Ú vodní slovo
vážení spoluobčané,

na posledním zastupitelstvu města schválili zastupitelé
rozpočet na letošní rok. V rozpočtu nejsou uvedeny žádné
investiční akce, které by se měly v tomto roce realizovat.
Nejsou uvedeny z důvodu neznalosti výše dotačních
financí pro jednotlivé akce, o které budeme žádat
jednotlivé poskytovatele. A těmi budou Ministerstvo
pro místní rozvoj, Státní fond dopravní infrastruktury
a Ministerstvo školství. Pomocí dotace chce město
Hoštka docílit rekonstrukce a zateplení tělocvičny ZŠ
a MŠ Hoštka. Dále by město chtělo zrealizovat dva
chodníky a to v Lužické ulici a dále dokončit chodník
podél silnice II/261 a napojit tak tento chodník až k cestě
do areálu sportu a pokračovat směrem k nádraží. Dále
město připravuje provedení zvýšení počtu parkovacích
míst v Kochovicích v ulici Bodláková. A v letošním roce
by měla také proběhnout příprava na rekonstrukci lávky
přes vodoteč Obrtku. Také nás určitě v nejbližší době
čeká kompletní projektová dokumentace na rozhlednu
v Hoštce a následné podání žádosti na stavební úřad
o povolení stavby. A zde je na místě připomenout,
že vše nové zůstane pěkné pouze tehdy, pokud se všichni
budeme snažit o to, aby tu pěkné stále zůstávalo a bylo
nám ku prospěchu věci.
Krásný den a krásné jaro!

Ing. Ivo Perna - starosta města

sTRučný ZápIs Ze Zasedání ZasTupITelsTva
MěsTa HošTKa č. 15/2013

Zasedání se konalo v pátek 27. prosince 2013 od 17.00
hodin. Přítomno bylo 13 zastupitelů, dva zastupitelé
byli řádně omluveni. Zasedání zahájil starosta města
Ing. Ivo Perna a pověřil řízením zasedání místostarostu
Ing. Josefa Šenfelda. Po nezbytných formalitách byly
probírány jednotlivé body programu.
Jedním z hlavních bodů zasedání bylo projednání
a schválení rozpočtu města na rok 2014.
Zastupitelstvo města schválilo prodej historických
sklepů na Malé straně a to včetně pozemků nad sklepy.
Do znění kupní smlouvy bude uvedena povinnost nových

vlastníků zchovat a udržovat v dobrém stavu vstupy
do sklepů. Do kupní smlouvy bude vloženo předkupní
právo ve prospěch města.

Na MěÚ Hoštka byla doručena žádost Krajského úřadu
Ústeckého kraje o odkoupení části p.p.č. 2620/7 v k.ú.
Hoštka. Shora uvedený pozemek je pod státní silnicí
II/261 procházející městem Hoštka. Zastupitelstvo
města záměr prodeje schválilo.
Milena Šinfeltová Nováková
- zpravodaj Hoštka

čIsTíRna odpadnícH vod
V současné době probíhají dokončovací práce na čistírně
odpadních vod dle harmonogramu, stavba bude
pravděpodobně dokončena v měsíci dubnu 2014.
Zatím je dokončena betonáž biologické jednotky. Byla
provedena zkouška vodotěsnosti a byly zahájeny práce
na technologické části stavby. Také byl dokončen
podkladní beton objektu hrubého předčištění a byla
provedena zátěžová zkouška podkladních vrstev
hrubého předčištění. Po dokončení stavby bude ČOV
předána do zkušebního provozu.
Aleš Müller DiS.
- stavební technik MěÚ

M aTeřsK á šKola InFoR Muje
V únoru měly děti barevný týden, který se nesl v barvách
žluté, červené, modré a zelené a na konci barevného
týdne v pátek děti oblékly kostýmy a udělaly si maškarní
bál.
Začátkem března se děti z mateřské školky
pojedou podívat s myslivci do kravína na Malešov
na telátka. V pondělí 10. března se předškoláci vypraví
na ekologický program Tajemství ptačího vajíčka
do Litoměřic. Divadlo Koloběžka navštíví školku
s pohádkou Porouchaný robot a další týden s Barevnou
pohádkou. Ve čtvrtek 20. března do školky přijede
fotograf. V březnu půjdeme utopit Smrtku a vyženeme zimu.
V dubnu zahraje Divadlo Koloběžka pohádku Šel
zahradník do zahrady. Děti z oddělení Zajíčků
a Motýlků pojedou vlakem do divadla v Litoměřicích

na pohádku Zatoulané velikonoční vajíčko. Ve čtvrtek
10. dubna od 13 do 17 hodin proběhne zápis
do MŠ Hoštka na školní rok 2014/2015. Ve středu
16. dubna budou děti hledat velikonoční poklad a 23.
dubna předškoláci oslaví Den Země veselými soutěžemi
v ekologickém středisku Sever v Litoměřicích. V úterý
29. dubna přijede Sváťovo dividlo s Pohádkami ovčí
babičky a 30. dubna vyrazí řádit malé čarodějnice po Hoštce.
Ve středu 7. května proběhne odpoledne pro maminky
k svátku matek a 13. května navštíví děti ve školce
Divadlo Koloběžka s Mokrou pohádkou.

