PROSINEC 2014
Ročník čtvrtý

ZDARMA

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
tento příspěvek je pro mne velice slavnostní,
protože je první v novém volebním období.
Před volbami nemohl mít nikdo jistotu, jak
voliči rozhodnou o budoucím složení zastupitelstva našeho městyse. Dnes již mohu prohlásit, že jsem svoji pozici obhájil a tento výsledek je pro mě osobně velmi zavazující. Čtyři
roky jsou pro tuto práci velmi krátká doba. Až
nyní budu moci uplatnit získané zkušenosti a
budu se snažit pracovat co nejlépe. Dovolte,
abych z tohoto místa ještě jednou poděkoval
za práci minulému zastupitelstvu a tomu novému popřál do příštích čtyř let hodně štěstí a
zdravého rozumu.

Poslední měsíc v roce je pro některé lidi obdobím zklidnění, adventu a duševní pohody.
Mnozí naopak trpí nedostatkem času, protože
v práci se musí stihnout vše, co bylo na letošní rok naplánované. K tomu ještě nakoupit
dárky, sehnat stromeček, kapra, uklidit a napéct cukroví. Ano, v tomto období zažíváme
pěkný shon a především ženy si oddychnou až
po štědrovečerní večeři. Odměnou pro všechny bude rozsvícený stromeček a rozdané dárky. Někteří lidé začínají nový rok předsevzetími a různými přáními. K jejich uskutečnění je
však potřeba nejenom osobního rozhodnutí a
silné vůle, ale také mnoho elánu, zdraví a pohody.

Vážení občané Hostomic,
přeji vám, abyste konec roku zvládli bez velké nervozity a stresu, Vánoce prožili
v klidu a v pohodě se svými blízkými, setkali se s mnoha dobrými lidmi, a aby se
vám všechna vaše přání splnila.
Ivan Holata
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Zpráva z 1. ustavujícího zasedání
zastupitelstva

22. 9. 2014
Zastupitelstvo městyse schválilo:
 zprávu o činnosti RM za uplynulé období
 rozpočtovou změnu č. 4 (převody z položky
na položku, snížení daně z nemovitosti)
 žádost p. Jaroslava Bohunka o odkoupení
části pozemku p. č. 389/3
 žádost pí. Mgr. Leony Štěpkové o odkoupení části pozemku p. č. st. 118
 žádost p. Stránského o odkoupení pozemku
p. č. 413/1
 žádost manželů Jelínkových o odkoupení
části pozemku p. č. 2/1 a 2/2 a p. č. 2/8
 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014
(Požární řád)

31. 10. 2014

Zpráva z 2. zasedání zastupitelstva



20. 11. 2013
Zastupitelstvo městyse schválilo:

Složení nového zastupitelstva městyse
Ivan HOLATA
Lenka MATOUŠKOVÁ
Mgr. Mirka JELÍNKOVÁ
Jiří JELÍNEK
Veronika ZIEGLEROVÁ
Petr NOVÁK
Hana TYBURCOVÁ, DiS.
Mgr. Pavel AXAMIT
Mgr. Jana HOLATOVÁ
Jaroslav FELLER
Hana HAKLOVÁ
Zdeněk HASAL
Hana HASALOVÁ
Milan DEME
Marie JIROUŠKOVÁ DiS.
Kontrolní výbor:
Hana Haklová
Hana Tyburcová, DiS.
Marie Jiroušková

starosta
místostarostka
člen rady
člen rady
člen rady
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
předseda
člen
člen

Zastupitelstvo městyse schválilo:
 členy komise pro ověření voleb
 zapisovatele zasedání
 ověřovatele zápisu
 členy návrhové komise
 volební řád
 zvolení starosty
 zvolení místostarosty
 zvolení členů rady
 odměny za výkon funkce členům zastupitelstva dle nařízení vlády č. 37/2003 a č.
697/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
zvolení členů a předsedů kontrolního a
finančního výboru
 plán kontrolního a finančního výboru
 plán inventur pro rok 2014
 cenu dvou pozemků (70,-Kč za m²)
Finanční výbor:
Hana Hasalová
Petr Novák
Jaroslav Feller

