
dali voliči jasně najevo, že její doba je již minulostí.
Při bilancování za letošním rokem se dá
říci, že se podařilo udělat celkem dost práce
pro zkvalitnění života v naší obci. Ať už se
jedná o dokončení rekonstrukce Husovy ulice,
výstavbu chodníků, opravu pomníku nebo průběžnou výměnu oken v mateřské škole a staré
budově základní školy. Musím z tohoto místa
také poděkovat organizacím, které nám poskytly finanční dary na jejich realizaci. Zejména THL Luna a Nadaci ČEZ. Právě Nadace
ČEZ nám finančně pomohla při rekonstrukci

ZDARMA

střechy našeho budoucího kulturního domu na
náměstí.
Jsme na začátku nového volebního období a
je před námi spousta práce. Přál bych si, aby
byly opraveny další obecní komunikace a chodníky, musíme vyřešit špatný technický stav lávky přes řeku Bílinu a spoustu dalších věcí. Proto
mě velmi potěšilo, kolik dobrovolníků se zúčastnilo brigád, které jsme vyhlásili na vyklízecí
práce. Velice si této pomoci vážím a doufám, že
i v příštím roce bude naše spolupráce pokračovat a náš „kulturáček“ společnými silami postupně vybudujeme!
Přeji všem občanům a čtenářům našeho
zpravodaje krásné a šťastné Vánoce, a aby
následující rok 2019 byl plný štěstí, zdraví a
spokojenosti.
Ivan Holata
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Zpráva z 1. zasedání ZM
Datum konání: 31. 10. 2018
Přítomno: 15 členů

Zastupitelé, kteří byli zvoleni do Zastupitelstva městyse Hostomice v komunálních volbách konaných ve dnech 5. a 6. října 2018, se
sešli na svém 1. ustavujícím zasedání.
Všichni složili slib a poté přistoupili k volbě
starosty, místostarosty, členů rady, předsedů a
členů kontrolního a finančního výboru.

Složení Zastupitelstva městyse Hostomice pro volební období 2018 - 2022
Starosta
Místostarostka
Člen rady
Člen rady
Člen rady

Ivan Holata
Lenka Matoušková
Mgr. Mirka Jelínková
Michal Sáblík
Martin Vlček

Kontrolní výbor
Předseda
Andrea Hejlová
Člen
Jiří Jelínek
Člen
Jarmila Krejčová
Finanční výbor
Předseda
Člen
Člen
Další členové

Bc. Hana Tyburcová, DiS
Petr Novák
Veronika Zieglerová
Mgr. Jana Holatová
Petr Axamit
Zdeněk Hasal
Lukáš Rulf

Upozornění občanům
Upozorňujeme všechny občany, že
v našem městysi stále platí Obecně závazná
vyhláška č. 3/2008 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích. Vyhláškou se reguluje používání zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů.
Tuto činnost je zakázáno provádět na
celém území městyse Hostomice kromě 31.
prosince a 1. ledna běžného roku.
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Zpráva z 2. zasedání ZM

Datum konání: 10. 12. 2018
Přítomno: 14 členů, 1 omluven
ZM schválilo:
 zprávu o činnosti rady za uplynulé období
 jednací řád zastupitelstva
 plán činnosti kontrolního a finančního výboru na rok 2019
 rozpočtovou změnu č. 5, kde se jedná o převody peněz z položky na položku
 Účetní odpisový plán Úřadu městyse Hostomice na rok 2018 - hodnota majetku se snižuje a dochází ke čtvrtletnímu odpisování
 rozpočet na rok 2019
 složení inventarizačních komisí
2
 pronájem pozemku č. 3/3 o výměře 824 m
ZŠ Čestmíra Císaře Hostomice
 odměny zastupitelům na rok 2019
 žádost pana Solnaře o dotaci na provoz pošty
Partner ve výši 60 000 Kč na jeden rok. Částka bude vyplácena čtvrtletně na základě vyúčtování
 dohody o pracovní činnosti s paní Mgr. Janou Holatovou (kronika, zpravodaj a místní
knihovna) a s panem Martinem Vlčkem
(práce pro fotbalový klub)
 zplnomocnění starosty ke schválení rozpočtových změn do konce volebního období, tzn.
do konce roku 2022
 sociální fond pro zaměstnance úřadu
 ceny za odvoz odpadů na rok 2019 - ceny pro
občany zůstanou stejné, rozdíl bude doplácen
z finančních prostředků městyse
ZM bylo seznámeno:
 se špatným technickým stavem lávky přes
řeku Bílinu
 s dokončením opravy střech na kulturním
domu a s pokračováním dalších prací

