Připomínky občanů:

ÚVODNÍ SLOVO

Poděkování za rychlou instalaci lavičky do ulice
Lužické.

Vážení spoluobčané,
Po dlouhé zimě se nám blíží tolik očekávané jaro. Sníh,
který v dohledné době zmizí, nám odkryje i některá
nevzhledná a nevábně vyhlížející zákoutí našeho města,
o které jsme se sami svou nedbalostí a někdy i leností
zasloužili. A budou to právě jarní měsíce, které budou
lákat a zvát každého jednotlivce, aby začal s úklidem ve
svém blízkém okolí.
Jarní slunce ukáže vše, co v zimě párkrát zakryl milosrdný
sníh. Proto bychom právě nyní měli myslet hlavně
na to, abychom veškeré nalezené a odklizené odpady
likvidovali co nejúčelněji a vždy na základě správného
vytřídění s cílem co nejefektivnějšího zlikvidování.
Proto nebuďme po provedeném jarním úklidu nevšímaví
k nově vytvářenému nepořádku, devastaci obecního
majetku. I pod vaším dohledem bude sloužit tak jak má
a všem!
Krásný den a krásné jaro přeje
Ing. Ivo Perna
STRUČNÝ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOŠTKA Č. 10/2012

Byl vznesen požadavek na instalaci odpadkového koše
na psí exkrementy do ulice Kolonka.
Jako další bod byly zprávy výborů, k předneseným
zprávám kontrolního a ﬁnančního výboru nebyly
ze strany zastupitelů ani občanů vzneseny žádné
připomínky, nebo návrhy na řešení, či doplnění.
Zastupitelé schválili použití znaku města na
předloženém logu Základní školy a mateřské školy,
které bylo vyhotoveno v rámci školní soutěže.
ZM schválilo veřejnoprávní smlouvu mezi městy
Štětí a Hoštka v oblasti ochrany majetku fyzických a
právnických osob v Hoštce pomocí Centrálního pultu
ochrany Městské policie Štětí.
ZM schválilo účast města v místní akční skupině
Podřipsko a pověřilo starostu města Hoštky
zastupováním na všech jednáních. MAS Podřipsko
v dnešní době řeší ﬁnancování cyklostezek v našem
blízkém okolí.
Zastupitelé schválili pro rok 2012 využití části
rezervního fondu ZŠ a MŠ Hoštka na částečnou
úhradu nákladů na pořízení nového varného kotle pro
školní kuchyni.

Zasedání se konalo ve čtvrtek 27. 12. 2012. Přítomno
bylo 14 zastupitelů.

Milena Šinfeltová Nováková - zpravodaj Hoštka

Na začátku zasedání starosta Ing. Ivo Perna všechny
přivítal a následně pověřil řízením jednání místostarostu
města Ing. Josefa Šenfelda. Po řádném zahájení se
postupně řešily body programu.

INFORMACE O PŘÍMÉ VOLBĚ
PREZIDENTA 2. KOLO

Jako první byla zpráva o plnění rozpočtu města Hoštka
za leden až listopad 2012 a schválení rozpočtového
opatření. Rozpočet města je vyrovnaný, tzn., že výdaje i
příjmy jsou pro tento rok, rok 2013 vyrovnané.
V dalších bodech se jednalo o změnách majetku města,
jedním z nich je odkoupení částí pozemků, kterých se
týká projektová příprava na realizaci chodníků v ulici
Lužická.

