ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
v nadcházejícím podzimu Vás vítám u dalšího čísla
Zpravodaje Hoštky a okolí. Chtěl bych upozornit na
tu skutečnost, že už po čtvrté v řadě jsem se účastnil
výrobního výboru o ČOV a již brzy budeme mít
konkrétní informace o rekonstrukci ČOV v Hoštce a
hlavně o přesnějších ﬁnančních rozpočtech. Dále bych
rád upozornil na Petici na podporu Podřipské nemocnice
s poliklinikou v Roudnici n. L., které hrozí omezení
lékařských služeb, nebo dokonce uzavření některých
oddělení. Doufám, že v nastávajícím podzimním čase
nás čeká ještě nějaké to babí léto, kdy si ještě užijeme
slunce a vlídného počasí a budeme pomalu uklízet
podzimní nadílku, kterou nám v této době podzim
připraví. Krásný den a krásný podzim přeji všem.
Ing. Ivo Perna
STRUČNÝ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOŠTKA Č. 9/2012

Zasedání se konalo v pondělí 25. 6. 2012. Přítomno
bylo 13 zastupitelů.
Starosta Ing. Ivo Perna přivítal přítomné a informoval
o rezignaci p. Burdy na pozici zastupitele. Proto
hned v úvodu složil slib zastupitele pan Petr Müller z
Kochovic.
Po úvodních formalitách se projednávaly jednotlivé
body programu.
Jedním z bodů byl závěrečný účet města Hoštky za rok
2011 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
města a DSO Region Venkov za rok 2011. Závěrečný
účet obsahuje tyto náležitosti: všeobecné údaje, ﬁnanční
a ekonomické ukazatele roku 2011, přehled majetku dle
provedené inventarizace, stavy ﬁnančních prostředků
na jednotlivých účtech a fondech, vyúčtování dotací
a kontroly hospodaření.
Dalším bodem byly také změny majetku města. Jednalo
se o prodeji majetku a dále došlo k revokaci (rušení)
dvou usnesení o koupi a prodeji pozemku.

Přípomínky občanů se týkaly i pořádku ve městě,
neustále se opakující nevhodný pohyb koní po obci s
opakovaným neodklízením trusu. Také zde byla žádost
několika občanů o zopakování rozhlasové relace vysílání
v obvyklý termín a hodinu.
V posledním bodě starosta seznámil přítomné o
připravovaném výjezdním zasedání - pracovní porady
zastupitelstva města Hoštky na Malešově, které se
konalo 29. 6. 2012.
Jedním z bodů byla i jednání o podpoře zastupitelů
města Hoštky Podřipské nemocnici s poliklinikou v
Roudnici n. L. Proti záměru VZP a ostatních pojišťoven
o omezování poskytováné lékařské péče a rušením
porodnicko – gynekologického a dětského oddělení.
Petici na podporu nemocnice lze podepsat na MěÚ
Hoštka, na určených místech v obci a nebo přímo v
nemocnici v Roudnici n. L.
Zastupitelstvo schválilo udělení titulu „Čestný občan“
paní Anně Podpěrové při příležitosti jejího významného
životního jubilea.
Schválen byl i návrh na vytvoření veřejného internetového
místa na Malešově v místní prodejně.
INFORMACE Z VÝJEZDNÍHO ZASEDÁNÍ
NA MALEŠOVĚ ZE DNE 29. 6. 2012

Pracovní porady na Malešově se zúčastnilo 9 zastupitelů.
Starosta města všechny přivítal a zahájil poradu. Nejprve
nás informoval o farmě živočišné výroby a o nové
bioplynové stanici Ing. Sochr, který také informoval o
možném budoucím záměru využití tepla z bioplynové
stanice pro vytápění domů na Malešově.
Dále zde byly připomínky občanů:
- snížení hluku vysázením stromů u farmy
- zřízení veřejného internetu na zkušební dobu půl roku
- umístění velkokapacitních kontejnerů na objemný odpad
- oprava rozhlasu a opakování rozhlasového vysílání v obci
- dále si občané stěžovali na zhoršení bezpečnosti a
opakující se krádeže, na příští pracovní poradu se
pokusí starosta dojednat i účast zástupce Obvodního
oddělení Policie ČR ze Štětí

