SloVo StaRoSt Y
Vážení spoluobčané,

Listopadové ustavující zasedání Zastupitelstva města
je za námi. Průběh zasedání, především před volbou
starosty a místostarosty, byl poněkud bouřlivý. Byla zde
patrná snaha ze strany KSČM zpochybnit kandidáty
na starostu a místostarostu. Zazněly zde také pomluvy
na adresu paní Podpěrové. Pouze krátké vysvětlení
na závěr. Paní Podpěrová již nechtěla v těchto volbách
kandidovat a byl jsem to já, kdo jí vyzval ke kandidatuře
a práci ve volebním týmu občanského sdružení Společná
budoucnost, protože si velice vážím její práce pro obec
a zkušeností. Další volby členů rady města předsedů
a členů finančního a kontrolního výboru byly již poklidné.
Velice mě mrzí, že ing. Perna po zvolení do Rady města
z této odstoupil. Protistranám jsme také nabídli předsedu
kontrolního výboru, což je zcela logické, ale toto místo
bylo také odmítnuto. Protistrany se spokojily pouze se
dvěma členy tohoto výboru. Celý záznam zasedání je
dostupný na YouTube a bude také na webových stránkách
města.

Vážení spoluobčané, volby jsou za námi a život jde dál.
Zaměstnanci Městského úřadu jsou velice zkušení
a úřad je zcela k dispozici Vám spoluobčanům, tak jako
tomu bylo doposud. Jako starosta města budu v plném
nasazení od 1. prosince. Musím ještě předat svojí funkci
v Mondi, případně se podílet na výběru mého nástupce.
Rovněž Rada města již zahájila svojí činnost, a protože se
kvapem blíží konec roku, musíme urychleně řešit některé
záležitosti související s rozpočtem a určením priorit pro
rok 2015. Chtěl bych Vás tímto ubezpečit, že nechystáme
žádnou revoluci ani teror, tak jak jsem již zaslechl.
Chceme a budeme pracovat v zájmu města a jeho občanů,
jak jsme slavnostně slíbili. Budeme pokračovat v rozvoji
města a městských částí, více se zaměříme na kulturu
a společenský život a pevně věřím, že se nám podaří dva
tábory, které byly patrné na ustavujícím zasedání, sblížit.
Rovněž budeme využívat náměty Vás spoluobčanů při
řešení místních záležitostí a uvítáme každého, kdo může
svojí snahou a znalostmi přispět k lepšímu prostředí
a atmosféře v obci. Vážení spoluobčané, čekají nás čtyři
roky práce a my zvolení zastupitelé volebních stran
Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst a občanské
sdružení nezávislých kandidátů Společná budoucnost se
budeme snažit maximálně splnit naše volební programy
a nezklamat vaší důvěru.

Vážení spoluobčané, do konce roku nám zbývá již pouhý
měsíc a začíná advent. Je to období plné úklidu, shánění
dárků a pečení cukroví. Především pro naše ženy, manželky,
matky a dcery, je to hektické období, které by mělo být
na konci adventu vykoupeno vánoční pohodou. Proto mi
dovolte popřát Vám šťastné a veselé svátky vánoční, nějaký
ten vysněný dárek pod stromeček a do nového roku 2015
hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů.
Milan Konfršt, starosta města Hoštky
UStaVUJÍCÍ ZaSEDáNÍ ZaStUPItElStVa
MĚSta HoŠtKa

Zasedání bylo zahájeno v 18 hodin dne 11. 11. 2014.
Starosta Ing. Ivo Perna přivítal přítomné a poděkoval
zastupitelstvu, zaměstnancům úřadu i občanům města
a všech místních částí za spolupráci v uplynulých čtyřech
letech. Po nezbytných formalitách se projednávaly
jednotlivé body programu ustavujícího zasedání
zastupitelstva města.

Novými zastupiteli, kteří složili slib na další čtyři roky
jsou: Jiřina Bláhová, Zdeněk Buřil, Ing.Vladimír Drož,
Milan Chvalina, Milan Konfršt, Anna Kučeráková, Irena
Nádvorníková, Ing. Ivo Perna, Bc. Tomáš Perna, Anna
Podpěrová, Mgr. Radovan Rieger, Ing. Josef Šenfeld,
Martin Španko, Vlastimil Valeš a Zdeněk Voldřich.
Starostou města byl zvolen pan Milan Konfršt,
místostarostou Mgr. Radovan Rieger.

