SLOVO STAROST Y
Před několika málo týdny jsme byli účastníky
kolaudačního řízení na Bioplynovou stanici, jejímž
investorem bylo na Malešově v rámci své farmy
živočišné výroby AGRO Hoštka a.s.. Jsem moc rád, že
tato stavba na Malešově vznikla, neboť se tak splnila
a nejen snad moje, představa o vzniku bezkonﬂ iktní
stavby, která má svým pojetím právo být zařazena do
jedné z mnoha ekologických opatření napomáhajících
odstranění dlouholetého zápachu doprovázející téměř
každou živočišnou výrobu.

Jsem moc rád, že i má počáteční nedůvěra v tento projekt
byla v podstatě překonána a výsledný efekt je na vysoké
technické a ekologické úrovni. Za to všem zúčastněným,
investorovi, stavební ﬁrmě, stavebnímu dozoru a mnoha
dalším jménem občanů nejen Malešova, ale i z blízkého
okolí moc děkuji.
Ing. Ivo PERNA - starosta města Hoštky
STRUČNÝ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOŠTKA Č. 12/2013

Zasedání se konalo v pondělí 25. 3. 2013. Přítomno
bylo 15 zastupitelů.
Na začátku zasedání starosta Ing. Ivo Perna všechny
přivítal a pověřil řízením zasedání místostarostu města
Ing. Josefa Šenfelda. Po vyřízení všech formalit se
postupně řešily body programu.
Jedním z prvních bodů byla zpráva o výsledku
inventarizace města za rok 2012. Zpráva informuje o
postupu inventarizace majetku města v roce 2012 a v
závěru konstatuje, že proběhla bez závad a nedoporučuje
radě města pro další období žádné opatření.

Původní kejdové hospodářství se proměnilo v moderní
linku prostou jakéhokoliv doprovodu merkaptanových
sloučenin, které při nepříznivém směru větru otravovaly
ovzduší a v tom horším případě i život všem žijícím v
okolí. Nepříznivý odér je ten tam a farma se stala ještě
přitažlivější zejména pro okolní pozorovatele, tak i pro
zemědělské odborníky farmu navštěvující. A nejen to.
Stala se i fenoménem moderní doby, s efektem, který
tolik naše zemědělství potřebuje. Vyrábí energii, aniž by
zaneřádila okolí spoustou panelů fotovoltaiky a zabírala
tak velké množství drahé zemědělské, natož pak i orné
půdy, ale přináší i nemalý ﬁnanční efekt.

Starosta přednesl výroční zprávu o poskytování informací
za rok 2012 vyplývající ze zákona č. 106/1996Sb. Tato
zpráva je přílohou č. 5 originálu zápisu a je vyvěšena na
webových stránkách města.

A ještě jedna nezanedbatelná věc s bioplynovou stanicí
spojená. Naskýtá se do budoucna i možnost využít
vznikající odpadní teplo pro vytápění všech domů na
Malešově a tím tak ekologii v místě samém jen umocnit
a podtrhnout.

Jeden z bodů programu byla informace o kompletní
rekonstrukci kuchyně a jídelny v ZŠ a MŠ Hoštka, takto
pojatá rekonstrukce – stavební úpravy včetně nových
dlažeb, sanity, elektroinstalace, vzduchotechniky a
gastrovýbavy bude stát cca 5mil. Kč.

Další body se věnovaly převodu a odkoupení pozemků.
Také bylo zjištěno, že Pozemkový fond neoprávněně
vydal pozemky v k.ú. Malešov, aniž by zjišťoval, zda
vydaných 8,5ha nejsou v historickém majetku města.
Po posouzení bylo přistoupeno k právnímu řešení této
problematiky a celá záležitost se bude řešit soudní
cestou.

