SLOVO STAROST Y
Vážení občané,
v měsíci květnu došlo k předání naší čistírny odpadních
vod po její úplné rekonstrukci na zkušební dobu
jednoho roku provozovateli Severočeským vodovodům
a kanalizacím Litoměřice. Předání se zúčastnili zástupci
investora Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice,
zástupce provozovatele SČVaK Litoměřice, zástupci
města Hoštka a zástupce sdružení SWIETELSKY–
K&K – ČOV Hoštka, které je zhotovitelem stavby.
Ve čtvrtek 5.6.2014 ve 14:30 proběhne exkurze v nově
zrekonstruované ČOV.
V rámci pokračující rekonstrukce chodníků došlo
k obnově chodníku v blízkosti ZŠ a MŠ v Hoštce.
I nadále probíhá obnova a čištění dešťové kanalizace
v Hoštce. Tentokrát je to vidět v lokalitě náměstí
– Náměstí svobody. Ještě před prázdninami by mělo
dojít k poslednímu kroku v obnově naší školy a to
objektu tělocvičny. Dojde k jejímu zateplení, výměně
oken a rovněž k výměně podlahy a to tak, aby nový
školní rok mohl být zahájen i v nové tělocvičně. Snahou
radnice bude i ve druhé polovině roku provést parkovací
úpravy v oblasti Bodlákové ulice.
Ing. Ivo Perna - starosta města Hoštky
STRUČNÝ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA HOŠTKA Č. 16/2014

Zasedání se konalo v pondělí 31. 3. 2014. Přítomno bylo
13 zastupitelů. Starosta Ing. Ivo Perna všechny přivítal
a zahájil zasedání. Řízením jednání pověřil místostarostu
města Ing. Josefa Šenfelda. Po vyřízení všech povinných
úvodních formalit přišly na řadu jednotlivé body
programu.
Starosta informoval zastupitele i zúčastněné občany
o aktuálním plnění rozpočtu města za rok 2014
a zastupitelé schválili některé navržené změny rozpočtu
formou rozpočtových opatření. V programu jednání
následovaly změny majetku města, se kterými zastupitele
seznámil stavební technik Aleš Müller. Jednalo se
o odkoupení pozemků od firmy Lindův dvůr a.s.
a AB Consult Czech s.r.o. v k.ú. Kochovice. Na základě

usnesení č. 5.3 ZM 13/2013 bylo jednáno o směně
pozemků pro realizaci zeleně podél tzv. “Křížové cesty“
z Kochovic k Labským vinicím. Prodej všech pozemků
byl uskutečněn za cenu 12,-kč/m2. Zastupitelstvo města
tento prodej odsouhlasilo.
Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o spolupráci
mezi městem Hoštka a Místní akční skupinou
Podřipsko se sídlem v Roudnici n. L. pro stavbu
cyklostezky (Vyhlídka – Labe, Brzánky). Ředitel školy
Mgr. Radovan Rieger přednesl zprávu o ZŠ a MŠ
v Hoštce. ZM schválilo změnu zadání Územního plánu
města Hoštky:
1. Změna plochy okolí domu čp. 106 na Malešově
z využití bydlení na občanskou vybavenost (hasičská
zbrojnice).
2. Změna ploch nemovitostí získaných v dražbě
(ve Hřbitovní ulici), pro sport a rekreaci (kynologické
cvičiště a nebo podobné aktivity).
Milena Šinfeltová Nováková - Zpravodaj Hoštka

KOTLÍKOVÁ DOTACE
Ústecký kraj vyhlásil výzvu k podávání žádostí
o poskytnutí dotace na výměnu kotlů na tuhá paliva
(uhlí, dřevo, pelety…), na výměnu plynových kotlů se
dotace nevztahuje. Žadatelem musí být fyzická osoba
– vlastník rodinného domu, která žádost podá osobně,
nebo prostřednictvím zástupce na podatelnu Krajského
úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. Formulář
žádosti a podrobný postup pro její podání najdete na
webových stránkách krajského úřadu - http://www.krustecky.cz/kotlikova-dotace-2014-5-vyzva-spolecnehoprogramu-na-podporu-v ymeny-kotlu/d-1682623.
Formulář Vám také rádi vytiskneme v kanceláři MěÚ
Hoštka.

