snížen nájem o polovinu.

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení,
přeji Všem občanům města Hoštky, včetně místních
částí Kochovice, Malešov a Velešice krásné prožití
svátků vánočních a v novém roce 2013 pevné zdraví,
pevné nervy, hodně životního optimismu nejen jim, ale
samozřejmě i rodinným příslušníkům a
také přeji co nejlepší pracovní pohodu.
Zároveň bych Vás rád pozval na tradiční
půlnoční ohňostroj a novoroční přípitek
na náměstí v Hoštce dne 31.12.2012.
Krásný den a krásnou zimu.
Ing. Ivo Perna

STRUČNÝ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOŠTKA Č. 10/2012

Zasedání se konalo v pondělí 24. 9. 2012. Přítomno
bylo 15 zastupitelů.
Starosta Ing. Ivo Perna přivítal přítomné a následně
pověřil řízením jednání místostarostu města Ing. Josefa
Šenfelda. Po nezbytných formalitách bylo zahájeno
jednání o jednotlivých bodech programu.
Bylo projednáno plnění rozpočtu města za leden až
srpen 2012, dále jsme byli seznámeni s rozpočtovým
opatřením č. 3/2012 to jsou příjmy a výdaje města. Dále
se jednalo o schválení či neschválení prodeje pozemků v
k. ú. Hoštka a k. ú. Kochovice. Zastupitelstvo schválilo
odkoupení objektu pro účely uskladnění strojů.
Následovala zpráva kontrolního výboru, ze které
nevyplynuly žádné nedostatky ani návrhy doplnění.
Další bod se zabýval umístěním multifunkční sportovní
haly a zastupitelé pověřili pana starostu zajištěním
variantních studií umístění haly s tím, že bude brán
ohled na architektonické sladění s okolím.
Na základě stížností nájemců sklepů na Malé straně je
každoročně prováděn monitoring stavu sklepů.
Z důvodů havarijního stavu jednoho sklepa, bude
ukončena nájemní smlouva a u ostatních sklepů bude

Dále byli občané informováni o získání dotace z
Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013
schválené Řídícím výborem Státního fondu životního
prostředí na pořízení stroje na snížení prašnosti ve
městě.
INFORMACE Z V ÝJEZDNÍHO ZASEDÁNÍ
NA MALEŠOVĚ ZE DNE 12. 11. 2012.

Starosta města všechny přivítal a zahájil poradu. Na
tomto setkání se probíraly body, které občané Malešova
navrhli při minulém výjezdním zasedání:
• snížení hluku vysázením stromů u farmy živočišné
výroby bude uskutečněno
• nově budou umístěny i orientační cedule s názvem
Agra, pro lepší orientaci vozidel na Malešově
• opěrná zeď, která je v havarijním stavu , bude opravena
Správou silnic Litoměřice
• stavební úřad nařídil zabezpečit kostel a čp.114, aby
zde nedošlo k úrazu
• dále byla vyhotovena Předprojektová studie Teploﬁkace
obce Malešov - jedná se o napojení domácností a
umístění menších výměníkových stanic k domům a o
větší výměníkové stanice, které budou umístěny v
areálu Agra, cena tohoto projektu je cca 9 mil. Kč.
Vlastníka domu vyjde samotné pořízení stanice a
přívodu na 36 tis.
Tím, že se zvýší čistota ovzduší a půjde i o zvýšený
koeﬁcient občanské vybavenosti. K této záležitosti se
samozřejmě musí vyjádřit především občané a musí se
zjistit zájem o tuto službu.

STALO SE U NÁS …
Narozeniny v MC Mája
7. září oslavilo Mateřské centrum Mája 4. narozeniny.
Pro děti zde byla připravena malá pouť - skákací hrad,
projížďky na koních, zdobení pouťového perníku. Při
vstupu do herny si děti mohly pochutnat na cukrové
vatě nebo popcornu.

MEMORIÁL IVO ŠŤASTNÉHO
V září proběhl 7. ročník Memoriálu Iva Šťastného, což
je kombinovaný střelecký závod na 10 ran malorážkou
na 50m a 10 terčů trap. Tento závod byl určen nejen pro
členy MS Hoštka, ale i pro pozvané hosty, příznivce
sportovní střelby. Na 3. místě se umístil p. Valsa s
počtem bodů 105, na 2. místě p. Fetr se 107 body a 1.
místo obsadil p. Sochr se 108 body. V kategorii družstev
se na 1. místě umístilo družstvo ve složení p. Sochr, p.
Fetr, p. Španko ml.

