Progr a m rozvoje obce
Vážení spoluobčané,

před koncem minulého roku obdrželi občané starší 15-ti let
dotazníkové šetření, které se týkalo Programu rozvoje obce
(dále jen PRO). Celkem bylo zasláno 1.297 dotazníků a na
tyto odpovědělo 196 dotazovaných, což je 15,1 %. Odpovědi
na anketní otázky jsou shrnuty do přehledné tabulky
a odpovědi velmi spokojen, spíše spokojen jsou uvedeny
jako kladné a spíše nespokojen, velmi nespokojen jako
záporné.
Na první pohled je patrné, že převládají odpovědi kladné
nad zápornými. Na dotaz Jak se Vám v obci žije, odpovědělo
v Hoštce a Kochovicích kladně 59% dotázaných a 35%
odpovědí bylo neutrálních. Na Malešově bylo 74% kladných
odpovědí a 21% neutrálních. Ve Velešicích bylo kladných
odpovědí 100%.
Dotazovaným se na našich obcích líbí klidný život
a blízkost přírody. Hošteckým se ještě líbí vzhled obce,
malešovským dobré mezilidské vztahy a velešickým dobrá
dopravní dostupnost.

Naopak se dotazovaným nelíbí nezájem lidí o obec a špatná
dostupnost lékaře. Hošteckým se nelíbí špatné mezilidské
vztahy, malešovským nedostatek pracovních příležitostí
a velešickým nedostatek obchodů a služeb a nevyhovující
veřejná doprava.

Občanům Hoštky chybí v obci bankomat z 18 %, služby
zubního lékaře z 17 %, provoz místní lékárny z 11 %,
řeznictví z 8 % a dále se občanům nelíbí vandalismus
v obci, nepořádek včetně psích exkrementů na veřejných
prostranstvích.

Občanům Malešova dále chybí kanalizace, prostory pro
děti, vyžití pro děti (kroužky), relaxační a odpočinkový
prostor, možnost využití tepla z bioplynové stanice.
Občanům Velešic chybí obchod, zubař, masna, bankomat
a kanalizace.
V ostatních odpovědích se objevovaly chybějící služby
městské policie, požadavky na otevření pošty alespoň
1 den v týdnu do 17 hodin, širší spektrum prodejen v obci,
v Kochovicích nový prostor pro děti a mládež.

V závěru dotazníkového šetření měli občané možnost se
vyjádřit, do čeho by přednostně investovali obecní finanční
prostředky. Ve všech místních částech je to do rekonstrukce
místních komunikací a do péče o veřejnou zeleň a prostředí
v obci. Hoštka, Kochovice a Velešice do podpory bytové
výstavby, Malešov a Velešice také do oprav památek v obci.

Dne 3. února 2016 proběhl v obřadní síni MěÚ diskusní
kulatý stůl zastupitelů města Hoštky s veřejností na téma
Program rozvoje obce. Byly zde prezentovány výsledky
dotazníkového šetření a diskutovalo se o dalších směrech
rozvoje obce i o jednotlivých plánovaných akcích.
Dohromady se zúčastnilo 20 občanů a zastupitelů.

Cílem ankety a kulatého stolu je zkvalitnění procesu řízení
rozvoje obce. Výsledky obou částí přípravy PRO budou
zohledněny a promítnuty do PRO s cílem efektivního
využití finančních prostředků města na základě připomínek
a požadavků občanů. Splnění některých požadavků a přání
občanů není vůbec jednoduché a nezáleží jen na rozhodnutí
zastupitelů města a na penězích. Na většině požadavků
postupně pracujeme. Jistě jste si všimli, že lékárna opět
funguje čtyři dny v týdnu, za což musíme poděkovat
především lékárnické rodině Gabrielových. Snažíme se
nabízet volné prostory k podnikání ve službách za zajímavých
podmínek, včetně pronájmu vybavené zubní ordinace i se
služebním bytem, zdarma prostory pro umístění bankomatu
atd. Záležitosti týkající se investic do komunikací, obnovy
a rozšiřování zeleně stejně jako investice do zvelebování
města a místních částí však můžeme ovlivňovat přímo
a jsou podmíněny finančními možnostmi rozpočtu města.
Přehledné tabulky naleznete na webových stránkách města,
stejně jako grafické vyhodnocení jednotlivých anketních
otázek.
Milan Konfršt, starosta města

oslavy výročí našeho města
Město Hoštka čekají oslavy výročí 750 let od první písemné
zmínky o něm a výročí 900 let od první písemné zmínky
o obci Kochovice. Tyto oslavy proběhnou o víkendu 10.
- 12. června 2016. Program na tyto dny se postupně vyvíjí
a upřesňuje. S předstihem vás ale můžeme již částečně
informovat. Oslavy začnou pátečním odpolednem. Tento
den bude pojatý jako setkání obyvatel našeho města
spolu s místními rodáky. Tím chceme všechny požádat,
aby pozvali své přátele, rodinu, děti a všechny, kteří jsou
s Hoštkou něčím spojeni na toto odpoledne. Od šestnácti
hodin bude na sále Radnice probíhat oficiální program. Při
této příležitosti uslyšíte něco o historii našeho města, bude
možné shlédnout výstavu fotografií a desetiminutový fi lm
o našem městě. Od 17.00 do 19.00 hodin bude probíhat
volné odpoledne s hudbou a tancem. ZŠ a MŠ Hoštka
připravila dvě prohlídky školy a to v 15.00 a v 17.00 hodin.
V tento den bude možné shlédnout i výstavu zemědělské
techniky podniku Agro Hoštka a.s.. Ve večerních hodinách
chystá hoštecký kynologický klub zahájení provozu nového