LIK V IDACE ODPA DŮ – TEX TIL – ZELENÝ ODPAD

Nově můžete ve skládkovém dvoře odložit použitý
textil. Do kontejneru patří oděv, obuv a přikrývky. Věci
prosím odkládejte čisté a suché, zabalte je do igelitového
pytle nebo tašky. Nepatří sem záclony a koberce.
Kontejnery na zelený odpad budou přistaveny v těchto
termínech: 4. - 7. 7. 2014; 15. 8. - 18. 8. 2014; 26. 9. 29. 9. 2014 a 7. 11. - 10. 11. 2014. Kontejnery budou
umístěny v Kochovicích v Kolonce, u sběrného dvora
v Hoštce a v lokalitě Pod Křížkem. Stanovené termíny
se mohou vlivem klimatických podmínek změnit.
O změnách vás budeme informovat prostřednictvím
místního rozhlasu a na webových stránkách města.

ZŠ A MŠ INFORMUJE

s balonky, tancováním na pěkné písničky a nakonec
došlo i k vyhlášení nejhezčích masek. Rozhodování
nebylo jednoduché, protože všechny děti měly krásné
a veselé masky. Zvítězila maska stonožky a mezi
dalšími oceněnými byla čertice, anděl, beruška
a dokonce i hroznové víno. Všechny děti si odnesly
malou pozornost od Svazu žen, který karneval pořádal.
Velký díky patří paní Janě Žižkové za dlouholetou
organizaci programu těchto akcí.

Velikonoční burza
Ve dnech 17. - 19. března proběhla na sále radnice
velikonoční burza. Mohli jste zde pořídit dekoraci
s velikonoční tématikou, nádherně zdobené perníky,
kterým neodolaly nejen děti, ale i dospělí, také jste si
mohli za symbolické ceny zakoupit dětské jarní a letní
oblečení. Další burza, tentokrát vánoční se uskuteční
první adventní týden.

Mateřská škola
Začátkem června se děti z MŠ setkají s místními kynology
a jejich pejsky na cvičišti. Předškolní děti pojedou
v pátek 6.června na hasičské slavnosti do Litoměřic.
Předškoláci pojedou na ekologický program Severu
a do muzea v Litoměřicích. Z pátku 13.června na sobotu
budou předškoláci nocovat s učitelkami ve školce a takto
netradičně se rozloučí s mateřskou školkou, před svým
nástupem do základní školy . V úterý 17. června přijede
divadlo Koloběžka s pohádkou O zvědavé jitrnici.
Ve čtvrtek 19.6. odpoledne proběhnou závěrečné besídky
všech tříd mateřské školy. Se školním rokem 2013-2014
se rozloučíme v pátek 27. června před základní školou.
Mateřská škola bude v době letních prázdnin uzavřena
od 30. června do 10. srpna. Nejmenší děti se v příštím
školním roce mohou těšit na nové vybavení své třídy.
Školka bude v provozu opět od pondělí 11. srpna.
Jana Žižková

STALO SE …

Tuto akci zpestřily pěkným vystoupením děti
z mateřské školky pod vedením svých učitelek p. Jany
Žižkové a p. Růženy Konečné.

Držitelé pasů mají nárok na slevu při vstupu do 55
kulturních zařízení v Drážďanech, Míšni a v okresu
Saské Švýcarsko/Východní Krušnohoří. Seznam
institucí poskytujících slevu naleznete na internetu
nebo přímo na zadní straně pasu. Cena pasu zůstala
i letos 30 Kč. Zájemci o pas si ho mohou zakoupit
na informačních centrech na území
EEL, sekretariátu EEL v Ústí
nad Labem nebo lze objednat jeho
zaslání poštou. Více informací na
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/
cz/aktuality/kulturni-pas/
Vladimír Lipský - Euroregion Labe

Vítání občánků se účastnili manželé Monika a Jakub
Černých s dcerou Laurou, paní Dominika Valentová
a pan Martin Lochman se synem Vojtěchem, manželé
Barbora a Petr Saskovi se synem Antonínem a manželé
Kateřina a Roman Vašákovi s dcerou Alžbětou.

