SlOVO StaROSt Y
Vážení spoluobčané,

přeji Všem občanům města a místních
částí Kochovice, Malešov a Velešice
klidné a pohodové prožití svátků
vánočních a v novém roce 2014 pevné
zdraví a hodně štěstí.
Krásný den a krásnou zimu.
Ing. Ivo PERNA
- starosta města Hoštky
StRUČNÝ ZÁPIS ZE ZaSEDÁNÍ ZaStUPItElStVa

MĚSta HOŠtK a Č. 14/2013 ZE DNE 30. 9. 2013

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hodin. Starosta města
Ing. Ivo Perna přivítal přítomné a následně pověřil
řízením zasedání členku zastupitelstva paní Annu
Podpěrovou.
Po nezbytných formalitách se projednávaly jednotlivé
body programu zasedání zastupitelstva města.

Změny majetku města - zastupitelstvo města schválilo
prodej části p.p.č. 383/1 v k. ú. Kochovice. Bude
vyhotoven geometrický plán, kupní smlouva a její vklad
do katastru nemovitostí na náklady kupujícího a bude
jím upřesněna výměra pozemku.
Dražba nemovitosti - zastupitelstvo města schválilo
přihlášení města Hoštky do dražby nemovitostí a to na
st. p. č. 279, objektu 235 na st.p.č. 279, p.p.č. 1217/1,
1217/8, 1217/19 v k. ú. Hoštka a pověřilo stavebního
technika zastupováním města Hoštky při dražbě
uvedených nemovitostí.

Prodej sklípků na Malé Straně - z důvodu špatného
technického stavu historických sklípků na Malé straně v
Hoštce a vysokých finančních nákladů na jejich opravu
bylo rozhodnuto o jejich prodeji a to včetně pozemků
nad sklepy.
Výroční zpráva ZŠ a MŠ v Hoštce - ředitel školy Mgr.R.
Rieger přednesl výroční zprávu ZŠ a MŠ v Hoštce.
Výroční zpráva je založena v Kanceláři MěÚ Hoštka
a je k dispozici k nahlédnutí vždy o úředních hodinách.
ZM schválilo výroční zprávu za školní rok 2012-2013
podanou ředitelem školy.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňuji obyvatele našeho města, že dopravní značka
Z4 (na výšku postavený obdélník šikmo červeno bíle
pruhovaný, zasazený do podstavce z černéhoplastu)
umístěná téměř na konci Bezručovy ulice ve směru od
náměstí není umístěna bezúčelně. Tam není proto, aby
se jí řidiči složitě vyhýbali, ale aby se co nejvíce vyhnuli
a tím tak minuli komunikační závadu spočívající
v propadu této vozovky z důvodu porušení klenby
sklepení, které se náhodou objevilo pod touto silnicí.
Apeluji proto na všechny, chodce i motoristy a zejména
pak nenechavce, aby s dopravní značkou nemanipulovali
a hlavně ji neodnášeli (v sobotu 31. 8. 2013 byly odcizena
již podruhé!!!). Má na instalovaném místě opravdu
svůj mimořádně důležitý význam a hlavně varující
účel. Situaci má již nahlášenou vlastník předmětné
komunikace, kterým je Ústecký kraj a Litoměřický
provoz správy a údržby silnic zabezpečuje likvidaci této
velmi nebezpečné závady.

Všichni místní víme, kolik vozidel a hlavně těch
nebezpečně naložených (kamiony se dřevem pro Mondi
a.s., kamiony s kamenivem a pískem, nákladní vozy
s obilím, autobusy a mnoho dalších) po ní projede. Proto
apeluji na všechny, aby toto upozornění bylo dodržováno
a v rámci možností nás všech i mezi ostatní obyvatele
rozšířeno“.
Ing. Ivo PERNA - starosta města