OSLAVY VÝROČÍ MĚSTA
10. - 12. 6. 2016

750 let 900 let
Hoštka 1266 – 2016
Kochovice 1115 – 2015

kynologického cvičiště, kde proběhne i akce tzv. Voříškiáda.
Ukázku své činnosti spojenou s ukázkami ostatní hasičské
techniky předvede sbor dobrovolných hasičů Malešov.
Pro příznivce myslivosti bude na sále Radnice výstava
Mysliveckého spolku Hoštka. Program pozdějších
večerních hodin tohoto dne se stále ještě domlouvá. Sobota
bude zahájena mší za přítomnosti biskupa Mons. Mgr. Jana
Baxanta. Od 11.00 hodin bude probíhat po celý den
program plný her a zábavy pro celou rodinu a to souběžně
na několika veřejných prostranstvích našeho města. Setkáte
se například s pravěkým ležením, navštívíte středověk, či
vás okouzlí atmosféra první republiky. Na náměstí vás čeká
středověký jarmark s ukázkou několika řemesel a např.
i dobová hudba. Pro milovníky střelných zbraní chystáme
výstavu kanónů. Zajímavostí bude 3D střelnice a mnoho
dalšího. Nebude chybět ani několik pouťových atrakcí
pro děti. Na fotbalovém hřišti nám večer zahraje naživo
kapela. Za soumraku proběhne ohnivá šou na téma upíři.
Od 22.00 hodin se bude konat na sále Radnice taneční
zábava s půlnočním překvapením. Neděle započne opět
mší svatou, tentokrát v kostelíku ve Velešicích. Při této
příležitosti bude požehnáno cyklistům, motocyklistům
i jejich strojům. Bohatý program bude na fotbalovém
hřišti, kde mimo plánovaných zápasů proběhne i bohatý
doprovodný program, který připravil TJ Sokol Hoštka.
V hošteckém sportareálu se mohou děti odpoledne těšit
na dílničku s MC Mája a dětskou diskotéku, kterou
chystá sportareál. Toto jsou první informace o červnových
oslavách. Všechny vás srdečně zveme a ještě jednou
připomínáme, pozvěte na tyto dny své přátele, známé
a rodiny. Těšíme se na vás. Podrobné informace budou včas
uveřejněny na webu města, ve vývěskách, kabelové televizi
a místním rozhlasu.
Irena Nádvorníková, předsedkyně komise pro oslavy města

Kulturní a sociální komise
Tato komise pracuje neustále a schází se každý týden.
Snažíme se pro naše občany napříč generacemi vymýšlet
a pořádat mnoho akcí, kde si mohou lidé odpočinout,
pobavit se a načerpat energii do dalších dní. Připomeňme
si akce, které jsme pořádali na konci loňského roku. 30. 11.
uspořádalo město Hoštka spolu se Základní a mateřskou
školou v Hoštce tradiční rozsvícení vánočního stromu. Tento
večer předvedly děti pásmo básniček a písniček a program
zpestřilo vystoupení Podřipského žesťového kvintetu. 4. 12.
město Hoštka spolu se spolkem Hoštecké děti a MC Mája
podpořilo akci na podporu českého Ježíška - vypouštění
balónků. Na náměstí se sešlo mnoho lidí i přes značnou

nepřízeň počasí. Mezi děti se rozdalo všech 319 balónků,
které jsme v průběhu odpoledne nafoukli a přivázali k nim
přáníčka, které si mohly děti vyplnit. Úderem šestnácté
hodiny na odpočítání pana Václava Vydry z rádia vyletěly
v celé republice do vzduchu společně balónky v pokusu
překonat rekord z předešlého roku. 9. 12. se na sále sešli
příznivci skupiny známé z TV Šlágr - Duo Adamis. Více
než 120 osob nejen z Hoštky, ale i z okolních měst a obcí,
si s chutí zazpívaly a zatancovaly a ani se nikomu nechtělo
domů. 18. 12. město Hoštka připravilo v hošteckém sport
areálu první ročník bowlingového turnaje pro dospělé.
Účastníků se sešlo sice jen 14, ale na atmosféře a bojovnosti
to nebylo znát. Na stupních vítězů se umístili: 3. místo - Jiří
Hirschkorn, 2. místo - Milan Konfršt, 1. místo - Václav
Stýblo. V tomto roce budeme turnaj v předvánočním čase
opět opakovat. Na 4. adventní neděli, která připadla na 20.
prosince, jsme společně v Mariánském kostelíku zapálili
na věnci 4. adventní svíci a potěšili se poslechem koncertu
13 starých adventních skladeb. Tuto akci doprovodil
komentářem farář naší farnosti otec Anselm. Druhý svátek
vánoční - 26. 12. měli všichni možnost navštívit kostel

sv. Otmara, kde proběhl malý recitál rodiny Klekerových
a nejen děti, ale všichni přítomní si mohli zazpívat
u vystaveného betlému koledy. Na Nový rok proběhl další
z pravidelných novoročních výstupů na kopec Sovici. Letos
se na cestu vydalo 63 účastníků. Na vrcholku nechybělo
ani přání do nového roku, přípitky, občerstvení či opékání
buřtů. Ten samý den, to je 1. 1. 2016 proběhl od 18. hodin
na fotbalovém hřišti ohňostroj. Ten byl odpálen z plochy
mezi hřištěm a tenisovými kurty a lidé, kteří vše mohli
sledovat od fotbalových kabin, si tento nápad velmi chválili.
Příjemná byla také možnost zakoupení si občerstvení
u p. Zedka. Přípitek, jak pro dospělé tak pro děti, poskytlo
město zdarma. V měsících lednu až březnu probíhají nejen
v Hoštce, ale i všude okolo plesy. Město Hoštka uspořádalo
zábavu trochu jinou. V pátek 29. ledna proběhla další
z oblíbených Oldies párty. Tancechtivých účastníků se sešlo
přes 120 a k tanci hrál DJ Kojda. Na středu 24. 2. město
Hoštka pozvalo seniory na pravidelné odpoledne s hudbou.
To proběhlo v hotelu U Lišky a při malém občerstvení
a hudbě pana Jana Kačányiho se všichni dobře bavili.
Do dalších měsíců pro vás chystáme další akce, na které vás
srdečně zveme. Jmenujme například 16. 4. - jarní zábava
na sále Radnice s kapelou Jack Daniel‘s Band. Na středu
18.5. jsme pozvali na sál Radnice oblíbené Duo Adamis.
Další ročník pexesiády, nejen pro děti ale i pro dospělé,
proběhne v měsíci květnu stejně jako další Oldies party
s DJ Kojdou. Ve dnech 10. - 12. 6. 2016 proběhnou
v Hoštce velké oslavy u příležitosti 650 let od první písemné
zmínky o městě Hoštka a 900 let části Kochovice.
Irena Nádvorníková
- předsedkyně kulturní a sociální komise.

