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Usnesení z 13. zasedání ZM Hostomice
Zastupitelstvo městyse se na svém 13. mimořádném zasedání konaném dne 10. 10. 2016
usneslo takto:
Usnesení č. 116/2016 - ZM jednohlasně neschválilo převod budovy sokolovny, v současné
době a za současné finanční situace, do majetku městyse Hostomice.

Termíny pro uzavření manželství na rok 2017
03. 03. 2017 – pátek

oddávající Holata Ivan, starosta

21. 04. 2017 – pátek

oddávající Holata Ivan, starosta

02. 06. 2017 – pátek

oddávající Holata Ivan, starosta

08. 09. 2017 – pátek

oddávající Holata Ivan, starosta

03. 11. 2017 – pátek

oddávající Holata Ivan, starosta

V červenci a v srpnu se neoddává.
Místem pro uzavření sňatků je obřadní síň městyse Hostomice

Místní poplatky ze psů za rok 2017
Poplatek za psa na území Hostomic činí 100,- Kč a je splatný do 31. 5. 2017. Tuto částku je
možno uhradit v hotovosti v pokladně ÚM Hostomice a to v pondělí a středu od 8,00 hod. do
17,00 hod., mimo polední přestávky od 12,00 – 13,00 hodin.
Dále je možno platit převodem na účet městyse Hostomice: č. ú. 4500001745/8040, VS číslo
známky psa. V případě, že známku pro psa nemáte, si ji můžete bezplatně vyzvednout na Úřadu
městyse Hostomice.

Kastrace koček na území Hostomic
Na katastru městyse probíhala tento rok bezplatná kastrace koček a kocourů, kteří se potulovali po obci nebo je přinesli jejich majitelé.
Od září do listopadu jich bylo vykastrováno
celkem 16. Městys se tímto snaží zabránit nekontrolovanému množení koček v naší obci.
Tato akce bude probíhat ještě během celého
roku 2017.
Úřad městyse zajistí přepravky a odvoz
k veterináři s následným vrácením. Možnost
kastrace se týká i již zdomácnělých koček a
kocourů.
Prosíme o spolupráci s odchytem těchto zvířat!
V případě zájmu se dostavte osobně na Úřad
městyse Hostomice.
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Upozornění na platnost vyhlášky
Upozorňujeme občany na obecně závaznou vyhlášku Městyse Hostomice č. 3/2008
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavné pyrotechniky. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v městysi
nebo být v rozporu s dobrými mravy v centru obce je
a) používání zábavné pyrotechniky
b) provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů
Uvedenou činnost je zakázáno provádět v prostorách Mlýnské ulice, Školního náměstí, ulic 5.
května, Vrbenského, Husovy, Havlíčkovy, Ferrerovy, Čapkovy, Palackého, Komenského,
Bakuninovy, Jiráskovy, Duchcovské a v parku za panelovým domem čp. 304, 305, 306.