soutěže se zúčastnilo 9 měst a obcí z litoměřicka.
Zvítězilo sousední město Štětí, na druhém místě
se umístil náš vánoční strom a třetí příčka s velkým
odstupem patřila Roudnici nad Labem. Každý den
se pilně hlasovalo, ale nakonec nás Štětí o pár hlasů
předběhlo. Děkujeme za vaše hlasy!

Jana Žižková - vedoucí MŠ

Před Vánocemi si pro nás děti ze základní a mateřské
školy připravily příjemné zpestření vánočního času
Akademií. Děti měly připravené pohádky, písničky,
cvičení a hudební programy. Žáci vystupovali dvakrát,
jednou proběhl program dopoledne od 10. hodin
a následně i odpoledne od 17. hodin. Všem se
představení moc vydařilo a určitě si jejich vystoupení
právem zasloužilo velký potlesk, který všichni účinkující
a učitelé sklidili.
Milena Šinfeltová Nováková
- zpravodaj Hoštka

výZva pRo cyKloTuRIsT y
Občanské sdružení Hoštecké děti již několik let pořádá
pravidelně 1x za měsíc výlety pro všechny cyklisty bez
rozdílu věku. Ani v letošním roce tomu nebude jinak,
pokud nám bude přát počasí, vyrazíme již v březnu.
Chceme vám dát možnost podílet se na výběru tras
pro výlety. Svoje návrhy a náměty, popřípadě dotazy
zasílejte na emailové adresy: irenanadvora@centrum.cz,
hostka@hostka.cz nebo volejte Irenu Nádvorníkovou
tel. č. 728 898 723.

Milena Šinfeltová Nováková
- zpravodaj Hoštka

akademie Základní školy a Mateřské školy
v Hoštce
Mikulášská nadílka

V sobotu 7. prosince se děti sešly na mikulášské
zábavě na sále radnice, kterou pořádal Český svaz žen
ve spolupráci s městem Hoštka. Hodně dětí přišlo
v kostýmech čertíků a andělů. Děti soutěžily a tančily
nejen s čerty, ale i s rodiči. Akci moderovala jako již
tradičně ředitelka mateřské školy paní Jana Žižková.
Milena Šinfeltová Nováková
- zpravodaj Hoštka

novoroční výstup

Ve středu 1. ledna 2014 se sešli v Kochovicích účastníci
dalšího, letos již jubilejního desátého výstupu na kopec
Sovici. Tentokrát se na výšlap vydalo spolu s dospělými
i mnoho dětí - dohromady nás bylo 44 lidí a doprovázela
nás i početná psí smečka. Nahoře nechybělo občerstvení,
novoroční přípitky ani tradiční opékání buřtů.
Irena Nádvorníková

soutěž o nejhezčí vánoční strom

Zase po roce byla v Litoměřickém deníku uveřejněna
internetová soutěž o „Nejhezčí vánoční strom“. Této

sTalo se …
vánoční burza

Před Vánocemi se již tradičně konala Burza, tentokrát
s vánoční a zimní tématikou. Opět přibylo více zájemců
o tuto akci a myslím, že většina si odnášela spoustu
hezkých věcí i dobré nálady, která při této akci vždy
panuje. Malá burza proběhla v obřadní síni ještě
v pondělí 2. prosince při rozsvícení vánočního stromu
na náměstí v Hoštce, kde jste mohli zakoupit vánoční
dekorace a vánoční perníčky.
Milena Šinfeltová Nováková
- zpravodaj Hoštka

Zápis do 1. třídy Zš

Ve čtvrtek 30. ledna proběhl v Základní škole Hoštka
zápis budoucích prvňáčků. Na zápis přišlo 41 dětí
s rodiči, zápis ještě není ukončen a prvňáčků bude tedy
pravděpodobně více. Děti přednášely básničky, kreslily
obrázky a předvedly, co všechno už umí. Přejeme
budoucím prvňáčkům, ať se jim ve škole líbí a mají samé
pěkné známky.
Milena Šinfeltová Nováková
- zpravodaj Hoštka