Pořádek ve městě
V anketě Programu rozvoje obce se občanům mimo
jiné nelíbil vandalismus v obci, nepořádek včetně psích
exkrementů na veřejných prostranstvích. Udržování
pořádku ve městě je nikdy nekončící boj s vandaly
a lidmi nerespektujícími základní pravidla soužití
a přístupu k životnímu prostředí. Značný nepořádek
je vždy tam, kde se scházejí naši náctiletí. Myslím,
že každý, kdo tato místa zná, tak ví, že je vždy
v těsné blízkosti odpadkový koš. Nicméně odpadků je v koši
minimálně, jednodušší je vše hodit na zem nebo do Obrtky
případně i s košem nebo lavičkou. Stále dokola zaměstnanci
MěÚ loví koše a čistí Obrtku od PET i skleněných lahví
a dalšího nepořádku, sbírají po městě i okolí papíry,
cigaretové nedopalky, plechovky od různých nápojů, atd.
Nepořádek nedělají jenom náctiletí, ale i dospělí, několikrát
jsem toho byl svědkem. To samé platí pro pejskaře, kteří po
svých čtyřnohých miláčcích neuklízí. Tito znečišťovatelé
jsou bezohlední ke svému okolí, spoluobčanům a k práci
jiných. Na udržení pořádku pracují dva zaměstnanci úřadu
denně a nestíhají nepořádek uklidit. Tyto zaměstnance
platíme my všichni z našich obecních peněz a za tyto peníze
by mohli dělat užitečnější práci. Spousta lidí si myslí,
že jsme již součástí kulturní Evropy, ale svým přístupem
k pořádku a životnímu prostředí se blížíme spíše k zemím
Balkánu nebo k zemím na východ od slovenských hranic.
V zemích jako je Rakousko, Německo či Švýcarsko lidé zcela
běžně pečují o okolí svého domu a nečekají, až jim někdo

zamete před jejich vlastním prahem. Město nakoupilo další
odpadkové koše, které postupně nainstalujeme po městě ve
snaze umožnit častější odkládání odpadků a s očekáváním
zlepšení pořádku ve městě a okolí. Vyzývám tímto všechny
občany, kterým záleží na vzhledu našeho města, nebuďme
lhostejní a nebojme se vandaly a znečišťovatele upozornit
na jejich chování. Blíží se červnové oslavy města, na
které přijede řada významných hostů, rodáků, krajanů,
představitelů různých institucí a v neposlední řadě i cizinců.
Apeluji tímto na všechny spoluobčany k udržování pořádku
ve městě, abychom mohli hostům včetně našich příbuzných
i sobě samým ukázat pěkné a čisté město. Upravené a čisté
město je vizitka nás všech. A také děkuji všem, kteří se
o pořádek ve městě nebo v blízkosti svých domovů starají.
Milan Konfršt, starosta města
Popelnice na veřejných prostranstvích

Na prosincovém zasedání zastupitelstva města otevřel
jeden ze zastupitelů téma úklidu popelnic po jejich
vyprázdnění svozovou firmou. Udělal jsem si místní šetření
ve všech částech našeho města a došel jsem k závěru, že
paradoxně nejvíce popelnic zůstává před domy v naší
ulici. Podobný stav je také v jiných částech města. Bývalo
dobrým zvykem, že majitelé rodinných domů nenechávali
popelnice na chodnících či jiných veřejných prostranstvích
a uklízeli je na svůj pozemek. Tímto chci požádat
majitele rodinných domů, aby své popelnice nenechávali
na veřejných prostranstvích. Pokud nedojde ke zlepšení
situace, vydá město Hoštka Obecně závaznou vyhlášku,
ve které stanoví povinnost úklidu popelnic z chodníků
a veřejných prostranství. Porušení Obecně závazné vyhlášky
bude přestupkem a bude finančně postižitelné.

U bytových domů je situace odlišná. Zde zůstávají popelnice
na stanovištích a město tato stanoviště upraví tak, aby došlo
ke zlepšení vzhledu těchto stanovišť a okolí bytových domů.
Na začátku února jsme se řešili stížnosti na nevyvezené
popelnice se svozovou společností. Celá řada z nás má na
popelnici mnoho starých a neplatných nálepek a z tohoto
důvodu je pro zaměstnance svozové společnosti obtížné
identifikovat tu pro letošní rok. Tímto vás chci požádat
o znehodnocení či odstranění starých nálepek z popelnic
tak, aby byla ta platná naprosto zřetelná.
Milan Konfršt, starosta města

TJ Sokol Hoštka - starší
přípravka a mladší žáci
Ohlédneme se za uplynulou fotbalovou podzimní částí
sezóny 2015. Na podzim jsme začali hrát poprvé s týmem
mladších žáků. Tým vznikl ze starší přípravky a některých
stávajících starších žáků. Mladší žáci hrají II. třídu
okresního přeboru. Mladší přípravka přešla do týmu starší
přípravky. Starší přípravka hraje satelitní turnaje (okresní
liga a okresní pohár). Výsledkový servis najdete na stránkách
https://souteze.Fotbal.cz/. Díky sponzorům jsme mohli
pořídit nové dresy a vycházkové teplákové soupravy a trika.
V srpnu jsme se rozloučili s létem fotbalovým turnajem
starší přípravky v Hoštce s účastí čtyř týmů. Celý den nám
přálo krásné počasí, a proto si hráči i rodiče celé dopoledne
užili.

