ČERVEN 2015
Ročník pátý

ZDARMA

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
zdravím vás při čtení dalšího čísla našeho
zpravodaje. Od březnového vydání se u nás
stalo několik událostí. Začnu asi tou nejsmutnější. Zcela náhle nás opustil dlouholetý zastupitel a místostarosta pan Pavel Axamit. Jeho
odchod byl pro mnohé z nás překvapující a
zároveň šokující. K mnoha jeho zásluhám patří například i vznik našeho zpravodaje. Čest
jeho památce!
V minulých dnech byla ukončena rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizace ve Ferrerově ulici. V letošním roce se zřejmě dočkáme
stejné opravy i v Bakuninově ulici.
Na náměstí byly osázeny nové květníky, pěkný vzhled dostal i dům na Školním náměstí 87.
V parcích byly opraveny a natřeny lavičky, na
dětské hřiště pořízeny další hrací prvky.
Městys se neustále snaží zlepšovat prostředí,
ve kterém žijeme.

Bohužel nám tuto snahu kazí chování některých občanů, kteří si ničeho neváží.
Proto již nyní probíhají jednání s Městskou
policií v Bílině o zřízení kamerového bezpečnostního systému. I v tomto období se
nám podařilo připravit několik kulturních
akcí, které jsou již u nás zažité. Ale chci se
na tomto místě zmínit o tom, že dlouholetý
sponzor naší kultury, skupina ČEZ, nám letos věnovala jen zlomek částky, kterou jsme
dostávali v minulých letech. Je tedy na nás,
jak se s tím vypořádáme.
Další dobrou zprávou je, že hostomickou
cihelnu zřejmě odkoupí nový majitel, takže
by mohla vzniknout pracovní místa pro naše
občany.
Na závěr mi dovolte, abych vám popřál pěknou dovolenou a dětem krásné prázdniny.
Ivan Holata
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Zpráva z 5. mimořádného zasedání
zastupitelstva




11. 5. 2015
Přítomno 10 zastupitelů, 5 omluveno







Program:
 rekonstrukce veřejného osvětlení - informace
od společnosti Energie pod kontrolou
 jednání o novém územním plánu - pověřený
zástupce pan Ivan Holata
 bezúplatný převod parcely č. 243/6 - před
zubní ordinací

Zpráva z 6. zasedání zastupitelstva
22. 6. 2015
Přítomno 11 zastupitelů, 4 omluveni
Program:
 uctění památky pana Pavla Axamita
 složení slibu nového zastupitele - paní Jarmily Krejčové
 rozpočtová změna č. 2
 zrušení usnesení č. 39/2015 - rekonstrukce
veřejného osvětlení

odpověď starosty na interpelaci zastupitele
pronájem pozemku p. č. 161 manželům
Vítkovým
kamerový systém v městysi Hostomice
změna odpisového plánu
připojištění členů dobrovolných hasičů
provozní řád dětského hřiště
pozemkové úpravy

Výsledky svozu nebezpečných složek
komunálního odpadu
V sobotu 30. 5. 2015 proběhl svoz nebezpečného odpadu. Na pěti stanovištích bylo sebráno celkem 379 kg nebezpečných látek.
Této akce se zúčastnilo 26 občanů, kteří odevzdali 4 kg léků, 105 kg olejů, 145 kg barev,
50 ks akumulátorů a 16 ks pneumatik.
Z vyřazených zařízení podléhajících zpětnému odběru to byly 2 lednice, 9 zářivek a dalších 15 ks vyřazených zařízení. Při porovnání výsledků svozů v letech 2010 - 2015 splnila akce svůj účel a budeme tento způsob svozu praktikovat i nadále.