Ceny za odvoz odpadů se pro občany
nezmění
Koncem listopadu jsme obdrželi dodatek ke
smlouvě, kterou máme uzavřenou se svozovou
firmou Marius Pedersen. Účelem tohoto dodatku bylo navýšení ceny za svoz komunálního
odpadu na rok 2019.
Zastupitelstvo městyse však na svém 2. zasedání schválilo, že ceny pro občany zůstanou
ve stejné výši jako doposud. Rozdíl bude hradit městys Hostomice ze svého rozpočtu.
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100. výročí vzniku Československa

25. 10. 2018 byla v budově ZŠ vernisáží zahájena výstava historických fotografií.

Historické fotografie mohli občané shlédnout i
během celého měsíce listopadu

24. 10. 2018 převzal
starosta Ivan Holata
z rukou plk. Ing. Romana Vyskočila pamětní
medaili u příležitosti
70. výročí založení profesionálního hasičského
sboru v Teplicích a
100. výročí založení
Československé republiky.
V parku pod dětským
hřištěm byla vysazena
lípa srdčitá - náš národní strom.

Na pomník v parku u hasičské zbrojnice byla
zhotovena deska, která tam léta chyběla

Následně byl k pomníku obětem 2. světové války vybudován nový chodník
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Základní škola Čestmíra Císaře
Vážení spoluobčané!
Je prosinec, čas shonu s nakupováním dárků,
vánočních stromků, kaprů, s pečením vánočního
cukroví, vánočního úklidu domácích království.
To nám tedy neklamně napovídá, ţe je advent.
Čas, který bychom si měli uţívat v klidu a pohodě. Doba ale této tradici příliš nenahrává. Přeplněná parkoviště obchodních domů, kupující roztrţitě pobíhající od regálu k regálu a vybírající
to nejlepší pro své blízké. Pokud jsme ale schopni se na chvilku zastavit, odpočinout si, pak uděláme mnoho pro své zdraví. Spěch a stres nám
všem silně ubliţuje a kazí tento čas, který by
měl být naplněn láskou, pokorou a respektováním druhých. Nesledujte příliš často lţivé informace ve sdělovacích prostředcích. Ta „černá
kronika“ neboli zprávy, nás vţdy jenom naštvou
a my pak řešíme věci, které ani vyřešit nemůţeme. Největší umění v našem ţivotě je třídit věci,
které se kolem nás dějí na ty, které nemusíme
řešit, které nelze řešit a na ty, které řešit můţeme. Tím si pak ten náš ţivotní běh velmi zjednodušíme a budeme mít více času na své milé a
blízké.
V naší škole jsme se pustili do nového přístupu k výchovně vzdělávacímu procesu. Řada našich ţáků i rodičů nepochopila, ţe škola není jen
místo pro zahálku a místo pro přebývání dětí,
zejména v dopoledních hodinách. Začali jsme
od nich nekompromisně vyţadovat plnění jejich
povinností. Jsme školou veřejnou a otevřenou.
Jenom v průběhu tohoto školního roku jsme přijali dvanáct nových ţáků. Spolupracujeme
s ostatními školami v Bílině, s odborem sociálně
právní ochrany dětí, s ústavem zdraví. Zorganizovali jsme ekologický projekt, třináct našich
pedagogů se zapojilo do projektu Šablony II a
školí se v anglickém jazyce. Ţákům jsme
v rámci tohoto projektu pořídili 30 nových notebooků, uspořádali poznávací zájezd do Velké
Británie, oslavili Halloween, přivítali Mikuláše.
V Hostomicích, Ledvicích, Ohníči a Světci jsme
vystupovali při slavnostním rozsvícení vánočního stromu.
Ţáci absolvovali řadu besed a seminářů na
různá témata, atd. atd. V neposlední řadě jsou to
pak divadelní představení, tematická návštěva
kin, exkurze do elektrárny Ledvice, poznávací

zájezd do Dráţďan a mnoho a mnoho dalších
akcí. V tomto stručném výčtu aktivit naší školy
vidíte, ţe toho pro naše ţáky děláme opravdu
hodně.