Milena Šinfeltová Nováková - zpravodaj města

ZŠ a MŠ INFoRMUJE

Mateřská škola

1. prosince se sejdeme s obyvateli Hoštky u stromu na
náměstí a zazpíváme koledy. Na zpěv budeme naladěni,
protože dopoledne proběhne ve školce mikulášský hudební
pořad. Mikulášskou nadílku zorganizujeme s pomocí žáků
9. třídy 5. prosince. Pak už nazdobit stromeček a pozvat 16.
prosince na vánoční posezení rodiče. Samozřejmě nebudou
chybět koledy a vánoční cukroví. Čekání na vánoce nám
před vánočními prázdninami zpříjemní divadlo Koloběžka
s pohádkou, Jak čerti pekli vánoční cukroví. Ve školce se
všichni sejdeme opět v pondělí 5. ledna 2015. To už se
budeme těšit na sníh a zimní olympiádu. Trochu smutný
únor si zpestříme barevným týdnem a hlavně karnevalem.
Budeme držet palce, aby letošní zima byla krásně bílá.
Jana Žižková - vedoucí MŠ

Stalo se …
MC Mája

Ve čtvrtek 9. října mateřské centrum pořádalo drakiádu na
fotbalovém hřišti v Hoštce. Přihlásilo se 15 dětí se svými
draky. Soutěžilo se o nejhezčího draka, o nejhezčího
ručně vyrobeného draka. V disciplíně létání se na 3. místě
umístila Zuzanka Havlová, na 2. místě Julinka Šinfeltová
a 1. místo obsadil Vratík Šinfelt.

ZE SDRUŽENÍ
TJ Sokol Hoštka představuje přípravku

Vítání občánků

V neděli 19. října se na radnici uskutečnilo vítání
občánků do života, svým krátkým proslovem je
přivítal místostarosta Hoštky Josef Šenfeld a popřál
dětem i rodičům mnoho zdraví a štěstí. Za svaz žen se
k přání připojila Stanislava Pernová a maminky s dětmi
obdarovala malou pozorností. S písničkami a říkankami
vystoupily děti z mateřské školy pod vedením paní učitelek
Jany Žižkové a Růženy Konečné. Přivítáni byli tito
občánci – Jiří Legner, Jiří Ludvík, Viktorie Kosáková, Eva
Havlová, Lukáš Filák, Patrik Bláha, Jan Slanař, Matyáš
Maňas, Martin Šaraj, Lea Šponiarová, Petra Opolzerová.
Milena Šinfeltová Nováková - zpravodaj města

Den otevřených dveří

V pátek 24. října proběhl v Základní a Mateřské škole
den otevřených dveří. Mohli jsme si projít prostory školy,
školky i nově zrekonstruovanou tělocvičnu. V učebně
byla připravena literární soutěž a v dalších učebnách jsme
si mohli vyzkoušet
znalosti z anatomie
a přírodopisu. Hrou
na
kytaru
nám
prohlídku zpříjemnil
hudební
kroužek,
také jsme mohli
obdivovat keramický
kroužek,
kroužek
vaření a další. Děti si
zatančily na karnevale
a v družině si ozdobily
perníčky.

Motokros

V sobotu 1. listopadu proběhlo na motokrosové dráze na
Malešově ukončení motokrosové sezony 2014. Závodilo
se zde v osmi kategoriích. Závodníci i diváci si tuto akci
pěkně užili.
Milena Šinfeltová Nováková – zpravodaj Hoštka