Spolek Hoštecké děti
Na konci loňského roku proběhly dvě velmi úspěšné,
již tradiční akce našeho spolku - strašidelná stezka
a výlet pro 60 dětí do Babylonu v Liberci. 4. 12. jsme byli
spoluorganizátory vypouštění balónků pro Ježíška, které
proběhlo na náměstí v Hoštce. V zimních měsících proběhly
dva zájezdy za sněhem. Další akcí, která nás čeká je pořádání
dětského dne. Ten je naplánován na sobotu 28. května
v hošteckém sportareálu. Na tomto dni se budou společně
s námi podílet i některé spolky a organizace našeho města.
Koncem listopadu oba dva týmy vytvářely fotbalové pozadí
na plátně pro následující akci focení týmů. Začátkem
prosince proběhla akce focení obou týmů i jednotlivců
s rodiči. Před Vánocemi, se na sále Radnice města
Hoštky, konala dokopná obou týmů. Na tuto akci byl
pozván starosta města Hoštky, pan Milan Konfršt, který
tuto akci svým úvodním slovem zahájil. Následně předal
nám trenérům dárkové koše a poděkoval za naši práci s
malými fotbalisty. My jsme poděkovali všem hráčům obou
týmů za jejich snahu a nasazení v podzimní části soutěže
a předali jim malé dárky. Naše hráče navštívili Lukáš
a Adam, kteří se věnují Freestylu a předvedli, co lze ještě
dělat s fotbalovým míčem. Po krátké vánoční pauze jsme
se v novém roce 2016 sešli na první trénink. V zimní části
přípravy se uskuteční fotbalové soustředění v Janově nad
Nisou. Velké poděkování patří našim sponzorům městu
Hoštka, firmě Agro Hoštka a.s., Zdeňku Burdovi , Josefu
Holuškovi a firmě potraviny Bala. A také patří poděkování
našemu jednateli Ing. Josefu Šenfeldovi za jeho činnost
v celém klubu TJ Sokol Hoštka. Děkujeme také všem
hráčům týmů a jejich rodičům za podporu. Rádi bychom
přivítali do našich týmů nové hráče. Případní zájemci o
fotbal se mohou obrátit na trenéra mladších žáků - Jiří
Jelínek 605 989 278 a trenéra starší přípravky - Josef Veselý
724 857 221.

Irena Nádvorníková - předsedkyně spolku Hoštecké děti

Tomáš Perna

Cvičení pro ženy středního věku,
ale může mezi nás přijít kdokoliv!!!
Každý čtvrtek od 18.00 hod do
19.00 hod. v tělocvičně Základní
školy Hoštka. Bolí vás záda
a vůbec celý člověk? Přijďte
mezi nás si protáhnout celé tělo.
Příjemné, klidné cvičení při hudbě
pod vedením paní Ilony Novákové.
Těšíme se na vás a věříme, že se
naše řady rozšíří!

Myslivecký spolek
Krátce bychom čtenáře zpravodaje seznámili s činnostmi,
které budou v letošním roce 2016 provádět a organizovat
hoštečtí myslivci.
V končícím zimním období budeme i nadále pokračovat
v přikrmování zvěře a to předkládáním sena a ovsa
srnčí a zaječí zvěři. Tato činnost bude tradičně doplněna
o léčení srnčí zvěře na vnitřní a vnější parazity předložením
medikovaného krmiva Cermix. Tato akce je dlouholetá
a je prováděna téměř v celé ČR. V březnu proběhne rovněž
sčítání zvěře, které je základním podkladem pro určení
množství lovené zvěře.

Ilona Nováková, cvičitelka

Zpráv y ze ZŠ a MŠ Hoštka
- 28. ledna 2016 proběhl v naší škole zápis do první třídy
na školní rok 2016/2017. Ve školní jídelně vyplnili rodiče
nutné údaje a děti absolvovaly ve čtyřech třídách prvního
stupně vlastní zápis. Na závěr bylo předáno zákonným
zástupcům rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní
docházky a budoucí prvňáčci si odnesli malou upomínku
na slavnostní den. Zapsáno je k dnešnímu datu 31 žáků.
Děkujeme všem rodičům za důvěru a zaměstnancům školy
za hladký průběh zápisu.
Radovan Rieger

Kynologie Hoštka 2016
Dne 22. 1 .2016 proběhla řádná valná hromada ZKO
Hoštka za účasti 13 členů z 22 a několika hosty z oboru, členů
rodin a pana starosty Milana Konfršta za město Hoštka.
Probráno bylo hospodaření za rok 2015, dosavadní činnost,
rozrůstající se členská základna a plány na nové cvičiště
v roce 2016 a naše pravidelné, ale i mnoho nových aktivit
pro členy a děti v Hoštce a blízkém okolí.

Školní akademie

V jarním období nás čeká každoroční brigáda na úklid
černých skládek a úklid odpadů v okolí našich obcí, kterou
budeme opět pořádat ve spolupráci s městem a společností
Agro Hoštka a.s.. Na jaře bude rovněž třeba provést práce
na našich mysliveckých políčkách, drobných polních
plochách, které jsou určeny výhradně pro zvěř a to nasetím
pastevních směsek, nebo jejich úpravou po zimě.

http://www.hostka-pripravka.banda.cz/ - zde najdete
veškeré informace o dění starší přípravky a mladších žáků.
Trenéři - Jelínek Jiří a Veselý Josef

Sbor dobrovolných hasičů Malešov

Za SDH Malešov Jaroslava Lochmanová

Pohodové jaro za kynologický klub přeje
předsedkyně Vendula Bláhová

Rádi bychom prostřednictvím tohoto článku pozvali
občany k návštěvě všech veřejných akcí našeho spolku.

