SLOVO STAROST Y
Ačkoliv je konec léta, nemohu nevzpomenout na
povodně, které obce v našem okolí postihly v červnu.
Mnoho obcí v blízkosti Labe byly mnohdy odříznuty
od okolního světa. Po opadnutí vody obyvatele čekala
další tvrdá zkouška nervů v podobě odklízení všech
vzniklých škod. Zde bych se na chvíli pozastavil a
připomněl všem občanům Hoštky, že naše jednotka
dobrovolných hasičů z Malešova se úspěšně zapojila od
samého počátku do záchranných prací u našich sousedů
ve městě Štětí. Všem deseti členům této jednotky, bych
chtěl ještě jednou touto cestou poděkovat za pomoc,
příkladné nasazení, ale v neposlední řadě i za prezentaci
našeho města. Jsou to: Jaroslava Lochmanová, Miroslav
Rendl, Jaroslav Lochman, Jana Pokorná, Jaroslav
Jeník, Václav Stýblo, Václav Podhorský, Jakub Bláha,
Jaroslav Lochman a Petra Černého. Pak, když voda
klesne, odteče, tak mnohým doma zůstává bahno a
vodou zničené věci, které už nemohou použít a hlavně
spousta starostí. I obyvatelé našeho města mohli pomoci
potřebným sbírkou, kterou zajišťoval Městský úřad.
Lidé mohli nosit různé potřebné pomůcky vhodné k
odklízení škod a sanaci po povodních. Děkujeme tedy
všem, kteří jakoukoliv cestou pomohli lidem z těchto
postižených míst v naší oblasti.
Ing. Ivo PERNA - starosta města Hoštky
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odstraňování škod z červnových povodní. Finančním
darem na konto č.22229922/0800 mohou přispívat
občané, podniky a další potenciální dárci, a to až do 31.
října 2013.
STRUČNÝ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA HOŠTKA Č. 13/2013 ZE DNE 26. 6. 2013

Starosta Ing. Ivo Perna přivítal zastupitele a občany
a následně pověřil řízením zasedání místostarostu
Ing. Josefa Šenfelda.
Po nezbytných formalitách a kontrole všech bodů se
zastupitelé věnovali jednotlivým bodům programu.
Zastupitelstvo města schválilo celoroční hospodaření
města, roční závěrku za rok 2012 a závěrečný účet města
za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2012, které bylo bez výhrad.
Jedním z bodů byly změny majetku města.
Město Hoštka má v záměru odkoupit části pozemků a
objekt vše v k.ú. Hoštka od Českých drah a.s.
a schvaluje přípravu veškerých podkladů nezbytných
pro vyhotovení kupní smlouvy, která bude následně
předložena ZM k odsouhlasení.
Informace ředitele ZŠ a MŠ v Hoštce.
V následujícím školním roce 2013/2014 bude navštěvovat
školu 196 žáků, 15 žáků přípravnou třídu a MŠ 70
dětí. Během prázdnin proběhne rekonstrukce školní
jídelny a kuchyně, rekonstrukce třídy MŠ, rekonstrukce
osvětlení a výměna lavic. Ředitel školy poděkoval všem
sponzorům.
V rámci projektu zeleně podél propojovací komunikace
k vinicím bylo jednáno s jednatelkou společnosti Lindův
dvůr a.s. a AB Consult Czech s.r.o. o směně části p.p.č.
246(LD) a p.p.č. 247 (AB CC) v k. ú. Kochovice za
p.p.č. 2249 v k.ú. Hoštka ve vlastnictví města Hoštka.
ZM schvaluje koupi, prodej (směnu) pozemků mezi
městem Hoštka a výše uvedenými společnostmi.

Ústecký kraj zřídil se souhlasem Ministerstva ﬁnancí
ČR veřejnou sbírku, jejíž výtěžek bude použit na

Připomínky občanů se nejvíce týkaly úklidu po našich
psech. Pejskaři zanedbávají svou povinnost a zanechávají
psí „poklady“ na místních komunikacích a dalších
veřejných prostranstvích ve městě.