Sběr tříděného odpadu
Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, bioodpad…) odděleně
od ostatních. Tím se tedy rozumí správně roztříděný komunální odpad podle své materiální
podstaty, který lze posléze opětovně recyklovat
a znovu začlenit do výroby. Sběr odpadu probíhá ve speciálních barevných kontejnerech řádně označených konkrétní sběrnou surovinou.
Každý z nás ročně vyprodukuje okolo 250 kg
odpadu. Pokud se ale rozhodneme pro jeho třídění, můžeme tak k recyklaci poslat více než
1/3 tohoto množství. Za rok se vám tak může
podařit vytřídit okolo 30 kg papíru, 25 kg plastů nebo 15 kg skla. Nejčastějšími odpady
v českých domácnostech jsou papír (22 %
z domovního odpadu), následuje plast (13 %)

a sklo (9 %).
Zbytek odpadu tvoří nebezpečný odpad (3 %),
kompostovatelný kuchyňský bioodpad (18 %)
a jiné odpady (35 %). Přestože jsme v třídění
odpadu rok od roku lepší (odpad třídí již 72 %
Čechů), za leckterými státy Evropy stále pokulháváme.
Ale v třídění plastů se řadíme ke špičce evropského žebříčku. Plasty u nás třídí asi 70% občanů a podle výzkumu Eurostatu jsme roku
2007 vytřídili asi 46% všech plastů.
Z recyklovaných plastů se pak ve finální fázi
vyrábí např. umělé vlákno, které známe
v podobě mikin či triček, fólie a plastové pytle,
zátěžové koberce či interiéry aut. Někdy plast
může nahradit i dřevo.

A jak jsme dopadli s tříděním odpadu v minulém roce u nás v Hostomicích?
Naši občané vytřídili a předali k využití 8 359 kg odpadu, za který obec obdržela od společnosti EKO-KOM, a. s. částku 41 083 Kč. Děkujeme tímto všem lidem, kterým záleží na životním prostředí a pomáhají tak šetřit přírodními zdroji.
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Z obecní kroniky – 2. světová válka v Hostomicích
Různé změny v obci.
Během okupace nebyl postaven žádný dům.
Domy se přestaly opravovat pro nedostatek
pracovních sil a materiálu. Dobrou věc, kterou Němci vykonali v první době okupace,
byla ta, že silnice byla vydlážděna kamennými kostkami od mostu až k mlýnu a silnice,
která šla kolem mlýna přeložena o kousek
dál, takže prudká zatáčka v těchto místech
byla zmírněna. Kaštanová alej na náměstí
odstraněna a udělány trávníčky. Na jaře pak
počaly Stalinovy závody (Hydrawerke) vyrábět syntetický benzin a odpadky pak pouštěny do řeky Bělé a voda, do té doby čistá, stávala se stále černější a černější a život v ní
úplně ustal. Na jaře 1944 počali Němci bourat kapličku, která stála na náměstí. Do konce
války odstraněna úplně nebyla.

Rok 1945 – svítá.
Situace nacistické Hitlerovy říše počátkem
roku 1945 jest zoufalá. Rudá armáda drtí
bránící se fašisty a východní kraje naší republiky jsou osvobozeny. Přesto chování mnohých zdejších Němců na počátku tohoto roku
jest ještě sebevědomé, protože stále slepě věřili slibům svého vůdce, že Německo překvapí svět svými vynálezy, které způsobí obrat
ve válce. Otvírajícím se jarem však Němci
počali malomyslnět, zvláště, když z východní
části říše sem přicházely transporty německých uprchlíků, kteří byli ubytováni u
Herklotzů a jinde po domech. Uprchlíci
z rozbombardovaného Berlína byli ubytováni
ve 12 ti boudách nouzově postavených u
sportovního hřiště. V měsíci dubnu ruská letadla bombardovala část obce za tratí „U lesíčka“. Několik bomb dopadlo v blízkosti
obytných domů. Částečně poškozeny byly
dva domy číslo 239 a 241.
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Vznik Sokola v Hostomicích
Letos, přesně 5. května 2015, uplynulo 120 let
od vzniku „Sokola“ u nás v Hostomicích, Svědčí o tom zpráva v sokolském časopisu z roku
1895. Přinášíme vám přesné znění této zprávy.
Z Hostomic u Bíliny. V ustavující valné hromadě zakládající se jednoty konané 5. května t.
r. zvoleni bři: starostou V. Bílek, náměstkem
starosty Josef Mareš, náčelníkem P. Maleček.
Do výboru: Jos. Dupač, Jos. Jelínek, Ant. Sůva,
Václ. Pánek, Jan Krajíc, Frt. Dupač, Jan Doležal (jednatel), Kar. Mayer (pokladník). Zástupce do Č. O. S. Jos. Mareš, zástupce do župy:J.
Táborský, V. Honal, P. Maleček, Jos. König,
Ant. Babáček. Jednota přihlásila se k župě
krušnohorské. Členů čítá 51.