Zápis do 1. třídy

Naše oficiální stránky

Sbor
funguje
od
roku
2006.
V současné době máme celkem 22 členů
(12 mužů a 10 žen). Šest našich žen je
velice aktivních i v požárním sportuběhu pod hlavičkou SDH Štětí.
Ročně pořádáme sedm kulturních
akcí.
Letos
začínáme
hasičským
plesem, který se uskuteční na sále Radnice
v Hoštce 19. 3. 2016. Dále pokračujeme tradičním pálením
čarodějnic 30.4. na Malešově a dětským dnem 18. 6.
také na Malešové. O dalších akcích budeme informovat
v následujících zpravodajích města.

Při zájmu o náš klub a aktivity sledujte naše nové webové
stránky www.kynologiehostka.webnode.cz; nově i na
facebooku – Kynologie Hoštka-ZKO 775; nebo na
známém čísle 724 506 039.

V současné době k oficiálnímu výcviku děláme maximum,
aby bylo dne 10. 6 .2016 slavnostně otevřeno nové cvičiště
(sponzorství, zatravnění, povolení, výstavba plotu, výstavba
nových a přesun stávajících pomůcek a zázemí, výsadba
okrasných rostlin, nové zázemí pro návštěvníky cvičiště =
velké množství práce :-). Tímto bych znovu ráda poděkovala
všem aktivním členům klubu a příznivcům kynologie
v Hoštce (sponzorům a zástupcům města Hoštka), díky
nímž se stává tento termín již skutečnou realitou. Otevření
cvičiště chceme spojit s novou zábavnou akcí pro neodbornou
„psí“ veřejnost – Hoštecký voříšek. Na tuto akci zveme již
takto s předstihem všechny děti a dospělé se svými psími
miláčky, kteří se chtějí utkat o pohár a titul „Nejkrásnější
a nejšikovnější voříšek „.

V květnu uspořádáme první ze dvou střeleckých závodů
našeho spolku a to závody ve střelbě z malorážky. Druhým
pak bude červnový závod O pohár města Hoštka, ve střelbě
z brokovnice na asfaltové holuby. V rámci dětského dne
budeme spolupracovat se spolkem Hoštecké děti na jeho
realizaci.

- dne 21. prosince 2015 proběhla na sále Radnice města
Hoštka Školní akademie. Na tuto akademii se poctivě
připravovali všichni žáci školy se svými učiteli. Všechna
představení, kterými se naši žáci prezentovali, byla úžasná
a originální. S první třídou jsme si zopakovali abecedu,
2. A nás naučila tančit charleston, 2. B zatančila na píseň
Kouzla králů, třetí třída předvedla ukázku klanění tří králů,
čtvrtá třída zarecitovala vtipné básničky o zvířatech, pátá
třída nás vzala na divoký západ se svým country tancem
a také předvedla světelnou show. Módní přehlídku jste
mohli vidět v podání šesté třídy, moderní zpracování
pohádky o Sněhurce si připravila třída sedmá. O závěrečnou

Na podzim nás čekají naháňky na černou zvěř, které
budou jakýmsi vyvrcholením lovecké sezony v našem MS.
V měsíci lednu 2017 nás opět čeká Myslivecký ples.

Mimo veškeré výše zmíněné činnosti se budeme věnovat
našemu hlavnímu úkolu a tím je chov a lov zvěře v honitbě
Hoštka. Doufáme, že bude i nadále pokračovat spolupráce
se ZŠ a MŠ Hoštka, kdy opět chceme pro nejmenší děti
připravovat setkání, kde jim naši zkušení kolegové budou
vyprávět o zvěři a myslivosti.

photo by J. Tomášek

píseň se postarala osmá a devátá třída. Akademie proběhla
dopoledne i odpoledne a byla určena jak rodičům, tak i široké
veřejnosti. Diváků se tentokrát sešlo opravdu hodně a velký
zájem nás velmi potěšil. Součástí byl také vánoční jarmark,
kde si zájemci mohli koupit výrobky, které vytvořily děti.
Děkujeme všem účinkujícím a také učitelům za předvedená
vystoupení, za čas, který věnovali této akademii, rodičům
a veřejnosti za hojnou účast. Těšíme se, že se budeme
i nadále setkávat při různých akcích pořádané školou.

Lyžařský výcvik

Milena Šinfeltová Nováková - Svaz žen

Mgr. Martina Ratajová

- Již tradičně proběhl první týden v lednu lyžařský výcvik
ve Smržovce v Jizerských horách. Výcviku se zúčastnilo 19
žáků třetí až deváté třídy základní školy. Přes nepříznivé
klimatické podmínky účastníci absolvovali jak lyžařskou,
tak i snowboardovou průpravu. Pobyt byl zpestřen návštěvou
plaveckého bazénu v Jablonci nad Nisou. Žáci vytvořili
výborný tým a celý program výcviku i díky vzornému
chování účastníků proběhl bez vážných problémů.
Mgr. Radovan Rieger

