ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V pondělí 23.února se sešlo Zastupitelstvo města na svém
prvním letošním zasedání. Jako vždy se zastupitelé sešli v
usnášeníschopném počtu a jako vždy byl program obsažný
a dlouhý.
Jednání tentokrát vedl pan Pavel Veselý. Po splnění
úvodních procedur předal slovo starostovi a ten přednesl
hlavní bod programu - zhodnocení loňského a návrh
letošního rozpočtu města. Rozpočet 2008 byl dodržen s
malými změnami - přebytkem, který byl převeden do
letošního roku. Rozpočet 2009 je navržen schodkový, ale
není třeba si peníze půjčovat, máme ušetřené vlastní zdroje.
Konkrétně: Město počítá s příjmy ve výši 35 930 000 Kč, z
toho 14 650 000 Kč jsou již schválené dotace.
Výdaje by měly dosáhnout na 44 690 000 Kč. Pokud vás
zajímá podrobný rozpis, zastavte se na náměstí u Úřední
desky nebo si prohlédněte internetové stránky města.
Potřebný rozdíl 8 760 000 Kč získá město z ušetřené
rezervy a ještě více než 700 000 Kč na kontě zbude. To
hovoří o rozumném a prozřetelném hospodaření našeho
Zastupitelstva v minulých letech a myslím, že můžeme být
jako občané spokojeni. Nezřídka slýcháme nebo čteme o
špatném zacházení s ﬁnancemi a o zadlužování obcí. Toho
se tedy bát nemusíme.
Z dalších bodů jednání uvádíme:
 Dostali jsme nabídku ke vstupu do Svazu měst a obcí
ČR. Jsme ale už členy stejné organizace v krajském měřítku
a duplicita by nic nového nepřinesla - neschváleno.
 Výstavba nových šaten na hřišti se letos stane skutečností,
do podzimu by měly být hotové. Sportovní areál nabídl
fotbalistům zázemí na celou dobu výstavby.
 Změny v majetku města zachycují opět drobné koupě
a prodeje, o které požádali občané nebo je iniciovali
zastupitelé. Největší schválený prodej se týká pozemku „Na
Výsluní“ (pod hřbitovem), o který má zájem developerská
společnost Miastav a.s. k výstavbě rodinných domků.
INFORMACE O NABÍDCE VOLNÉHO BYTU

Město Hoštka připravuje výběrové řízení na prodej
bytu v č.p. 62 Kochovice. Byt 3+1 má bytový prostor 90
m2 a sklep 24 m2. Nabídková cena vychází ze zjištěné
ceny obvyklé a činí 950.000,-Kč. Informace získáte na
MěÚ Hoštka, případně telefonicky na č. 416 814 114. Po
dohodě je možné zajistit prohlídku bytu a zapsat se do
evidence uchazečů.
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 Rok 2009 byl určen k inventarizaci a kontrole využití
všech pozemků ve vlastnictví města.
 Byl schválen záměr privatizovat bytový dům čp.62 v
Kochovicích.
 Stále trvá úkol výběru osoby pro výkon práce Městské
policie - první výběrové řízení nebylo úspěšné.
 Také obsazení místa pediatra je zatím v nedohlednu. Pro
zdravotní pojišťovny je pokrytí, vzhledem k počtu obyvatel
dostatečné a lékaři nabídku města k možnosti využít
připravenou ordinaci v Hoštce s počtem ordinačních hodin
v poměru počtu dětí ze Štětí a Hoštky, které je navštěvují,
zatím nepřijali.
 Připomínky přítomných občanů se týkaly nespokojenosti
s kabelovou televizí, ing. Semín ale nebyl přítomen.
Dále se mluvilo o neuspokojivé situaci u autobusových
zastávek. Bláto a kaluže vody vadí nejen cestujícím, ale i
řidičům. Byla doporučena i slíbena náprava.
Také zazněla kritika na prostředí prodeje potravin, hlavně
se jednalo o nedostatek prostoru v prodejně Labyrint.
Přítomné potěšila informace, že by se měla situace změnit
k lepšímu.
Co říci na závěr? Přejme Zastupitelstvu města a všem
pracovníkům MěÚ úspěchy v práci ve prospěch nás všech.
Dana Musilová

Z MĚSTA V KRÁTKOSTI
 V Hoštce se dne 21. ledna opět sešel Klub starostů.
Uvítali mezi sebou i novou hejtmanku Ústeckého kraje
paní Janu Vaňhovou.
 28. ledna přišlo k zápisu do školy 32 příštích prvňáčků,
aby za pomoci starších kamarádů prošli pohádkovým
světem a prokázali svou připravenost stát se žáky ZŠ.
 fotbalisté TJ Sokol Hoštka děkují ﬁrmě JRT Tenis
s.r.o. za vstřícnost a ochotu poskytnout ve Sportovním
centru zázemí při fotbalových utkáních i trénincích po
dobu výstavby nových šaten na hřišti.