STALO SE U NÁS …
Pouť ve Velešicích
Ve Velešicích se již tradičně konala pouť svatého
Antonína, což je patron ztracených věcí. Mnozí nevědí,
že tato pouť se musí připravovat už několik dní předem.
Nejdříve přijdou místní ženy uklidit kostel a postarají
se o květinovou výzdobu, a to není záležitost na pár
minut, ale celého dne. Další den pečou pouťové koláče,
které v den pouti může každý ochutnat. Po mši pan
farář požehná všem, kteří dorazili ke kostelu na svých
kolech, aby neublížili sobě ani druhým. Pokud chcete
vidět krásný kostel ve Velešicích, nenechte si ujít pouť
příští rok, rádi Vás tu uvidíme.

vložkou programu byla biketrialová show Tomáše
Zedka, do které byly šikovně zapojeny také děti. Na akci
přijeli i bývalí fotbalisté Tomáš Skuhravý, Jan Berger a
Pavel Mráz. Den byl zakončen zábavou, kde k poslechu
i tanci hrál
Jan Nedvěd ml. Akci považovali samotní aktéři i diváci
za velmi zdařilou.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA INFORMUJE

Mateřská škola na Sokolském sletu v Praze
Děti z mateřské školy během celého školního roku
nacvičovaly skladbu Člověče, nezlob se. Se skladbou
děti vystupovaly v květnu v Děčíně, v červnu se
předvedly ve školce, na dětském dni v Hoštce na
hřišti a o prázdninách 6. 7. se zúčastnily velkého
XV. Všesolkolského sletu v Praze. Děti zvládly cestu
autobusem a v opravdu slunečném dni úspěšně cvičily
na velkém stadionu. Záznam cvičení můžete shlédnout
na stránkách České televize, nebo ve zprávách Hoštky
na internetu. Dopravu dětí na vystoupení do Prahy
pomohla ﬁnančně zabezpečit i naše radnice.

Dětský den s fotbalem
V červnu jsme si mohli užít krásný a pohodový den na
fotbalovém hřišti, kde byl pro děti připraven dětský den
se soutěžemi, fotbalovými zápasy přípravek a dalšími
atrakcemi pro děti.
V zápasech přípravek vyhrálo družstvo Dolních
Beřkovic, Sokol Hoštka skončil na 4. místě.

Svatojánský tenisový turnaj
Ve sportovním centru se hrál Svatojánský tenisový
turnaj smíšenýc dvojic, kterého se zúčastnilo 10 párů.
Poháry předával starosta Ing. Ivo Perna. Na 4. místě
skončil pár Veselá, Veselý, na 3. místě byl nejmladší
pár Nováková, Janda ml., na 2. místě se umístil pár
Smoleňáková, Gottwald a 1. místo obhájil pár Ulmová,
Dvořák.

Střelecký závod
Také proběhl 6. ročník střeleckých závodů o Putovní
pohár města Hoštky, kterého se zúčastnilo 42 střelců.
Závod to byl hodně napínavý, neboť se závodů zúčastnili
skvělí střelci. Nakonec po urputném sportovním boji
zvítězil a pohár si odvezl pan Křivan z Křesína, na
2. místě se umístil pan Dušek a 3. místo obsadil pan
Španko ml.

80 let TJ Sokol Hoštka
Tělovýchovná jednota Sokol Hoštka oslavila 80 let své
existence. V bohatém programu ukázaly své fotbalové
umění téměř všechny věkové kategorie. Zajímavou

Víte o někom, kdo rád a hezky zpívá?
Hledám někoho, kdo mi může pomoci s kroužkem
pro děti. Vaše tipy, nebo zájem, prosím, zasílejte na
martin.chvalina@outlook.com, nebo nechejte vzkaz na
městském úřadu. Děkuji. Martin Chvalina