Oprava fasády na obecním domě
Začátkem června byla dokončena nová fasáda domu na Školním náměstí č. p. 87. Vzhledem
k tomu, že se jedná o dům ve vlastnictví obce a jeho vzhled nebyl zrovna nejhezčí, rozhodl
městys o jeho opravě.
Rekonstrukce se zhostila Šanovská stavební společnost, která ji provedla za cenu 280 000 Kč.
Příští rok připravujeme opravu fasády na dalším obecním domě, a to v ulici 5. května 14.
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Mateřská škola
Se sluníčkem a teplým počasím je nám ve
školce hned veseleji. Poznáváme probouzející
se přírodu, učíme se ji chránit a starat se o ni.
Pozorujeme jevy živé a neživé přírody, které
jsou na sebe úzce vázány. Zpíváme, modelujeme, kreslíme, čteme si pohádky a příběhy a při
hrách se stále něco nového dozvídáme.

Jarní dny také vybízejí a napomáhají k různým
akcím, které se mohou konat venku v přírodě.
Děti navštívily město Teplice, seznámily se
s jeho historií i současností, zvládly výstup na
hrad Kostomlaty, kde projevily svou zdatnost a
odvahu a také navštívily ZOO v Ústí nad Labem. Sponzorským darem nám na tento výlet
přispěla Mechanika Teplice, výrobní družstvo.
V srpnu se rozloučíme s budoucími školáky,
kterým přejeme mnoho úspěchů a zároveň se
těšíme na nové kamarády, kteří k nám zavítají
v září.

Perličky ze školky:

Dovolená v mateřské škole
Uzavření mateřské školy od 13. 7. 2015 do
9. 8. 2015

Plačící holčička přiběhne za paní učitelkou a
mezi slzami sděluje: „Paní učitelko, kamarád
mě požádal o ruku a já to nechci.“
Fretka je „Tretka“
Paní učitelka zvedá nad hlavou míč a ptá se:
„Děti, jaký tvar má tento míč?“ Odpověď:
„Modrý“.

Přejeme všem hezké a vydařené léto!
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Základní škola
Vážení spoluobčané!
Oslovuji vás nyní s příchodem času dovolených a blížících se prázdnin žáků, z nichž někteří se již nyní nemohou dočkat dvou měsíců
bezstarostného užívání léta. Ale to pouze ti žáci, kteří dobře pracovali a na vysvědčení nemají jednu nebo dvě pětky. Ti se budou muset připravovat na opravnou zkoušku. V případě vícero pětek je pak čeká opakování ročníku. Ale
jen v případě, že na daném stupni ještě nepropadli.
Učitelé si pak odpočinou od denních starostí
se žáky, načerpají síly do nového školního
roku, aby se odpočinutí opět v září postavili
před žáky. Kdo z vás si nevyzkoušel práci „za
katedrou“, nedokáže si představit ani pochopit,
jaké psychické vypětí a nároky jsou na ně denně kladeny. Sami rodiče víte, že zvládnout své
děti, je někdy nadlidský výkon. A učitel má ve
třídě dětí daleko více. Ale nyní k pozitivním
věcem, které se letos podařily zrealizovat. Během tohoto školního roku jsme byli zapojeni
do tří projektů. Dva z nich se vydařily, jeden až
tolik ne. Přesto i v tom třetím najdeme klady.
Zejména spolupráce s psychologem paní Mgr.
Ingrid Štroblovou a speciálním pedagogem paní Mgr. Martinou Kuchyňkovou. Obě byly velkým přínosem v diagnostice dětí, které mají
nějaké problémy s učením a vyžadují zvláštní
péči. Po stránce vzdělávací se nám daří udržovat nastavený standard, i když někdy až za cenu určitých kompromisů. Dnešní doba a technika často odvádí děti od povinností jak ve škole,
tak i doma. Domnívám se, že není správné
upřednostňovat práva dětí před jejich povinnostmi a zodpovědností za své chování a vzdělávání. Budeme velmi rádi, když se i nadále
budete zabývat výsledky práce svých dětí.
V případě zájmu nás můžete, po předchozí domluvě, kdykoliv navštívit. Můžete se zúčastnit
i vyučovacích hodin.
Po stránce materiální pokračujeme neustále ve
zlepšování interiérů školy v obou budovách
školy.