Na sklonku kalendářního roku 2018 bych vám
všem, nejen rodičům a prarodičům našich dětí,
chtěl popřát do nového roku 2019 hodně lásky,
štěstí, dobrých lidí kolem vás, hodně optimismu a zdraví, které je tím nejdůleţitějším
v našem ţivotě!
Mgr. Aleš Ţák

Další důležité informace
V pátek 21. 12. 2018 v 11,15 hod. se na
chodbě v přízemí hlavní budovy uskuteční společné vánoční zpívání dětí, rodičů,
prarodičů a zaměstnanců školy.
Všichni jste srdečně zváni!
Vánoční prázdniny začínají dětem 22.
prosince 2018 a končí 2. ledna 2019.
Ředitel školy však vyhlásil na čtvrtek a
pátek 3. - 4. ledna 2019 ředitelské volno.
Žáci tedy nastoupí do školy až v pondělí
7. ledna 2019.
V tyto dny není v provozu školní jídelna
ani školní družina.
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Lampionový průvod
Letos bylo 11. listopadu nezvykle teplo.
Na závěr byl krásný ohňostroj a vzlétly i
Martin tedy na bílém koni opět nepřijel. Ale lampiony štěstí. Doufáme, že se tato akce líbila,
přesto, tak jako každým rokem, jsme se sešli a že nás bude na podobných akcích víc a víc.
před budovou základní školy, abychom oslavili tento svátek lampionovým průvodem.
Děti se svými rodiči a prarodiči, v rukou
lampiony, prošly od školy přes náměstí, Husovu ulici, přes lávku do Čapkovy ulice a Jiráskovou ulicí kolem fotbalového hřiště až pod
dětské hřiště. Zde už byla hasiči připravena
velká vatra a menší oheň na buřtíky, které si
děti samy nebo s pomocí rodičů a babiček
opekly. Ve stánku s občerstvením to vonělo
svařákem a v nabídce byly i další dobroty.

Rozsvícení vánočního stromečku
Letos připadl začátek adventu na víkend 1.
a 2. prosince. Naše rozsvícení jsme tedy naplánovali na sobotu 1. prosince od 17. hodin.
Strom v parku na náměstí, který každým rokem zdobíme, jsme oblékli do nového kabátu,
aby i přes den zářil ozdobami. Na výrobě ozdob se podíleli všichni členové nové Rady
městyse Hostomice. Doufáme, že se budou
líbit, a že krásně ozdobený stromek přispěje k
navození té správné vánoční atmosféry.