Malé ohlédnutí za uplynulou sezonou naší fotbalové
přípravky. V jarní sezóně odehrály dohrávku podzimní
sezóny pohár mladších přípravek, kde jsme skončili
v celkovém pořadí na pěkném 8. místě. Starší přípravka
odehrála pohár starších přípravek, kde se umístily
v celkovém pořadí na 7. místě. V první řadě bych chtěl
zmínit, že naši malí fotbalisté se utkali 14. června na
E. ON Junior Cupu 2014 v Ústí nad Labem. Turnaj
v Ústí nad Labem navštívil i ligový hráč FK Teplice Milan
Matula. E. ON Junior Cup hrálo celkem 18. týmů jako
jsou například SK Kladno, FC Slovan Liberec, Arsenal
Česká Lípa, FK Ústí nad Labem. Po celý den probíhaly
doprovodné akce a soutěže, proto si hráči celý den skvěle
užili. Na konci dne při vyhlášení každý z hráčů dostal
upomínkové tašky a fotbalový míč. Z mého pohledu to byla
velká zkušenost i přínos pro naše malé fotbalisty. Následující
akcí, kterou trenéři zakončili jarní část sezony byla tzv.
dokopná. Proběhla celá řada her a soutěží jako je například:
Hoštecký Boyard, lyžování na pet. lahvích, přenášení vody
v gumovkách. Žáčci si zahráli fotbal proti maminkám.
Souboj byl naprosto vyrovnaný. Celý den přálo pěkné
počasí, proto si dokopnou užili a na závěr si každý opekl
buřta. Po letních prázdninách byla zahájena podzimní
část sezóny, kde se odehrála okresní liga přípravek,
a následoval okresní pohár přípravek. V okresní lize
mladší přípravka skončila na 2. místě a starší na 3. místě.
V poháru mladší na 3. místě a starší na 4. místě. Touto
cestou bych chtěl oběma týmům poděkovat za jejich
nasazení a odvedené výkony a hlavně za reprezentaci města
Hoštky. Také děkuji všem rodičům, kteří se spolupodílejí
na aktivitách mladší a starší přípravky. Zároveň bych při
této příležitosti chtěl informovat rodiče dětí, které mají
zájem se stát členy našich týmů přípravek, že neustále
probíhá nábor malých fotbalistů. Veškeré informace
o fotbalové přípravce naleznete na stránkách města
Hoštky nebo na facebookovém profilu TJ. Případně
osobně od obou trenérů přípravek pana Jiřího Jelínka
a Josefa Veselého.
Na závěr největší poděkování patří právě trenérům,
pánům Jiřímu Jelínkovi a Josefovi Veselému za jejich
časově náročnou a obětavou práci s mládeží, kterou dělají
ve svém volném čase a bez nároku na odměnu.
Ing. Josef Šenfeld – předseda TJ Sokol Hoštka

Hoštecké děti

V pátek 24. 10. 2014
uspořádalo sdružení další
ročník své již tradiční akce
– strašidelné stezky. Od
18ti hodin byli zájemci
postupně vypouštěni na trasu
osvícenou dýněmi, na které
na ně čekalo 11 stanovišť
s
duchy,
čarodějnicemi
a jinými strašidly. Nechyběl
třeba ani Hádés-převozník do
podsvětí. Letošního ročníku
se zúčastnil rekordní počet 260 dětí se svým doprovodem.
Konec cesty byl již tradičně na Ranči Osada Ježkův mlýn,
kde nechybělo malé občerstvení a opékání buřtů.

Další akce byla nachystána na poslední den podzimních
prázdnin a to na středu 29. 10. 2014, kdy dva autobusy
s 80ti dětmi vyrazily směr Liberec. Tady byl pro děti
nachystán celodenní program plný legrace a pohody.
Děti postupně v Babylonu navštívily aquapark, IQ park
a lunapark. Celý den jsme si skutečně užili. Děkuji všem
členům našeho sdružení i ostatním dobrovolníkům, kteří
nám pomáhají při těchto akcích ve svém volném čase
a bez nároku na odměnu. Děkuji také městu Hoštka za
poskytnutí finanční podpory. Další akce, které pro Vás
připravujeme, jsou zimní lyžařské zájezdy (termíny budou
v pozvánkách).

Myslivecké sdružení

Dovolte, abych krátce seznámil čtenáře Zpravodaje
s činností hošteckých myslivců v již téměř uplynulém roce
2014.

Naše sdružení se již poněkolikáté věnovalo likvidaci
černých skládek a sběru odpadu podél silnic u našich obcí,
pro Agro Hoštka a.s. jsme sbírali kámen na polích, pro
děti z MŠ jsme uspořádali několik setkání předškolních
dětí s myslivci, dále jsme opět uspořádali dvě střelecké
akce na střelnici v Hoštce a to jarní malorážkový trojboj
a 8. ročník brokového závodu O pohár města Hoštky.
Ve spolupráci s OS Hoštecké děti jsme se podíleli na
pořádání dětského dne na ranči Osada Ježkův mlýn.
I v letošním roce jsme prováděli aplikaci pachových
ohradníků podél vybraných úseků silnic v naší honitbě,
které mají zabránit střetům zvěře s vozidly a především
chránit řidiče. I při pořádání všech těchto akcí jsme
nezapomínali na naše prvořadé úkoly spojené s péčí
o zvěř a to přikrmování, léčení a průběrný lov zvěře.
V letošním roce jsme dosud ulovili 28 divokých prasat,
20 kusů zvěře srnčí a 2 muflonky.