ROZLOUČENÍ S LÉTEM
V sobotu 29. září se na Osadě Ježkův mlýn uskutečnila
akce s názvem Rozloučení s létem, byla to poslední
letošní akce s koňmi. Nejprve byla vyjížďka na koních
a potom proběhla soutěž trail a odpoledne zahrál a
zazpíval František Nedvěd ml. Večer k tanci zahrála
kapela SEM TAM.

vrstvami vodě nepropustného povrchu vysoké kvality.
Hřiště je ohraničeno ocelovou konstrukcí s plastovými
mantinely a sítěmi. Úpravou prošlo i okolí hrací plochy,
bylo vybudováno nové doskočiště pro skok do dálky.
Použité materiály byly vybírány s cílem zajistit co nejvyšší
užitnou hodnotu, bezpečnost žáků a nízkou náročnost
na údržbu. Multifunkční hřiště bude škola využívat
pro výuku kopané, košíkové, odbíjené, tenisu, ﬂorbalu
a atletiky. Hřiště bude také využíváno mateřskou školou
a školní družinou. Hrací plochu mohou po dohodě s
vedením školy využívat i občané města.
V ÝSLEDKY ZŠ HOŠTKA VE STÁTNÍM
PLOŠNÉM TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 5. A 9. ROČNÍKŮ

V červnu 2012 proběhlo státní plošné testování žáků z
českého jazyka, matematiky a cizího jazyka (angličtina).
Školy byly v každém testovaném předmětu zařazeny do
jedné z pěti skupin. Čísla skupin mají podobný význam
jako známky ve škole.

MOTOKROSOVÉ ZÁVODY

Výsledky testu 5. ročníku ve všech předmětech odpovídá
druhé skupině. Výsledek lze zobecnit tak, že žáci 5.
ročníku dostali v průměru ze všech předmětů dvojku.

Začátkem listopadu se na Malešově sjeli příznivci
motokrosových závodů, kde se soutěžilo v několika
kategoriích. Nejstarším závodníkem byl p. Volák z
Čížkovic a nejmladším účastníkem Radim Kraus.

Výsledky testu 9. ročníku v anglickém jazyce a
matematice odpovídá druhé skupině, hodnocení českého
jazyka první skupině. Výsledek lze zobecnit tak, že žáci
9. ročníku dostali v průměru ze všech předmětů lepší
dvojku.

Vítězi v jednotlivých kategoriích byli:
veteráni - P. Hrubeš, hobby open - S. Procházka, hobby
125 - T. Suchánek, 80 - J. Klimo, 60 - R. Kraus, open
- M. Lochman, 125 - J. Vozák.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Nejdůležitější investiční akcí, která bude v tomto
kalendářním roce v ZŠ a MŠ dokončena, je výstavba
multifunkčního a dětského hřiště. Výstavbu započala
v srpnu ﬁrma Ing.Jiří Huptych-J.I.H. Praha, vítěz
výběrového řízení. Stavba je realizována z prostředků
fondu Ústeckého kraje a prostředků města Hoštky.
Původní asfaltová plocha byla rozšířena a pokryta třemi

Výsledky testu poukázali na obecně menší znalosti z
matematiky a anglického jazyka. Naše škola se však i
v těchto předmětech zařadila do druhé skupiny, kdy
přibližně tři čtvrtiny škol dosáhly horšího výsledku.
Velmi potěšující jsou výsledky deváté třídy v českém
jazyku. V tomto předmětu žáci dosáhli na první skupinu,
tedy jako by dostali jedničku. Stejné hodnocení získalo
jen 15% škol.

MATEŘSKÁ ŠKOLA V PROSINCI
Děti v mateřské škole si v prosinci užijí hudební pořad
O Mikuláši, vánocích a třech králích; 6. 12. bude
mikulášská nadílka; 13. 12. budou mít děti vánoční
nadílku a 18. 12. se předvedou na vánoční besídce všech
tříd. 21. 12. je přijede pobavit divadlo Koloběžka s
pohádkou o Veselém vánočním stromečku.