předseda
člen
člen

Odpady
Mnozí občané se dotazují, jak je to
s odvozem tříděného odpadu. Kontejnery na
papír a plasty se vyvážejí 1x za 14 dní, kontejnery na sklo vyprázdní na zavolání.
V současnosti se uvažuje o přidání zeleného
kontejneru na točnu v Čapkově ulici. Bio odpad mohou lidé vozit ke sběrně u oprámu,
větší množství netříděného odpadu je možno
dát do kontejneru na tomtéž místě. Tato služba je však za poplatek. Zdarma lze využít
sběrný dvůr v Bílině. Další službou pro občany je kontejner na použité oděvy, hračky a
obuv. Firma Revenge, a. s. nás pravidelně
informuje o množství, které zde občané odložili. Od července do září 2014 to bylo 548 kg.
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Z naší kroniky – rok 1935 (přesný opis)
Veřejné oslavy.
Jako léta minulá, tak i v roce1935 byly důstojně oslaveny památné dni čsl. národa. Jsou to:
7. březen, 6. červenec a 28. říjen.
7. březen 1935:
Za spoluúčasti místní osvětové komise německé uctila česká osvětová komise památku 85
letých narozenin presidenta T. G. Masaryka
velice důstojně. V předvečer uspořádán obvyklý průvod městem. Šly v něm děti z českých a
z německé školy a značný počet obyvatelstva
obou národností. Průvod vrátil se k Národnímu
domu, kde byla přednáška spojená s akademií.
Česky promluvil pisatel této kroniky, odborný
učitel Josef Horyna, německý redaktor časopisu „Freiheit“ z Teplic-Šanova. Bylo přítomno
přibližně 500-600 osob obou národností.
6. červenec 1935 oslaven byl tělocvičnou jednotou Sokol za velmi malé účasti členstva a
obecenstva. Promluvil pisatel kroniky odborný
učitel Josef Horyna o dobrém sokolu Kukaňovi
a odborný učitel Zdeněk Weiner. Poněkud četnější a mohutnější byla oslava památky smrti
Husovy, kterou uspořádalo Sdružení socialit.
bezvěrců.
28. říjen 1935:
Byl zvláště okázale oslaven. Bylo manifestováno za svobodu a volnou demokracii a pevnou československou republiku. Slavnost opětovně pořádaly místní osvětové komise (česká
a německá) a měla tento pořad. V předvečer
přečetl starosta českého hasičského sboru
František Weiner, řídící učitel Manifest čsl.
hasičstva k svátku svobody.

Stalo se tak před pomníkem presidenta republiky T. G. Masaryka. Poté byla v Národním domě slavnostní akademie, na níž účinkovaly
tyto spolky: Dělnická tělovýchovná jednota
„Jarost“, tělocvičná jednota Sokol a Atus a paní Šulcová, jež vyplňovaly program čísly hudebními a tělocvičnými. Přítomno bylo asi 500
osob.
28. října 1935:
Silně pršelo. Přesto sešlo se u Národního domu
značné množství lidí, kteří za vytrvalého lijáku, větru a velmi sychravého počasí šli průvodem hostomickými ulicemi a zpět k pomníku
T. G. Masaryka. Tam vztyčena státní vlajka za
zvuku státní hymny. Nato 120 dětí z české
státní školy měšťanské recitovalo za vedení
odbor. uč. Jos. Horyny sborově báseň: T. G.
„Pozdrav Československé republice.“ Rovněž i
nejvyšší třída dětí ze školy německé pod vedením učitele Klausnitzera sborově recitovala
báseň: „T. G. Masarykovi.“ Poté přivítal přítomné starosta města Antonín Vacek a krátce
připomněl, čeho vždy 28. října vzpomínáme.
V témž smyslu promluvil německy Karel Zimmermann. Po jeho proslovu přečetl starosta
obce opis pamětní listiny z roku 1934, jež byla
napsána a k podpisu vyložena při slavnosti odhalení pomníku 28. 10. 1934. Po přečtení opisu
byl originál této listiny psaný na pergamenovém papíru zaletován do zinkové krabice, tato
pak vložena do otvoru v zadní stěně podstavce
pomníku a ihned zazděna. Provoláním zdaru
Čsl. republice byl tento slavnostní akt za hustého deště ukončen.
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Osobnosti Hostomic - pan Rudolf Pavelka
Rudolf Pavelka není sice rodák z Hostomic, ale velkou část života zde prožil a spousta lidí si
ho pamatuje jako místního knihovníka. Jeho rodiče žili v nedaleké, dnes již zaniklé vsi Chotovenka. Na učitelskou dráhu se začal připravovat v roce 1937 v Bílině. Pak však přišel rok
1938 a celá škola byla odsunuta do Loun. V Cítolibech našel ubytování u místního sedláka,
jemuž svou prací splácel nájem. Tento kraj mu byl osudný i v osobním životě. Našel si tu svou
pozdější manželku. Maturitu složil v roce 1941 v Praze, kam byli studenti z Bíliny převedeni.
Zpočátku nemohl jako učitel pracovat, a tak byl zaměstnán u sedláka. V roce 1943 byl totálně
nasazen v říši. Když skončila válka, nastoupil jako učitel do světecké školy a jeho paní jako
kuchařka ve školní jídelně. Začal zde působit i jako knihovník v místní knihovně. Když se
v roce 1964 postavila nová škola v Hostomicích, přestěhoval se do domku své maminky a začal učit tady. Po úmrtí stávajícího knihovníka ho přemluvili, aby vzal knihovnictví v Hostomicích. Následujících pětadvacet let se staral o chod místní knihovny, která sídlila nejprve
v sokolovně, pak ve staré budově základní školy. Mohlo by se zdát, že práce knihovníka byla
jednoduchá, ale není tomu tak. Knihy se musely zabalit, občas přebalit, zaevidovat a v té době
ještě opatřit kartičkami. Toto vše dělal pan Pavelka doma se svou paní, která mu pomáhala. Za
vzorné vedení knihovny dostal i ministerské ocenění. Zemřel 27. října 2002 v Bílině.