Jako novinku jsme připravili soutěž o nejlepší vánočku, kterou letos vyhrála Veronika
Zieglerová, druhé místo obsadila Krista Macková a na třetím místě skončila Marcela Husáková. Zastupitelé opět napekli cukroví, po kterém
se jen zaprášilo.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem,
kdo se na přípravách a organizaci této akce podíleli.
Lenka Matoušková
Všichni lidé, kteří se přišli na rozsvícení
stromku podívat, si mohli ve stáncích zakoupit výrobky dětí z Hostíku nebo školní družiny. Keramické zboží zde prodávala paní Kadlecová, své výrobky nabízela i paní Stakičová. Samozřejmě nechyběl ani stánek s občerstvením, kde si mohli lidé koupit svařené víno
nebo opečené klobásy.
Tentokrát se o hlavní program postaralo
Divadlo M z Duchcova a završilo jej vystoupení žáků základní školy a dětí z Hostíku.
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Milí přátelé, dovolím si říci ,,Hostíková rodino“!
Chtěla bych vám všem tímto malým shrnutím připomenout, jaké úţasné a dobrodruţné
chvíle jsme spolu proţívali od září aţ do prosince. Máme téměř za sebou rok 2018. V Hostomicích pracujeme pět let, scházíme se kaţdý
týden, zaţíváme malé radosti i starosti, vidíme,
jak nám rostou děti, radíme se, drţíme si palce
– fungujeme jako rodina.
Rodině jako takové se také věnujeme velmi
intenzivně. 22. září jsme ve spolupráci s FK
Hostomice uspořádali Den s Hostíkem. Historicky první bazárek oblečení nebyl výdělečný,
ale potěšil spousty maminek, které si nakoupily dětské oblečení za symbolickou cenu a děti,
které se, mimo jiné, svezly na koních nebo si
nechaly malovat na obličej. Hned v dalším
týdnu jsme vyrazili na Loučení s létem. Opárno nezklamalo, počasí vyšlo a na Lovoš se doslova vyplazilo 25 členů tábora. Někteří úplně
poprvé v ţivotě!
Na konci října jsme uspořádali ,,Strašidelné
přespání“ v tělocvičně. S laskavým svolením
pana ředitele Aleše Ţáka se ve škole bálo 30
dětí. Uţili jsme si strašidelné občerstvení,
stezku odvahy, výběr nejstrašidelnější masky a
opékání buřtů, za které vděčíme masně pana
Solnaře. Jako sponzorský dar nám totiţ ty báječné uzeniny věnovala. Bát jsme se jeli i další víkend a to do Muzea civilní obrany v Ústí
nad Labem. Místní spolek zde pořádal opravdu
povedenou stezku odvahy. Bylo nás 20 a výlet
jsme si zpestřili návštěvou McDonaldu. To
mají naše děti na tomto tradičním výjezdu nejraději. Listopadem končilo období výletů a
začalo období přípravy adventu.
Děti z Hostíku se aktivně podílely na rozsvěcení vánočního stromečku v Hostomicích a
ve Světci. Pravidelně a s láskou připravovaly
výrobky na vánoční trh. Maminky se zase podílely na pečení a výzdobě, prostě kaţdý dělal
to, na co stačil. V Hostíku jsme se scházeli
téměř denně a vyráběli, uklízeli, pomáhali si a
radovali se ze všeho, co se nám povedlo. 12.
listopadu jsme se ve Světci zúčastnili vernisáţe výstavy ,,Šikovné ruce našich spoluobčanů“

Jako obvykle jsme napekli Martinské koláče,
nacvičili netradiční divadelní představení a poskytli výrobky našich dětí i dospělých. Na konci
listopadu jsme ještě uspořádali malou Black and
white párty, která se opravdu vydařila.
Období adventu jsme zpestřili dětem Mikulášskou nadílkou v místní hasičárně. 20 dětí dostalo svůj balíček za krátkou říkanku a za slib
Mikulášovi, ţe ten příští rok uţ budou OPRAVDU hodné, si mohly vybrat plyšovou hračku.

Ač se zdá, ţe je období klidu v Hostíku
v plném proudu, v herně svítí stromeček, opak je
pravdou. Do konce roku nás ještě čeká výroba
svícnů, ,,pracovní bowling“ a hlavně příprava
historicky první Beruškové tancovačky. Jiţ mnohokrát jsme všem našim příznivcům dokázali, co
všechno zvládneme a tak si myslím, ţe i tato akce, která se bude konat 1. února 2019 ve Sportkubu v Ohníči, se vydaří. Naše pozvání přijala
velmi ráda hudební skupina Alibi, která je zárukou skvělé zábavy.
V březnu se jiţ tradičně zúčastníme sportovního soustředění s FK Hostomice. Od 20. – 24. 3.
budeme objevovat krásy Sloupu v Čechách a těšit se na labuţnické záţitky. Domácí jídlo 5x
denně je zárukou návratu v teplácích!
Nic z toho, o čem jste si právě přečetli nebo
co jste s námi na vlastní kůţi zaţili, by se neobešlo bez skvělých maminek a tatínků, kteří bez
nároku na cokoliv provádí na vlastní náklady
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opravdu hodně a nikdo nechce být jmenován!
Další poděkování patří dětem, které se
v dramatickém kroužku pravidelně připravují a
důstojně nás reprezentují na různých společenských akcích i dětem, které s námi vyjíždí za
dobrodružstvím. Na tomto místě bych chtěla
zdůraznit pokračující a prohlubující se spolupráci s městysem Hostomice, FK a SDH Hostomice. Za spolupráci jsme vděčni i dalším
partnerům: ZŠ Hostomice, starostům ze spádových obcí a různým dalším sponzorům.
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Máme velkolepé plány, nespočet nápadů a
sny. Rádi mezi sebe přivítáme další nové tváře,
které se chtějí bavit, pomáhat, vzdělávat aneb
slovy pana Wericha: ,,Jestliže neumíš, naučíme,
jestliže nemůžeš, pomůžeme ti...“
Všem přátelům přeji pohodové prožití zbytku
roku a při tom vánočním shonu myslete na slova, která řekl Henry van Dyke: ,,Ne dar, ale
myšlenka je to, co se počítá.“
Mgr. Marcela Husáková