Kromě 31. 12. a 1. 1. běžného roku.
Vánoční přání
V{žení spoluobčané,
v nast{vajícím v{nočním čase V{m
přeji co nejkr{snější prožití v{nočních sv{tků, dětem co nejvíc radosti
z d{rků od Ježíška a všem do nového
roku 2017 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v zaměstn{ní i v osobním
životě.
Ivan Holata - starosta městyse
Knihovna
Místní knihovna bude během vánočních prázdnin uzavřena. Otevřeno bude naposledy 19.
prosince 2016, pak až 2. ledna 2017. Ježíšek i
nám nadělil spoustu krásných knížek. Přijďte si
je vypůjčit na vánoční svátky nebo na dlouhé
zimní večery v novém roce.
Příspěvky na rok 2017 se platí až v lednu.
Děti do 15 let na celý rok zaplatí 20 Kč, studenti a důchodci 30 Kč a pracující lidé 50 Kč.
Milí čtenáři, přeji vám krásné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví a
spoustu nových a zajímavých kulturních zážitků. Třeba s novou knihou od nás
z knihovny.
Jana Holatová - knihovnice
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Přehled kulturních akcí za uplynulé období
Hned první říjnovou sobotu jsme vystoupali na
Husův vrch, kde jsme pouštěli draky na oblíbené drakiádě. Letos nám příroda opět nepřála
a vítr, který je pro létání draků to nejhlavnější,
moc nefoukal. Ale i tak se na špičce Husova
vrchu sešlo dost dětí i jejich rodičů, kteří své
draky přemlouvali k létání. Radost byla o to
větší, když se to některým podařilo.
V polovině měsíce října se již tradičně sešli
naši senioři v klubovně místních hasičů. Akce
To pro vás napekly a poté nabízely některé zaopět velmi úspěšná a již teď se mohou naši
stupitelky, za což jim velmi děkuji.
starší spoluobčané těšit na jarní setkání.
Letos poprvé jsme vyhlásili dvě soutěže pro
občany. První byla u příležitosti Halloweenu o
nejhezčí dýni, druhá o nejlepší vánoční štrůdl.
Bohužel, místní obyvatelé, až na malé výjimky, neprojevili v tomto směru žádnou iniciativu. Vyřezané dýně přinesli pouze dva muži –
pan Miroslav Šanda a pan Jaroslav Honejsek.
Pečivo dodaly pouze dvě ženy, a to paní Vlasta
Holomojová a Milena Augustová. Jejich jablka
v županu byla opravdu vynikající.
V pátek 11. listopadu prošel ulicemi naší obce Je velká škoda, že se do podobných soutěží
„Svatomartinský lampionový průvod“. Jako nezapojuje více našich občanů. Zřejmě je lepší
vždy byl zakončený opékáním buřtů a krás- zábavu v Hostomicích jen konzumovat a občas
ným ohňostrojem. I zde byla velmi vysoká kritizovat, než se na ní podílet.
Za přípravu všech akcí bych chtěl poděkovat
účast dětí i dospělých.
všem, kteří pomohli při jejich organizování.
Ivan Holata

Poslední letošní akcí bylo rozsvícení vánočního stromu. V tomto roce připravovala celý program naše základní škola a nutno dodat, že se
toho zhostila vcelku velmi dobře. Kromě pěveckých a tanečních vystoupení se prodávaly i
výrobky našich žáků. Samozřejmě nemohl
chybět svařák, klobásky a vánoční pečivo.
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Základní škola
Vážení spoluobčané!
Než jsme se nadáli, máme tady opět advent a
blížící se konec roku 2016. Je to až k nevíře,
jak ten čas rychle letí. A s přibývajícím věkem,
to určitě všichni potvrdíte, běží čím dál tím
rychleji. Když se ale zamyslíme nad tím naším
lidským bytím, tak můžeme konstatovat, že čas
je jediný spravedlivý jev v našem životě. Všem
utíká stejně rychle. Jestli jsme velcí, malí, tlustí, tencí, bohatí, chudí či krásní nebo oškliví. A
tak to má určitě být. Proto si nebudeme kazit
tento sváteční čas naříkáním a špatnou náladou.
V letošním kalendářním roce se nám opět povedlo vylepšovat materiální prostředí školy,
což nás opravňuje k pozitivnímu náhledu na
právě dobíhající rok 2016. A to je především
zásluha našeho zřizovatele, městyse Hostomice, v čele s panem starostou Ivanem Holatou.
Naše interiérové vybavení je na velmi vysoké,
dalo by se říci evropské úrovni. Co nyní potřebujeme ke zkvalitnění výuky, je obnova zastaralých počítačů a nákup interaktivních dataprojektorů.
Po stránce pedagogické se nám podařilo kvalitně doplnit náš pedagogický sbor o jednu paní
učitelku. Připravili jsme školní vzdělávací program tak, aby se po zahájení inkluze od 1. 9.
2016 srovnaly podmínky pro všechny naše žáky. O to se ale, jak ostatně víte, snažíme už
dlouhodobě. K tomu nám pomáhá velmi kvalitní a stabilní pedagogický sbor, kterému i
touto cestou vyjadřuji své poděkování a obdiv.
Zahájili jsme doučování těch dětí z prvního
stupně, které mají problémy s učivem a zapojením se do společného vzdělávání. Tradičně
jsme v průběhu roku dostávali velmi kladné
reakce na chování našich žáků při výjezdu na
exkurze, výlety, divadelní představení, výchovné koncerty apod. To nás opravdu velmi
těší. Nezastírám, že u nás nejsou problémy výchovného rázu. Tak jako i na ostatních školách
musíme denně řešit situace, vycházející ze současného stavu mladé generace, která je tzv.
„počítačová, facebooková, instagramová,
whatsAppová“ a nevím, co ještě informační
technologie stále přinášejí. Děti žijí spíše ve