ZŠ A MŠ INFORMUJE

Novinky z projektu Moderní škola
Vážení spoluobčané a partneři školy, projekt Moderní
škola vstoupil do druhého roku realizace. Rádi bychom
vás seznámili s tím, co se povedlo v minulém školním
pololetí a jakým oblastem se plánujeme věnovat do konce
tohoto školního roku.
Nejnáročnější investiční akcí, která proběhne v závěru
tohoto školního roku, bude celková rekonstrukce školní
kuchyně a jídelny. Plánovaná akce zahrnuje výměnu a
doplnění vlastního zařízení školní kuchyně, nové rozvody
vody a el. energie, výměnu obkladů a odpadů, instalaci
efektivního odsávání par. Značná ﬁnanční náročnost
projektu bude kompenzována zvýšením kvality
nabízených služeb - především v pestrosti jídel, tepelné
kvalitě a zvýšení výživových hodnot. Značný přínos si
vedení kuchyně slibuje od parního konvektomatu, který
přinese zkrácení doby přípravy jídel, nižší energetickou
náročnost, šetrnější přípravu / vyšší hodnoty vitamínů a
minerálních látek, snížení podílu tuků /. Součástí celé
akce je i výměna stolů, židlí a modernizace interiéru
jídelny. Akce je ﬁnančně zabezpečena z prostředků
města a dotace od KÚÚK ve výši 300.000,- Kč.
Mateřská škola v tomto školním roce začala aktivně
využívat multifunkční hřiště, které je vhodné zejména
na míčové hry. Od února 2013 funguje kroužek
angličtiny pro předškolní děti, který vede učitelka
základní školy. Logopedická prevence je týdně rozšířena
o další půlhodinu a zaměřena více individuálně. Každý
měsíc si děti ve výtvarném ateliéru zkoušejí alternativní
výtvarné techniky. V září 2013 zahájí činnost kroužek
hry na zobcovou ﬂétnu.
V příštím školním roce bude jedna třída mateřské školy
vybavena kompletně novým nábytkem a herními prvky,
další třída bude obohacena o kuchyňský koutek. I naše
mateřská škola tak pokračuje v realizaci aktivit projektu
Moderní škola.
Žáci prvního stupně používají nové učebnice angličtiny.
Jsou barevné, obsahují množství motivujících fotograﬁí
a ilustrací. Důkladné zpracování látky a probírání po
malých krocích umožňuje zvládnutí uvedených jevů. Při
rychlejším postupu je možné využít komiksové příběhy
v závěru témat k dalšímu rozšíření slovní zásoby. Učitelé
ve výuce využívají ve spojení s interaktivní tabulí
interaktivní podobu učebnic a cvičení.
Měsíc únor byl pro naše žáky velkým překvapením.
Pan ředitel umožnil nákup nových mikroskopů
spolu s mikroskopickou kamerou. Tímto technickým
zařízením lze mikroskopické preparáty promítat na
interaktivní tabuli, vyfotit je nebo pořídit videozáznam.
Žáci 2. stupně byli nadšeni a hned nové mikroskopy
vyzkoušeli při laboratorních pracích. Mikroskopickou
kameru lze používat i při běžných hodinách přírodopisu

pro demonstraci organismů na interaktivní tabuli.
Naše škola je od nového školního roku zapojena jako
jedna z pilotních škol (celkem bylo vybráno pouze 8
škol z celé republiky) do projektu „HEUREKA!, aneb
podpora badatelsky orientovaných aktivit žáků ZŠ v
přírodovědných předmětech“. Jedná se o projekt, který
chce inspirovat a motivovat. Ukazuje žákům vědu, která
je zajímavá a je propojená s naším každodenním životem,
a připomíná jim, že stojí za to mít oči dokořán.