Ve dnech 25. a 26. 1. 2013 proběhlo II.kolo volby
prezidenta České republiky. V Hoštce se zůčastnilo
776 voličů tj. 59,46% , z celkových 1305 oprávněných
voličů. Volby vyhrál Ing. Miloš Zeman s celkovým
počtem hlasů 484 a na druhém místě se umístil Karel
Schwarzenberg s 280 hlasy.
Výsledky hlasování v jednolivých obcích a městech lze
dohledat na www.volby.cz.
Milena Šinfeltová Nováková - zpravodaj Hoštka

MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Od 7. února bude probíhat každý čtvrtek angličtina
pro předškoláky, děti navštívilo divadlo Koloběžka s
pohádkou Jak vyzrát na bacily. Proběhl barevný týden,
kdy děti chodily každý den v týdnu oblečeni do jedné
z barev (modrá, žlutá, zelená, červená) a poslední den
červený byl spojen i s oslavou sv. Valentýna. 15. února
se konal ve školce karneval. Motýlci na konci února
navštívili ekologický program severu.
V březnu se děti mohou těšit na dvě divadelní představení.
Přijede divadlo Koloběžka s pohádkou O zamčeném
štěstí a pak je navštíví Sváťovo dividlo s pohádkou
Zlatovláska.
O velikonoční prázdniny 28. - 29. 3.2013 je MŠ
v provozu.
V dubnu děti navštíví divadlo Koloběžka s přestavením
Na návštěvě v Broučkově a 11. 4. proběhne od 13. – 17.
hodin zápis do mateřské školy na školní rok 2013/2014
(rodiče přijďte s dítětem, jeho rodným listem a svým
občanským průkazem).
15. 4. přijede fotograf, třída Zajíčků a Motýlků pojede
do divadla v Litoměřicích na přestavení Tři pohádky na
dobrý den. Na konci dubna děti oslaví čarodějnice a v
dubnu také začne předplavecký výcvik.
Začátkem května se děti mohou těšit na pohádku Na
tom našem dvoře, se kterou za nimi přijede divadlo
Koloběžka.
Jana Žižková - vedoucí MŠ

STALO SE U NÁS …
Mikulášská nadílka
V prosinci se konala na sále radnice v Hoštce Mikulášká
nadílka pro děti z Hoštky a okolních obcí. Milkulášskou
nadílku pořádal Svaz žen společně se sdružením
Hoštecké děti a akci moderovala paní Jana Žižková.
Děti si zasoutěžily s čerty i s rodiči a také si mohly
zatancovat. Na konci jim Mikuláš společně s anděly
nadělil balíček plný sladkostí.

Vánoční burza
V prosinci se na sále radnice ve spolupráci s Českým
svazem žen uskutečnila zcela nová akce Vánoční
burza. První den probíhal příjem a prodej zboží, který
následoval i další dva dny.
Mohli jste si zde koupit vánoční svícny, dekorace, dále
oblečení na děti a různé další dětské potřeby.
Burza byla úspěšná a proto bych vás ráda pozvala
na Velikonoční burzu, kde nabídneme velikonoční

perníčky, dekorace a také oblečení na jaro – léto. Burza
se koná od 12. do 14. 3. 2013.

Vítání občánků
V neděli 16. 12. 2012 proběhlo v obřadní síni města
Hoštka Vítání občánků do života. Přivítány byly tyto
děti: Mikuláš Štekr, Natálie Kosáková, Nikola Veselá
a Martin Šedina. Místostarosta Hoštky popřál dětem a
jejich rodičům jen to nejlepší do života. Vystoupily také
děti z mateřské školy s malým hudebním programem.

Hoštecké vítězství v anketě o nejkrásnější
vánoční strom
V prosinci jsme si mohli prostřednictvím internetového
hlasování v Litoměřickém deníku zvolit nejhezčí vánoční
strom okresu Litoměřice. Toto soupeření bylo velmi
napínavé, nejdříve nás předběhlo Štětí, pak nepříjemně
dotahoval Úštěk, ale občané Hoštky a okolí se nedali
a pro vánoční strom v Hoštce hlasovali do posledních

vteřin a tím pádem soutěž vyhrál s celkovým počtem
5 659 hlasů.

zpevněný povrch komunikace. Výhled na všechny strany
je v jakémkoliv ročním období velmi pěkný.
Milena Šinfeltová Nováková - zpravodaj Hoštka

Děkujeme všem za hlasy.