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
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ROZHOVOR S JIŘÍM NÁDVORNÍKEM reprezentantem ČR v závěsném létání
Jak dlouho se
věnujete tomuto
sportu?
Na
závěsných
kluzácích jsem
začal létat již v
s e d md e s át ý c h
letech. Postupně
jsem přešel i na
motorové létání,
ale po čase jsem
se vrátil k bezmotorovémuvolnému létání, které díky vývoji techniky umožňuje pro
mne ty nejúžasnější zážitky volného letu, který se nejvíce
podobá letu ptáků.
Pod pojmem „rogalo“ si představíme slétávání z kopce dolů.
Jakých výkonů lze dosáhnout?
Již mnoho let se skutečně z kopců neslétává, výkony bezmotorových rogal se posunuly. V dnešní době se létají
několikahodinové lety a stovky kilometrů na přeletech.
V Čechách dosahujeme běžně výšky 2000 až 2500 metrů
a v horských terénech je možné dosáhnout výšky i mnohem větší. Na přeletech trávíme ve vzduchu několik hodin
a uletíme vzdálenost okolo 200km.

V jakých disciplínách se v tomto sportu soutěží?
Létá se předem určená vzdálenost ulétnutá v co nejkratším čase. Často bývá trať vypsána do trojúhelníku, kde
jsou dva otočné body a místo startu a přistání jsou tedy
shodné.
V titulku jsme poznamenali, že jste reprezentantem ČR.
Ano jsem, po několika letech jsem znovu obhájil místo
v repre týmu ČR. Za rok 2008 jsem vítězem poháru ČR
v závěsném létání a pro letošní rok jsem nominován na
nejlepšího leteckého sportovce roku.
Co Vás letos čeká a kde všude jste již létal?
V letošním roce se mimo mistrovství ČR, budu účastnit
předmistrovství Evropy ve Španělsku a možná se zúčastním MS ve Francii. V minulých letech byla nejpodstatnější a pro mne nejexotičtější moje účast na MS v Austrálii,
kde jsme strávili celkem dva měsíce.
Jak se člověk k tomuto sportu dostane?
Hlavní je mít velkou touhu létat a pak je možné přihlásit se do leteckých kurzů, kde zkušební inspektoři naučí
žáky všemu potřebnému. Kdyby se někdo rozhodl zkusit
to s tímto sportem, může se klidně obrátit na mne a já mu
rád poradím. Zajímavostí současnosti je, že se do vzduchu
dostáváme i z rovin pomocí leteckých vleků nebo navijáku.
Nemusíme tedy dojíždět na kopce, což bylo časově náročnější.

MATRIKA - JUBILANTI, VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V březnu oslaví 70.narozeniny
pan Miloslav Vávra z Kochovic.
75 let, to je dubnové jubileum paní
Miloslavy Průchové z Hoštky
a pana Jiřího Sluky z Hoštky,
dalšími dubnovými oslavenci jsou
- paní Jana Riemerová – 83 let, pan
Jaroslav Smetana – 87 let, oba z
Hoštky a také naše nejstarší občanka paní Božena Miklová
z Kochovic, která oslaví již 97.narozeniny. V květnu rozšíří
řady sedmdesátnic paní Vlastmila Eichlerová z Kochovic,
další kulaté jubileum 80let čeká paní Ninu Bilijenkovou a
85 let bude panu Josefu Abrtovi, oba z Kochovic. V Hoštce
bude své 83.narozeniny slavit paní Marie Machová a o rok
více, tedy 84 let bude poslednímu květnovému jubilantovi
panu Stanislavovi Novákovi z Kochovic.