Kurzy hudební výchovy na základní
a mateřské škole
Nepotřebuji umět dobře cizí jazyk - a přesto rozumím.
Hudba nás oslovuje, hudbě rozumí každý - bez rozdílu
věku, pohlaví, národnosti. Nechte tedy i Vy Vaše děti
poznávat svět hudby v hudební škole Yamaha. Našim
cílem je probudit a podporovat radost z hudby a následně
z vlastního muzicírování. Jednou týdně přijďte do naší
hudební školy a zažijte pocit: učení je radost - od samého
začátku.
Hudební vzdělávání dětí v raném věku získává stále
více na významu. Poznatků a znalostí o vývoji dětského
mozku neustále přibývá a je známé, že schopnosti, jako

jsou sluch a řeč, se vytvářejí v období od narození do
šestého roku života dítěte. Je proto nanejvýš vhodné
umožnit dítěti v této fázi „tvorby sluchu a řeči“ také
základní hudební zkušenost.
Hodiny ve třech programech pro různé věkové skupiny
(od 1,5 roku do 6,5 let) budou probíhat každý pátek
od 14. září. Více informací a přihlášky na www.
yamahaclass-ltm.cz, telefonu 603 72 73 29 a letáčcích v
základní a mateřské škole.

Novinky z projektu Moderní škola
Začal nový školní rok a hoštecká základní škola
žáky přivítá např. s novými hygienickými koutky a
osvětlením ve třidách, nebo výmalbou. Ve výuce jsou
nově k dispozici interaktivní tabule pořízené v rámci
programu „EU Peníze školám“. Na přelomu září a října
bude v areálu školy dokončena výstavba minihřiště
pro mateřskou školu a multifunkčního sportovního
hřiště, které nahradí stávající již nevyhovující asfaltovou
plochu. Tato investice za více než 2 milióny korun bude
milým dárkem k začátku školního roku. Základní škola
vstoupila do projektu vydavatele učebnic Fraus, kdy za
paušální poplatek je každému žákovi druhého stupně
poskytnuta kompletní sada nových učebnic. Kromě
tištěné podoby je jim k dispozici i sada interaktivních
(elektronických) učebnic a cvičení. Naši žáci tak budou
využívat učebnice, které získaly nejvyšší mezinárodní
ocenění a které pomohou výrazně pozvednout kvalitu i
atraktivnost výuky.

PŘEDSTAVUJEME…
Sportovní centrum Hoštka
Od roku 2002 v Hoštce funguje Sportovní centrum, ve
kterém si můžete zasportovat venku, při nepřízni počasí
lze sportovat i uvnitř. Venku si můžete zahrát tenis, využít
víceúčelové hřiště (nohejbal, volejbal), skateboardové
hřiště, dětské hřiště s herními prvky či horolezeckou
stěnu. V objektu si můžete zahrát bowling, badminton,
stolní tenis a stolní fotbal. Potřebné vybavení (rakety
+míčky) si můžete zapůjčit na místě. Sportovní centrum
je otevřeno celoročně, pouze v zimním období od 1. 10.
– 31. 3. je v pondělí zavřeno. Je zde možnost pořádání
večírků včetně rautů, pracovních porad a školení.

Zdravotní služby v Hoštce
MUDr. Jana Voldřichová – zubní lékařka
Pondělí
12 - 14 hod.
Čtvrtek
9 - 16 hod.
Tel.: 416 814 147
MUDr. Jana Zámečníková – praktická lékařka
Pondělí
13,30 - 17,00 hod.
Úterý
8,00 - 15,00 hod.
(9,00 - 15,00 pouze objednaní)
Čtvrtek
14,00 - 18,00 hod. pouze objednaní
Pátek
8,00 - 14,00 hod.
Tel.: 416 814 148

MUDr. Magda Suchopárová
– praktická lékařka pro děti a dorost
Pondělí
13,00 - 14,30 hod.
Úterý
- pouze objednaní
Středa
- pouze objednaní
Čtvrtek
13,00 - 15,00 hod.
Mob. tel.: 603 436 637
Lékárna
Pondělí
12,30 - 16,30 hod.
Úterý
8,00 - 15,00 hod.
Čtvrtek
12,00 - 17,00 hod.
Pátek
8,00 - 14,00 hod.
Tel.: 416 810 825

VŠIMLI JSTE SI …
V této rubrice bych tentokrát ráda upozornila na nové
schody k benzínové pumpě, kde dříve bývala jen stezka
pro odvážné.
Zábradlí, které chybělo u chodníku u hlavní silnice
II/261 se určitě hodí nejen maminkám s malými
dětmi.
Na dětských hřištích jsou nové prvky. Ve Velešicích
na dětském hřišti vyrostla nová branka a na hřišti
v Kochovicích si děti mohou hrát na zastíněném
pískovišti.
Na Malešově byl v místní prodejně zřízen veřejný
internet.
Jsou to možná maličkosti, které přehlížíme a přitom
by stálo za to si jich všimnout a eventuálně je i využít.
Proto otevřeme oči a dívejme se.