Zimní olympiáda

s čerty i anděly si všichni zatančili.
Každý návštěvník si odnesl balíček plný
sladkostí, který jim rozdával Mikuláš
společně s anděly. Celou akci moderoval
pan Vlastimil Čtverák. Mikulášskou
nadílku pořádal Svaz žen Hoštka za
podpory Města Hoštka.
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- naše školka si uspořádala již tradičně zimní olympiádu
konečně po dlouhých letech na sněhu. Děti se seznámily se
zimními sporty. Soutěžily ve čtyřech disciplínách. Odměnou
pro šikovné sportovce byla medaile a sladká odměna. Děti si
užily zimní radovánky se vším všudy. 29. 2. ve školce vypukl
Karneval plný legrace, soutěží a hlavně krásných masek.
V měsíci březnu se pojedeme podívat s myslivci na Malešov
na farmu. Pomalu se budeme chystat na jarní svátky a na
hledání velikonočního pokladu. Půjdeme hodit Moranu
(smrtku) do Labe, abychom se zbavili zimy a do Hoštky
jsme přivolali jaro. Těšíme se též na čarodějnické řádění
a další akce naší školky.
Mgr.Lucie Straková

TENIS pro děti v Hoštce 2016
I díky vynikající reprezentaci českého tenisu ve světě mají
naše děti správné sportovní vzory. Využijte tedy skvělou
možnost v místě bydliště a přiveďte své děti k tomuto
krásnému individuálnímu a zároveň týmovému sportu.
Zařízení města – hoštecký sportareál nabízí 3 antukové
kurty, 1 kurt s umělým povrchem, nočním osvětlením
a odrazovou zdí, skvělou pro začátečníky. K využití jsou
šatny, sprchy, občerstvení, zajištěn je i servis raket. Můžete
pro své děti také využít skvělého spojení Hoštky s Tenisovým
klubem Štětí, které přineslo více školených trenérů. Díky
spolupráci s DDM a SK Štětí také levnější poplatky

a možnost trénovat v Hoštce i ve Štětí, což vyhovuje rodičům
z důvodu ostatních aktivit dětí a intenzity při požadovaném
zlepšení.
Zimní sezóna nám pomalu končí a celá příprava proběhla
v Hoštce ve sportareálu, ve Štětí v hale na učilišti a v tenisové
hale v Roudnici nad Labem, dle věku a potřeb mladých
sportovců. V současné době sdružuje klub Štětí cca 40 dětí,
z toho je nemalé množství i z Hoštky. Někteří z nich již
velice dobře reprezentují.

Nábor mladých tenistů v Hoštce bude probíhat do konce
měsíce března 2016. V areálu sportu bude možnost vyplnit
kontaktní údaje, na základě nich budete pozváni na
společnou schůzku rodičů a dětí, kde dostanete veškeré
důležité informace. Hlavní nábor pak vždy probíhá ještě
v měsíci září. V případě zájmu o tento sport v našem okolí,
můžete tedy kontaktovat přímo vedoucí sportareálu Hoštka
– Gábinu Slivanskou (602 305 735), prostudovat informace
na www.tenissteti.cz nebo kontaktovat hlavního trenéra
dětí Radka Karla (602 290 778).
Letní trénink bude probíhat zatím vždy v pondělí ve Štětí
a ve středu v Hoštce – čas vždy podle rozdělení do vhodných
skupinek. Rádi na první hodiny zapůjčíme pro dítě raketu
a poradíme s vhodným výběrem vybavení.

Pro maminky a tatínky netenisty nabízí klub také trenérské
hodiny pro dospělé, více informací získáte na výše uvedených
kontaktech. Začít s tenisem se totiž může v každém věku.
Těšíme se na malé sportovce a jejich rodiče.

Gábina Slivanská a Radek Karel

Zimní burza
Začátkem prosince proběhla na sále Radnice zimní burza,
kde jste si mohli pořídit nejen zimní oblečení pro děti
a dospělé, hračky, ale také vánoční výzdobu a perníky.
Opět byl velký zájem, který nám potvrzuje nejen hodně
návštěvníků, ale spousta lidí kteří přijeli poprvé, a nebyli
jen z okolí Hoštky. Navštívili nás nakupující ze Štětí
a z Roudnice n. L. a z toho máme velkou radost. Neváhejte
nás navštívit i před velikonocemi, jarní burza se koná
24. – 26. 3. 2016 každý den od 9.00 do 17.00 hodin. Těšíme
se na Vaši návštěvu!
Milena Šinfeltová Nováková - Svaz žen

Mikulášská nadílka
V sobotu 5. prosince 2015 se na sále Radnice Hoštka konala
mikulášská nadílka pro děti. Děti prošly zlatou andělskou
bránou, pomohly čertům naházet polínka do koše, aby
měli v pekle čím topit a užily si i další soutěže. Společně

Vítání občánků
V lednu proběhlo na naši
radnici první vítání občánků
v letošním roce a přivítali
jsme miminka narozená
koncem loňského roku –
Jaroslavu
Lochmanovou,
Nelu Müllerovou, Adélu
Pávišovou, Matěje Nováka
a
Dominika
Šarbocha.
Všem přítomným se líbilo
vystoupení dětí z mateřské školy. Rodiče obdrželi drobné
dárky od Města Hoštka a místní organizace Českého svazu
žen potěšila maminky květinou.
První miminko roku 2016 v našem městě se narodilo
18.2.2016 a je to Barborka, gratulujeme šťastným rodičům
Pavlíně a Martinovi Bičovských.
Hana Baková, matrika

Matrika
V prosinci oslavila krásné
životní jubileum naše
nejstarší žena paní Ludmila
Vorlíčková. Dne 8. 12.
oslavila 95. narozeniny.
Přišla jí popřát mimo jiné i
kulturní a sociální komise
města. Ještě jednou přejeme
pevné zdraví do dalších let.