Mateřská škola
Štěstí, zdraví, pokoj svatý,
to přejeme Vám.
Vánoce jsou krásné svátky,
přicházejí k nám.
Čas přípravy na vánoční svátky je pro děti
vždy plný radosti, očekávání a těšení se na Vánoce. Také v mateřské škole na nás dýchá vánoční atmosféra vyzdobenými okny, ustrojeným vánočním stromečkem a společným povídáním o tradicích spojených s Vánocemi.
Přejeme všem šťastné a veselé vánoční svátky, pěknou a klidnou rodinnou pohodu a
mnoho úspěchů v roce 2019.
Ještě několik úsměvných perliček:
Paní učitelko, já jsem
„podědkovala“ (poděkovala)
Holčička s korunkou na hlavě povídá:“ To
jsem krásná krávolevna“(královna)
„Paní učitelko, mám oči „Na ťopákách“ (na
šťopkách)

Děti si krátí čekání výrobou dárečků, přáníček, také mikulášskou nadílkou a přípravou na
vánoční besídku pro rodiče. Dokonce i ty nejmenší děti, kterých máme letos požehnaně, se
zapojily do vánoční přípravy s velkým nadšením. V prosinci jsou naše hry a činnosti spojené nejen s Vánocemi, ale také s pohádkami,
které jistě k vánoční pohodě patří.
Mgr. Mirka Jelínková
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Fotbalový klub Hostomice, z. s.
V polovině sezóny 2018/2019 přezimuje
mužstvo dospělých na 5. místě se ziskem 20
bodů a skóre 51:31. Za zmínku stojí, že jsme
vstřelili nejvíce gólů ze všech týmů ve skupině
„B“. V tabulce střelců je na průběžné druhé
pozici Jaroslav Levý ml. a to i přesto, že poslední 3 zápasy nemohl hrát kvůli trestu za
udělení červené karty. Na prvního v pořadí
s 13 vstřelenými brankami ztrácí pouze 1 přesný zásah. Navíc na třetím místě je s 11 góly
umístěn další hostomický hráč – Esat Iljazi.
Na valné hromadě byli po žhavých debatách zvoleni 3 trenéři (jsou jimi Jaroslav Levý
st., Jaroslav Moc a Jan Kollár), kteří chtějí pracovat společně a budou komunikovat
s kapitánem mužstva Ladislavem Barim. Vedoucím mužstva dospělých nadále zůstává
Martin Vlček.
Dorostenci se umístili v polovině sezóny na
5. místě s 12 body a skóre 46:36. Obrovským
překvapením se stali David Zeman a Tomáš
Pokorný, kteří se již v 15 letech prosazují
v týmu dospělých a v budoucnu by mohli být
hlavními tahouny hostomického fotbalu
Mladší žáci jsou po odehrané polovině soutěže na 10. místě s 9 body a záporným skóre
26:79. Zvykají si na větší hřiště a sehrávají se
s novými spoluhráči, kteří se začínají do Hostomic „stahovat“ z okolních vesnic a měst, kde
fotbal začal upadat. Dobrému stavu žákovského družstva přispívají i noví trenéři Miroslav
Matějovský a Michael Stakič, které si všechny
děti oblíbily a chtějí s nimi trénovat nejlépe
každý den. V zimním období žáci trénují
v tělocvičně v pondělí od 16 do 18 hod., ve
středu od 17 do 18:30 a dále venku na
„umělce“ vedle školy v neděli od 13 hod.
Starší
přípravka
hraje
převážně
v Kostomlatech, o kterou se tam i starají.
Z Hostomic hrají za starší přípravku některé
děti z ml. žáků a z ml. přípravky a ukazují kostomlatským, jak se hraje v Hostomicích. Poslední dobou jsme zaznamenali zvýšený zájem
o přestup dětí do Hostomic.
Mladší přípravka je den ode dne lepší a dětem se fotbal líbí. V současné době trénují
v tělocvičně každou středu od 16 do 17 hodin.