ZpRávy Z neMocnIce
Podřipská nemocnice s poliklinikou v Roudnici nad
Labem začala vydávat zprávy v papírové podobě. Tyto
zprávy by se měly dostat do schránek občanů v regionu.
Jako jediná v kraji provádí roudnická poliklinika
bezbolestné vyšetření žaludku nosem. Pokud máte
zájem dozvědět se více informací o nemocnici, můžete
tak učinit na internetových stránkách nemocnice
- www.pnsp.cz.
Milena Šinfeltová Nováková
- zpravodaj Hoštka

aKTualITy Z MyslIvecKÉHo sdRužení
dRužBa HošTKa

Po nějakém čase jsem byl opět redakcí Zpravodaje
požádán, abych krátce zhodnotil uplynulé období
z pohledu členů mysliveckého sdružení. Při pohledu
zpět, by se mohlo zdát, že v nedávné minulosti
se u hošteckých myslivců nic zvláštního nestalo
a vše probíhá tak jako každý rok. Opak je ale pravdou,
několik zajímavých a dokonce mimořádných událostí
se v minulém období odehrálo. Především v členské
základně. Dva naši dlouholetí členové oslavili významné
životní jubileum 70 let. Byli to pánové Martin Španko
a Vlastimil Nechanický. Rád bych jim ještě jednou touto
cestou popřál mnoho zdraví a osobních i mysliveckých
úspěchů.

A co zajímavého se ještě událo? Opět jsme ve spolupráci
se společností AGRO Hoštka a.s. a městem Hoštka
likvidovali černé skládky. Pro děti z MŠ jsme uspořádali
několik setkání předškolních dětí s myslivci, uspořádali
jsme tři tradiční střelecké závody a to jarní malorážkový
trojboj, v červenci tom byl brokový závod O pohár města
Hoštky a na podzim již sedmý ročník kombinovaného
střeleckého závodu Memoriál Iva Šťastného. Při tom
všem jsme ani nezapomínali na hlavní účel našeho
zájmu, tedy starali jsme se o zvěř a také ji lovili. V dosud
neukončeném mysliveckém roce 2013 - 2014 se nám
podařilo ulovit 35 kusů divočáků, 17 kusů srnčí zvěře
a jednoho muflona. Na podzim jsme opět organizovali
naháňky na černou zvěř, bohužel se nám při nich
podařilo ulovit pouze jeden kus a potvrdilo se nám,
že v době pozdního podzimu se již černá zvěř spíše
zdržuje ve větších lesních komplexech, ne tedy v naší
honitbě. Tento neúspěch nás však příliš nermoutil,
naháňky se alespoň staly vítanou příležitostí pro setkání
našich členů i kamarádů myslivců z jiných sdružení.
Máme již za sebou i náš tradiční myslivecký ples, který
letos proběhl 11. ledna. V letošním roce se zásadní

změnou v podobě nové kapely a to skupiny Šarm
Mariana Průši z Prahy. Ples byl zpestřen tanečními
vystoupeními skupiny TK Rytmus z Roudnice nad
Labem a byla připravena bohatá tombola. V průběhu
plesu byly reakce návštěvníků v podstatě pozitivní
a tak doufám, že všichni odcházeli domů spokojeni.
Vám všem, kdo jste náš ples navštívili a tím podpořili

lyžovat, a to jen díky náhradní dopravě na Tanvaldském
Špičáku. Děti se dopravovaly vlakem, lyže a výstroj
osobními auty, i soukromými. To vše bylo spojeno s jistě
nemalými organizačními problémy navíc. Mnoho škol
by tuto situaci vyřešilo zrušením lyžařského výcviku,
nebo pěšími túrami po okolí. Hoštecké děti ale lyžovaly.
Náklady na jejich lyžařskou výbavu tak nebyly zbytečné.
Za to patří dík všem, kteří se na tom podíleli.
Rodiče žáků

150. v ýročí založení nejstarší školy
v regionu

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Špindlerova
690, Roudnice n. L. (bývalá zemědělka), srdečně zve
své absolventy, zaměstnance i širokou veřejnost
na oslavy 150. výročí svého založení, které se uskuteční
27. a 28. června 2014 v areálu školy od 10.00 - 18.00 hodin.
naši činnost, bych ještě jednou rád poděkoval a za MS
Hoštka bych rád řekl, že se na Vás budeme opět těšit na
dalším mysliveckém plese v příštím roce.
Bc. Tomáš Perna

MATRIKA
V posledním zimním měsíci únoru oslavili své
narozeniny tito občané - paní Milada Nováková
z Kochovic 83 let, paní Miloslava Tarabová z Malešova
81 let a pan Josef Malimánek z Kochovic 70 let.
V březnu oslaví svá jubilea pan Viktor Weikert z Hoštky
84 let a pan Miloslav Vávra z Kochovic 75 let.