Blahopřejeme
jubilantům,

opět máme příležitost blahopřát našim spoluobčanům
k jejich významným narozeninám. V březnu slaví
narozeniny tito naši spoluobčané Viktor Weikert 86 let,
Vlasta Opočenská 76 let a Josef Šenfeld 80 let. V dubnu
to jsou - Hana Svatošová 80 let, Magdalena Formánková
70 let, Jiří Herbrich 70 let, Josef Paleček 84 let, Jana
Riemerová 90 let, Jaroslava Koulová 80 let, Jana Vránová
86 let, Jiří Hanč 84 let, Jaroslav Smetana 94 let, Jiří Sluka
82 let a Rudolf Neumann 80 let. Květen je měsícem oslav
narozenin pro tyto občany – Zdeněk Forstner 75 let, Olga
Štanglová 70 let, Růžena Macková 75 let, Nina Bilienková
87 let, Vlastimil Šotola 85 let a Josef Abrt 92 let. V červnu
budou slavit – Jarmila Smyčková 87 let, Zdeňka Krajníková
70 let, Vladimír Tichý 70 let, Květa Poláková 88 let, Libuše
Matúšková 83 let, Ladislav Plass 70 let a Milan Hupka
70 let. Hodně zdraví všem !!!
Hana Baková, matrika

MC Mája Hoštka
V březnu opět zahajujeme burzu oblečení a hraček
v prostorách MC Mája, také budeme v naší výtvarné dílně
tvořit dekorace k velikonočním svátkům. Každý měsíc
v MC Mája probíhají besedy na určené téma, více informací
o besedách a všech dalších aktivitách mateřského centra se
dozvíte na našich webových stránkách www.osmaja.euweb.
cz. Naše mateřské centrum hledá nové spolupracovníky pro
různé aktivity s dětmi, bližší informace vám podáme v MC
Mája nebo na čísle 605 148 600.
Miroslava Plassová, předsedkyně MC Mája

Poděkování
Rádi bychom poděkovali paní Mileně Šinfeltové Novákové
za spolupráci při tvorbě Zpravodaje města Hoštky
v uplynulých letech. Svoji činnost se rozhodla ukončit
k 1. 1. 2016. Její práci převzala paní Jana Bauerová.
Město Hoštka

Taneční pro dospělé
Od 31. ledna tohoto roku probíhá každou neděli na sále
Radnice v Hoštce taneční kurz pro dospělé. Od 18.00
- 20.00 hodin se schází desítka tanečních párů, které
v přátelské atmosféře pod vedením tanečního mistra
pana Radka Linky „oprašují“ své znalosti, ale také se učí
novým krokům. O organizaci tohoto pravidelného večera
se postarala p.Irena Nádvorníková, které tímto účastníci
tanečních velmi děkují.
Jana Hladká

Slovo zastupitele
Myslel jsem, že jsme s panem starostou uzavřeli chlapskou
dohodu, že ve zpravodaji od čísla 2/2015 včetně nebudou
zveřejňována kontroverzní politická témata. Bohužel
v posledním listopadovém zpravodaji č. 4/2015 k tomu opět
došlo.
Píše, „bohužel lékárna má otevřeno jen jednou v týdnu,
ale máme příslib, že v dohledné době by se měla vrátit
do dvoudenního režimu.“ Ale zapomněl napsat, že za
předešlého vedení byla lékárna otevřená čtyřikrát v týdnu.

Dále starosta píše: „Co se týká zubní ordinace, tak ta již
od léta 2015 nefunguje pro špatné technické vybavení.“
To je zatím největší neúspěch nových radních. Ze dvou
ordinačních dnů zubního lékaře nemáme žádný. Servis
pro občany se významně zhoršil, žádný zubař a lékárna jen
jeden den.
Ale to nejzásadnější a proč píši toto stanovisko, je v textu
starosty uvedeno: „Bohužel minulé vedení Radnice (starosta
Ing. Perna) neumožnilo výstavbu zubní kliniky v Hoštce
tím, že Rada města v roce 2012 neschválila prodej pozemku,
který je určen pro výstavbu, bez jakéhokoliv odůvodnění
a bez diskuse se zastupiteli.“
To považuji jako velkou podpásovku. Odůvodnění
zamítnutí žádosti bylo projednáno na Radě města,
z toho byl pořízen zápis a všichni zastupitelé se s ním měli
seznámit. Je to jejich povinnost. Pokud by cítili potřebu

diskuse, mohli ji sami vyvolat. A proč ji nevyvolali? To je
otázka, každopádně to nebyla první podobná žádost. Již za
éry paní Podpěrové došlo k neschválení podobné žádosti.
Kdyby pan Voldřich nebyl přemístěn z pozemku, kde
dnes stojí dům Švihlíkových, tak by snad ani žádná žádost
nebyla.
Co bylo v konkrétní žádosti z 31. 1. 2012, manželé
Voldřichovi žádali o „zvážení prodeje pozemku 92/80 a 92/85
v k.ú. Kochovice, který jejich rodina má v pronájmu od obce
40 let a nyní zde provozuje zemědělskou výrobu. V současné
době máme podnikatelský záměr, resp. vizi zde postavit
v budoucnu zubní ordinaci a zázemí pro zemědělskou
výrobu. Sklad pro zemědělskou výrobu by nenarušoval
případnou další okolní výstavbu rodinných domů.“
Co se týká našeho rozhodnutí, požadované pozemky jsou
v platném územním plánu v oblasti - čistě obytná plocha
(závazný regulativ), tj. pouze na bytovou výstavbu. Pro
případné stavebníky je to závazné a stavební úřad se tím
regulativem při svém rozhodování o povolování staveb musí
řídit. Již dříve zastupitelé i občané při schvalování řekli, že
tam chtějí pouze čistě bytovou výstavbu. Tedy ne žádnou
smíšenou výstavbu. Takže my jsme pozemky mohli prodat,
ale jen na čistě bytovou výstavbu. Žádost Voldřichových
tomu neodpovídala.
Navíc v té žádosti nebylo uvedeno, že pokud nebude
umožněna výstavba zubní ordinace, tak paní doktorka
ukončí provoz ordinace v Hoštce.
V celé té lokalitě kochovických zahrad by se mělo
v budoucnu stavět. Je to jediné místo, kde se ještě stavět
dá. A město nemůže přece prodat jediné pozemky, které
k tomuto účelu vlastní. Na požadovaných pozemcích by
mohlo být 4 – 6 stavebních parcel a ne jedna s možnou
ordinací zubaře, obydlím pro jednu rodinu a se zázemím
pro zemědělské podnikání. Nehledě, že to je téměř v centru
u hlavní křižovatky do Kochovic.
Dalším argumentem, je že bychom měli pečovat o majetek
města s péčí řádného hospodáře. Nemůžeme podporovat
zřízení nové ordinace ve městě, když ve své nemovitosti
v centru města zubní ordinaci máme. Výstavbou nové by
došlo k znehodnocení majetku města. Již jiného zubaře
bychom do těchto prostor těžko sháněli. Také by se zhoršila
dostupnost pro občany.
Vlastně se již tak stalo a pevně věřím, že to neskončí jen
alibistickým zveřejněním inzerátu na pronájem zubní
ordinace.
Josef Šenfeld