Valná hromada SDH Hostomice konaná dne 29. 11. 2014
(ze zprávy starosty, velitele a vedoucího mládeže)
SDH Hostomice má v současnosti 78 členů.
Z toho 33 dětí od 6 do 15 let, zařazených do
kategorií přípravka, mladší a starší žáci, 3
dorostence a 42 dospělých hasičů. Výjezdová
jednotka absolvovala v letošním roce 15 zásahů při požárech, živelních pohromách, či u
technických výjezdů. Všichni členové této
jednotky byli proškoleni, jelikož byla zařazena jako jednotka na ochranu obyvatel.
Stěžejní prací sboru je však práce s mládeží,
a to výchova mladých hasičů. Na tomto úseku se dlouhodobě daří a jsou dosahovány
dobré výsledky. Na Memoriálu manželů Fellerových se družstvo přípravky umístilo na 2.
místě, mladší žáci ve své kategorii vyhráli.
Začátkem října se na katastru městyse konalo
zahájení hry Plamen.

Zde mladší žáci obsadili krásné 2. místo, starší žáci skončili na 5. místě. V kategorii dorostu vybojovala 1. místo Anežka Fellerová a
všichni doufají, že se jí povede to, co
v minulém roce. A to postoupit na republiku!
Dalším velkým přáním je, aby na závěru hry
Plamen dopadli starší žáci mnohem lépe.
Mnozí členové sboru pomáhají při různých
akcích pořádaných městysem, dobrá je i spolupráce s místním fotbalovým klubem. Letos
byla opravena klubovna a chodba v hasičské
zbrojnici, na příští rok je naplánována rekonstrukce garáže, velitelské místnosti a pravidelná údržba techniky.
Všem členům, kteří se podílejí na činnosti
sboru a věnují této práci svůj volný čas, patří
velký dík.
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Mateřská škola - přejeme vám krásné Vánoce a šťastný nový rok 2015
Vánoce jsou nejkrásnějšími svátky v celém
roce. Je to čas k radosti, čas k veselí, čas ke
štěstí. Čas být spolu s pocitem bezpečí, čas na
obdarování nejen dárky, ale i kouskem lásky,
která sídlí v našich srdcích. Tento vánoční čas
je spojen s množstvím zvyků a tradic,
s kterými vhodnou formou děti seznamujeme.