DIANA NADĚLOVALA

Myslivecký ples
V sobotu 12. 1. 2013 jste mohli navštívit Myslivecký
ples, který se konal na sále radnice v Hoštce.
O předtančení se postaraly dívky z tanečního klubu
Disco Dance ze Štětí. K tanci a poslechu hrál Vivasong
Víti Vávry. Na plese byla k zakoupení tombola, která
o půlnoci pokračovala losováním zvěřinových výher.
Dlužno dodat, že to byl první ples, který byl pořádán
jako nekuřácký.

Školní ples
V sobotu 9. 2. 2013 jste mohli navštívit již po čtvrté
Školní ples, pořádaný ZŠ a MŠ Hoštka.
Program byl plný zábavy, na návštěvníky čekala bohatá
tombola a zakoupené vstupenky byly slosovatelné.
K tanci a poslechu hrála kapela Impulz.

Můj děda má rád myslivost a včely. Na jaře se věnuje
včelám a na podzim myslivosti. V posledních letech se
mu lovectví moc nedařilo, kvůli zdravotním problémům
toho moc nenachodí, ale kam ho odveze malý motocykl
Simson, tam loví. Letošní rok je pro něj celkem úspěšný.
V létě ulovil tři liščata, v září srnce vidláka třetí věkové
třídy, za týden slabé srnče a svatá Diana mu přála k jeho
narozeninám, kdy ho z kazatelny vyhnali rozzuřené
sršně, proto se musel přemístit na jiné místo vzdálené
asi 200 metrů, kde se mu podařilo ulovit daňka špičáka,
z kterého měl obzvlášť velkou radost, protože se jedná
o 1. ulovenou dančí zvěř MS Hoštka. Dokud na dědu
nepadly zdravotní problémy, tak jsem s dědou chodila
krmit zvěř a na posed nebo kazatelnu. Do dalších lovů
hodně štěstí a úspěchu a zdraví. LOVU ZDAR!
Denisa Zeidlerová - žákyně 6. třídy ZŠ Polepy

Milena Šinfeltová Nováková - zpravodaj Hoštka

AKTUALIT Y ZE SDRUŽENÍ …
PŘEDSTAVUJEME …
Stano stavebniny
Již několik let je v Hoštce
otevřena ﬁrma Stano
stavebniny, kterou nám v
krátkosti představí majitel pan Radek Novák.
Firma Stano stavebniny se zabývá prodejem stavebních
materiálů, dále vám nabízí cenovou kalkulaci na vaši
stavbu, poradenský servis, samozřejmostí je doprava
zakoupeného materiálu přímo na stavbu a nejnovější
službou, kterou naše ﬁrma nabízí je půjčovna pracovního
nářadí.
Každý rok probíhají podzimní a jarní slevy, které
trvají celý měsíc. Nejbližší termín jarní akce je od
10. 4. - 10. 5. 2013.
Provozní doba: Pondělí – Pátek
Sobota

7.00 - 16.00
8.00 - 12.00

VŠIMLI JSTE SI …

Český svaz žen
Už dlouhou řádku let v naší obci působí organizace
Český svaz žen, v současné době má 48 členek.
Do této organizace se může přihlásit každá žena, která
má zájem, členský poplatek činí 50,-Kč.
Svaz žen pořádá ročně několik akcí. V předjaří si děti
zatančí a předvedou své masky na Maškarním bále,
probíhá zde vyhodnocení nejlepších masek, ale malou
pozornost si odnese každé dítě. V zimě děti na sále
navštíví Mikuláš s čerty a anděly. Hodné děti dostanou
od Mikuláše nadílku, toto odpoledne je plné soutěží a
tance. Tyto dvě akce probíhají za podpory Mateřské školy
a především patří díky paní vedoucí mateřské školy Janě
Žižkové, která obě akce moderuje. Pravidelně se také
účastní Vítaní občánků, maminky si odnesou od svazu
žen květinu a miminka dostávají ručně pletené bačkůrky
od členky svazu. Jednou v roce mají ženy schůzi, kde
předsedkyně organizace shrne uplynulý rok. Nově se
Svaz žen věnuje i Burze, která proběhla úspěšně před
vánocemi a další je naplánována před velikonocemi.
Neváhejte rozšířit naše řady.
Ing. S. Pernová - předsedkyně organizace