VOlBY
25. - 26. 10. 2013 proběhly volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Výsledky hlasování v ČR
jsou následující: 1. Česká strana sociálně demokratická
20,45 procent, 2. ANO 2011 s 18,65 procent a 3.
Komunistická strana Čech a Moravy 14,91 procent.
V Hoštce byly výsledky následující:
1. Komunistická strana Čech a Moravy 248 hlasů,
2. ANO 2011 - 93 hlasů a Česká strana sociálně
demokratická 93 hlasů, 3. TOP 09 - 71 hlasů, 4. Úsvit
přímé demokracie T. Okamury 54 hlasů, 5. Občanská
demokratická strana 49 hlasů, 6. Strana zelených
31 hlasů, 7. Česká pirátská strana 26 hlasů, 8. Strana
svobodných občanů 24 hlasů, 9. Dělnická strana

sociální spravedlnosti 17 hlasů, 10. Strana Práv Občanů
Zemanovci 15 hlasů, 11. Křesťanská demokratická unie
- Československá strana lidová 14 hlasů, 12. Politické
hnutí Změna 6 hlasů, 13. Hlavu vzhůru - volební blok 5
hlasů, 14. Koruna Česká (monarchistická strana Čech,
Moravy a Slezka), LEV 21 - Národní socialisté a Strana
soukromníků České republiky získali každý 2 hlasy.
Z celkových 1327 voličů se účastnilo voleb 759, což je
57,2 procent.
Milena Šinfeltová Nováková - zpravodaj města

Všimli jste si …
FINANCOVÁNÍ

Konec kalendářního roku je vždy spojen se sestavováním
rozpočtu na další období. Velmi důležitou a podstatnou
položku příjmové části rozpočtu tvoří daňové příjmy.
Rozpočtové určení daní upravuje zákon č. 243/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů. Podíl jednotlivých obcí
na stanovených procentních částech celkového hrubého
výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmu upravuje
Vyhláška č. 449/2012 Ministerstva financí ČR.

Daňové příjmy obcí jsou: daň z přidané hodnoty, daň z
příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob a
daň z nemovitostí.
Mezi daně z příjmu fyzických osob patří daň z příjmu
fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků,
což je daň odvedená plátcem - zaměstnavatelem - za
vlastní zaměstnance. Dále daň z příjmu fyzických osob
ze samostatné výdělečné činnosti. To je daň z výdělečné
činnosti, především z podnikání. Mezi daně z příjmu
fyzických osob také patří daň z příjmu fyzických osob
z kapitálových výnosů, která obsahuje např. daň z
dividend a úroků.
Do daňových příjmů se dále zahrnují daně a poplatky z
vybraných činností a služeb.

V případě našeho města to jsou poplatky za odnětí
půdy ze zemědělského půdního fondu, místní poplatky
a správní poplatky. Do místních poplatků se zahrnují
poplatky za užívání veřejného prostranství a poplatky za
psy.

děti vyslechly hudební pořad p.Renzové Pojďte s námi
za zvířátky. Od října začal fungovat kroužek angličtiny
pro předškoláky v ZŠ. Předškoláci navštívili ekologický
program v Litoměřicích Papírníci, a Co vyprávěl
starý strom. Přijelo divadlo Koloběžka s Houbařskou
pohádkou.

Vybrané děti z oddělení Motýlků v ystoupily s
programem na vítání občánků. 25. října proběhl den
otevřených dveří i v MŠ, některé pracovnice se aktivně
podílely na strašidelné stezce. 31. října byl veselý
Halloween v maskách, strašili jsme i v základní
škole a vystrašili jsme i paní kuchařky ve školní jídelně.
Na začátku listopadu přijel do MŠ fotograf. Pohádku
O perníkové chaloupce předvedlo divadlo Koloběžka.
Předškolní děti jely na ekologický program Zdraví
na talířku. 14. listopadu bylo ve školce odpoledne pro
babičky a dědečky. Proběhlo i screeningové vyšetření očí
přihlášených dětí z mateřské školy. Začátkem prosince
vystoupí děti na náměstí při rozsvícení vánočního stromu.
Předškolní děti pojedou do litoměřického divadla na
Pekelnou pohádku a ekologický program Vánoční snění.
Dorazí Mikuláš s čerty, anděly a nadílkou. Vedoucí MŠ
zorganizuje na sále Radnice mikulášskou diskotéku v
sobotu 7.12. od 15. hodin. Divadlo koloběžka přijede
s Popletenou zimní pohádkou. Předškoláci vystoupí na
setkání důchodců ve firmě Agro HOŠTKA a.s. Před
vánocemi na školní akademii budou MŠ reprezentovat
předškoláci a všechny děti se předvedou na vánočních
besídkách.
Jana Žižková - vedoucí MŠ