V únoru proběhlo na naší
radnici první vítání občánků
letošního roku, i když na
1.občánka roku 2009 stále
čekáme. Přivítali jsme děti
narozené na sklonku roku 2008
– Julii Šinfeltovou, Barboru
Podrábskou, Lucii Bízovou,
Ladislava Slobodníka, Petra
Frejlacha, Matěje Baloga,
Danu Smolovou a Lucii Tučkovou.
Všem se líbilo vystoupení dětí z Mateřské školy v Hoštce
pod vedením p.ředitelky Jany Žižkové. Rodiče obdrželi
drobné dárky od Města Hoštka, místní organizace
Českého svazu žen a nově také od Poštovní spořitelny.
Hana Baková

SEZNAMTE SE S NAŠIMI NOV ÝMI TALENTY A PŘEČTĚTE SI JEJICH HEZKÉ BÁSNIČKY:
Kristina Sailerová
Pejsek
Můj pejsek je Nalinka
je skoro ještě malinká.
Kostičku má ráda,
hádejte, kdo jí to dává.

Je to naše krasavice,
po vsi se nosí jak pávice.
Nalijeme vodičku
Už má mokrou tlamičku.
Mokré vousy nikdo nevidí,
každý jí proto závidí.

Ráno jdeme na procházku, Zuby má krásně bílé,
já ji držím na provázku. teď nadešla její chvíle.
Okolo šel krásný pes,
Její srst je hebká,
každý pes před ní smeká.
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Jana Degenová
Moje zlobidlo
Naše andulka je zlobidlo,
skáče z bidla na bidlo.
Vždy usne dřív než já,
ráno spát nikoho nenechá.

do školy vzbudí.
Když uvidí pejska,
tak jak o fotbale píská.
To je naše andulka.
pro jistotu říkáme jí Amálka

Když jí nasypu zrní tak zobe,
ale když jí ho beru tak klobe.
Nemusím si kupovat budík,
protože mě ve všední den
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ARCHEOLOGOVÉ OPĚT V HOŠTCE
Historické písemné doklady o existenci Hoštky se datují
rokem 1266. Archeologické nálezy ale dokládají osídlení
už v mladší době kamenné - asi od 4.tisíciletí před naším
letopočtem. Velmi podrobné pojednání o tom nalezneme
v úvodu brožurky, vydané v r.1966 k 700.výročí Hoštky,
kde promovaný historik M.Zápotocký vypočítává archeologické nálezy v Hoštce a okolních obcích - co, kdy a kde
bylo nalezeno a kde jsou jednotlivé památky uloženy. Také
v knize „Region venkov“, vydané v r. 2006, jsou shrnuty
nejdůležitější poznatky z této oblasti. Jen pro malé připomenutí: Drobné nálezy byly objevovány již v minulých
staletích při polních pracích. Na panských polích u Hoštky byl nalezen vzácný sekeromlat s rozšířeným ostřím z
doby kultury nálevkovitých pohárů, který, dříve než byl
odevzdán muzeu v Teplicích, sloužil jako hromový klín,
ve středověku považovaný za ochranu před bleskem. Další
nálezy zdobených střepů, kamenné sekery, kamenný mlat
a různé nádoby z naší lokality jsou uloženy ve sbírkách
Národního muzea v Praze. Hodně nálezů bylo odkryto
při stavbě železnice a nádraží v r. 1896, pak v r.1924 na
poli p.Doška a v r.1931 na zahradě vily parcelní číslo 266.
Vzácné 2 nálezy hrobové byly odkryty v r.1939 při těžbě
písku jižně od nádraží a jeden tento hrob je vystaven ve
stálé archeologické expozici muzea v Litoměřicích.
A dostáváme se do současnosti. V podzimních měsících
roku 2008 začala růst na okraji obce pod nádražím skladová hala. V září oznámil zástupce investora, že při zemních přípravách byly odkryty určité znaky archeologických nálezů. Těm se pak v zápětí věnovali odborníci celý
říjen. Práce vedl PHDr.Kotyza z muzea v Litoměřicích.
Zadokumentovali celkem 9 objektů - 3 sídlištní jámy s
fragmenty keramiky, bronzovým plíškem, paleobotanickým materiálem patrně z mladší doby bronzové - lužické
kultury. Další objekt je hliník -místo, odkud se získával
materiál ke stavbám a patrně i k výrobě keramiky. 5.objekt
je přirozená terénní sníženina s pravěkou keramikou, 6. až
9. objekt jsou kůlové jámy - relikt dlouhého domu kůlové
konstrukce, pravděpodobně z období neolitu - období kultury s lineární keramikou.
Celý výzkum potvrzuje, že v tomto místě existovalo pradávné sídliště našich předků. Zkoumání nálezů pokračuje
v odborných pracovnách muzeí a na místě samém bude
archeologická práce pokračovat v jarních měsících.
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V souvislosti s tímto článkem jsme položili několik otázek Zdeňku Burdovi - jednateli ﬁrmy SHH s.r.o.
ZP: Pane Burdo, k čemu bude hala sloužit?
Toto je multifunkční skladová hala pro uskladnění různého druhu zboží, především papíru ze sousední papírny ve
Štětí. Na jaře by tu měla být postavena ještě jedna. Moje i
další kamiony budou toto zboží rozvážet dál zákazníkům.
Nyní s provozem začínáme, slavnostní otevření se konalo
21. ledna, a proto zde máme zatím jen kotouče papíru.
ZP: Můžete nás seznámit s rozměry této úctyhodné stavby?
Hala má rozměry 50 x 60 m, v nejvyšším místě 8 m od
země, v nejnižším 6 m. Budeme disponovat 7200m2 skladovací plochy.
ZP: Předpokládáme, že hala poskytne také nějaká pracovní
místa místním občanům. Je tomu tak?
Zatím jsou zaměstnáni 4 lidé, do budoucna počítáme s 8
místy.
ZP: Vypadá to tu na dost velké parkoviště. Bude využité?
Samozřejmě. Bude se tu nakládat a vykládat, ale budou tu
parkovat kamiony nejen naší společnosti, ale i ty cizí, které
si přijedou pro zboží. Na jaře dokončí svou práci archeologové, pak dostavíme halu i parkoviště a rádi bychom stihli
ještě výsadbu zeleně a úpravu celého areálu.
ZP: Děkujeme za rozhovor a přejeme vašemu podnikání
hodně zdaru.
Dana Musilová