Jedná se o nový nábytek, malování tříd, vylepšení IT techniky, vnitřního osvětlení, zkvalitnění jídelníčku ve školní jídelně, nákupu nových učebnic, výukových programů, nástěnných obrazů, map atd. Máme již peníze a vybranou firmu na výměnu části oken ve staré
budově, která se ještě letos bude realizovat.
V plánu máme ještě mnoho materiálních i nemateriálních změn
Od nového školního roku k nám nastoupí tři
noví učitelé. Jeden na první stupeň a dva na
druhý stupeň. Tyto změny jsou jednak
v souvislosti s navýšením počtu tříd na prvním
stupni a jednak s událostí, která nás v průběhu
května velice zaskočila. Bylo to úmrtí našeho
váženého kolegy a vlastně legendy této školy,
zástupce ředitele školy, pana Mgr. Pavla Axamita. Na této škole působil již jako žák a poté
více než čtyřicet let jako pedagog. Zanechal
po sobě „stopu“, která zůstane navždy vryta do
historie naší krásné školy.
V neposlední řadě bych i touto cestou velmi
rád za sebe i za celý kolektiv pracovníků Základní školy Čestmíra Císaře, poděkoval vedení městyse Hostomice, konkrétně panu starostovi Ivanu Holatovi, za podporu a pomoc
v tomto školním roce 2014/15.
Je úžasné, jakým způsobem dbá náš zřizovatel,
tedy městys Hostomice, na zvyšování kvality
vzdělávání občanů Hostomic a okolních obcí.
A to je cesta, která umožní vašim dětem dosáhnout následně dobrého vzdělání a možnosti
získat dobré zaměstnání, či začít svou podnikatelskou činnost.
Současně děkujeme starostům a vedení města
Ledvice, obcí Ohníč a Světec za maximální
podporu naší škole a věřím, že nám jejich podpora i nadále vydrží.
Zvláštní poděkování patří i našim podporovatelům či sponzorům - SD Chomutov a.s., skupině ČEZ, elektrárně Ledvice, HET spol. s. r.
o., Drogerii Zíta, za finanční nebo materiální
dary, které významným způsobem pomáhají
ke zlepšování školy a pořádání mimoškolních
akcí.
Mgr. Aleš Žák
ředitel školy
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MÍSTNÍ KNIHOVNA
Pasování na čtenáře
A máme tady konec dalšího školního roku.
Uteklo to jako voda a prvňáčci za pár dní dostanou své první vysvědčení. Od září, kdy do
1. třídy nastoupili, udělali obrovský kus práce.
Naučili se všechna písmenka, ze kterých skládají slabiky, slova a věty, umí psát i počítat.
Aby své znalosti předvedli nejen svým spolužákům, ale i rodičům a prarodičům, byli pozváni do místní knihovny, kde každým rokem
probíhá tzv. Pasování na čtenáře. Každý přečetl básničku, říkanku nebo úryvek textu. Úroveň čtení se velmi lišila. Někteří dosud slabikují, jiní už čtou celá slova. Nejlepší čtenářkou
byla vyhlášena Kristýnka Benešová, jejíž plynulé a hlasité čtení mile překvapilo všechny
přítomné. Po splnění zadaného úkolu byli prvňáčci pasováni na čtenáře a od městyse Hostomice dostali knihu s věnováním.