Najít si kamarády, najít kompromisy při vzájemné komunikaci, soustředit se delší dobu na
jednu věc, poslouchat s porozuměním toho druhého, respektovat druhého atd. Ale protože
jsme odborníci a toto všechno vnímáme, snažíme se děti denně naučit vzájemné toleranci,
motivovat je k tomu, aby v životě něčeho pozitivního dosáhly. Ať už v jakémkoliv oboru prospěšném pro naši společnost. A proto jsme, jak
jsem již zmínil, velice rádi za chování našich
žáků na společných akcích mimo školu.
Rád bych touto cestou poděkovat i všem rodičům, kteří projevují zájem o to, co jejich děti ve
škole dělají, jak se učí, jak se chovají, jak se
připravují na vyučování, co dobrého ve prospěch druhých udělaly.
Rovněž tak všechny rodiče i ostatní zájemce
zvu na naše tradiční zpívání u školního vánočního stromečku dne 20. 12. 2016 v 11.30 hod,
v přízemí hlavní budovy. Přijďte si spolu s našimi žáky zazpívat a vychutnat si i školní vánoční atmosféru.
Celý pedagogický sbor a všichni zaměstnanci
Základní školy Čestmíra Císaře vám všem přejí
krásné Vánoce plné lásky, pohody a radosti
z blízkých. A do nového roku 2017 vám pak
přejeme mnoho štěstí a úspěchů.
Mgr. Aleš Žák
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Mateřská škola
Cinky linky zvonek zvoní,
ve vaně se kapr honí.
Z mísy voní ovoce,
cinky linky, cinky linky
už jsou tady Vánoce.“

Vánoční čas přináší krásnou atmosféru také
k nám do školky, děti se seznamují s tradicemi
Vánoc, zpívají koledy, pečou cukroví a perníčky, vyrábějí přáníčka a dárečky. Děkujeme našim babičkám, které nás opět navštívily a pomáhaly s pečením perníčků. Všichni se těšíme
Zvonečky jsou často používanou ozdobou na na rozsvícený stromek, dárky a krásné společvánočním stromečku a motivem na vánočních né chvíle.
přáních. Mají nám připomínat, že cennější než
Šťastné a veselé.
bohatství je lidská láska a soucit v našich srdcích.