Některé starší děti již začínají trénovat
s mladšími žáky, aby se zdokonalily. Všechny
děti by v zimních měsících měly mít opět různé
turnaje a přátelské zápasy v různých tělocvičnách.
Na hřišti v Hostomicích měly všechny týmy
rozlučku. Během podzimu byly odehrány různé
přátelské zápasy. Jedním z nejsledovanějších
byl zápas veteránů proti ženám z Hostomic
(7:7, na penalty vyhrály ženy 6:3), dále hráli
veteráni proti dorostu (7:7), žáci proti rodičům
(4:6), přípravka hrála „přátelák“ proti Ohníči a
navíc jsme se utkali s Kostomlaty a Ohníčem
během dvou miniturnajů.

Družstvo žáků
Během podzimu se dokončila renovace pivních setů, které byly obroušeny a natřeny bezbarvým lakem. Započalo se stahování garáží za
pomocí navařených železných výztuží a šroubů, aby dále nepraskalo zdivo. V budoucnu
uskutečníme další renovace v areálu FK Hostomice i v jeho okolí za výpomoci městyse a
SDH Hostomice.
Děkuji všem sponzorům a partnerům, kteří
nám důvěřují a podporují naše fotbalisty.
Na závěr bych chtěl jménem celého FK
Hostomice popřát všem občanům a příznivcům našeho fotbalu krásné prožití vánočních svátků a v novém roce 2019 hodně
zdraví, štěstí, radosti a spokojenosti.
Martin Vlček
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Z obecní kroniky
Německý život spolkový je v Hostomicích
velmi starý. Jako nejstarší uvádí se dělnický
spolek Arbeiterverein, který sdružoval dělníky
všech oborů. Byl sociálně demokratický a připomíná nám podobný spolek v řadách českého
dělnictva. Jiným velmi starým a ryze německým jest „Sbor dobrovolných hasičů městyse
Hostomic“. Byl založen roku 1893 s účelem
chrániti majetku bližního a podporovat pozůstalé po zemřelém členu. Po založení čítal
„Freiwillige Feuerwehr“ 42 členy. Předsedou
byl na ustavující schůzi zvolen Hermann
Weith, pokladníkem František Herklotz a jednatelem Antonín Fiedler. V době od r. 1894 až
do r. 1931 zúčastnil se hašení a záchranných
prací při 13 požárech a několika povodní.

Z nich 2 mimo Hostomice, a sice 1894 požár velkostatku v Kladrubech a roku 1911 požár koksovny v Chudeřicích. Ostatní požáry
byly na území Hostomic. Jsou to: 1906 sál hostince „Maschütte“, 1908 požár v čísle 172 a
roku 1911 v čísle 156 a požár obecního lesa.
Roku 1919 požár na dole „Bedřich“ a v roce
1922 požár therovny v Mühligově sklárně. Bohatý na požáry byl rok 1926 v Mühligově továrně. 7. 4. skladiště firmy Mühlig, škoda asi
200 tisíc korun, 21. 6. a 23. 8. vana na tabulové
sklo tamtéž. V roce 1927 opět 2 požáry
v Mühligově huti. První menší v dubnu a druhý
ohromný 15. 6. Při tomto požáru shořela celá
továrna. Příčinou byla chatrná vana.
Hašení zúčastnilo se mimo sbor hostomický
22 sborů. Celková škoda činila 10 milionů korun. Rázem propuštěno 600 dělníků. V roce
1928 vyhořel dům číslo 19. V roce 1931 mělo
hasičstvo
pohotovost
kvůli
povodni
v Hostomicích. Na výzbroj a hasičské nářadí
věnoval sbor 4 358 korun a 44 800 korun. Největší položkou v době před 28. 10. 1918 jest
koupě vozové stříkačky za 1 600 korun, žebříků za 1 000 korun a sanitního vozu za 1 500
korun. V době nové pak koupě motorové stříkačky v roce 1929 za 38 000 korun.