V dubnu budou slavit tito občané - pan Jaroslav Smetana
z Hoštky 92 let, paní Jana Riemerová z Hoštky 88 let,
paní Jana Vránová z Kochovic 84 let, pan Josef Paleček
z Kochovic 82 let, pan Jiří Hanč z Hoštky 82 let, pan
Jiří Sluka z Hoštky 80 let a paní Jana Pirunčíková
z Hoštky 70 let.
V měsíci lásky květnu oslaví svá výročí pan Josef Abrt
z Kochovic 90 let, pan Stanislav Novák z Kochovic
89 let, paní Marie Machová z Hoštky 88 let, paní Nina
Bilijenková z Kochovic 85 let, pan Vlastimil Šotola
z Velešic 83 let, paní Vlastimila Eichlerová
z Kochovic 75 let, paní Alena Bendová z Kochovic
70 let a paní Květuše Vávrová z Kochovic 70 let.

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí!

poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat vedení ZŠ
Hoštka za organizaci lyžařského výcviku v lednu 2014.
Přes nepříznivé sněhové podmínky ve Smržovce, kam
děti odjely, nebyl vůbec žádný sníh, přesto mohly

Kalendář akcí
březen - Dětský maškarní bál - Český svaz žen - sál radnice Hoštka od 15.00 hod.
8. 3. Zájezd na lyže - OS Hoštecké děti
7. 3. bowlingový turnaj žáků o putovní pohár firmy Chvalis
15. 3. Hasičský ples - sál radnice
22. 3. Sokol Hoštka - Dušníky - dospělí III.tř. sk. A od 15.00 hod.
29. 3. Závod Endurance Hoštka 2014 - Ranč Ježkův mlýn
31. 3. Veřejné zasedání zastupitelstva města Hoštka – 17.00 hod.
4. 4. Sokol Hoštka - Lovečkovice - stará garda - od 17.30 hod.
5. 4. Sokol Hoštka - Budyně - starší žáci II. tř. sk. B - od 10.00 hod.
5. 4. Sokol Hoštka - Radouň - dospělí III.tř. sk. A od 16.30 hod.
6. 4. Sokol Hoštka - Vědomice - dorost II. tř. sk. B od 10.00 hod.
12. 4. Sokol Hoštka - Bechlín - starší žáci II. tř. sk. B - od 10.00 hod.
12. 4. Sokol Hoštka - Lounky - dospělí III.tř. sk. A od 16.30 hod.
13. 4. Sokol Hoštka - Budyně - dorost II. tř. sk. B od 10.00 hod.
18. 4. Sokol Hoštka - Sulejovice - stará garda - od 17.00 hod.
20. 4. Velikonoční zajíček - Ranč Ježkův mlýn
20. 4. Sokol Hoštka - mladší a starší přípravka - od 10.00 hod.
20. 4. Velikonoční zábava s kapelou Mošňáci - Motorest Hoštka
26. 4. Sokol Hoštka - Bezděkov - starší žáci II. tř. sk. B - od 10.00 hod.
26. 4. Sokol Hoštka - Kleneč - dospělí III.tř. sk. A od 17.00 hod.
27. 4. Sokol Hoštka - Bezděkov - dorost II. tř. sk. B od 10.00 hod.
2. 5. Sokol Hoštka - Velké Žernoseky - stará garda - od 17.00 hod.
4. 5. Sokol Hoštka - starší přípravka - od 10.00 hod.
10. 5. Sokol Hoštka - Mšené lázně - starší žáci II. tř. sk. B - od 10.00 hod.
10. 5. Sokol Hoštka - Bechlín - dospělí III.tř. sk. A od 17.00 hod.
11. 5. Sokol Hoštka - Libochovice B - dorost II. tř. sk. B od 10.00 hod.
17. 5. Sokol Hoštka - mladší přípravka - od 10.00 hod.
17. 5. Hobby rodeo, večer zábava na ranči - Ranč ježkův mlýn
23. 5. Sokol Hoštka - Lovosice RM - stará garda - od 17.00 hod.
24. 5. Sokol Hoštka - Bříza - dospělí III.tř. sk. A od 17.00 hod.
25. 5. Sokol Hoštka - Podlusky - dorost II. tř. sk. B od 10.00 hod.
28. 5. ZŠ Hoštka - Český ráj s rafty
7. 6. Sokol Hoštka - Předonín B - dospělí III.tř. sk. A od 17.00 hod.
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