Nová cesta na vyhlídku
Pokud máte zájem udělat něco pro své tělo i duši,
doporučuji Vám zajít si na Vyhlídku kolem vinic
Křížovou cestou. Cesta je to velmi příjemná a zvládne
ji malé dítě stejně, jako starší ročníky, i maminky s
kočárky se mohou vydat na tuto trasu, neboť je čeká

MATEŘSKÉ CENTRUM MÁJA
Rádi bychom poděkovali všem dětem a rodičům, kteří
se na nás přišli podívat v loňském roce.

V průběhu druhého pololetí proběhly, kromě
pravidelných aktivit, také burza oblečení, kurzy výtvarné
dílny a v prosinci pak Mikulášská, na kterou dorazilo 27
dětí. Jsme rádi, že byla návštěvnost těchto našich akcí
tak úspěšná a těšíme se na viděnou v roce 2013.

z Hoštky 70 let, Josef Abrt z Kochovic 89let a Stanislav
Novák z Kochovic 88 let.
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí
do dalších let.

MATRIKA  SHRNUTÍ ZA ROK 2012
V minulém roce se v rámci našeho města narodilo 9
dětí a bohužel zemřelo 11 občanů. K trvalému pobytu
se přihlásilo 31 nových občanů, z města se odstěhovalo
35 lidí. Naši občané uzavřeli 8 sňatků, z toho 7 páru
si své „ano“ řeklo přímo v našem městě. 5 manželství
skončilo rozvodem.

VZPOMÍNKA
Dne 25. 1. 2013 uplynulo 5 let, co nás navždy opustil
náš drahý manžel, tatínek a dědeček pan Josef Daneš.
V roce 2013 fungujeme v zajetých kolejích, tedy každé:
Pondělí Jóga pro děti 16.30 - 17.30
Úterý
Hraní s Májou (děti 2-4 roky) 9.00 - 12.00
Cvičení rodiče s dětmi
(tělocvična ZŠ) 16.00 -17.00
Středa Hraní s Májou (děti 1-2 roky) 9.00 - 12.00
Výtvarná dílna pro děti 16.00 - 17.00
Celý duben bude probíhat burza oblečení, hraček a jiných
dětských potřeb v MC Mája.
Také jsou na našem webu vyhlášeny ankety na termíny
výtvarné dílny, čímž chceme vyjít vstříc našim
návštěvníkům.
Veškeré informace k akcím, kontakty i ankety najdete
na www.osmaja.euweb.cz
Budeme rádi, když se přijdete podívat se svými dětmi,
těšíme se na viděnou!
Team MC Mája

MATRIKA  JUBILANTI
V březnu své jubileum oslaví pan Viktor Weikert z
Hoštky bude mu 83 let.
V dubnu budou slavit tito občané Josef Paleček z
Kochovic 81 let, Milena Solničková z Hoštky 75 let,
Alena Fürstová z Kochovic 75 let, Jana Riemerová z
Hoštky 87 let, Jiřina Lochmanová z Malešova 70 let,
Jana Vránová z Kochovic 83 let, Jiří Hanč z Hoštky 81
let a Jaroslav Smetana z Hoštky 91 let.
V květnu narozeniny oslaví tito spoluobčané Marie
Machová z Hoštky 87 let, Nina Bilijenková z Kochovic
84 let, Vlastimil Šotola z Velešic 82 let, Karel Pirunčík
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

S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

KALENDÁŘ AKCÍ
31. 1. - 31. 5.
2. 3.
5. 3.
8.3.
9. 3.
12. - 14. 3.
25.3.
28. - 29. 3.
30. 3.
30. 3.