Nohejbalový turnaj „O pohár starosty“
V sobotu 5. listopadu 2016 se uskutečnil již
14. ročník nohejbalového turnaje O pohár starosty. Při účasti sedmi tříčlenných družstev
byla naše sokolovna opět svědkem urputných
bojů.
Vítězi se stali Petr Matys, Pavel Paleček a Tomáš Mülbauer. 2. místo obsadilo družstvo ve
složení Petr Goltsch, Karel Bažant a Jiří Raban
starší. 3. místo patří družstvu Václav Tuček,
Petr Kriemmer a Jiří Raban mladší.
Všem aktérům tohoto turnaje blahopřejeme a
do nového roku 2017 přejeme hodně sportovních úspěchů.
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Z obecní kroniky – Hostomice před 80 lety - další pokračování
V roce 1936 pořádáno bylo celkem 76 zábav
mimo pravidelná biografická představení.
Z toho pořádaly spolky 42 zábav/ 32 české +
10 německé, soukromníci 34 zábav/ 23 české
+ 11 německé. Sportovní klub „S.K. Hostomice“ sehrál na místním hřišti 14 zápasů.
Výčep piva v hostincích za rok byl následující:
Národní dům 224 hl, Maschütte 130,25 hl, U
Herglotzů 147 hl, U lesíčka 92,50 hl, U Hellerů 142 hl, U Humrů 79,25 hl, U Zlatého slunce
101,75 hl, U Fuhrmanů 71 hl, U nádraţí
206,16 hl, U Jedlitschků 68.75 hl, a jiné prodejny 113,54 hl.
V minulém roce bylo v místě 7 mlékařů. Prodávali mléko, jeţ nakoupili v sousedních vesnicích. Průměrná cena za 1litr kravského mléka byla 1,60 Kč. Ceny potravin po provedení
druhé devalvace českosl. koruny znovu poněkud zpevnily. Rovněţ i ceny látek, obuvi, strojů, kůţe apod. stouply. Vţdy se jednalo o zdraţení úměrné devalvaci. Jinak se úřady snaţily
zdraţování zabrániti. Bytové poměry se nijak
nezměnily. Malých bytů je dostatek a je po
nich značná poptávka. Draţší byty se těţko
pronajímají. Konsum masa stoupl.

Je to opět znak zlepšení na trhu práce.
V roce 1936 bylo v Hostomicích poraţeno: 66
koní, 3 býci, 100 krav, 7 jalovic, 182 telat, 4
ovce, 9 koz a 619 prasat. Prodáno bylo 14 120
kg masa koňského, 23 864 kg hovězího, 6 100
kg telecího, 353 kg skopového, 36 117 kg vepřového a 9 190 uzenářských výrobků.
Trafika na náměstí, jiţ vlastnil Josef Fraps, byla znovu vypsána. Josefu Frapsovi byla odňata,
poněvadţ ve svém výkladu vystavoval a prodával tisk státu nepřátelský. Byla zadána p.
Karlu Majerovi z Mostu, který si vystavěl na
pozemku obcí jemu pronajatém, a to na náměstí u kapličky, tabáční kiosek – trafiku. Obec
mu stanovila 80,- Kč ročně nájemného. Dne
17. února 1936 ustavil se v Hostomicích
„Rybářský spolek“. Předsedou byl zvolen
František Holeček, obuvník z Hostomic a jednatelem Štěpán Koubek, štábní stráţmistr v. v.
Do spolku se přihlásilo více členů národnosti
německé, přesto je jednací řeč česká, neboť
podnět k zaloţení dali Češi. Spolek najal pro
své členstvo vody /rybníky/ a řeky: Bílinu,
v Ţelenkách rybníky a v Hostomicích zatopený
důl Masch.. Spolek má 17 členů. Konečně je
dobře se zmíniti, ţe se v Hostomicích usadil
kameník Josef Kopetzký. Dílnu si postavil při
křiţovatce silnic v Tyršově ulici.
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Umíte správně třídit odpad?
Blíží se Vánoce, nejkrásnější svátky v roce, plné pokoje, radosti a lásky, ale také dobrého jídla,
pití a dárečků. Po zkonzumování všech dobrot a rozbalení dárků nám v bytě zůstane halda odpadků. Co s nimi? Kam je z uklizeného bytu odnést? Víte, jak je správně roztřídit?
A ještě jedna důležitá věc. Nemyslete jenom na sebe, ale i na ostatní! Plastové lahve je nutné
sešlápnout a krabice roztrhat nebo rozložit. Tak se jich vejde do kontejnerů mnohem víc!
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Vlaková zastávka
Je to přesně rok, co jsme na stránkách našeho
zpravodaje informovali o likvidaci staré budovy vlakového nádraží a zastávky. Na jejich
místě byly postaveny vcelku vkusné přístřešky
a z rozpočtu městyse se upravilo i okolí. Co je
to však platné, když každý člověk, který vystoupí v Hostomicích z vlaku, si ihned udělá o
naší obci obrázek. Nové zastávky jsou pokryty
různými nápisy a obrázky, které jim na vzhledu opravdu nepřidají. Takže veškerá snaha o
zlepšení našeho prostředí přišla vniveč.