Turnaj ve vybíjené
Děvčata z 5. třídy základní školy v Hoštce se zúčastnila
oblastní soutěže vybíjené ve Štětí, kde obsadila 1. místo.
V okresním kole, které dívky odehrály v Litoměřicích,
získaly opět 1. místo. Další, tentokrát již krajské kolo
se konalo v Chomutově, kde byla velká konkurence
a děvčata obsadila krásné 4. místo. Na každý zápas

VŠIMLI JSTE SI …
Záchrana kamaráda
Na fotografii jsou žáci - Jan Sinke, Jiří Fibich, Jan
Benda a Jiří Polívka. Těmto chlapcům bylo dne
9. dubna v Základní škole poděkováno a byli odměněni
za záchranu života při zranění jejich kamaráda Šimona
Kaly (též na snímku). Velkou pochvalu si zaslouží
hlavně Honza Sinke, který celou záchrannou akci
organizoval. Na své děti mohou být rodiče hrdí.
Irena Nádvorníková

Čarodějnice na Ranči
Ve středu 30. 4. se na ranči uskutečnilo tradiční pálení
čarodějnic. Štěpánčino divadlo přijelo s pohádkou
Červená Karkulka, děti si zazpívaly s čarodějnicí
a užily si plno her a soutěží. Proběhla i soutěž o nejhezčí
čarodějnici nebo čaroděje. Po dvacáté hodině byla
zapálena vatra. Děti s rodiči si mohly na ohni opéct
buřty. K tanci a poslechu zahrál František Nedvěd ml.

Dětský karneval
je doprovázela paní učitelka Lucie Straková. Za ZŠ
Hoštka v družstvu hrály: Klára Koukalová, Karolína
Hájková, Aneta Šurovská, Tereza Doležalová,
Eliška Šorfová, Kateřina Chudobová, Barbora
Doležalová, Nikola Bauerová, Klára Nevečeřalová
a Aneta Zedková. Děvčata gratulujeme ke krásnému
sportovnímu úspěchu!

Dětský karneval se konal v sobotu 22. března od 15
hodin. Děti příjemně strávily dvě hodiny plné soutěží

Milena Šinfeltová Nováková - Zpravodaj Hoštka

PŘEDSTAVUJEME …
Vítání občánků

Kulturní pas EEL

V neděli 11. května 2014 se konalo v obřadní síni
městského úřadu další vítání občánků.

Také v roce 2014 připravil Euroregion Elbe/Labe
pro české návštěvníky mířící do Saska Kulturní pas.

Lékárna v Hoštce změnila provozní dobu
takto:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

12:00 - 17:00
8:00 - 13:00
zavřeno
12:00 - 17:00
8:00 - 13:00

AKTUALIT Y ZE SDRUŽENÍ …
Příměstský tábor OS Hoštecké děti
a ZŠ Hoštka
Občanské sdružení Hoštecké děti a ZŠ Hoštka
pořádají za finanční podpory města Hoštky svůj první
příměstský tábor. Reagujeme tímto na častý problém

rodičů, jak smysluplně vyplnit volný čas dětí o letních
prázdninách.

Trčka z Kochovic 75 let a Božena Durošková z Hoštky
70 let.

V letošním roce se bude tábor konat v týdnu od 18. 8. do
22. 8. 2014. Příchod dětí bude mezi 6.00 – 8.00 hodinou
a ukončení denního programu v 17.00 hod. v prostorách
ZŠ Hoštka. Cena je stanovena na 150,- Kč na den (2x
svačina, oběd, pitný režim po celý den, vstupy, doprava).
Kapacita je omezena na 40 dětí na den. Můžete přihlásit
své dítě pouze na Vámi vybraný den či na celý pracovní
týden. Přihlášené dítě musí být žákem 1. - 9. třídy ZŠ
Hoštka v aktuálním školním roce 2013/14.

V měsíci červenci si své narozeniny oslaví tito občané
Jindřiška Křičková z Kochovic 81 let, Jaroslav Macek
z Malešova 75 let a Václav Stehno z Kochovic 82 let.