ZŠ A MŠ INFORMUJE

Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ
Na základě rozhodnutí vedení města byl zpracován
projekt rekonstrukce kuchyně pod názvem Stavební
úpravy objektu ZŠ a MŠ Hoštka - rekonstrukce
provozu kuchyně a jídelny s přilehlými prostory, které
bezprostředně souvisí s provozem kuchyně. Zařízení

Sportovní centrum
V květnu jsme si tenisovým turnajem smíšených dvojic
připomněli již 10 let od zahájení provozu sportovního
centra. Pan starosta poděkoval za práci všem, kteří
se podíleli a dále se starají o chod sportovního centra
především manželům Gottwaldovým. Známé osobnosti
zde zastupoval spisovatel, textař a producent Michal
Horáček a herečka Adriana Sobotová. 1. místo získali
K. Dvořák a M. Ulmanová, 2. místo M. Hořák a L.
Novák a 3. místo obsadili A. Sobotová se synem.

Dětský den v Hoštce
Dne 25.5.2013 proběhl ve sportcentru dětský den, kde
byly připraveny hry pro děti a možnost soutěžit měli
i rodiče. Na parkovišti byli hasiči, městská a státní
policie a děti si mohli prohlédnout vozy, motocykly a
další pomůcky těchto bezpečnostních složek. Jednou z
disciplín bylo i stanoviště BESIPu, kde si děti společně
s rodiči mohli vyzkoušet znalosti z pravidel silničního
provozu. Odpoledne dětský den pokračoval diskotékou
na ranči Osada Ježkův mlýn.

kuchyně, kromě některého nově pořízeného, bylo v
kuchyni instalováno od zahájení provozu školy (rok
1982 - 1983), a proto bylo rozhodnuto o jeho výměně. Po
zpracování projektu bylo vyhlášeno výběrové řízení na
zhotovitele stavby část stavební a část gastrotechnologie.
Koncem školního roku byla zahájena realizace
rekonstrukce a v polovině měsíce srpna bylo předání
stavby mezi zhotoviteli a objednatelem stavby. V rámci
stavby byly provedeny stavební úpravy zázemí kuchařek,
klimatizace, rozvody elektro, vodovodu, kanalizace a
topení, včetně pokládky nové dlažby a malování. Celkové
náklady (včetně víceprací, projektové dokumentace,
stavebního dozoru a dalších) činní necelých 5 mil. Kč
včetně DPH. Městu Hoštka se podařilo získat, v rámci
žádosti o dotaci 300.000,- Kč od Krajského úřadu
Ústeckého kraje. Rekonstrukce kuchyně je předposlední
etapou na opravách školy. První etapou bylo zateplení,
výměna oken a dveří a optimalizace otopného systému.
Další etapou byla rekonstrukce sociálního zázemí
školy a jako poslední etapa je plánována rekonstrukce
tělocvičny, na kterou je již zpracována projektová
dokumentace a vydáno povolení ke stavbě.
Aleš Müller- stavební technik MěÚ

STALO SE …
Vítání občánků
V květnu byli na městském úřadě přivítáni do života noví
občánci a to Šimon Záleský, Dominik Šponiar, Matěj
Nagaj a Jiří Krajník. O hezký doprovodný program plný
básniček a písniček se postaraly děti z mateřské školy
pod vedením Jany Žižkové a Růženy Konečné.

Dětský den ve Vrbici
V sobotu 1. 6. 2013 si Dětský den užili děti ve Vrbici,
asi největší atrakcí na tomto dětském dnu bylo letadlo,
které hned na začátku shazovalo dětem bonbony na
hřiště. Děti soutěžily na fotbalovém hřišti a za každou
disciplínu dostali lístky s razítkem, za které si mohly
vybrat cenu podle svého výběru. Děti mohly využít i
svezení na čtyřkolce a střelbu ze vzduchovky.