Irena Nádvorníková - předsedkyně OS Hoštecké děti

25. výročí listopadu 89´

V pondělí 17.11.2014 se na náměstí v Hoštce sešlo
asi sedmdesát lidí při příležitosti uplynutí 25ti let
od událostí listopadu 89´. Celou akci zahájila Irena
Nádvorníková, předsedkyně kulturní a sociální komise.
Pár slov přednesl starosta města p.Milan Konfršt
a s krátkým vzpomínáním na události té doby vystoupila
i přímá účastnice p.Anna Podpěrová. Celým podvečerem
provázel svým vystoupením písničkář Rosťa Čurda.
Na závěr celé akce všichni společně zapálili svíčky u sloupu
Nejsvětější trojice. Poděkování patří i m.Biharyovým
a jejich spolupracovníkům za technické zabezpečení celé
akce.
Irena Nádvorníková,
předsedkyně kulturní a sociální komise

Naše MS v letošním roce vypustilo do honitby 40 kusů
zajíců zakoupených za podpory dotace. Vypouštěním
zajíců pomůžeme zlepšit špatnou situaci v níž se celkově
drobná zvěř nachází.

Ve spolupráci s Podřipským sdružením nájemců
honiteb a Ústeckým krajem se naše sdružení zapojilo
do programu podpory chovu králíka divokého. V areálu
společnosti Agro Hoštka a.s. jsme v bývalém teletníku
ve Velešicích vybudovali odchovnu, do které jsme
umístili divoké králíky, dovezené ze Španělska. Tamní
zvěř by totiž měla být imunní vůči chorobám, které
v minulosti zapříčinily úplné vymizení této kdysi hojné

zvěře z naší honitby. Až se nám podaří zvěř namnožit,
budou mladí jedinci vypouštění v průběhu příštích let do
volné přírody.

Na podzim jsme opět organizovali naháňky na černou
zvěř, na dvou již uskutečněných akcích se nám podařilo
ulovit 5 kusů divočáků.
Na závěr dovolte, abych čtenáře Zpravodaje pozval na
tradiční Myslivecký ples. Ten se uskuteční 10. ledna
2015. Hudební doprovod obstará jako loni skupina Šarm
Mariana Průši z Prahy. Na účastníky čeká již tradičně
bohatá tombola.
Tomáš Perna

Aktivity v MC Mája

Vážené maminky, ráda bych vás pozvala na beseduworkshop: Vánoční pečení s Herou, které se uskuteční
v MC Mája Hoštka ve středu 3. 12. 2014 od 16. Hodin.
Přineste své recepty či hotové cukroví a za odměnu
dostanete recept od Hery nebo přímo Heru. Vydařené
cukroví (upečené z Hery) vyfotíme a pošleme do soutěže.
Své dětičky vezměte klidně s sebou. Těším se na vás!
Kamila Marešová, MC Mája, www.osmaja.euweb.cz
Cvičení s Májou probíhá v tělocvičně ZŠ každé úterý
od 16.00 hodin, vstupné 20,-Kč.

Český kynologický svaz – ZKO Hoštka 775
– aktuality, shrnutí roku 2014

Vážení spoluobčané, naše činnost pokračuje dále. Pro rok
2014(leden) bylo přihlášeno oficiálně do ČKS 17 členů.
Během roku se zájem zvýšil o dalších 7 členů. Za mé
funkční období na místě předsedy se klub ustálil a rozdělil
na dvě logické skupiny.
1. aktivní zájem o kynologii, zkoušky a dodržování všech
pravidel ČKS. K dnešnímu dni je 15 aktivních členů.

2. aktivní zájem o výcvik psa – krátkodobé či dlouhodobé
pravidelné návštěvy cvičiště.

Během roku 2013 a 2014 se nám podařilo oslovit
a zaujmout zájemce různého věku a hlavně pohlaví (stejný
počet žen a mužů), což tvoří příjemnou atmosféru klubu.
Navíc jsme otevřeni i přítomnosti dětí a jiných členů
rodiny (s dodržováním bezpečnostních pravidel), takže
tím oslovujeme i nové možné zájemce do budoucnosti
a případnou podporu závodů pro mládež.
V červnu 2014 nás navštívila celá Mateřská škola Hoštka
přímo na cvičišti, kde byl pro děti připraven vzdělávací
a zábavný program samotného výcviku s aktivní účastí
dětí rozdělených do skupin. Bylo zajištěno občerstvení a
dárky pro děti.