Mateřská škola
Ve školce se v pondělí 29. 4. děti převlékly do
čarodějnických kostýmů a průvodem vyrazily na
náměstí, kde zazpívaly písničky nejen o čarodějnicích.
3. 6. se děti z MŠ zúčastní soutěživého projektu ke
zdravému životnímu stylu Zdravá herna na kolečkách.
Každé úterý děti z MŠ navštěvují předplavecký výcvik v
Roudnici n. L. a poslední výcvik bude 25. 6.
7. 6. pojedou Motýlci na hasičské slavnosti do Litoměřic
a 13. 6. na dopravní hřiště a ekologický program do
Litoměřic.
Ve čtvrtek 13. 6. si děti z MŠ užijí sportovní odpoledne
s tatínky od 15.00 hodin.
Ve čtvrtek 20. 6. proběhnou závěrečné besídky v 15.00
hod. 1. a 2. třída v 15.40hod. 3. třída.
Divadlo Koloběžka navštíví školku 21. 6. s pohádkou
Hola, škola volá a Motýlci ve stejný den podniknou
honbu za pokladem v přírodě, opékání buřtů a užijí si i
nocování ve školce.
Mateřská škola bude v době letních prázdnin uzavřena
od pondělí 1. července do 18. srpna, provoz začne
pravděpodobně v pondělí 19. srpna 2013.
Jana Žižková

STALO SE …
Dětský karneval
Dětský karneval se konal v sobotu 9. 3. 2013. Přišlo
mnoho dětí v krásných karnevalových maskách.

Nejprve se všem předvedly dívky ze 4. třídy s tanečním
vystoupením pod vedením Mgr. Hubalové. Potom děti
tančily s princeznou a krmily draka, aby princeznu
nesnědl. Byla zde i soutěž v pojídání koláčů a nakonec
vyhlášení nejkrásnější masky. Na 1. místě se jistě právem
umístil Pavel a Eliška Nekudovi z Kochovic (viz foto).

Velikonoční burza
Ve dnech 12. - 14. 3. 2013 proběhla na sále radnice
Velikonoční burza, kterou podruhé pořádal Český
svaz žen. Od minulé akce byl zaznamenán zvýšený
zájem, jak prodávajících, tak i nakupujících. Nejvíce
se prodávala trička, kraťasy a sukně a samozřejmě i
velikonoční dekorace. Pokud se vše vydaří další burza
se opět uskuteční před vánocemi.

Čarodějnice na Ranči
V úterý 30. 4. proběhly už po několikáté čarodějnice
na ranči Ježkův mlýn. Děti si zde mohly zasoutěžit,
proběhla i soutěž o nejhezčí čarodějnici a ta nejkrásnější
čarodějnice zapálila vatru. I když počasí bylo chladné
a občas i zapršelo všichni se mohli zahřát tancem u
country hudby Honzy Nedvěda ml.
Milena Šinfeltová Nováková – Zpravodaj Hoštka

PŘEDSTAVUJEME …
Pilates v Hoštce
V dnešní uspěchané době,
kdy lidé mají velmi mnoho
starostí a práce, je opravdu
velmi těžké zápasit se
stresem
a
vrtkavým
zdravím. Necítíme se
dobře, bolí nás záda, špatně
spíme a naše postava se mění. Pro ty, kteří chtějí s těmito
problémy zatočit, tu je jedinečná příležitost – pilates!
Nyní i v Hoštce! Levnější a dostupnější!
Pilates je speciﬁcké cvičení s bezmála stoletou tradicí,
jehož zakladatelem je sám Josef H. Pilates. Své
první pomůcky a cviky sestavil v nemocnici pro lidi,
kteří přišli například o končetiny z války. Začínal s
pomůckami, jako byly například péra z gauče, obruče
ze sudů, násady od koštěte a s plno jinými. Po emigraci
do Spojených států, spolu se svojí manželkou, která
byla zdravotní sestra, si založili svoje vlastní studium.
Jejich první klienti byli tanečníci. Cílem jeho cvičení
byly: dlouhé a štíhlé svaly, velmi útlé pasy, ﬂexibilita a
pružnost těla a poúrazové rehabilitační cvičení. Později
se cvičení dostalo k Hollywoodským hvězdám, kde se
stalo opravdovým hitem.
Cvičení Pilates je prospěšné pro všechny bez ohledu
na věk či kondici. Pomáhá formovat postavu, pomáhá
získat tzv. ,,vosí pas“, odstraňuje bolest zad, zbavuje