Střelecké závody
V sobotu 8. 6. 2013 proběhl
na střelnici v Hoštce
7. ročník střeleckého
závodu o putovní pohár
města
Hoštka,
který
pořádalo
Myslivecké
sdružení Družba Hoštka.
Předání cen se zúčastnil i
místostarosta města Ing.
Josef Šenfeld. Zvítězil pan
Brabenec a v družstvech zvítězilo družstvo ve složení
Němec, Černý a Balatý.

Pouť ve Velešicích
V sobotu 15. 6. 2013 v 15.00 hodin se v kostele Sv.
Antonína Paduánského ve Velešicích konala poutní mše
svatá. Po mši, tak jako každý rok, pan farář požehnal
cyklistům, motoristům, prostě cestujícím, také jejich
strojům, tak, aby se vždy šťastně vrátili domů.
Kostel ve Velešicích se otevírá pouze jednou do roka,
pokud jste to nestihli letos, nenechte si tuto jedinečnou
příležitost ujít příští rok v červnu.

minigolf, bonbóny na provázku, přesná trefa. Děti si
užily i skákací hrad.
Výsledky turnaje: 1. místo - FK Slavoj Roudnice, 2.
místo - TJ Sokol Cítov, 3. místo – TJ Sokol Hoštka B.
Jiří Jelínek

ZE SDRUŽENÍ

Westernový den

Český kynologický svaz - Hoštka

V pátek 5. 7.2013se na Osadě Ježkův mlýn konal 3. ročník
Hošteckého podkováku - festivalu country, vystoupilo

Výcvik probíhá pravidelně každou neděli od 9:00 na
cvičišti u hřbitova v Hoštce. V týdnu po dohodě i na
nové pobočce cvičiště ve Vrutici. Přijďte se naučit,
jak pracovat se svým psem a poznat příjemnou partu
lidí. Výcvik je možné ukončit výcvik také státní a
mezinárodní zkouškou. Za celý cvičák se těší V.Bláhová
DiS - předseda, vendula.blahova@email.cz, 724506039,
www.kynologiehostka.euweb.cz

VŠIMLI JSTE SI …
Třídění odpadu
zde 6 kapel, hlavním hostem byla kapela Texmeni. Byl
zde i bohatý doprovodný program – taneční skupina,
kaskadérská skupina atd.
Na Osadě se také otevřel nový Extreme trail -extrémní
stezka pro koně, která svým návštěvníkům nabídne přes
50 překážek.
V prázdninových měsících na Osadě probíhaly dva letní
tábory u koní, kde byl pro děti připraven bohatý program
plný soutěží a her, nejen s koňmi a o koních.
Milena Šinfeltová Nováková – Zpravodaj Hoštka

Fotbalový den v Hoštce
Dne 22.6. 2013 proběhl dětský den s fotbalovým
turnajem. Turnaje se zúčastnilo 6 týmu starších
přípravek. V dětském dni probíhaly disciplíny - lovení
jablek, přetahovaná lanem, skok v pytli, Gumycuk,

Občané naší obce sběrem a recyklací elektrospotřebičů
výrazně pomáhají chránit životní prostředí
V loňském roce bylo občany recyklováno17 ks televizí a
42 monitorů – tj. 1260kg.
V naší obci je již několik let možné ekologicky třídit
elektroodpad. Jeho sběr a následnou recyklaci zajišťuje
společnost ASEKOL, která nám poskytuje přesné
informace o tom, kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky zodpovědnému
třídění ušetřili a pomohli tak životnímu prostředí. Dále
z těchto údajů můžeme spočítat, o kolik jsme snížili
produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného
odpadu. Tzv. LCA analýza vycházela z dat o sesbíraném
množství televizí a monitorů.
Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra je
možné výrazně přispět k řešení problémů se zásobami
přírodních zdrojů, jako například voda nebo ropa.
Získávání druhotných surovin recyklací je navíc
pro životní prostředí mnohem šetrnější, než těžba
primárních surovin přímo ze Země.
Z
Certiﬁkátu
Environmentálního
vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v
loňském roce vytřídili 17ks televizí a 42 ks monitorů.
Tím jsme, uspořili 8,94MWh elektřiny, 173,19l ropy,
46,22m3 vody 0,59t primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 2,39 tun CO2 ekv. a
produkci nebezpečných odpadů 8,75 tun.
Na tom všem mají zásluhu ti, kteří si dají tu práci a
zodpovědně třídí odpad, čímž velkou měrou pomáhají
chránit naše životní prostředí.