Společně jsme vyzdobili třídy, vyrobili vánoční ozdoby a malé dárečky pro hezké vánoční
chvíle pohody a klidu. Těšíme se na vánoční
besídku pro rodiče, kde předvedeme, co všechno umíme. Budeme recitovat, zpívat, tančit a
spolu s mámou nebo tátou vyrobíme vánočního kapra z papíru.

Proč právě ryba patří k vánočním symbolům?
Protože narození Ježíše se datuje na rozhraní
dvou věků: právě končil věk Ryb a začínal věk
Skopce. Kristus byl zobrazován jako beránek
nebo ryba. Mezi další symboly patří zvon, který ohlašuje příchod naděje a radosti. Zvonečky
jsou často používanou ozdobou na vánočním
stromečku a motivem na vánočních přáních.
Mají nám připomínat, že cennější než bohatství je lidská láska a soucit v našich srdcích.
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Základní škola
Vážení spoluobčané!
Není to tak dlouho, co jsem psal článek o zahájení nového školního roku 2014/15, a už je tady
prosinec a s ním spojený adventní čas. Zdá se
mi, a nejen mě, že ten náš čas letí přímo raketově a pádí někam, kam mnozí ani nechceme.
Na mysl se nám neustále vkrádá otázka: „Jé,
jakým dárkem letos potěším své blízké? Vždyť
já to nějak nestíhám“. Ano, milí občané, je to
tak. Vánoce, nejkrásnější svátek v roce, jsou za
dveřmi a je nejvyšší čas na přípravu všeho, co
se svátky takovéhoto významu souvisí.
Nyní se trochu poohlédnu zpět. V prvním čtvrtletí letošního školního roku se nám příliš nedařilo naše děti „srovnat“ do školních pravidel.
Jev to byl, mohu říci, obecný. Toto se letos
odehrávalo na všech teplických, bílinských i
duchcovských školách. Nicméně se nám to i
s vaší podporou nakonec podařilo. Mohu zodpovědně prohlásit, že naše děti se chovají na
všech akcích konaných mimo prostory školy
velmi dobře a v řadě případů dostáváme pochvalu od organizátorů těchto akcí. To je pro
nás, a věřím, že i pro vás, velmi pozitivní informace. Výuka u nás probíhá kvalitně, a pokud
někdo z dětí nebo vás zákonných zástupců nesouhlasí se vzdělávacím procesem naší školy,
tak vězte, že jsme vždy otevřeni a připraveni
k jednání. Pokud by někdo z vás rodičů chtěl
přijít do školy, aby se do výuky podíval, tak
jste srdečně zváni.