PŘEDSTAVUJEME …
V této rubrice bych dnes ráda představila cvičení pro
menší děti ve věku 3 až 7 let.
V pondělí probíhají dvě cvičení - v 16.15hod. v Let´s go
Hoštka můžou děti s cvičitelkou Gábinou Hraničkovou
přijít na dětskou Zumbu a v 16.30 v Máje můžete společně
s dětmi cvičit Jógu pro děti s paní Ilonou Ulrychovou.
Každé úterý můžete přijít do tělocvičny ZŠ na cvičení

rodičů s dětmi, které předcvičuje paní Ilona Ulrychová.
Tímto vás zveme na Mikulášskou nadílku aneb cvičení
s čertíkem, které se koná 4. 12. 2012 od 15 hodin v
tělocvičně ZŠ, je nutné se předem přihlásit v Máje a
zaplatit poplatek za balíček 100,-Kč.

VŠIMLI JSTE SI …
Už delší dobu jsou opravené zastávky v Hoštce (směr
Litoměřice a Roudnice n.L.) a ve Velešicích. Pokud
jste se vydali na malou procházku ke hřbitovu, či do
Kochovic najdete zde nové lavičky, na kterých si můžete
odpočinout.
Z větších akcí, které jistě stojí za povšimnutí je opravený
kostel sv. Antonína ve Velešicích. Na kostel byly dodány
okapy, dále se zde prováděla venkovní izolace a nově se
opravila střecha zákristie.
V Hoštce na kostele sv. Otmara proběhla oprava krovů a v
jednání je oprava schodů vedoucích ve věži ke zvonům.
V listopadu byly také opraveny místní komunikace v
Hoštce, ale i v obcích Kochovice, Malešov a Velešice, což
zvláště teď v zimě jistě přispěje ke zkvalitnění průjezdu
těmito obcemi.

AKTUALITY ZE SDRUŽENÍ
HOŠTECKÉ DĚTI
Ve dnech 24. a 25. října 2012 proběhly dvě zatím
poslední letošní akce našeho sdružení. Ve středu 24. 10.
2012 ve večerních hodinách se u základní školy začaly
scházet děti se svými rodiči a prarodiči. Odtud se všichni

postupně vydávali na strašidelnou dýňovou stezku. Na
cestě je čekalo 15 stanovišť se strašidly a cestou je potmě
vedly dýňové hlavy. Postupně tu mohli potkat a úkoly
plnit např. u pavouka, upírů, čarodějnice či v pekle.
Všude se hemžili duchové a nechyběl ani kostlivec. Na
závěr strašidelného putování, které končilo na osadě
Ježkův mlýn, si všichni mohli opéct buřty a probíhala
tu i dětská diskotéka. V letošním roce se sešel rekordní
počet dětí. Na trasu se jich vydalo 220 se svým dospělým
doprovodem. Fotky a video z této akce si můžete

prohlédnout na webových stránkách města Hoštka a v
místní kabelové televizi.
Další akce našeho sdružení se konala hned druhý den.
Ve čtvrtek 25. října v půl osmé ráno vyrazily z Hoštky
dva plné autobusy s 80 dětmi a osmičlenným dospělým
doprovodem směr Liberec. Tady jsme celý den strávili v
aquaparku a IQ parku Babylon. Domů jsme se vrátili až
v šest hodin večer a celý den si děti báječné užily.
Dalšími akcemi, které bude naše občanské sdružení
pořádat jsou zimní lyžařské zájezdy. První z nich
proběhne již 21. 12. 2012 do areálu Obří sud u Liberece.
Další 2 zájezdy budou v termínech 26. 1. a 2. 3. 2013. Ty
budou do zimního areálu Rokytnice. Přihlášky a veškeré
informace získáte u ředitele školy Mgr. R. Riegera na
tel. č.: 416814145.
Na závěr chci poděkovat nejen všem členům našeho
sdružení, kteří se na akcích podílí, ale i všem
dobrovolníkům, kteří nám s tímto pomáhají a bez
nichž by to bylo složitější. Velký dík patří samozřejmě
i sponzorům, hlavně Městu Hoštka za vstřícnost a
ﬁnanční podporu těchto akcí, dále nadačnímu fondu
Kalich Alexandra Vondry (5.000,-Kč) a osadě Ježkův
mlýn.
Těšíme se na vás Irena Nádvorníková
– předsedkyně OS Hoštecké děti