(údaje použité z Certiﬁkátu a Výroční zprávy ﬁrmy
ASEKOL)

Termíny vývozů sběrných nádob
na komunální odpad

KALENDÁŘ AKCÍ
2. 9.

Slavnostní zahájení školního roku
v 8.00 hodin ZŠ Hoštka

září 2013

Plavecký kurz - MŠ Hoštka

září 2013

Pilates v tělocvičně ZŠ
- www.facebook.com/PilatesHostka

21. 9.

Sokol Hoštka - Roudnice B - Starší žáci
II. třída skupina B od 10.00 hod.

21. 9.

Sokol Hoštka - Litoměřice C
- Dospělí III. tř. od 16.30 hod.

22. 9.

Sokol Hoštka - Mšené lázně - Dorost
II. třída skupina B od 10.00 hod.

27. 9.

Stodola JD Hoštka – Vilém Čok

5. 10.

Sokol Hoštka - Straškov - Starší žáci
II. třída skupina B od 10.00 hod.

5. 10.

Sokol Hoštka - Židovice
- Dospělí III. tř. sk.A od 16.00 hod.

6. 10.

V listopadu slaví tito občané Emilie Marešová z
Malešova 95 let, Věra Slavíčková z Kochovic 70 let.

Sokol Hoštka - Straškov - Dorost
II. třída skupina B od 10.00 hod.

19. 10.

Všem přejeme mnoho zdraví, štěstí a životního
elánu!

Sokol Hoštka - Rovné - Starší žáci II.
třída skupina B od 10.00 hod.

19. 10.

Sokol Hoštka - Ploskovice
- Dospělí III. tř. sk.A od 15.30 hod.

20. 10.

Sokol Hoštka - Rovné - Dorost II. třída
skupina B od 10.00 hod.

25. 10.

Den otevřených dveří a strašidelná
stezka v 15.00 hodin, ZŠ Hoštka

říjen 2013

Zájezd pro vyhodnocené žáky
za školní rok 2012/13

2. 11.

Sokol Hoštka - Rovné B
- Dospělí III. tř. od 14.00 hod.

Od 2. 10. 2013 se přechází vývoz na tzv. zimní období,
to znamená, že popelnice se budou vyvážet každou
středu v měsíci (zelená a černá nálepka).
U modré nálepky je to 1x za 14 dní - pouze v sudých
týdnech a žlutá nálepka 1x za 28 dní tj. 4.9., 2.10.,
30.10., 27.11., 25.12.

MATRIKA
V září své narozeniny oslaví tito občané Václav Krajník
z Hoštky 84 let, Jana Maiová z Hoštky 70 let, Václava
Stieranková z Hoštky 70 let.
V říjnu budou slavit svá jubilea tito oslavenci Josef Mach
z Hoštky 70 let, Anna Veselá z Malešova 83 let, Věra
Jakubjanská z Velešic 70 let, Marie Vacková z Hoštky 70
let, Vlasta Abrtová z Kochovic 75 let, Marie Chvátalová
z Hoštky 83 let, Věra Semancová z Hoštky 83 let, Marie
Vilímová z Velešic 92 let, Libuše Nováková z Hoštky 93
let, Julius Plančík z Kochovic 82 let.

Poděkování
Pan Vlastimil Šotola z Velešic děkuje za přání k
narozeninám zastupitelům města Hoštka a zástupcům
ﬁrmy AGRO Hoštka a.s.

Zpravodaj vydává Městský úřad Hoštka.
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