Vánoční stromeček
Když v roce 2015 napadly náš vánoční strom
mšice, nastal problém, jaký stromek budeme
zdobit na adventní období. Jediná a ekonomicky nejvýhodnější možnost byla nazdobit smrk,
který roste přímo v parku na Školním náměstí.
Jsme si samozřejmě vědomi, že to není žádný
krasavec, ale při troše tolerantnosti musíme
konstatovat, že večer, když je rozsvícený, tak je
docela pěkný. A právě proto, jsme nechali letos
v září vysadit nový stromek, který bude
v příštích letech, až trochu povyroste, tím naším novým vánočním stromečkem. Přejeme mu
dlouhý život a ať dělá i v budoucnu občanům
Hostomic velikou radost.
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Fotbalový klub Hostomice, z. s.

Po odehrání zápasů podzimní části se umístilo
mužstvo dospělých na 11. průběžném místě se
14 body, mužstvo starších žáků skončilo na
průběžném 8. místě s 10 body. Starší přípravka absolvovala několik turnajů a velmi nás
těší, že se její hráči neustále zlepšují. Naši veteráni sehráli 6 zápasů. Pouze jednou se jim
podařilo vyhrát v normální hrací době a jednou vyhráli na penalty. Do druhé části sezóny
se pokusíme sehnat další posily.
Na starší žáky čeká v zimní přípravě několik
turnajů a přáteláků. Přípravka by měla taktéž
mít nějaké přípravné zápasy a mužstvo dospělých odehraje zimní turnaj v Bílině na umělce.
Jako každý rok se uskuteční zimní soustředění
od středy 22. 2. 2017 do neděle 26. 2. 2017 ve
Sloupu v Čechách, kam mohou jet i děti
z přípravky. Veškeré informace týkající se zápasů a soustředění najdete na stránkách našeho klubu www.fk-hostomice.estranky.cz .
Na podzim byl ze strany Ústeckého kraje podpořen projekt k vybavení kabin a klubovny.
Byly vyrobeny a dodány nové lavice do šaten
a byly zakoupeny konferenční židle do klubovny. Městys Hostomice schválil opravu
střechy na garážích. Ty budou zrekonstruovány stavební firmou pana Jaroslava Moce.

Fotohádanka
Po delší odmlce vám opět nabízíme historickou fotografii jednoho domu v Hostomicích.
Víte, kde tento dům kdysi stál? Pak neváhejte
a pište na naši e-mailovou adresu hostomickyzpravodaj@seznam.cz nebo volejte na telefonní číslo 417 825 197. První tři správné odpovědi budou zveřejněny v příštím vydání našeho zpravodaje.

Též se nám podařilo získat dotaci od Severočeských dolů a. s., v souvislosti se sportovními
aktivitami dětí a mládeže v roce 2016.
Během zimní přestávky bychom chtěli opravit
administrativní místnost u hlavního vchodu do
kabin. Nechali jsme vyrobit „minidresy“
v barvách fotbalového klubu Hostomice, které
jsou k dispozici za poplatek na fotbalovém
hřišti. Dají se pověsit např. na sklo do auta.
Dále bych chtěl poděkovat anonymnímu dárci
za
přispění
nemalé
finanční
částky
k zakoupení nových dresů pro dospělé. Budou
představeny v jarní části této sezóny.
FK Hostomice opět děkuje sponzorům – HET
Ohníč, Ideal Standard Teplice, SKATT Ohníč,
Edgewell Modlany, městys Hostomice, obec
Světec, Barvy laky Zíta Petr, bývalá večerka
Zíta, STAVOREN Jan Taška, AGC Automotive Czech a.s., Speciální stavby Most, Jaroslav
Moc. Ústeckému kraji za podpoření projektu
na podporu TJ/SK 2016, SDH Hostomice a i
všem ostatním, kteří vypomohli s fungováním
a opravami našeho klubového stánku.
Za vedení FK Hostomice
Martin Vlček
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Dětský domov Tuchlov
Paní Martina Jechová, vychovatelka DD Tuchlov, poslala dva články o činnosti dětí v domově. Založili tam novinářský kroužek, takže nám budou články zasílat pravidelně. Děkujeme. Jelikož jsme nevěděli, který vybrat, zveřejňujeme oba dva.