Nedělejte hned unáhlené či špatné závěry
z toho, že vám vaše dítě doma řekne něco nepříjemného. Ona totiž pravda vždy bývá někde
„uprostřed“. Po materiální stránce jsme opět
pokročili o značný kus cesty vpřed. Mohli jste
to vidět při návštěvě školy 12. 11., kdy proběhly třídní schůzky. Z toho máme stejnou radost, jako vy. Ono totiž nebylo příliš sympatické, když po dřívějších třídních schůzkách
z vašich úst zaznělo nelichotivé: „Hm, tak
v těchto lavicích a na těchto židlích jsem seděl/
a já před 20 lety“. Nyní nám zbývá dovybavit
novým nábytkem 9. třídu a skříňkami 6. až 9.
třídu. Rovněž máme v plánu rekonstrukci šatnového objektu v nové budově, zahájení výměny oken na staré budově, opravu regulace
topné soustavy na nové budově atd. atd.
A co říci závěrem? Děkujeme vám za podporu
naší školy, ať už je z jakéhokoliv „soudku“.
Duchovní investice vložená do našich žáků
námi i vámi, je tou nejlepší investicí. Ta se
nám všem jednou určitě vrátí. Velmi rád vám
všem tímto způsobem předávám přání celého
našeho kolektivu zaměstnanců Základní školy
Čestmíra Císaře v Hostomicích: „ Krásné,
klidné vánoce, bez zbytečného honění a stresu
a do nového roku 2015 hodně zdraví, štěstí,
úspěchů v práci i doma. A to nejdůležitější nakonec, hlavně co nejvíc dobrých osobních i
společenských vztahů, od kterých se naše
zdraví odvíjí.
Mgr. Aleš Žák, ředitel šloly
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Vážení spoluobčané,
Vánoce před námi, Mikuláš za námi. Ráda
bych napsala pár slov k poslednímu čtvrtletí
v Hostíku. Díky mnoha obětavým maminkám
se naše aktivity spíše rozšiřují. Já bych touto
cestou možná znovu, ale rozhodně ráda poděkovala Marcele Zieglerové, Elišce Kováčové,
Kamile Chaloupkové a Petře Sedláčkové. Díky těmto dobrovolnicím Hostík žije a prosperuje, a to i pro hostomické větší děti, které jinak nemají moc příležitostí smysluplného trávení volného času pod vedením dospělého.
Připojili jsme se k mnoha dalším a snažíme se
o tradiční tematické dny jako je Haloween nebo „Mikulášská“. Uznáváme, že někteří možná byli zklamaní, že se na jejich ratolesti tentokrát nedostalo, ale věřte, rádi bychom Vám
děti vzali. Potíž je v tom, že prostory Hostíku
jsou velmi omezené a proto jsme zavedli systém přihlášek, které je třeba přinést předem a
platí jen jediné pravidlo a to, kdo dřív přijde…
no však to znáte.
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Takže nakonec Mikuláš, čertí babička a několik andělů potěšili 25 dětí. Děti se naučily písničku, vyrobili si různé papírové ozdoby, tradičně předvedly své básnické či pěvecké nadání a byly odměněny balíčkem s dobrotami,
ale někdy i s cibulí nebo uhlím! Program nám
přišel zpestřit také kamarád „Zděnda“ a celkově myslím byla fajn pohoda a dokonce až
příliš velké teplo. Naproti ve fotoateliéru měl
každý možnost si nechat děti vyfotit dvěma
fotografy z Hostomic (Michal Hejda a Karel
Jiroušek). Věřím, že bude jistě řada dalších
příležitostí, jak oslavit nejen ty tradiční dny,
ale i nové, které si třeba sami vymyslíme. Děkujeme…
(PS: Ráda bych poděkovala všem, kteří mě
volili do zastupitelstva a věřím, že i jeden hlas
za naše sdružení Host. pro NelhoStejnost má
smysl.)
Marie Jiroušková
předsedkyně Host. pro NelhoStejnost o.s,
vedoucí Hostíku
(MMJirouskova@gmail.com)

Autobusová doprava oblasti Litvínov - Bílina od 1. ledna 2015
Výběrové řízení vyhrála společnost ČSAD Slaný a.s., která zde bude zajišťovat provoz do roku
2024. Aktualizace jízdních řádů byla ukončena. Mění se také způsob odbavování cestujících.
Přechází se na takzvaně zónově relační tarif, který cestujícím umožní v rámci Ústeckého kraje
využívat výhod přestupního a časového tarifu. Pro cestujícího se zjednoduší odbavování, na jednu jízdenku bude možné jet například z Litvínova do Ústí nad Labem i přesto, že se bude
v Chlumci přestupovat. Pravidelní cestující si budou moci předplatit časové jízdné na pravidelné
cesty do zaměstnání nebo do škol, které bude výhodnější oproti každodenní jednotlivé platbě u
řidiče. Nosičem zónově relačního tarifu Dopravy Ústeckého kraje bude bezkontaktní čipová karta. Všechny autobusy v objednávce Ústeckého kraje budou bezbariérově přístupné a vybaveny
vizuálním i akustickým hlášením o trase spoje a projížděných zastávkách. Dveře, u kterých se
bude nacházet plošina pro invalidní vozíky a kočárky, musí být vybaveny nájezdovou plošinou.
Kromě uvedené zásady bezbariérovosti je nastavený jednotný systém kvality. Například povinným vybavením autobusů je klimatizace prostoru pro cestující, která bude udržovat optimální
teplotu jak v zimě, tak v létě. Zdůrazněna je i kvalita sedadel s pohodlnou výškou opěradel a nelze opomenout odkládací plochy u stropu pro zavazadla. Myšleno je i na přepravu kočárků.
Všechny informace o změnách je možno získat na portálu www.dopravauk.cz Zároveň je připravována informační kampaň, která bude včas cestující informovat o nadcházejících změnách.
Z oficiálního webu Ústeckého kraje