AKTUALIT Y ZE SDRUŽENÍ
Hoštecké děti
Občanské sdružení
Hoštecké děti se
věnuje
celoročně
akcím pro všechny
občany. V zimním
období
pravidelně
pořádají
lyžařské
zájezdy. Od měsíce
dubna do října se
konají pravidelné cyklovýlety minimálně jednou za měsíc
a přizpůsobují se zdatnějším i méně zdatným cyklistům.
V červnu probíhají každoročně tradiční oslavy Dne
dětí, které sdružení pořádá již jedenáct let. Na podzim
nechybí pro děti ani strašidelná stezka lemovaná dýněmi.
A dvakrát ročně se koná zábavné odpoledne pro seniory
a děti. Akcí pro děti se pravidelně účastní 150 až 180
dětí. Členy výboru sdružení jsou Irena Nádvorníková,
Eliška Fialová, Markéta Fialová, Radovan Rieger a
Zuzana Drožová.
Irena Nádvorníková

Český kynologický svaz
– základní organizace Hoštka
Kynologický klub Hoštka svou aktivitou v minulosti sahá
až do roku 1970 a možná i déle. Od 8.4.1991 byl klub
registrován jako člen Asociace víceúčelových základních
organizací technických sportů a činností ČR. V roce
2011 došlo k hromadnému a jednohlasnému odstoupení z
této organizace a 25.9.2011 usnesením ustavující členské
schůze se přihlásila větší část původních členů pod oﬁciální
kynologické uskupení v ČR - Český kynologický svaz.
Na konci roku 2011 dosáhla členská základna oﬁciálního
počtu 16 členů.
Našim aktuálním cílem je zlepšit informovanost obyvatel
Hoštky a blízkého okolí o činnosti klubu. Zlepšit
výcvikový prostor a výcvik samotný. Chceme nabídnout
nejen základy poslušnosti a obrany, ale časem dovést členy
i ke zkouškám na státní úrovni a přinejmenším nabídnout
příjemné prostředí pro zajímavého koníčka, který se dá
provozovat téměř v každém věku a v rodinném pojetí.
Samotný výcvik
probíhá každou
neděli od 9 do
11,30hod. po celý
rok za každého
počasí. Po dohodě
členů i v týdnu.
Díky různorodosti
lidí a psů se
utvořila příjemná
parta, která svůj
volný čas věnuje i dětem. Například v roce 2012 jsme již
opakovaně udělali ukázku našich dovedností spojenou
s trochou výchovného povídání a ukázek pro celou MŠ
Hoštka. Na konci školního roku s akčnější obrannou pro
ZŠ Hoštka, v rámci Branného dne. V polovině srpna
jsme rádi vystoupili v Liběšicích pro Centrum sociální
pomoci a 1.9.2012 nás pozval organizátor Dne dětí do
Drahobuzi.
Dále náš kolektiv stmelujeme společnými akcemi nejen pro
členy klubu, ale samozřejmě i pro členy našich rodin, kteří
nás v našem koníčku podporují. Nutné jsou i pravidelné
brigády na zlepšení cvičiště a udržování pozemku, obnovu
a výstavbu překážek. S pozemkem máme momentálně
jediný problém, který řešíme v součinnosti s městem.
Věřím, že se celá záležitost vyřeší co nejdříve. V srpnu
jsme přihlásili 6 nových aktivních členů a to i z řad
mládeže, která má i vlastní státní soutěž.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem členům klubu,
kteří aktivně přispívají dobrou náladou, vlastním umem
a ﬁnancemi (jsme nezisková organizace) a především V.
Wollenheitovi, který se nám stará o velké množství věcí,
které my ostatní, bereme někdy jako samozřejmost.
Informace o klubu najdete na www.kynologiehostka.
euweb.cz. Věříme, že nás brzo navštívíte nejen na našich
stránkách, ale i osobně na cvičišti, či veřejné akci.
Za všechny členy ČKS-Hoštka
Vendula Bláhová – předseda klubu