nás svalových disbalancí, pomáhá při rekonvalescenci,
celkově posiluje všechny svaly, především vnitřní
hloubkové, které drží celé tělo.
Pilates můžete vyzkoušet i Vy, cvičí se v tělocvičně
Základní školy v Hoštce a to každou středu a neděli
od 19 hodin. Cena jedné lekce je 50,- Kč pro dospělé a
40,- Kč pro děti do 15 let. V plánu je taktéž pokračování
úspěšných seminářů Pilates pro začátečníky i pro
pokročilé. V tělocvičně můžete také navštívit
Bodyforming, kdy posílíte celé tělo při zvýšené tepové
frekvenci, který je vždy před Pilatesem - každou středu
a neděli od 18 hodin, cena je stejná.
Více informací na tel. 722 100 506, nebo na emailu:
pilateshostka@email.cz, jsme také na facebooku:
https://www.facebook.com/PilatesHostka.
Radka Martínková, instruktor

VŠIMLI JSTE SI …
Správné třídění odpadů
Spousta lidí si už našlo čas a začali třídit odpad do
kontejnerů právě k tomu určených. Není důležité jen
odpad vyhodit do kontejneru, ale též bychom se měli
snažit převážně plastový a papírový odpad řádně zmenšit
sešlápnutím, nebo zmačkáním. Na kontejnerech je
vyobrazeno, na jaké odpady je kontejner určen, proto jen
v krátkosti připomenu, co do barevných kontejnerů na
odpad patří a co se má vyhodit do směsného odpadu.

Zelený kontejner na SKLO
ANO - můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve
od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů a také
tabulové sklo z oken a ze dveří, sklo čiré, sklenice od
kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.
NE - porcelán, zrcadla, autoskla, drátované sklo, zlacená
a pokovená skla.

Žlutý kontejner na PLAST
ANO - patří sem fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté
PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící
fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další
výrobky z plastů, pěnový polystyren sem vhazujeme v
menších kusech.
NE - mastné obaly, obaly se zbytky potravin, chemikálií
a čistících prostředků, podlahové krytiny.

Modrý kontejner na PAPÍR
ANO - vhodit sem můžete časopisy, noviny, sešity,
krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo
knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také
vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami.
Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky
vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!

NE - celé svazky knih, uhlový, mastný, nebo jakkoli
znečištěný papír a skutečně tam nepatří použité dětské
pleny!
Více informací najdete na www.jaktridit.cz

Provozní doba sběrného dvora v Hoštce
Úterý 14,00 - 16,00hodin
Sobota 10,00 - 12,00 hodin
Do sběrného dvora můžete odevzdat papír, plasty, sklo,
ale také velké domácí spotřebiče včetně chladniček,
malé domácí spotřebiče, elektrické nářadí a nástroje a
také nefunkční, či nevyhovující počítače.
Milena Šinfeltová Nováková - zpravodaj Hoštka

AKTUALITY ZE SDRUŽENÍ …
Černé skládky
Dne 14. dubna 2013 provedli členové Mysliveckého
sdružení Hoštka jednu ze svých pravidelných
každoročních brigád. Tato byla zaměřena na likvidaci
černých skládek a úklid odpadu podél komunikací v
naší honitbě. Brigáda byla uspořádána ve spolupráci se
společností AGRO Hoštka a.s., která poskytla traktor

a děti. Největší akce letošního roku je uspořádání dne
dětí, ten organizujeme spolu s městem Hoštka. Den
plný her proběhne v sobotu 25. května 2013 od 10.00
hodin. Dopoledne proběhnou nejen hry pro děti, ale
prezentovat se budou i hasiči, dopravní a městská policie.
V době redakční uzavírky zpravodaje probíhala jednání
o doprovodném programu dětského dne. Na všechny
akce našeho sdružení jste srdečně zváni.
Irena Nádvorníková, předsedkyně OS HD