Prosinec 2014

www.hostomice.eu

strana 8

Hostomické akce
Turnaj v nohejbalu
Dne 18. října proběhl v sokolské tělocvičně
tradiční turnaj v nohejbalu „O pohár starosty“.
Této soutěže s několikaletou tradicí se letos
zúčastnilo „pouze“ pět družstev. To ale neubralo na sportovní kvalitě celého turnaje.
Družstva pojmenovaná, jako Bílina, Telnice,
Mára, Hostomice a Rychlíci mezi sebou svedla tuhé boje o vítězství. Na prvním místě se
umístilo mužstvo z Bíliny ve složení Petr Dragoun, Jaroslav Smaha a Rainer Tejček. Druhé
místo vybojoval tým „Mára“ ve složení Marek
Žáček, Petr Figiel a Karel Krotal. Ostatním
patří dík za sportovní výkony a hru fair-play.

Hostomickej strnad

V letošním roce se podařilo zorganizovat již 3.
ročník tohoto country festivalu. Všechny kapely, které zde vystoupily, byly z našeho regionu: Dědkové z Kentucky (Hrob), Countryrodeo (Ústí n/L), Křáp (Bílina), Střepy (Světec),
Eldorádo (Hostomice), Orel (Duchcov) a Karolína (Most-Litvínov). Pořadem provázel Mc
Georg (Jiří Koubek). Celá akce se uskutečnila
za podpory Skupiny ČEZ, za což jí patří veliké poděkování. Již nyní přemýšlíme, jakého
zajímavého hosta pozveme příští rok.

Drakiáda
I letos se uskutečnila dětmi oblíbená drakiáda.
A tak se první sobotu v říjnu sešli milovníci
dračího létání opět na Husově vrchu. Již od
rána majitelé draků sledovali, zda fouká a přemýšleli: „Jak nám to asi bude létat?“ Ono totiž
skoro nefoukalo.

Po výšlapu na náš 266 metrů vysoký kopec se
nad všemi příroda slitovala a ve vzduchu se za
chvíli vznášelo i 15 draků. Porota vybrala tři
nejlépe létající draky a 3 nejhezčí draky. Nikdo však neodešel bez odměny, kterou si
všechny děti opravdu zasloužily. Velký dík
patří i rodičům, kteří svým ratolestem s chutí
pomáhali.
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Hostomické akce
Lampionový průvod
Po sametové revoluci jsme se s ním pár let nesetkali, protože byl jedním ze symbolů totality.
Do průvodu se chodilo povinně a lampiony se
rozsvěcely na počest VŘSR. Renesance těchto
průvodů přišla až v posledních letech, kdy se
konají při jiných příležitostech, jako je například svátek sv. Martina nebo oslavy vzniku
České republiky. U nás se koná průvod jako
oslava sv. Martina. Tento rok proběhl již čtvrtý
ročník a s potěšením musím konstatovat, že
lidé si tuto oslavu oblíbili a rok od roka se
účastní více nadšenců se svítícími lampiony.
Průvod prošel ulicemi Husova, Čapkova, Ferrerova, Vrbenského, 5. května, náměstím, kolem bývalé cihelny a fotbalového hřiště až na
hřiště dětské.

Zde mezitím hasiči připravili oheň na opékání
buřtů. Opět jsme vypouštěli lampiony štěstí.
Dospělí se mohli občerstvit u stánku se svařeným vínem.
I když letos Martin na bílém koni opět nepřijel, akce se povedla a myslím si, že děti, rodiče i prarodiče byli spokojeni. Tak zase za rok.
Lenka Matoušková

Rozsvícení vánočního stromu
O první adventní neděli byl na náměstí
v Hostomicích již tradičně rozsvícen vánoční
strom. Kulturní program zahájily děti
z mateřské školy. Následovalo vystoupení žáků
1. třídy, kteří předvedli taneček andílků. Na
flétny zahrála Kristýnka Benešová a Terezka
Bečáková. Katka Berkyová, Saša Lacková a
Gita Kimová zatančily a poté i zazpívaly. Předškoláci z Hostíku ukázali, co již umí
z angličtiny. Velmi pěkné bylo i taneční vystoupení dívek s pompony. Na závěr zazněla
vánoční píseň v podání učitelů základní školy.
Tečku za celým programem udělal Zdeněk Kocourek, který svým spontánním vystoupením
všechny diváky mile překvapil.

