ÚVODNÍ SLOVO

Vážení občané,
po dvou letech obnovujeme vydávání Zpravodaje Hoštky
a okolí. Zpravodaj bude přinášet stejně jako v minulosti
informace o dění v Hoštce a připravovaných akcích.
Město stále vzkvétá a je tak naší povinností toto udržovat
a dále zvelebovat. Člověk by se měl snažit o to, aby to
nejen před vlastním domem vypadalo pěkně a upraveně.
Udržování pořádku na veřejných prostranstvích je úkol
nás všech, proto jsou po městě rozmístěny odpadkové
koše. Kontejnery slouží k odkládání tříděného odpadu a
k úklidu většího odpadu slouží sběrný dvůr.
Krásný den a krásné léto.
Ing. Ivo Perna

Z této ankety vyplývá, že celonoční svícení se ruší.
A začínají přípravy k zahájení výstavby nové sportovní
haly.
Anketních lístků bylo rozdáno 1356 a vrátilo se pouhých
287 vyplněných lístků.
ZMĚNA DOPRAVNÍHO REŽIMU
V KOCHOVICÍCH

Počátkem března 2012 došlo k zakrytí stávajících
dopravních značek a odstranění přelepky na sdružené
dopravní značce na vjezdu do oblasti Kochovic. Tímto
okamžikem začalo v celé oblasti platit tzv. pravidlo
pravé ruky.
Připomeňme si tedy, že v Kochovicích platí:

STRUČNÝ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOŠTKA Č. 8/2012

Zasedání se konalo v pondělí 14. 5. 2012. Přítomno bylo
l3 zastupitelů města.
Starosta Ing. Ivo Perna zahájil zasedání a pověřil
řízením zasedání místostarostu Ing. Josefa Šenfelda. Po
nezbytných formalitách se postupně probíraly jednotlivé
body programu.
Jedním z bodů bylo projednávání výsledku hospodaření
města za leden – březen 2012 a rozpočtové opatření č.
1/2012. Další bod se zabýval změnami majetku města
Hoštka, kde se jednalo o bezúplatném převodu pozemků
v k.ú. Hoštka a Velešice do majetku města, které bylo
odsouhlaseno všemi zastupiteli. Dále nás pan starosta
informoval o rekonstrukci čistírny odpadních vod v
Hoštce, která je aktuální. Další informace se týkala
rekonstrukce místní komunikace v ulici Bezručova,
kde probíhá oprava zařízení SČVK a následně bude
upraven i povrch silnice. V tomto bodě ještě zastupitelé
odsouhlasili zahájení příprav ke vzniku chodníku ze
Sportcentra na hlavní silnici II/261 směrem k nádraží.
Nejzajímavější pro nás občany je vyhodnocení ankety o
nočním svícení a postavení nové sportovní haly.
Noční svícení podpořilo 44% občanů a proti bylo 56%
občanů, kteří odevzdali lístky.
Pro postavení haly bylo téměř 60% občanů a proti bylo
40% občanů.

Maximální povolená
rychlost 30 km/h

Přednost zprava

Zákaz vjezdu
nákladních vozidel

Jedno lidové rčení říká, že zvyk je želená košile. Pro
pravidelně projížděné cesty to platí dvojnásob. Podívejte
se tedy na následující obrázky,
které zobrazují křižovatky s
největším provozem. Představte
si, že jste řidičkou /řidičem
vozidla z výhledu. Ta místa
jsou Vám jistě dobře známá a
ještě před několika týdny by
vaše vozidlo mělo přednost.
To se však změnilo. Na všech
uvedených příkladech má
přednost červené vozidlo po
vaší pravé ruce!
Než si tedy všichni řidiči
tuto výraznou změnu „zažijí“,
dbejte v celé oblasti zvýšené
opatrnosti.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
INFORMUJE