Vítání občánků
Ve středu 5. 12. 2018 se v naší obřadní síni uskutečnilo již tradiční „Vítání občánků“. Pozvány byly čtyři dětičky se svými rodiči, ale tohoto slavnostního aktu se zúčastnily pouze rodiny tři.
Dětem na uvítanou do života přišli zazpívat a zarecitovat jejich starší kamarádi ze základní školy. Přivítala je paní místostarostka Lenka Matoušková a všichni dostali od Úřadu městyse Hostomice kytičku a malý dáreček.
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Turnaj v nohejbalu
V sobotu 29. září 2018 se v hostomické sokolovně uskutečnil v pořadí již 16. ročník turnaje v nohejbalu „O pohár starosty“.
O dobrou sportovní atmosféru se postaralo
6 družstev. Celý den v tělocvičně sokolovny
probíhaly tuhé sportovní boje a na jejich konci
byl znám vítěz celého turnaje. Stalo se jím
družstvo z Bíliny ve složení Jaroslav Smaha,
Reiner Triček a Jiří Figiel, které si odvezlo
vítězné trofeje.
Na závěr turnaje se konalo malé posezení s
občerstvením. Hrálo se na kytary a zpívalo.
Všichni se při živé hudbě výborně bavili.

Místní knihovna
Vážení návštěvníci knihovny, milí čtenáři!

V letních měsících proběhla v prostorách
knihovny výměna zastaralého osvětlení a také
byl opraven popraskaný strop. Ve spolupráci s
městysem se snažím prostředí knihovny neustále vylepšovat.
Proto mě poslední dobou mrzí, že si pro knihy chodí méně lidí, zejména dětí. Doufám, že
se v novém roce polepšíte a účast v knihovně
bude zase hojnější. Těším se na Vás!

Knihovna bude během vánočních svátků
uzavřena. Otevřeno je naposledy ve čtvrtek
20. 12. 2018, pak až v pondělí 7. 1. 2019. Od
ledna se začnou vybírat členské příspěvky na
rok 2019. Ceny zůstávají stejné jako v minulých letech, tzn. děti do 15 let platí 20 Kč,
důchodci a studenti 30 Kč a dospělí 50 Kč na
rok.
I v letošním roce jsem pro Vás nakoupila
spoustu krásných knih a také naučnou litera- Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a
turu. Odebírám různé časopisy a pravidelně v roce 2019 hodně zdraví, štěstí, pohody a
jezdím pro výměnné soubory knih do Regio- krásných chvil s pěknou knihou.
Jana Holatová
nální knihovny Teplice.

Pozvánka na akce pořádané městysem
Novoroční turnaj ve stolním tenisu
Zveme všechny, kteří se chtějí po vánočním a novoročním hodování trochu hýbat, na
již třetí ročník turnaje ve stolním tenisu „O
pohár městyse Hostomice“.
Účast je povolena pouze neregistrovaným
hráčům, kteří tento sport hrají pouze pro zábavu. Turnaj se uskuteční v sobotu 5. ledna
2019 od 14 hodin v tělocvičně ZŠ Čestmíra
Císaře v Hostomicích a hráči budou rozděleni
do tří kategorií - muži, ženy a děti. Vítězové
obdrží poháry, diplomy a hezké ceny.
Setkání seniorů
Další akcí, kterou pro Vás připravujeme, bude

již tradiční Setkání seniorů. Proběhne také v
sobotu 16. března 2019 od 14 hodin v klubovně
hasičské zbrojnice.
Samozřejmě uvítáme všechny podnětné připomínky a nápady na všechny akce pořádané
městysem Hostomice.
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Poděkování našim hasičům
Na podzim letošního roku vyjížděla naše
jednotka dobrovolných hasičů k trochu neobvyklým zásahům. Při výstavbě nádrže na dešťovou vodu ve firmě THL Luna se několikrát
stalo, že do budované záchytné nádrže spadlo
nějaké zvíře, které pak nemohlo po kluzkém
povrchu vylézt. Jednalo se např. o srny, ale
také o domácí zvířata. Z tohoto místa by chtěla
paní Emília Hudecová poděkovat našim hasičům za záchranu svého kocoura, který byl již
třetí den nezvěstný a právě v této nádrži byl
uvězněn a nemohl po kluzkém povrchu vylézt.