MATRIKA
V měsíci červnu oslaví tito občané svá jubilea Jarmila
Smyčková z Hoštky 84 let, Alžběta Cihlářová z Kochovic
82 let, Květa Poláková z Hoštky 85 let, Alžběta Skružná
z Kochovic 90 let, Libuše Matúšková z Hoštky 80 let,
Anna Plančíková z Kochovic 87 let, Milada Nováková z
Kochovic 70 let, Jana Petříčková z Hoštky 70 let.
V letním měsíci červenci budou slavit tito občané Marie
Slanařová z Hoštky 75 let, Jindřiška Křičková z Kochovic
80 let, Anna Mazánková z Hoštky 75 let, Václav Stehno
z Kochovic 81 let a Martin Španko z Hoštky 70 let.

s vlekem a Městem Hoštka, které zajistilo přistavení
velkoobjemového kontejneru na sebraný odpad. Za
vcelku příznivého počasí se nám za necelé 3 hodiny
podařilo tento kontejner naplnit! Odpověď na otázku o
čem to svědčí, nechám na čtenářích Zpravodaje!
Tomáš Perna

V srpnu si své narozeniny oslaví tito občané Karla
Vlková z Hoštky 80 let, Stanislav Eichler z Kochovic 81
let, Hana Suchánková z Velešic 70 let, Jiřina Skalská z
Velešic 80 let a Miroslav Skalský z Velešic 81 let.

Přejeme Všem hodně zdraví, štěstí a pohody do
dalších let!

Akce občanského sdružení Hoštecké děti
V měsíci dubnu proběhl první z pravidelných cyklovýletů
pro všechny. Tentokrát jsme jeli z Hoštky přes Vědomice
do Lounek a zpět. Další z cyklovýletů je naplánován na
neděli 2. června 2013 a chystáme se buď na rozhlednu
Hořidla, nebo cyklostezkou na Mělník. Výlety na
kolech budou probíhat i v letních měsících a vždy budete
předem informováni. V pátek 7. června 2013 pořádáme
na ranči Ježkův mlýn již tradiční odpoledne pro seniory
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

KALENDÁŘ AKCÍ
25. 5.
26. 5.
27. - 31. 5.
29. - 31. 5.
1. 6.
2. 6.
7. 6.
7. 6.
13. - 15. 6.
15. 6.
28. 6.
29. 6.
2. 9.

Dětský den - spolupráce Hoštecké děti, MěÚ Hoštka, Dopravní
policie, Besip
Sokol Hoštka - Štětí A - přípravka sk. C od 14.00 hod.
Ozdravný pobyt Smržovka 2. - 4. třída ZŠ Hoštka
Český ráj s rafty 8. - 9. třída ZŠ Hoštka
Sokol Hoštka - Vražkov - dospělí III. třída sk. A od 17.00 hod.
14:00 hodin cyklovýlet - Občanské sdružení Hoštecké děti
Sokol Hoštka - Sulejovice - stará garda od 16.30 hod.
Odpoledne pro seniory a děti - Občanské sdružení Hoštecké děti a
Osada Ježkův Mlýn
Cyklokurz - České středohoří ZŠ Hoštka
Sokol Hoštka - Bříza - dospělí III. třída A od 17.00 hod.
červen Pouť Velešice - Kostel sv. Antonína
Slavnostní zakončení školního roku ZŠ Hoštka
Sokol Hoštka - Horní Počaply, Dolní Beřkovice, Úštěk - turnaj stará
garda od 9.00 hod.
Začátek školního roku 2013/2014 ZŠ a MŠ