Upozornění
Knihovna bude v letních měsících uzavřena. Důvodem je čerpání dovolené, ale zejména plánovaná výměna oken na staré školní budově, malování a následný úklid. Otevřeno bude naposledy
29. června 2015, pak až 3. září 2015. Přeji všem čtenářům krásné léto a hodně zážitků
z prázdnin či dovolené. Těším se na vás opět v září.
Jana Holatová
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Pálení čarodějnic
je další oblíbenou akcí pro děti i dospělé. Pořádáme ho vždy 30. dubna před tzv. Nocí čarodějnic nebo také Filipojakubskou nocí. Letos přišly v maskách nejen děti, ale poprvé se
osmělili i někteří dospělí, což nás velmi potěšilo. Průvod donesl čarodějnici k dětskému

hřišti, kde byla usazena na vatru a spálena.
Samozřejmě nesměly chybět čarodějnické
soutěže - let na koštěti, běh s kostí, hod kostí
na cíl a pití kouzelného lektvaru. Některé děti
musely při plnění dalšího úkolu překonat
strach. Měly totiž sáhnout do pytle, vytáhnout
gumové zvířátko a pojmenovat ho. A že tam
byla opravdu zvířátka „roztomilá“ - žáby, hadi, pavouci, mouchy, myši a jiná havěť. Poté
následovala výtvarná soutěž a vyhodnocení
nejhezčích čarodějnic a čarodějů. Program
nečekaně zpestřila i dvě taneční vystoupení
děvčat z 5. třídy - Sabriny Frankové, Lucie
Kuchárové a Miriam Kaločaiové. Na posilnění dostaly všechny děti čaj a buřtíky, které
nám věnovala jako sponzorský dar Večerka
Zíta, za což jí velmi děkujeme. Poděkování
patří i členům SDH Hostomice, kteří nám
každoročně se zajištěním této akce pomáhají.

Fotohádanka
Je pro nás stále obtížnější vyhledávat zajímavá místa, která
vám předkládáme jako fotohádanku. Přesto jsme objevili grafiku, která zdobí jeden dům v Hostomicích. Víte, kde? Pak
napište na e-mail hostomickyzpravodaj@seznam.cz nebo volejte na tel 417 825 197. Správní řešitelé minulé hádanky
jsou: Venuše Nosková, Lukáš Růžička, Hana Plháková, Petr
Novák, Anna Benešová a Alice Fišerová.

Letní soutěž
Městys Hostomice vyhlašuje další ročník soutěže o nejrozkvetlejší okno, balkon či dvorek. Osázejte květináče, truhlíky
nebo mísy a vyzdobte s nimi vaše domy a blízké okolí. Nejen
že tím zkrášlíte naši obec, ale zároveň můžete získat hezké
věcné odměny.

Červen 2015

www.hostomice.eu

strana 9

Sbor dobrovolných hasičů Hostomice
O tom, že aktivita našich hasičů v požárním
sportu je na velmi dobré úrovni nás přesvědčují
i dosahované výsledky ze soutěží konaných
letos na jaře.
O pohár ředitele HZS Teplice 10. 5. 2015
Přípravka 1. místo
Mladší „B“ 4. místo
Mladší „A“ 6. místo
Okresní kolo hry „Plamen“
Krupka 23. 4. – 24. 4. 2015
Mladší 3. místo
Jednotlivci – Anežka Fellerová 1. místo
Jaroslav Feller
1. místo
Světec – požární útok 31. 5. 2015
Přípravka 1. místo
Mladší „A“ 1. místo
Mladší „B“ 2. místo
Modlany
požární útok
6. 6. 2015
Přípravka 1. místo
Mladší
3. místo
Ženy
3. místo
Muži
9. místo

Memoriál J. Fellera - 25. 4.
2015
Požární útok dle pravidel PS
Muži
1. místo
Ženy
2. místo
Útok dle vlastních pravidel
Muži
1. místo
Ženy
2. místo
Telce – krajské kolo hry „Plamen“13. 6. –
14. 6. 2015
Jednotlivci - Anežka Fellerová 2. místo
Jaroslav Feller
6. místo
Krupka – Krupský pohár 20. 6. 2015
Požární útok
Ženy 2. místo
Ústí nad Labem – STIMAX 21. 6. 2015
60m + 100m překážek
Mladší dívky – Natálie Haišová
4. místo
Adéla Kováčová 13. místo
Mladší hoši – Dominik Průša
6. místo
Matěj Průša
9. místo
Jakub Chaloupka 15. místo
Tomáš Tapšík
24. místo
Dorost Anežka Fellerová
3. místo
Andrea Chalupecká 5. místo

Sourozenci Fellerovi se zúčastní dne 8. 7. až 12. 7. 2015 mistrovství ČR v požárním sportu, kde
budou reprezentovat náš okres a kraj. Držme jim palce!