Stalo se …
Motokros

V sobotu 19. října proběhlo na motokrosové trati na
Malešově ukončení motokrosové sezony 2013. Závodilo
se zde v několika kategoriích, i když trať nebyla nejlepší,
přesto si závodníci i diváci tuto akci užili.

Daňové příjmy města Hoštky v číslech. Za období leden
- říjen 2013 bylo na účet města převedeno 14484 tis. Kč
daňových příjmů. Za stejné období loňského roku byla
hodnota daňových příjmů 11263 tis. Kč.

Jitka Soukupová - účetní MěÚ Hoštka

ZŠ a MŠ INFORMUJE

Mateřská škola

2.9.2013 jsme společně se školáky přivítali nový školní
rok. Navštívilo nás divadlo Koloběžka s pohádkou O
kouzelné mašince. Odpoledne proběhla schůzka rodičů.
Předškoláci jeli na výstavu Zahrada Čech. V říjnu si

Vítání občánků

V neděli 20. října se na radnici uskutečnilo vítání
občánků do života, svým krátkým proslovem je
přivítal místostarosta Hoštky Ing. Josef Šenfeld a
popřál dětem i rodičům mnoho štěstí a zdraví. Ing.
Stanislava Pernová za svaz žen se připojila k přání

všeho nejlepšího a maminky s dětmi obdarovala malou
pozorností. S písničkami a říkankami vystoupily děti
z mateřské školy pod vedením učitelek Jany Žižkové a
Růženy Konečné. Narozených dětí bylo v posledních
měsících hodně a proto se „vítání občánků“ ten den
uskutečnilo celkem třikrát. Přivítáni byli tito občánci
- Kordula Procházková, Jakub Slavata, Lukáš Razák,
Tomáš Veselý, David Guzi, Vojtěch Suchý, Štěpánka
Poláčková, Ondřej Chvalina, Lukáš Michalec, Miroslav
Grepl, Štěpánka Viktorová, Jan Műller a Nela Fialová.
Milena Šinfeltová Nováková - zpravodaj města

Den otevřených dveří

V pátek 25. října se v Základní a Mateřské škole konal
den otevřených dveří. Mohli jsme si zde prohlédnout
všechny třídy, nově zrekonstruovanou kuchyni a jídelnu.
Zastavit jsme se mohli na kroužku keramiky, hudebním
kroužku a děti si mohly zatančit na halloweenském
karnevalu. Zajímavostí byly i pokusy ve třídě přírodopisu,
které si děti mohly samy vyzkoušet.
Milena Šinfeltová Nováková – zpravodaj města

již
tradiční
strašidelnou
stezku. V sedm hodin jsme
se sešli před školou a začali
nás po malých skupinkách
pouštět na cestu. Šli jsme
stezkou, která byla značena
rozsvícenými dýněmi. Na
stezce nás čekali různé úkoly,
u kterých byla strašidla.
Například pavouk, který po
nás chtěl, abychom si vytáhli
odměnu z jeho pavučiny
nebo čarodějnice, která na nás vybafla a chtěla vědět,
v jaké pohádce vystupovala. Také jsme se dost polekali
hlavy, která byla na stole a neměla tělo a spousty dalších
strašidel. Stezka vedla, až do Ježkova mlýna, kde na nás
čekalo opékání buřtů, limonáda a malá diskotéka.
Denisa Zeidlerová - žákyně ZŠ Polepy