Plnění volebního programu začalo
Velmi často kritizovaným a neosvětleným
místem bylo okolí dětského hřiště. Využili
jsme původní sloupy starého osvětlení a hlavně
možnosti, že už máme na bývalém bikrosovém
hřišti přívod elektrického proudu a nechali právě na tyto sloupy namontovat ledková světelná
tělesa. Zároveň je zde umístěna i jedna
z obecních kamer, která nepřetržitě monitoruje
dětské hřiště a jeho okolí. Tyto skutečnosti by
hlavně v letním období měly odradit některé
skupiny mladých lidí, které se na dětském hřišti scházejí a svým chováním ruší klid občanů
žijících v jeho okolí. V doplňování veřejného
Jak si mnozí z vás určitě všimli, zvýšil se po- osvětlení budeme pokračovat a již jsou vytipočet míst veřejného osvětlení v naší obci.
vána další místa, kam nové lampy umístit.

Opravený chodník v Čapkově ulici
Tato část Čapkovy ulice nezměnila svou
podobu od konce šedesátých let minulého století. Byly zde patrny i známky různých stavebních zásahů např. kanalizace, pokládka různých kabelů a inženýrských sítí.
Proto jsme se rozhodli tuto lokalitu opravit.
Navázalo se tak na opravu točny, která byla
provedena před několika lety.
Rekonstrukci provedla stavební firma Reader & Falge s.r.o. Ta byla vybrána na základě
řádného výběrového řízení a předtím provedla
i rekonstrukci Husovy ulice.
Podobným způsobem bychom chtěli opravit i další obecní komunikace.
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Lékárna Medea v Hostomicích
srdečně zve na prodloužený předvánoční prodej
ve čtvrtek 20. prosince, kdy bude pro všechny otevřeno výjimečně
až do 20 hodin.
Nabídneme všem něco dobrého k pití i mlsání a dárky, které u nás ten večer zakoupíte, Vám zdarma vánočně zabalíme.
Těšíme se na Vás!
kolektiv Lékárny Medea v Hostomicích

Statek Meduna, ul. Hlavní 65, Kostomlaty pod Milešovkou
nabízí k prodeji vyzrálé hovězí maso z vlastního chovu
Maso se prodává po bedýnkách (15 - 20 kg) jako směs základních druhů:
hovězí přední, zadní, kližka, pupek, žebro, kosti na polévku, roštěná nebo
falešná svíčková, směs na mletí. Doobjednat lze i pravou svíčkovou a vnitřnosti. Je možné se individuálně domluvit i na větší objednávce. Orientační
cena celé bedýnky je 2500 - 3500 Kč.
Maso se vyzvedává přímo na statku. Kontakty na objednávky:
721 315 593 (Marcel Meduna), 601 121 377 (Ing. Petra Medunová)
e-mail: statekmeduna@seznam.cz

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 2019.
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.

v lednu:
pan Miroslav Klucki

70 let

paní Vlasta Silovská

78 let

paní Marie Šutarová

78 let

pan Antonín Krtek

76 let

pan Miroslav Brož

82 let

paní Slavomíra Görlachová

83 let

paní Veronika Cmíralová

75 let

paní Danuše Babáčková

88 let

pan Petr Hejl

70 let

paní Danuše Šubrtová

87 let

pan Jaroslav Semsch

80 let

paní Jiřina Zeithammerová

72 let

v únoru:
paní Hana Brožová

77 let

paní Hilda Matzenauerová

93 let

pan Zdeněk Janeček

76 let

paní Marie Novotná

80 let

pan Ladislav Sentenský

70 let