KARNEVAL 2009
Jakmile
se
přiblíží
čas karnevalů, začnu
přemýšlet. Jaké téma
zvolit, aby bylo dětem
blízké a současně příjemné,
veselé a také, aby mně
usnadnilo práci s výzdobou
sálu a vymýšlením soutěží.
Pohádkových
námětů
jsem už vyčerpala hodně,
a protože letos připadl
Valentýn na sobotu, bylo
rozhodnuto. Na výzdobu jsem využila materiál z MŠ a
družiny a oslovila jsem své bývalé žačky, aby mi pomohly
s průběhem karnevalu. Vím, že se na ně mohu každý
rok spolehnout. Tentokrát to byla Regina Hejkalová
v masce princezny, Iva Demeterová jako vodník, Gábina
Hraničková a Marcela Demeterová, coby dva veselí
klauni. Protože se děvčata zúčastnila i mikulášské nadílky,
patří jim můj velký dík. Velmi mě potěšila zapojení dětí i
rodičů (zejména maminek) do dění v sále. Z mého pohledu
děti na letošním karnevale hodně tančily, a protože se
některým dětem vůbec nechtělo domů, můžeme uvažovat
o tom, že příště bude karneval delší.
Jana Žižková
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INFORMACE Z LÉK AŘSKÉ ORDINACE MUDr. ZÁMEČNÍKOVÉ
Mnozí z vás jistě zaznamenali
změny v naší ordinaci. Týkají
se rozsahu služeb, úpravy
ordinačních hodin i vzhledu
vnitřních prostor ordinace.
Dovolte mi bližší seznámení
se vším novým. Na základě
požadavku
zdravotních
pojišťoven je prodloužena jeden den v týdnu ordinační
doba do 18 hodin - u nás je to čtvrtek. Kromě toho
umožňujeme pacientům objednat se na pevně stanovenou
dobu a to v úterý od 9 do 11 hodin a každý čtvrtek od 13
do 15 hodin a od17 do 18 hodin. Neobjednaní pacienti
v těchto dnech budou ošetřeni pouze: V úterý od 8 do 9
hodin a ve čtvrtek od 12 do 13 hodin. Ostatní dny, tzn.
pondělí, středa a pátek zůstávají beze změn - bez objednání
na běžná vyšetření.
V únoru došlo také k viditelným změnám uvnitř ordinace. Z
vlastních ﬁnančních prostředků a se souhlasem Městského
úřadu bylo obměněno vybavení ordinace lékaře i sestry,
výměna PVC, obkladů, svítidel, instalace kamerového
systému a vymalování prostor. Děkuji všem pacientům
za trpělivost a pochopení, protože vše probíhalo za
plného provozu. V dubnu mám v plánu ještě modernizaci