Cukrové odpoledne
Začátek podzimního října byl ve znamení společných starostí o naše denní kalorie. Uspořádali jsme si v rámci rodinné skupiny „cukrové odpoledne“. Cukrové proto, že jsme se chtěli společně dozvědět, kolik že vlastně cukru obsahují
jednotlivé potraviny a nápoje, které denně konzumujeme. A bylo to neskutečně zajímavé. Teta
přinesla vzorky potravin a nápojů, které jsme
společně rozdělili do tří skupin – vhodné, méně
vhodné a nevhodné, chcete-li málo zdravé.

Abychom dokázali vše správně zařadit, dali
jsme se s chutí do srovnávání množství cukru
v jednotlivých potravinách a nápojích tak, že
jsme na váhách odvažovali množství skutečného krystalového cukru podle údajů, uvedených na vzorcích. A přitom jsme se společně
nepřestávali divit. Teď už víme, proč někdo,
kdo tak rád pije colu, tak dobře „vypadá“, víme také, že si do společného pití „vitakávy“
dáváme již mnohem méně cukru a hlavně –
už také víme, proč.
Teta Lada a děti 3. skupinky

Promítání s Člověkem v tísni
Dne 21. 10. v našem domově proběhlo, v rámci
projektu „Jeden svět“, promítání filmu
s následnou besedou a diskuzí. Tento ročník byl
zaměřen na porušování lidských práv. Původně
byl v plánu film Viva Cuba Libre, ale jak nejlépe dětem představit možnost demokratické volby, kterou mají, než hlasováním o tom, který
film bude promítán. Vítězným se stal film Sonita. Příběh mladé Afghánky, která uniká před
Tálibánem z Afghánistánu do Íránu.

Jejím snem je stát se slavnou raperkou,
v zemi, ve které je ale ženský sólový zpěv
zakázaný a o svatbách nezletilých dívek rozhodují rodiče, lačnící pouze po vysokém věnu. Po promítání následovala ve spolupráci
s Adélou Kaslovou z Člověka v tísni diskuze
na téma porušování lidských práv.
V následném workshopu si pak děti mohly i
zarapovat. Doufáme v další budoucí spolupráci a účast veřejnosti.
Strejda Viktor
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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:

v únoru:

paní Danuše Babáčková

87 let

paní Hilda Matzenauerová

92 let

paní Danuše Šubrtová

86 let

pan Ervín Šubert

87 let

paní Slavomíra Görlachová

82 let

paní Božena Fidlerová

85 let

pan Miroslav Brož

81 let

paní Marie Novotná

79 let

pan Jiří Wízner

80 let

paní Hana Brožová

76 let

pan Jaroslav Semsch

79 let

pan Zdeněk Janeček

75 let

paní Vlasta Silovská

77 let

pan Jiří Svoboda

74 let

paní Marie Šutarová

77 let

paní Alena Bečáková

71 let

pan Antonín Krtek

75 let

pan Petr Šmejkal

70 let

v březnu:
paní Jana Klofáčová

77 let

paní Milada Korandová

74 let

paní Eva Richterová

73 let

paní Hana Haklová

72 let

paní Jaroslava Maderová

72 let

paní Anna Muchová

71 let

paní Milada Benešová

70 let
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