Posezení seniorů
Dne 18. 4. 2015 se uskutečnilo další setkání seniorů. K tanci a poslechu hrál pan Chlapec z Bíliny a na programu byly i různé, tentokrát vědomostní soutěže. Oproti dřívějším ročníkům však
přišlo pouze 29 seniorů, z nichž 5 nebylo místních. A víte proč? Poprvé se totiž vybíralo 50 Kč
vstupné, aby se alespoň částečně pokryly náklady spojené s touto akcí. Lidé by si měli uvědomit,
že se vstup platí všude. U nás ale dostanou zdarma občerstvení, dále se musí uhradit pronájem
sálu, energie a hudba. Pro zajímavost uvádíme, že vybrané vstupné nestačilo ani na zaplacení
hudby. Obec se snaží pro seniory něco dělat, ale bez pomoci sponzorů to zadarmo v dnešní době
opravdu nejde.
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Den dětí
Oslava Dne dětí letos připadla na neděli 31. 5.
2015. Počasí dělalo, co mohlo, aby potěšilo
dospěláky, ale hlavně děti, pro které se tyto
oslavy konají. Kolem 14. hodiny odpolední se
na fotbalové hřiště začaly trousit první skupinky dětí s rodiči a prarodiči a o půl hodinky
později už bylo na hřišti dětí jako smetí.
O zábavu se už poněkolikáté starala agentura
KAZ z Nového Boru. Rodiče a ostatní příbuzní se mohli občerstvit u okénka, za což děkujeme rodině správce hřiště, pana Krejčího.
Děti si mohly zatancovat, zasoutěžit a shlédly
i loutkové divadlo. Pro některé to bylo první
setkání s loutkou.

Byli jsme potěšeni, že i přesto, že byl
v Teplicích lákavější program, se zúčastnilo
tolik dětí. V příštích letech bychom si takový
den mohli udělat sami, bez agentury, ale
s přispěním a pomocí rodičů, kteří by se mohli
více zapojovat do obecního dění. Nuž uvidíme,
jestli se něco změní. Mrzí nás trošku kritika
naším směrem. Kritizovat je zdravé, ale musí
následovat nějaký návrh, nějaká snaha pomoci.
Věřím, že se něco změní, a že život v naší obci
vám není lhostejný.
Poděkování patří skupině ČEZ, která tento den
sponzorovala.
Lenka Matoušková

Dětské hřiště - montáž hracích prvků
Dne 9. 6. 2015 byly na dětském hřišti namontovány nové hrací prvky - prolézačka, houpačka a kolotoč. Vše bylo ponecháno v ochranné
folii a prostor ohraničen bezpečnostní páskou,
aby bylo zřejmé, že se zatím nesmí používat.
Bylo potřeba, aby zatvrdl beton, ve kterém
jsou prvky ukotveny.
Jaké překvapení na nás čekalo druhý den?
Páska byla odstraněna, folie strhána a všechny
prvky byly uvolněny z betonových patek. Kdo
Dítě v doprovodu dospělého člověka asi ne. Jak
to poničil?
je možné, že opět nikdo nic neviděl?
Občané, přestaňte být lhostejní k věcem, které
se dějí kolem vás, a chraňte obecní majetek!
Toto doplnění dětského hřiště stálo sto tisíc a
během pár hodin bylo poničené. To přece není
normální. Opravu budeme muset zaplatit
z rozpočtu obce a to je přece škoda. Tyto peníze se mohly použít na něco úplně jiného.
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V minulých měsících jste mohli zaznamenat
změny vzhledu týkající se smrku pichlavého
na katastru obce a také v dalších částech Ústeckého kraje. Smrk pichlavý je na území ČR
nepůvodní (mimo areál svého přirozeného výskytu) a užíván byl především k ozelenění hor
postižených imisemi oxidu síry. Další užití
jsou především estetická a to především
v urbanizovaném prostoru. Mnozí z vás pátrali
po důvodech tohoto hynutí smrků pichlavých
a mohli nalézt houbu kloubnatku smrkovou,
která ničí hojně porosty smrku pichlavého
v Krušných horách. Příznaky tohoto napadení
lze pozorovat v jarních měsících při rašení
pupenů. Pupeny jsou zduřelé, jakoby nateklé,
kroutí se a celé se deformují. Příznaky na našem katastru jsou ale jiné. Žloutnutí a předčasné opadávání jehlic smrku pichlavého způsobuje mšice smrková.Mšice žije nejraději
v teplém a suchém počasí. Pokud dojde
k ochlazení a delším periodám dešťů, tak mají
stromy šanci na záchranu a i toto napadení
přežijí. Nicméně nezapomínejme, že i přes
estetičnost této dřeviny je u nás nepůvodní,
není tedy s našimi organismy v rovnováze, a
tudíž bude docházet k napadání těchto dřevin.