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
DRUŽBA HOŠTKA
Myslivecké sdružení Družba Hoštka vzniklo v šedesátých
letech oddělením od velké honitby mysliveckého
sdružení Štětí. Po více než desetileté samostatné činnosti
pak po léta fungovalo ve spojení s honitbou Drahobuz.
V devadesátých letech došlo k rozdělení obou sdružení
a MS Hoštka od té doby opět funguje samostatně.
Obhospodařuje cca 1650 ha honební plochy, převážně v
katastrech obcí Hoštka, Velešice a Malešov. V minulosti
byla hlavní zvěří zvěř drobná, která je ale nyní celkově
na ústupu a její stavy stále klesají. Stálou zvěří je zvěř
srnčí, celoročně se vyskytuje zvěř černá, občas muﬂoní
a nově i dančí.
MS Hoštka má nyní 19 členů, z toho 3 ženy. V letošním
roce máme i jednoho adepta myslivosti, který vykonává
povinnou praxi před absolvováním mysliveckých zkoušek,
po jejichž vykonání může požádat o členství v našem
MS. Nejstarším členem sdružení je pan Martin Španko
st., nejmladší členkou je slečna Jaroslava Nováková.
Pozitivním faktem je, že se naše sdružení nepotýká s
problémem vysokého věkového průměru členů, tak jak
je tomu jinde, ale myslivosti se u nás věnuje značná část
mladých lidí.
Hlavním posláním MS je výkon práva myslivosti v
honitbě, kterou nám pronajalo Honební společenstvo
Hoštka. To sdružuje vlastníky honebních pozemků.
Myslivost není jen o lovu a střílení, jak by se mohlo na
první pohled zdát, ale hlavně o péči o zvěř. Snažíme se
vytvářet vhodné podmínky pro zvěř drobnou, abychom

její stavy udrželi alespoň na nynější úrovni. Zakládáme
zvěřní políčka, která oséváme plodinami, které jsou
vhodné ke zlepšení potravních a krytových podmínek.

ale zvýšený výdej energie, nadměrný stres může vést až k
úhynu zvěře nebo k úplnému odloučení samic od mláďat
a tedy de facto k jejich smrti.

Do honitby jsme umístili napajedla, aby zvěř měla
alespoň malé zdroje vody v období sucha.

Abych nekončil negativní informací, chtěl bych Vás
všechny pozvat na náš Myslivecký ples, který se
uskuteční 12. ledna 2013 na sále Radnice v Hoštce.
Hudbu tradičně obstará Vivasong Víti Vávry a součástí
plesu bude jako vždy bohatá tombola!
Tomáš Perna

Ve spolupráci s Podřipským zájmovým sdružením
nájemců honiteb se snažíme léčit zaječí zvěř proti
vnitřním parazitům. Snažíme se tlumit přemnožené
predátory pomocí lapacích nor a samozřejmě provádíme
zimní přikrmování v době nouze, kdy zvěři předkládáme
jadrná krmiva a seno a celoročně kamennou sůl.
Dlouhodobě se zaměřujeme na podporu zaječí populace
v naší oblasti, proto každoročně vypouštíme do honitby
10kusů zajíců z jiných lokalit pro tzv. „osvěžení krve“.
Tato činnost je organizačně a hlavně ﬁnančně velice
nákladná. Je to však jedna z cest, jak zaječí zvěři pomoci
a proto v ní hodláme i nadále pokračovat.
Mezi další činnosti sdružení patří i činnost kulturní,
kdy pořádáme dnes již tradiční Myslivecký ples, dále
naši členové pravidelně navštěvují Mateřskou školu
v Hoštce, kde dětem vyprávějí o zvěři a myslivosti.
Druhým rokem realizujeme ve spolupráci s Městem a
společností AGRO Hoštka a.s. brigády na úklid černých
skládek v katastrech našich obcí. Pravidelnými akcemi
jsou i troje střelecké závody na místní střelnici. Další z
dlouhé řady činností, kterou bych rád zmínil, je ochrana
řidičů a zvěře za pomoci tzv. pachových oplocenek, které
jsou aplikovány podél silnic v nepřehledných úsecích.