Mateřská škola
Mateřská škola měla v jarních měsících skutečně napilno a
děti si užily plno báječných akcí.
V dubnu děti hledaly poklad velikonočního zajíčka a
divadlo Koloběžka přijelo s pohádkou Jak ježibaba slavila
Velikonoce.
Děti druhé a třetí třídy jely vlakem do divadla v
Litoměřicích na pohádku O princezně solimánské.
Všechny děti a pracovnice MŠ v rámci dne Země
uklízely v areálu školy, děti ze třetí třídy se zúčastnily
akce ekologického střediska Sever „Kdy se Země
směje“ a vyrazily na zajímavou exkurzi do místní ﬁrmy
CHVALIS. Malí čarodějové a čarodějnice vystoupili na
náměstí a soutěžili v parku o diplom Správného čaroděje.
Děti třetí třídy pravidelně navštěvovaly lekce tenisu s p.
Gottwaldem.
V květnu školku navštívilo divadlo Koloběžka s
Námořnickou pohádkou, proběhlo i veselé odpoledne s
maminkami ke Dni matek. Děti se setkaly v lese s myslivci
p. Špankem a p.Nechnickým
a povídaly si o přírodě. Třetí třída jela do Litoměřic na
ekologický program a výstavu aut Tempo. Pro všechny
zájemce děti druhé třídy předvedly sletovou skladbu
Člověče, nezlob se. Sváťovo dividlo navštívilo školku s
pohádkou Míša kulička. Proběhlo i sportovní klání mezi
našimi předškoláky a první třídou ZŠ.
V červnu druhá třída navštíví město Děčín se sletovou

skladbou Člověče, nezlob se. Při oslavách Dne dětí budou
děti hledat Večerníčka s plněním úkolů a odměnou.
Proběhne letní olympiáda MŠ na fotbalovém hřišti za
účasti rodičů a sportovní odpoledne s tatínky.
Přijede divadlo s pejsky, tentokrát živými a divadlo
Koloběžka s pohádkou Hurá na prázdniny.
Třetí třída pojede na výlet do Litoměřic spojený s
nocováním ve školce a zajezdí si na dopravním hřišti a
ještě naposledy navštíví program ekologického střediska
Sever.
Proběhnou závěrečné besídky všech tříd pro rodiče a
rozloučení s předškoláky.
Předškoláci předají květiny žákům deváté třídy. Děti

ze druhé třídy vystoupí na celostátním sletu v Praze 6.
července.
Velmi pozitivním faktem je pokračování třetího oddělení
MŠ, což umožnilo vyhovět prakticky všem žádostem o
přijetí do MŠ a zřízení třetího oddělení školní družiny a
navýšení kapacity na 75 žáků.
Mateřská škola bude v době letních prázdnin uzavřena od
pondělí 2. července do 12. srpna, provoz začne v pondělí
13. Srpna 2012.
Jana Žižková

Základní škola
Posledním dnem školního roku je pátek 29. června
2012. Děti dostanou vysvědčení a již tradičně se bude
konat slavnostní ukončení školního roku před budovou
školy. Zde budou vyhodnoceni nejlepší žáci školy, žáci s
nejmenší absencí, bude vyhodnocena sběrová soutěž, která
probíhala celý rok, budou vyhlášeny výsledky branného
dne. Předpokládaný konec je v 9 hodin.
Škola žije i o prázdninách přípravou na nový školní rok
2012/2013. Ve škole proběhnou tyto nezbytné úpravy:
• rekonstrukce osvětlení tříd
• rekonstrukce hygienických koutků ve třídách
• výměna podlahových krytin
• vymalování prvního stupně a školní jídelny
Nový školní rok 2012/2013 bude zahájen 3. září 2012.

Na Základní škole a mateřské škole probíhá
projekt Moderní škola
Projekt si klade za cíl zvýšit úroveň vědomostí a dovedností
dětí a žáků naší Základní školy a mateřské školy, zvýšit
atraktivitu školy a tím zajistit dostatečný počet žáků,
který je předpokladem existence školy v dalších letech.
Vytýčeného cíle chceme dosáhnout především modernizací
vybavení školy, aplikací nových vzdělávacích programů a
metod, zefektivněním komunikace s rodiči a v neposlední
řadě zavedením vhodného systému hodnocení školy.
Projekt byl zahájen v listopadu minulého roku a cíle
bychom měli dosáhnout postupnými kroky do konce
srpna 2016. Do projektu jsou zapojeni v podstatě všichni
zaměstnanci školy, děti a žáci, rodiče, zřizovatel (Město
Hoštka) a partneři školy. Celý projekt koordinuje pan
Martin Chvalina.
Zlepšení a změny se týkají všech oblastí života školy.
Jsou realizovány činnosti týkající se dalšího vzdělávání
pedagogů, zatraktivnění výuky pro žáky, užšího zapojení
rodičů, zavedení nových vzdělávacích programů v základní
i mateřské škole, modernizace vybavení, zkvalitnění služeb
jídelny a další.
Například v minulém roce jsme zprovoznili zcela novou
počítačovou učebnu. V rámci přípravy na další etapy jsme
každou učebnu vybavili učitelským počítačem, který bude
použit např. ve spojení s interaktivní tabulí, či elektronickou
žákovskou knížkou. Dále jsme umožnili bezhotovostní
platby stravného. V neposlední řadě jsme vyhlásili
žákovskou soutěž na vytvoření loga školy. Vítězný návrh
se již používá. Od počátku druhého pololetí ověřujeme v
pilotním provozu systém elektronické žákovské knížky. V
mateřské škole jsme vyměnili lůžkoviny a o prázdninách
budou vyměněna lůžka. Nemohu opomenout, že jsme