Ekologické centrum Most
Vážení příznivci Ekologického centra Most
pro Krušnohoří, dovoluji si Vám sdělit, že
hledáme 2 pracovníky do našeho kolektivu.
Nástupní platové podmínky se pohybují od
13 000,- do 14 000,- Kč.
Technik Ekologického centra Most pro
Krušnohoří

• znalost legislativy související se životním
prostředím (ovzduší, voda, odpady, ochrana
přírody…)
• znalost anglického nebo německého jazyka
výhodou
• zkušenosti z pedagogické činnosti či absolvování pedagogického minima výhodou
• pokročilá znalost MS Office – Word, Excel,
Na pozici pracovníka Ekologického centra Powerpoint, Internet, Outlook
Most pro Krušnohoří Výzkumného ústavu pro • základní znalost správy webových stránek
hnědé uhlí a. s. v Mostě nabízíme plný pra- (PSPad, TC)
covní úvazek na dobu určitou (1 rok) s další
• schopnost operativně se adaptovat na práci s
možností prodloužení na dobu neurčitou s ná- novým softwarem
stupem od 1. srpna 2015.
• řidičský průkaz skupiny B
Pro tuto pozici hledáme uchazeče, který spl• ochota pracovat ve směnném provozu v praňuje následující podmínky:
covní dny (ranní směna: 6.15 - 14.15;
odpolední směna: 11.30 – 19.30) předchozí
 středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání
praxe v oboru je výhodou
přírodovědného, nebo technického směru
• předchozí praxe v oboru je výhodou
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B LA H O P Ř Á N Í
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří oslaví ve 3. čtvrtletí nového
roku své životní jubileum a přejeme jim hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti.
v červenci:
panu Stanislavu Kopřivovi - 71 let
paní Vlastě Nedvědové - 76 let
panu Valdemaru Mackovi - 71 let
paní Marii Šubertové - 82 let
paní Haně Paškové - 89 let
paní Věře Kalašové - 74 let

v září:
panu Václavu Malému - 81 let
panu Milanu Kučírkovi - 70 let
paní Květě Krtkové - 76 let
paní Vlastě Ertlové - 73 let
paní Gertrudě Axamitové - 84 let

paní Marii Zeithamlové - 77 let
paní Martě Bariové - 85 let

v srpnu:
panu Mikuláši Maderovi - 71 let
paní Mileně Zítové - 71 let
paní Janě Kocourkové - 70 let
paní Anně Houdkové - 70 let
paní Marii Kruntové - 72 let

Žádost
V roce 2018 oslaví naše republika 100. výročí
od vzniku samostatného Československého
státu. K této události se v Hostomicích dochoval jeden z nejstarších pomníků na našem
okresu. Pomníček bychom chtěli zrekonstruovat, ale zjistili jsme, že na spodním podstavci
byl původně nápis. Proto se obracíme na veřejnost, nevlastní-li někdo fotografii tohoto pomníku s dochovaným textem. Přáli bychom si,
aby pomník vypadal jako v době svého vzniku.
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. září 2015.
Čtvrtletník Hostomický zpravodaj vydává a tiskne Městys Hostomice, Mlýnská 158, 417 52 Hostomice, IČO
00266311, tel. 417 825 197. Náklad 300 výtisků. Evidováno pod registračním číslem MK ČR E 19864.