MATRIKA  JUBILANTI
V prosinci budou slavit tito občané Hoštky - Antonín
Tengler 82 let, Libuše Prošková 80 let, Josef Slanař 83
let, Ludmila Vorlíčková 92 let, Vilém Taschke 75 let a
Arnošt Svatoš 82 let.
V lednu slaví tito občané - Hana Srbová z Hoštky 82
let, MUDr. Danuše Johanovská z Kochovic 70 let, Josef
Katrenčík z Kochovic 80 let, Božena Rousová z Kochovic
75 let, Josef Stejskal z Kochovic 88 let, Miloslav Andršt
z Velešic 70 let a Ján Pasul´ka z Hoštky 70 let.
V únoru oslaví svá jubilea tito občané - Vladimír Karnoš
z Hoštky 75 let, Milada Nováková z Kochovic 82 let a
Miloslava Tarabová z Malešova 80 let.
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí
do dalších let.

KALENDÁŘ AKCÍ

V letošním roce bylo našimi členy dosud uloveno 35
kusů černé zvěře, 24 kusů zvěře srnčí, 1 muﬂonka a
letos byl u nás poprvé uloven i 1 mladý daněk. Ze zvěře
škodící myslivosti se nám podařilo ulovit 27 lišek. Na
místo původních honů na bažanty a zajíce na podzim
pořádáme naháňky na černou zvěř, na poslední z nich
10. 11. se nám podařilo ulovit dvě divoká prasata.
Aby to však nevypadalo, že se nám vše daří a vše je v
pořádku. Potýkáme se i s celou řadou problémů které nás
trápí. Jedním z nich je třeba neukázněnost některých
majitelů psů, kteří nechávají svoje čtyřnohé miláčky
volně pobíhat při venčení v honitbě. Mnozí z vůdců si
asi ani neuvědomují, že svým jednáním porušují zákon,
myslí si, že když pes zvěř prožene, vlastně se nic neděje,
Zpravodaj vydává Městský úřad Hoštka.
Tel.: 416 814 114 • E-mail: hostka@hostka.cz • www.hostka.cz
MěÚ Hoštka, nám. Svobody 2, 411 72 Hoštka

2. 12. Tradiční vánoční výstava v kostele sv. Floriána ve Vrbici od 10 - 16 hodin
4. 12. Divadlo Spejbla a Hurvínka - 1. a 2. třída
4. 12. Mikulášská nadílka aneb cvičení s čertíkem - od 15 hodin
(rezervace předem v MC Mája)
5. 12. MC Mája - výtvarná dílna - čert - krabička - 30,-Kč
7. 12. Mikulášská nadílka – sál Radnice Hoštka od 16 hodin
– Občanské sdružení Hoštecké děti a Svaz žen Hoštka – vstupné dobrovolné
12. 12. MC Mája - výtvarná dílna - vánoční ozdoby - 40,-Kč
15. 12. Stodola JD - Lešek Semelka od 20 hodin
18. 12. Vánoční besídka - MŠ Hoštka
19. 12. MC Mája - výtvarná dílna - papírové koule - 30,-Kč
21. 12. Lyžařský zájezd pro rodiče a žáky školy - Občanské sdružení Hoštecké děti
24. 12. - 2. 1. 2013 Vánoční prázdniny - ZŠ a MŠ Hoštka
6. - 12. 1. 2013 Lyžařský výcvik - ZŠ Hoštka
8. 1. 2013 Planetárium Praha - 3. a 5. třída ZŠ Hoštka
12. 1. MS Hoštka - Myslivecký ples
19. 1. Stodola JD - Lucie revival od 20 hodin
26. 1. Lyžařský zájezd do Rokytnice - Občanské sdružení Hoštecké děti
31. 1. 2013 Zápis do 1. třídy ZŠ
9. 2. 2013 Školní ples - ZŠ Hoštka
16. 2. Stodola JD - Radim Hladík & Blue Eﬀect

Přijde čas vánoční,
cukroví v domech zavoní.
Stromeček a pod ním dárky,
přejme si šťastné svátky.
V novém roce hodně zdraví,
zpravodaj, ať vás baví.
Hezké svátky přeje Milena
Šinfeltová Nováková.