zahájili výuku psaní na klávesnici deseti prsty.
V souvislosti s elektronickou žákovskou knížkou
plánujeme prověřit SMS servis rodičům. Tato služba zajistí
pravidelné informování rodičů např. o prospěchu žáka
pomocí SMS zprávy. Ve spolupráci s panem Miroslavem
Bakou dokončujeme nové webové stránky školy. Jejich
zprovoznění plánujeme na začátku nového školního roku.
Připravujeme výstavbu nového multifunkčního hřiště a
nového dětského minihřiště pro mateřskou školu. Obě
hřiště bychom chtěli dokončit v průběhu letních prázdnin.
Připravujeme výběrové řízení na nákup interaktivních
tabulí, pilotně ověřujeme použití interaktivních učebnic
ﬁrmy Fraus, které by měly podstatným způsobem přispět
ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky.
Aktivity jsou ﬁnancovány z dotace „EU peníze školám“ z
OP VK
na projekt „Škola pro všechny“, navýšené provozní dotace
od města Hoštka, dalších dotací a sponzorských darů.
Závěrem chci poděkovat za mnoho pozitivních reakcí
jak od rodičů, tak žáků. To nám všem dává motivaci v
realizaci projektu pokračovat.
Mgr. Radovan Rieger

PŘEDSTAVUJEME
Osada Ježkův mlýn
O představení sdružení Osada Ježkův mlýn jsme
požádali paní Blanku Zikmundovou.
Osada Ježkův mlýn je občanské sdružení a funguje
třetím rokem. O ranč se starají dva ošetřovatele a noční
hlídač. Osadu může navštívit každý člověk, který má
rád koně, nebo jen chce strávit příjemné odpoledne v
přírodě a ve společnosti zvířat. Do areálu je vstup volný
a návštěvníci si u nás mohou zajezdit na koni nebo jen
vypít dobrou kávu.
Ranč se využívá i pro různé akce jako je dětský den, nebo
odpoledne pro důchodce, tyto akce pořádá sdružení
Hoštecké děti a využívají náš areál. Samozřejmě i my
pořádáme mnoho akcí, na které jsou všichni srdečně
zváni a vždy o nich informujeme na facebooku, místním
rozhlasem a vylepením plakátů. Máme zde ustájeno 15
koní a jsou zde i ovce, kozy a prasata.

Nově otevřeno
V měsíci květnu se na náměstí v Hoštce
otevřely dvě provozovny, proto je v
krátkosti uvedu.
První je prodejna Maso, uzeniny a
lahůdky paní M. Kubíkové.
Uzenina a maso jsou dovážené z
Mělníka, pečivo je dováženo z Pekárny
Mělník Paul.
Každou
středu
a pátek se dováží lahůdky (saláty a
chlebíčky)
Otevírací doba:
Po - Pá 6-12 / 13 - 17 hod, So 7 - 10 hod
Dále se nám po rodičovské dovolené
vrací zpět provozovna Kadeřnictví

Andrea paní A. Balogové.
Otevírací doba: Po – Pá 8 - 11,50 hod
Objednávejte se na čísle: 724 806 474

VŠIMLI JSTE SI
Dětské hřiště
- Kochovice, Malešov, Velešice
Za uplynulé dva roky bylo v Hoštce a okolí realizováno
hodně projektů, které jistě stojí za
povšimnutí. Jako první bych ráda
upozornila na dětská hřiště, která jsou
nová ve všech třech částech města
Hoštky.
První nové hřiště
si vyzkoušeli na
Malešově, v dalším
roce ve Velešicích a v
roce 2011 bylo vybudováno nové hřiště
i v Kochovicích. Tato hřiště jsou určena
dětem od 4 – 12 let, mladší děti by měly
navštěvovat hřiště s dospělým dozorem.
Každé hřiště má skluzavku, houpačky, pískoviště a plno
dalších hracích prvků na zabavení dětí. K odpočinku
poslouží lavičky.
Pokud chceme, aby tato hřiště
dětem sloužila dlouhou dobu,
musíme je naučit chovat se slušně
a nepoškozovat úmyslně hrací
prvky, ať už nevhodným chováním,
či nepřiměřeným zacházením.
Na všech hřištích se musí dodržovat Návštěvní a provozní
řád, proto čtěte!