Během zahájení adventu si mohli všichni zúčastnění koupit za symbolické ceny vánoční
ozdoby, které vyrobili žáci ZŠ v hodinách výtvarné výchovy či pracovních činností. Chybět nemohlo ani občerstvení v podobě svařáku, grogu, opečených klobás či škvarkových
p
l
a
c
e
k
.
Velké poděkování patří dětem, které vystupovaly či vytvořily předměty na vánoční trh a
všem dospělým, kteří přípravě a realizaci této
akce věnovali práci a svůj volný čas.
Jana Holatová
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Vandalové v Hostomicích

Takto vypadal podchod na vlakové zastávce dne 3. prosince 2014. A bohužel, opět nikdo nic
neviděl, ani neslyšel.

A tak dopadlo naše dětské hřiště po nájezdu mládeže. Poslední dobou se začínají projevy vandalismu navyšovat. Toto je poslední případ, jak se někteří mladí lidé chovají k majetku městyse. Celá událost byla předána policii ČR, která bude tuto věc šetřit.
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NOVĚ PŘIJÍMÁME POUKÁZKY TICKET BENEFITS A BENEFIT PLUS,
VČETNĚ ELEKTRONICKÝCH KARET A KÓDŮ PRO PLATBU V INTERNETOVÉ APLIKACI.

PŘEJETE SI MÍT NACHYSTANÉ LÉKY V URČITÝ DEN NEBO HODINU?
ZAVOLEJTE NEBO NAPIŠTE MAIL, RÁDI VÁM VŠE PŘIPRAVÍME NEBO I DOVEZEME DOMŮ.
U NÁS KOUPENÉ VÁNOČNÍ DÁRKY VÁM NA POŽÁDÁNÍ ZDARMA
ZABALÍME.
KRÁSNÉ A SPOKOJENÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY STEJNĚ JAKO MNOHO ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE VÁM ZE SRDCE PŘEJE KOLEKTIV LÉKÁRNY MEDEA

Pranostiky o Vánocích
Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude
rok úrodný.
Zelené Vánoce – bílé Velikonoce.
Jasné Vánoce – hojnost vína i ovoce.
Vánoce na ledě – Velikonoce na blátě.
Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.
Hádanky






Vletěl pták na bodlák, z bodláku na hrušku, roztrhl tam podušku. Sedlák se selkou
běží, chtějí sbírat peří.
Přišel k nám host, spravil nám most, bez sekery, bez dláta a je pevný dost.
Čtyři nožky, dva trnožky, v zimě běží, v létě leží.
Jedna paní němá, v bytě stání nemá. Jakmile však byt svůj ztratí, životem tu ztrátu
platí.
V plamenu nehoří, na vodě se nepotápí.
Správné řešení: hádanky - sníh, mráz, sáňky, kapr, led
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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 - 85 let
paní Danuši Šubrtové - 84 let
paní Slavomíře Görlachové - 80 let
panu Miroslavu Brožovi - 79 let
panu Jiřímu Wíznerovi - 78 let
panu Jaroslavu Semschovi - 77 let
paní Vlastě Silovské - 75 let
paní Marii Šutarové - 75 let
panu Zdeňku Štěpánkovi - 70 let
v únoru:
paní Hildě Matzenauerové – 90 let
panu Ervínu Šubertovi - 85 let
paní Boženě Fidlerové - 83 let
paní Marii Novotné - 77 let

v březnu:
panu Václavu Šafaříkovi - 88 let
paní Květuši Soukupové - 83 let
paní Zuzaně Lintnerové - 80 let
paní Janě Klofáčové - 75 let
paní Haně Haklové - 70 let
paní Jaroslavě Maderové - 70 let

Vítáme do života nové občánky Hostomic a přejeme jim krásný a spokojený
život.
v září - Jindřich Kadlec
v listopadu - Markéta Váchová

KNIHOVNA
Milí čtenáři,
knihovna bude od 22. prosince do konce tohoto roku uzavřena. Půjčovat se začne 5. ledna
2015 opět každé pondělí a čtvrtek.
Přeji vám krásné a pohodové prožití vánočních svátků, ať mezi dárky pod stromečkem najdete
i pěknou knihu. V novém roce hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Jana Holatová

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 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.