MATRIKA  JUBILANTI
V září oslaví svá jubilea tito občané - pan Václav Krajník
z Hoštky 83 let a paní Emilie Schwarzbachová z Hoštky
84 let.
V následujícím měsíci říjnu budou slavit tito občané paní Anna Veselá z Malešova 82 let, pan Jaromír Leinert
z Hoštky 70 let, paní Marie Chvátalová z Hoštky 82
let, paní Věra Semancová z Hoštky 82 let, paní Marie
Vilímová z Velešic 91 let, paní Libuše Nováková z
Hoštky 92 let a pan Julius Plančík z Kochovic 81 let.
V listopadu slaví své narozeniny tito občané - pan Štěpán
Jakubjanski z Velešic 70 let a paní Emilie Marešová z
Malešova 94 let.
Všem oslavencům přejeme mnoho zdraví a štěstí do
dalších let.

KALENDÁŘ AKCÍ
3. 9.

Zahájení nového školního roku 2012/2013 před budovou
Základní školy

5. 9.

Sokol Hoštka - Bříza - starší žáci II tř. sk. B od 17 hodin

7. 9.

Narozeninová pouť Mateřského centra Mája od 15 hodin,
vstupné 50,-Kč

7. 9.

Sokol Hoštka - Sulejovice - stará garda od 17 hodin

8. 9.

Tenisový turnaj - čtyřhra muži od 9 hodin

8. 9.

Sokol Hoštka - Vědomice - dospělí III.tř. sk. A od 17 hodin

8. 9.

Sokol Hoštka - Bezděkov - starší žáci II tř. sk. B od 10 hodin

9. 9.

Sokol Hoštka - Budyně - dorost II.tř. sk. B od 10 hodin

9. 9.

Sokol Hoštka - SK Roudnice - přípravka sk. D od 14 hodin

14. 9. Stodola JD - Wabi Daněk
14. 9. Základní škola - hudební škola Yamaha
21. 9. Sokol Hoštka - Lovosice - stará garda od 17 hodin
22. 9. Stodola JD - Ged Maloney & So Fine
22. 9. Tenisový turnaj - smíšená čtyřhra od 9 hodin
22. 9. Sokol Hoštka - Kleneč - dospělí III.tř. sk. A od 16,30 hodin
23. 9. Sokol Hoštka - Straškov - dorost II.tř. sk. B od 10 hodin
23. 9. Sokol Hoštka - Štětí A - přípravka sk. D od 14 hodin
29. 9. Osada Ježkův Mlýn - Loučení s prázdninami
5. 10. Sokol Hoštka - Pokratice - stará garda od 17 hodin
6. 10. Sokol Hoštka - Lounky - dospělí III.tř. sk. A od 16 hodin
6. 10. Sokol Hoštka - Podlusky - starší žáci II tř. sk. B od 10 hodin
7. 10. Sokol Hoštka - Vědomice - dorost II.tř. sk. B od 10 hodin
13. 10. Sokol Hoštka - Štětí B - dospělí III.tř. sk. A od 16 hodin
13. 10. Sokol Hoštka - Budyně - starší žáci II tř. sk. B od 10 hodin
14. 10. Sokol Hoštka - Mšené Lázně - dorost II.tř. sk. B od 10 hodin
14. 10. Sokol Hoštka - Kostomlaty - přípravka sk. D od 14 hodin
19. 10. Sokol Hoštka - Velké Žernoseky - stará garda od 16,30 hodin
20. 10.

Stodola JD - Radim Hladík & Blue Eﬀect

25. - 26. 10. Základní škola - podzimní prázdniny
27. 10. Sokol Hoštka - Kostomlaty - dospělí III.tř. sk. A od 14,30 hodin
27. 10. Sokol Hoštka - Vražkov - starší žáci II tř. sk. B od 10 hodin
28. 10. Sokol Hoštka - Polepy - dorost II.tř. sk. B od 10 hodin
10. 11. Sokol Hoštka - Dušníky - dospělí III.tř. sk. A od 14 hodin
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