AKTUALITY ZE SDRUŽENÍ
TJ Sokol Hoštka
Naši Tělovýchovnou jednotu Sokol Hoštka a tedy i
město reprezentuje celkem 5 fotbalových oddílů. Prvním
mužstvem je stará garda (nad 35 let), která je účastníkem
okresní soutěže neřízené Okresním fotbalovým svazem.
Řídí si ji prostě sami fotbalisté. Systém uspořádání mužstev
je podle oblastí nikoli podle výkonnosti, což je problém a
na hřišti lze pak vidět i velké výkonnostní rozdíly. Hrát
vyrovnanou partii např. s Litoměřicemi, Žitenicemi nebo
Terezínem, je pro nás pouhým snem. Samozřejmě, že ne
vždy se podaří dosahovat výborných výsledků, důležité
však je si s chutí zasportovat. Ostatně, kdypak máte
možnost zahrát si proti Jiřímu Novotnému ze Sparty nebo
Markovi Vítovi apod.
Dalším oddílem a účastníkem okresní soutěže řízené
Okresním fotbalovým svazem je mužstvo dospělých. V
současné době pozice v tabulce není lichotivá, a pokud se
nepodaří vyhrát několik zápasů v řadě, je na místě vážná
obava, zda se vůbec udržíme ve III. třídě. Projevuje se zde
nedostatek dobrých fotbalistů a tak je téměř pravidlem, že
v základu nastupuje v průměru 5 dorostenců.
S výstavbou nových kabin a lepší úrovní hřiště jsme
očekávali vyšší zájem o fotbal, ale to se bohužel
nenaplnilo.

Naším nejúspěšnějším mužstvem je mužstvo dorostu,
které dosud neprohrálo ani jediný zápas. Na svém kontě
mají pouhé tři remízy a to je úspěch vskutku nevídaný.
Dá se předpokládat, že by se tito naši borci mohli stát i
přeborníky okresu této sezóny 2011/2012 tzn. nejlepším
mužstvem dorostu okresu. Avšak vyhlídky na pokračování
těchto úspěchů nejsou dobré. Skončí celá řada hráčů
ročníku 1993 a nahradit je mladšími bude velmi složité.
My již teď bohužel víme, že případný postup do soutěže
kraje budeme muset právě z tohoto důvodu odmítnout.
Rozhodně není důvodem nedostatek ﬁnancí, protože tady
máme především ze strany města velkou podporu. Ale jsou
tu i další významnější sponzoři, např. Agro Hoštka a.s.,
pan Chvalina - ﬁrma Chvalis, pan Bihary a ﬁrma Labyrint,
stavebniny Radek Novák -Stano.
Družstvo žáků historicky opakovaně prožívá v úspěšnosti
výkyvy. Většinou v jedné sezóně vyhrajeme III. třídu,
postoupíme do II. třídy, ale po sezóně se opět vracíme o
třídu níž. V současné době můžeme hovořit o výjimce,
neboť se nám v minulé sezóně podařilo II. třídu udržet.
Avšak v této aktuální sezóně to již není optimistické a
vzhledem k našemu umístění na konci tabulky můžeme
očekávat opět sestup do III. třídy.
Nakonec o těch nejmenších, a to je družstvo přípravky (610 let). Tady nedostatkem hráčů netrpíme, ale v současné
době ani nedostatkem trenérů, což u dalších mužstev
říci nelze. Trenéři hýří aktivitou a ta se pozitivně odráží
nejen ve vyšší aktivitě hráčů, ale i rodičů. A to v minulosti
zvykem nebývalo. Úspěchy v počtu vyhraných zápasů
se nijak závažně nehodnotí. I zde platí, že je především
důležité si zahrát a radost byť z jediného vstřeleného gólu
je vždy obrovskou motivací a někdy je též ještě větší, než
kdyby se dosáhlo vítězství v celém zápasu.
Nesmíme se, ale také zapomenout zmínit o skvělém zázemí,
protože servis pro trenéry, hráče, i diváky se výrazně zlepšil,
a to díky píli a obětavosti manželů Zedkových.
Ing. Josef Šenfeld