Děti se mohou těšit na hry,
soutěže, sportování, tvořivé
dílny, pobyt v přírodě, jízdu na
raftech. Dále plánujeme výlet
do ZOO Praha, Národního
muzea Praha, návštěvu koupaliště, den strávený
u koní. Rozvržení denních aktivit, informace a přihlášky
najdete stránkách ZŠ Hoštka: www.skola.hostka.cz
během měsíce června. Do 31. července 2014 je nutno
dítě závazně přihlásit a tábor zaplatit.

Přejeme Všem hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let!

Pedagogové a členové sdružení, kteří se na průběhu
tábora budou podílet, budou tak činit bez nároku na
finanční odměnu a v době čerpání své dovolené.

V srpnu budou slavit tito občané Karla Vlková z Hoštky
81 let, Stanislav Eichler z Kochovic 82 let, Zdeňka
Nechanická z Kochovic 70 let, Jiřina Skalská z Velešic
81 let, František Slavíček z Kochovic 75 let, Miroslav
Skalský z Velešic 82 let, Pavel Veselý z Kochovic 75 let
a Vlastimila Kulichová z Hoštky 75 let.

KALENDÁŘ AKCÍ
31. 5.
Dětský den na ranči - Hoštecké děti od 10.00 hod.
m85l855
Sokol Hoštka - Předonín B - dospělí III. tř. od 17.00 hod.
červen
Pouť Velešice - Kostel sv. Antonína
hm85l855
Závěr školního roku na ZŠ a MŠ Hoštka
28. 6.
Prorodeo tour - Ranč Ježkův mlýn
if85l8575gf85n85 MŠ uzavřena
k85m855
Westernový den - Ranč Ježkův mlýn
hl85m855
Paint show - Ranč Ježkův mlýn
gn8575hh85n85 Příměstský tábor - Hoštecké děti a ZŠ Hoštka
hi8575hj85n85 Extremetrail závody - Ranč Ježkův mlýn
1. 9.
Začátek školního roku 2014/2015 ZŠ a MŠ

Těšíme se na Vaše ratolesti a na fajnově strávený týden.
Irena Nádvorníková – Občanské sdružení Hoštecké děti

MATRIKA
V dubnu mimo jiných oslavil své 92.narozeniny nejstarší
muž našeho města pan Jaroslav Smetana, kterému
přišli popřát členové sociální komise I. Nádvorníková
a R. Rieger.

V měsíci červnu budou slavit svá jubilea tito občané
- Alžběta Skružná z Kochovic 91 let, Anna Plančíková
z Kochovic 88 let, Květa Poláková z Hoštky 86 let,
Jarmila Smyčková z Hoštky 85 let, Libuše Matúšková
z Hoštky 81 let, Josef Adamec z Hoštky 75 let, Herbert

POZVÁNKA NA OSLAVU 150. V ÝROČÍ
Srdečně Vás zveme na oslavu založení VOŠ a SOŠ
Roudnice n. L., které proběhne pod záštitou ředitele
školy ve dnech 27. a 28. června 2014 v areálu Vyšší
odborné a Střední odborné školy.
PROGRAM
27. června 2014 - pátek
10:00 – 18:00 - prohlídka školy
11:00 - návštěva hostů ve sborovně školy
12:00 - TK Rytmus – mažoretky, husaři; slavnostní
uvítání ředitelem školy a proslovy hostů
13:00 - přijetí bývalých zaměstnanců (v 1. patře hlavní
budovy)
14:00 - volná zábava, občerstvení (pečené sele, býk,
pivo atd.), - srazy tříd, setkání absolventů, hostů,
současných i bývalých zaměstnanců školy
17:00 - TK Rytmus - mažoretky, husaři
HUDBA
12:00 – 15:00 - Pozdní sběr - dechová hudba
15:00 – 17:00 - Elmex
17:00 – 19:00 - Martin Maxa
19:00 – 21:00 - The Beatles Revival
21:00 – 23:00 - Elmex + překvapení
28. června 2014 - sobota
10:00 – 18:00 - prohlídka školy,
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI !!!!!!!
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