čekárny, vstupní chodby a sociálního zařízení, opět na
vlastní náklady. Ještě letos by mělo dojít k dalším úpravám
- výměna oken. Věřím, že se dohodneme s vedením
města i odbornou ﬁrmou, aby proběhla v jeden den,
protože to bude muset být ordinace uzavřena. Doufám, že
vynaložené vlastní i městské ﬁnanční prostředky vložené
do prostoru zdravotnického zařízení zlepší kvalitu a
rozsah poskytované péče a budou přispívat k dobrému
jménu vlastníka i provozovatele zařízení.
A co vlastně mé zdravotnické zařízení nabízí? Lékařskou
péči v náplni oboru všeobecného lékařství a homeopatickou
poradnu.
Vyšetření
warfarinizovaných
pacientů
přístrojem CoaguCheckem. Stanovení C-reaktivního
proteinu, umožňujícího stanovit typ zánětu přístrojem
QiuckReadem. Přístrojové dovybavení deﬁbrilátorem
(právě zakupovaným).
V závěru chci požádat všechny pacienty o respektování
pokynů k provozu ordinace a pochopení v situaci, kdy
dojde k časovému posunu z důvodu zpožděného příjezdu
nebo nenadálého výjezdu. Za vším je pouze zdravotní stav
někoho z vás, vyžadující okamžitou péči, návštěvu nebo
převoz. Delší čekání je sice nepříjemné, ale pouze do
doby než se nenadálé zhoršení zdravotního stavu člověka
dotkne osobně.
MUDr .Jana Zámečníková

6. ROČNÍK BOWLINGU „O putovní pohár ﬁrmy Chvalis“
Jak ten čas letí. Je skoro neuvěřitelné, že v pátek 27.února
se konal již 6. ročník žákovského turnaje v bowlingu „O
putovní pohár ﬁrmy Chvalis“. Pod záštitou ﬁrmy Chvalis
a ﬁrmy JRT Tenis s.r.o. se sešlo 30 bojovníků z řad žáků
ZŠ, aby si zahráli, užili příjemné odpoledne a odnesli
si zasloužené ocenění. Soutěžilo se ve třech věkových
kategoriích, nejmladším účastníkem byl Michal Rieger.
Mezi žáky 1. až 3. třídy se nejlépe umístil Martin
Zábrodský, který svými 271 body získal nejen první místo
své kategorie, ale odnesl si i putovní pohár jako nejlepší
ze všech. Druhý byl Petr Janda se 139 body a třetí Marek
Mai se 128 body.
Ve druhé kategorii ze 4. až 6. třídy se postavili na stupně
vítězů Milan Chvalina se 239 body, Ladislav Zábrodský
s 206 body a Roman Dančo se 182 body.
Ve třetí kategorii 7. až 9. třídy byly nejlepší i dívky. Na
stupínek nejvyšší vystoupila Jitka Nováková s 228 body,
druhý byl František Grepl s 211 body a třetí Karolina
Rousová se 178 body.
Vítězové kategorií byli oceněni poháry, další medailemi
a všichni samozřejmě balíčkem sladkostí. Ostatně dobré
občerstvení měli k dispozici všichni po celé odpoledne.
Prožili je v dobré náladě a s opravdovým sportovním
zanícením.
Nezbývá než upřímně poděkovat sponzorům a
organizátorům akce a popřát dětem hodně chuti do
trénování - vždyť za rok se bude turnaj zase opakovat a
nabídne příležitost k vítězství dalším připraveným.
Dana Musilová
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Žáci 1. až 3. třídy
1. místo
Martin Zábrodský
2. místo
Petr Janda
3.místo
Marek Mai

271 bodů
139 bodů
128 bodů

Žáci 4. až 6. třídy
1. místo
Milan Chvalina
2. místo
Ladislav Zábrodský
3.místo
Roman Dančo

239 bodů
206 bodů
182 bodů

Žáci 7. až 9. třídy
1. místo
Jitka Nováková
2. místo
František Grepl
3.místo
Karolina Rousová

228 bodů
211 bodů
178 bodů
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