MATEŘSKÉ CENTRUM MÁJA
Přeji všem příznivcům mateřského
centra Mája krásné léto a mnoho pohody
se svými blízkými. Naše organizace
připravila pro všechny děti a jejich
doprovod na léto tyto akce Malování
s křídami s barevnými skřítky, kteří
budou čekat ve Sportcentru Hoštka.
Pro děti budou mít připravené úkoly
a za splnění úkolu, získají barevné křídy a s těmi potom
mohou kreslit v areálu. Každý obrázek bude odměněn.
Plánujeme spolu s paní Zikmundovou letní indiánský tábor,
který bude plný koní, her a překvapení. Zkontrolujte svoje
koloběžková vozidla, protože na všechny závodníky velké i
malé bude v červenci čekat dráha. Pro menší závodníky na
krásu uvnitř areálu Sportcentra, kde každý obdrží nějakou
odměnu a na ty větší dráha kolem sportovního areálu v
Hoštce na čas. Odměněny budou jen ti nejrychlejší. Na
místě bude možné zapůjčit si koloběžky i odstrkovadla. Na
druhou polovinu léta připravujeme tvořivou dílnu, která se
poprvé bude konat ve Sportcentru Hoštka. Jako každý rok

si můžete přijít vyzkoušet výrobu ručního papíru, pohrát si
s keramickou hlínou, zkusit si něco namalovat na přírodní
materiály. 7. září na vás kolem mateřského centra čeká
zajímavá pouťová legrace. Těšit se můžete na trampolínu,
kolotoč, koníky, pouťové štěstí, cukrovou vatu, perníky a
možná přijde i kouzelník.
Krásné léto přeje za všechny Šárka Kalová se svými
dětmi.

MATRIKA  JUBILANTI
V měsíci červnu oslaví své narozeniny tito spoluobčané
- paní Jarmila Smyčková z Hoštky 83 let, paní Květa
Poláková z Hoštky 84 let, Alžběta Skružná z Kochovic 89
let, paní Jaroslava Suchanová z Kochovic 70 let, paní Anna
Plančíková z Kochovic 86 let.
V červenci slaví své jubileum tito spoluobčané – Ing. Vojen
Benda z Kochovic a pan Václav Štrupl z Kochovic 70 let,
pan Václav Stehno z Kochovic 80 let.
V srpnu budou oslavovat tito spoluobčané pan Stanislav
Eichler z Kochovic a pan Miroslav Skalský z Velešic 80 let,
dále paní Anna Podpěrová z Hoštky, paní Marcela Veselá
z Kochovic a pan František Krajník z Hoštky 70 let.
Všem občanům gratulujeme a přejeme pevné zdraví a
hodně štěstí do dalších let.

KALENDÁŘ AKCÍ
2. 6. Sportcentrum -Tenisový turnaj - smíšená čtyřhra od 9 hodin
9. 6. Osada Ježkův mlýn - Dětský domov Radenín - přijďte podpořit dětiz DD
od 11 hod
9. 6. TJ Sokol Hoštka - FK Litoměřice B - turnaj dospělí III.třída sk. A
od 17 hod
16.6. Stodola JD - Radek Pastrňák s novou kapelou/ Jack Danieĺs Silver Corner
Band Rhodesia
17. 6. Hoštecké děti - Cyklovýlet
21. 6. Mateřské centrum Mája - Malování s křídami - Sportcentrum od 15 hod
29. 6. Konec školního roku 2011/2012 na ZŠ a MŠ Hoštka
30. 6. Sportcentrum -Tenisový turnaj - smíšená čtyřhra od 9 hodin
5. 7. Osada Ježkův mlýn - Westernový den s Country rádiem - kapely:
Taxmeni, Paciﬁk a atd.
7. - 14. 7. Osada Ježkův mlýn - Letní indiánský tábor
19. 7. Mateřské centrum Mája - Závody na koloběžkách - Sportcentrum
od 15 hod
4. 8. Osada Ježkův mlýn - Moto sraz - Malá motopecka na ranči - k poslechu
hraje Vynález zkázy
13. 8. Zahájen provoz MŠ
15. 8. Mateřské centrum Mája - Tvořivé dílny v přírodě - Sportcentrum od 15 hod
24.8. Stodola JD - Aleš Brychta
25. 8. Osada Ježkův mlýn - Benátská noc
3. 9. Zahájení nového školního roku 2012/2013 před budovou Základní školy
7. 9. Narozeninová pouť Mateřského centra Mája od 15 hodin, vstupné 50,-Kč
14.9. Stodola JD - Wabi Daněk
22.9. Stodola JD - Ged Maloney & So Fine
29. 9. Osada Ježkův mlýn - Loučení s prázdninami
20.10.Stodola JD - Radim Hladík & Blue Eﬀect

Poděkování
Děkuji Všem, kteří mi pomáhali a svými informacemi přispěli k napsání
příspěvků, nebo článek sami zhotovili. Dále děkuji i těm, kteří se zasloužili
o obnovení vydání Zpravodaje Hoštky a okolí
Milena Šinfeltová Nováková

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