ZE SDRUŽENÍ
TJ Sokol Hoštka

Fotbalisté mají za sebou podzimní část fotbalové sezóny
2013 - 2014. Můžeme bilancovat v poločase. Co se týká
výsledků, moc lichotivé to není, ale ne vždy jsou výsledky
důležité a pak pro vylepšení je ještě prostor v jarní části,
kde se dá ledasco vylepšit. Bohužel to platí i obráceně.
Největší radost máme z navýšení počtu mužstev, která
soutěží v okresních soutěžích. Nyní tedy máme nově
6 soutěžících družstev. Tím novým oproti minulým
ročníkům je družstvo mladší přípravky pod vedením
pana Jiřího Jeníka. Starší přípravku trénuje pan Jiří
Jelínek. Obě družstva přípravek formou satelitních
turnajů hrají současně Okresní přebor a Okresní pohár.
U mladší přípravky se v přeboru těžko soupeří se Štětím
A i B. V Okresním poháru sk. C jsme na krásném
druhém místě ze 4 účastníků.
Starší přípravka si v přeboru vede trochu lépe než mladší
kolegové a je třetí ze čtyř účastníků. Obdobně je na tom
i v Okresním poháru.

Hasiči

Pro záchranný sbor Hasičů Malešov bylo ve spolupráci
s Městem Hoštka zajištěno starší vozidlo požární
ochrany značky ŠDODA 706. Hasiči již provedli
technickou prohlídku na STK a mají teď větší možnost
účastnit se záchranných akcí ve svém okolí.
Milena Šinfeltová Nováková – zpravodaj města

Strašidelná stezka

Občanské sdružení Hoštecké děti pořádalo dne 25. 10. 2013

Dalším mládežnickým mužstvem jsou starší žáci pod
vedením Jakuba Bláhy. Vzhledem k malému počtu hráčů
a ještě mladšího věku, jsme uvažovali, zda vůbec hrát.
Soutěž jsme přihlásili s vědomím, že výsledky nebudou
příznivé, ale za rok to bude zcela jistě lepší. Dostávali
jsme i víceciferné „nakládačky“. O to jsme byli šťastnější
za poslední zápasovou výhru 6:0 nad mužstvem Rovného.
Žáci v tabulce skončili na 7 místě z 9.
Zdálo se, že nejúspěšnějším mužstvem může být
družstvo dorostu pod vedením Milana Konfršta ml.
Po úvodních rozpacích zda bude dostatek hráčů nám trn
z paty vytrhli hráči ze Štětí. Nebýt fotbalového klubu
ve Štětí, asi bychom již soutěž dorostu nehráli. Jsme
poslední, ale víme, že porazit můžeme kohokoliv. Chce
to jen trochu disciplíny a vůle po vítězství.

Podobně co se týká postavení v tabulce je na tom
i mužstvo dospělých pod vedením Jiřího Jelínka. Naše
mužstvo se hledá a snad jaro bude úspěšnější a podaří se
zachránit 3. třídu.

Posledním 6 mužstvem je stará garda vedená Miloslavem
Šorfou. Ta je v tabulce na 6. místě z devíti účastníků a
to má ještě zápas k dobru. Tímto umístěním je nejlepší
ze všech mužstev naší TJ. Pro jaro je naděje, že konečné
umístění by mohlo být ještě lepší.

lyžařské zájezdy a to 20. 12. 2013 Obří sud, 25. 1. 2014
Rokytnice a 22. 2. 2014 Klínovec. Na tyto zájezdy
je nutné se přihlásit u ředitele ZŠ Hoštka Mgr. R.
Riegera telefonicky na tel. č. 416 814 145 či emailem:
rieger@zs-hostka.cz. Zároveň bych ráda poděkovala
všem kolegům a dobrovolníkům, bez kterých by se
všechny úspěšné akce nemohly konat.
Irena Nádvorníková - předsedkyně OS Hoštecké děti