Zápis do přípravné třídy ZŠ
Lyžařský zájezd Rokytnice n. J. - Hoštecké děti
Karneval - tělocvična od 15:15 - MC Mája
Pavel „LOHONKA“ Žalman a spol. 21:00 hod. Stodola JD
Karneval - sál radnice od 15.00hod. - Český svaz žen
Velikonoční burza – sál radnice Hoštka - Český svaz žen
Veřejné zasedání zastupitelstva města Hoštka – 17.hod – budova MěÚ
Velikonoční prázdniny ZŠ (MŠ v provozu)
Sokol Hoštka - Židovice - dospělí III. třída sk. A od 15.00 hod.
Sokol Hoštka - Bechlín - starší žáci II třída sk. B od 10.00 hod.

1.4. - 30. 4.
5. 4.
11.4.
13. 4.
13. 4.

Burza v Máje
Sokol Hoštka - České Kopisty - stará garda od 17.00 hod.
Zápis do mateřské školy od 13 do 17 hodin
Sokol Hoštka - Roudnice B - starší žáci II třída sk. B od 10.00 hod.
Sokol Hoštka - Ploskovice - dospělí III. třída sk. A od 16.30 hod.
Duben - společné odpoledne pro děti a seniory - Hoštecké děti
Sokol Hoštka - Bezděkov - dorost II. třída sk. B od 10.00 hod.
Sokol Hoštka - Lovečkovice - stará garda od 17.00 hod.
Duben ještě tam budem –Stodola JD – 21.00 hod.
Sokol Hoštka - Mšené Lázně - přípravka sk. C od 14.00 hod.
Sokol Hoštka - Rovné - starší žáci II třída sk. B od 10.00 hod.
Sokol Hoštka - Rovné B - dospělí III.třída sk. A od 17.00 hod.
Sokol Hoštka - Straškov - starší žáci II třída sk. B od 10.00 hod.
Sokol Hoštka - Rovné - dorost II. třída sk. B od 14.00 hod.
Školení první pomoci a olympiáda pro děti s Červeným křížem
- MC Mája
Sokol Hoštka - stará garda od 17.00 hod.
Sokol Hoštka - Bechlín - přípravka sk. C od 14.00 hod.
Sokol Hoštka - Mšené Lázně - starší žáci II třída sk. B od 10.00 hod.
Sokol Hoštka - Radovesice - dospělí III.třída sk. A od 17.00 hod.
Jan Vančura - PLAVCI. 21.00 hod. Stodola JD
Sokol Hoštka - Podlusky - dorost II. třída sk. B od 10.00 hod.
Sokol Hoštka - stará garda od 17.00 hod.
Dětský den – ve spolupráci - Hoštecké děti, Město Hoštka,
Fotbalová přípravka, Dopravní policie, Besip
Sokol Hoštka - Štětí A - přípravka sk. C od 14.00 hod.
Ozdravný pobyt Smržovka 2. - 4. třída
Český ráj s rafty 8. - 9. třída
Sokol Hoštka - stará garda od 17.00 hod.
Sokol Hoštka - Vražkov - dospělí III. třída sk. A od 17.00 hod.
Sokol Hoštka - Bříza - dospělí III. třída sk. A od 17.00 hod.

od dubna budou probíhat pravidelné cyklovýlety - Hoštecké děti

14. 4.
19. 4.
19.4.
21. 4.
1. 5.
1. 5.
8. 5.
8. 5.
8. 5.
10. 5.
12. 5.
18. 5.
18. 5.
18.5.
19. 5.
24. 5.
25. 5.
26. 5.
27. - 31. 5.
29. - 31. 5.
7. 6.
1. 6.
15. 6.