Reakce na slovo zastupitele
Pan zastupitel a poslanec v jedné osobě velice rád opakuje
již několikrát zveřejněné články až do omrzení. Téměř
stejný článek uveřejnil na svém FB profilu, na Fóru města
a předčítal ho také na zasedání Zastupitelstva města
v prosinci 2015. Požádal také o zveřejnění článku ve
Zpravodaji i přes to, že již některé informace nejsou
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aktuální. Proč byl provoz lékárny omezen, asi víte. Jistě to
nebylo z důvodu výměny vedení Radnice. Pan magistr se
nám uzdravil a od začátku února funguje lékárna opět čtyři
dny v týdnu. Tímto přeji panu magistrovi Gabrielovi pevné
zdraví a mnoho elánu do další práce.
Rovněž začátek našeho volebního období nebyl příčinou
oznámení paní zubařky o omezení a následném ukončení
provozu zubní ordinace. Byl to pouze důsledek nekonání
někoho před námi, ale pan poslanec rád zdůrazní, že oni za
to vlastně nemohou. Důvody měla paní doktorka na dveřích
ordinace vyvěšeny celý rok. Pan poslanec a zastupitel cituje
mé texty a ještě do nich vkládá svá vylepšení i přes to, že
mne již několikrát veřejně peskoval za zkrácení jeho projevů
v zápise ZM. Nikoho jsem ve svém článku nejmenoval,
a přesto se v textu objevilo jméno minulého starosty. Mé
vyjádření k tomuto tématu najdete na Fóru města anebo
můžete shlédnout diskusi ze záznamu ZM č. 7/2015, obojí
na webu města. Nového stomatologa sháníme a nemusíme
si dělat alibi, nabízíme vybavení zubní ordinace a služební
byt k tomu. Tak uvidíme, zda bude mít někdo zájem
provozovat ordinaci u nás na malém městě. Jen bych ještě
doplnil, že vybavení ordinace a nezbytné úpravy včetně
vyřešení bezbariérovosti bude stát město 2 – 2,5 milionu
korun. Ordinaci budeme samozřejmě vybavovat až po
podepsání smlouvy s případným novým stomatologem.
Milan Konfršt, starosta města

Kalendář akcí
16. 3.
19. 3.
26. 3.
24. - 26. 3.
27. 3.
8. 4.
9. 4.
1. 4.
1. 4.
16. 4.
22. 4.
23. 4.
23. 4.
24. 4.
30. 4.
30. 4.
1. 5.
6. 5.
7. 5.
8. 5.
15. 5.
18. 5.
20. 5.
21. 5.
21. 5.
22. 5.
27. 5.
28. 5.
28. 5.
28. 5.
29. 5.
29. 5.
3. 6.
10. - 12. 6.
12. 6.
18. 6.

Velikonoční pečení – MC Mája
Hasičský ples – sál Radnice 20.00
Fotbal dospělí, Hoštka – Liběšice B 15:00
Jarní burza – svaz žen – sál Radnice
Fotbal starší žáci, Hoštka – Velemín 10:00
Fotbal stará garda, Hoštka – Černiv 17:30
Fotbal mladší žáci, Hoštka – Libochovice 10:00
Fotbal starší žáci, Hoštka – Křešice 10:00
Fotbal dospělí, Hoštka – Židovice 16:30
Jarní zábava – JD Band Štětí - sál Radnice 20.00
Fotbal stará garda, Hoštka – Podlusky 17:30
Fotbal mladší žáci, Hoštka – Pokratice 10:00
Fotbal dospělí, Hoštka – Vražkov 17:00
Fotbal starší žáci, Hoštka – Straškov 10:00
Pálení čarodějnic – ranč Osada Ježkův mlýn
Pálení čarodějnic - Malešov
Fotbal, turnaji starších přípravek
Fotbal, stará garda, Hoštka – Libochovice 17:30
Fotbal, dospělí, Hoštka – Žitenice 17:00
Fotbal, starší žáci, Hoštka – Liběšice 10:00
Pexesiáda – sál Radnice 9.00
Duo ADAMIS – sál Radnice 15.00
Fotbal, stará garda, Hoštka – Mšené lázně 17:30
Fotbal, mladší žáci, Hoštka – Polepy 10:00
Fotbal, dospělí, Hoštka – Úštěk 17:00
Fotbal, starší žáci, Hoštka – Úštěk 10:00
Oldies party – sál Radnice 20.00
Dětský den – areál sportu 10.00
Fotbal, mladší žáci, Hoštka – Straškov 10:00
Fotbal, dospělí, Hoštka – Bříza 17:00
Fotbal, starší žáci, Hoštka – Třebušín 10:00
Fotbal, turnaj přípravek sk.H – Hoštka, Lovosice,
Vchynice
Fotbal, stará garda, Hoštka – Kleneč 17:30
Oslavy výročí města
Fotbal, dospělí, Hoštka – Račice 17:00
Dětský den - Malešov