Pravidelné aktivity v MC Mája

Pondělí od 16-17 hodin Jóga a malování Mandaly pro děti
(3-7 let, 40,-Kč)
Úterý od 9–12 hodin Hraní s Májou
(2-4 roky, 100,-Kč/3 hod.)
Úterý od 16-17 hodin Cvičení rodičů s dětmi
(tělocvična ZŠ Hoštka, 40,-Kč)
Středa od 16-17 hodin Výtvarná dílna pro děti
Čtvrtek od 16-17 hodin Relaxační pohodička
(vstup 40,-Kč)

MATRIKA
Rádi ještě připomínáme významné životní jubileum 60
let dlouholetého trenéra pana Jiřího Beera. Zástupci TJ
mu byli poblahopřát 27.9. a zároveň mu poděkovali za
jeho dlouholetou aktivní činnost ve prospěch hošteckého
fotbalu. Popřáli mu, aby mu to ještě dlouho dobře kopalo
za starou gardu.
Josef Šenfeld

Hoštecké děti

Po úspěšném červnovém dni dětí a po pravidelných
letních cyklovýletech, uspořádalo Občanské sdružení
Hoštecké děti další dvě akce. První z nich byla dne 25.
10. 2013 strašidelná stezka, které se v letošním roce
zúčastnil rekordní počet dětí a to 270.

V prosinci oslaví svá jubilea tito občané Hoštky - paní
Ludmila Vorlíčková 93 let, pan Josef Slanař 84 let, pan
AntonínTengler 83 let, pan Arnošt Svatoš 83 let, paní
Libuše Prošková 81 let a paní Matilda Kulhánková 80 let.
Po novém roce v měsíci lednu budou slavit tito občané - pan
Josef Stejskal z Kochovic 89 let, paní Hana Srbová
z Hoštky 83 let, pan Josef Katrenčík z Kochovic 81 let,
paní Pavla Špačková z Hoštky 80 let, pan Vlastimil
Nechanický z Kochovic 70 let.

V posledním zimním měsíci únoru slaví paní Milada
Nováková z Kochovic 83 let a paní Miloslava Tarabová
z Malešova 81 let. Všem oslavencům přejeme hodně
zdraví, štěstí a životního elánu!

Kalendář akcí
2. 12. Rozsvícení vánočního stromu - od 16:30 hodin v kostele
Sv. Otmara a dále na náměstí v Hoštce

4. 12. MC Mája - výtvarná dílna od 16:00 hod. - Sněhulák 50,-Kč
7. 12. Mikulášská nadílka - Sál radnice Hoštka od 15:00 hodin
- děti mohou být v maskách Mikuláše, čerta a anděla

11. 12. MC Mája - výtvarná dílna od 16:00 hod.
- přáníčka Anděl 30,-Kč

12. 12. MC Mája - výtvarná dílna od 16:00 hod. 30,-Kč

Další z akcí byl dne 30. 10. 2013 celodenní výlet 80ti
dětí do libereckého Babylonu. Tam jsme si užili
v aquaparku, navštívili jsme IQ park a zažili spoustu
legrace v lunaparku. Obě akce se setkaly s obrovským
zájmem a velmi kladnými ohlasy. Na zimu pro Vás OS
Hoštecké děti, tak jako každý rok, chystá jednodenní
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

18. 12. MC Mája - výtvarná dílna od 16:00 hod. - svícen 50,-Kč
19. 12. Školní akademie - ZŠ a MŠ Hoštka

20.12. OS Hoštecké děti - lyžařský zájezd do Obřího sudu

21. 12. - 5. 1. 2014 Vánoční prázdniny ZŠ a MŠ Hoštka
11. 1. 2014 Myslivecký ples

25. 1. 2014 OS Hoštecké děti - lyžařský zájezd do Rokytnice
15. 2. 2014 Školní ples ZŠ a MŠ Hoštka
22. 2. 2014 OS Hoštecké děti
		

- lyžařský zájezd na Klínovec

24. 2. - 2. 3. 2014 Jarní prázdniny ZŠ a MŠ Hoštka