Dále jsme byli pozváni na Dětský den ve Vrbici, Vrutici a do
Polep na den Hasičských slavností, kde jsme prezentovali
naši činnost a město Hoštka.
Na základě dohody s městem jsme na naše náklady
zviditelnili přístup k cvičišti orientačními tabulemi v ulici
Hřbitovní, kde je cvičiště umístěno. V průběhu roku 2014
se díky Sandře Vanišové a Rudovi Janovskému zvelebila
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

pobočka cvičiště Vrutice, která spadá pod organizaci
Hoštka a tím rozšiřuje působnost našeho místního klubu.

Připomínám, že naše organizace je nezisková a samotnou
činnost a vybavenost se snažíme řešit povinnými (500
Kč/ rok včetně poplatku ČKS) a dobrovolnými příspěvky
členů. Tímto bych ráda poděkovala Městu Hoštka za
sponzorský příspěvek, který byl schválen Radou města
v říjnu. Byly nakoupeny speciální výcvikové stany obrany,
tak aby mohly být používány při veřejných vystoupeních
našeho klubu + běžné drobné pomůcky pro výcvik psů.

Věřím, že v roce 2015 bude nadále stoupat zájem ze strany
občanů Hoštky a okolí. Doufáme, že do budoucna bude
výcvik psů zahájen na novém pozemku (který byl minulým
zastupitelstvem schválen pro změnu územního plánu
pro činnost kynologie) a to s kvalitnějším zázemím, tak
abychom mohli dosáhnout našeho dalšího cíle – pořádat
závody a zkoušky přímo v Hoštce.
Minimálně každou neděli od 9:00 do 11:30 je každý vítán
v ulici Hřbitovní na našem cvičišti. Více informací na
stránkách klubu www.kynologiehostka.euweb.cz
Touto cestou děkuji všem aktivním členům svazu za
ochotu a prezentaci klubu a Hoštky.

Vendula Bláhová DiS. - předseda

MATRIKA
Aktivity v MC Mája

V prosinci slaví svá jubilea tito občané - pan Antonín
Tengler z Hoštky 84 let, pan Josef Slanař z Hoštky
85 let, Paní Ludmila Vorlíčková z Hoštky 94 let, pan
Jaroslav Vlasák z Kochovic 80 let, pan Josef Novák
z Kochovic 75 let, paní Matilda Kulhánková z Hoštky
81 let, paní Adela Soukupová z Kochovic 80 let, pan
Arnošt Svatoš z Hoštky 84 let.
Po novém roce v měsíci lednu oslaví své narozeniny tito
občané - paní Hana Srbová z Hoštky 84 let, paní Pavla
Špačková z Hoštky 81 let, pan Josef Katrenčík z Kochovic
82 let, pan Josef Stejskal z Kochovic 90 let a paní Libuše
Pirunčíková z Hoštky 70 let.
V měsíci únoru slaví - paní Milada Nováková z Kochovic
84 let, paní Miloslava Tarabová z Malešova 81 let a pan
Jiří Stuchlý z Hoštky 70 let.
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí
a životního elánu!

Kalendář akcí
1. 12. Rozsvícení vánočního stromu - od 18.00 hodin - náměstí v Hoštce
1. – 3. 12. Zimní burza – Sál radnice města – Svaz žen
2. 12. Mikulášská nadílka od 16.00 hodin tělocvična ZŠ – MC Mája
7. 12. Mikulášská nadílka - Sál Radnice od 15.00 hodin – Svaz žen
19. 12. 2014 – Lyžařský zájezd Obří sud u Liberce - ZŚ a MŠ Hoštka
		
a OS Hoštecké děti
21. 12. 2014 - 5. 1. 2015 - Vánoční prázdniny - ZŠ a MŠ Hoštka
1. 1. Novoroční výstup na Sovici – 13:00 sraz v Kochovicích u lípy
1. 1. Novoroční ohňostroj, novoroční přípitek pro malé i velké
– 18:00 náměstí v Hoštce
10. 1. Myslivecký ples – MS Hoštka
24. 1. Lyžařský zájezd Rokytnice n. J. – ZŠ a MŠ Hoštka a OS Hoštecké děti
14. 2. 2015 - Školní ples - ZŠ Hoštka
21. 2. Lyžařský zájezd Klínovec – ZŠ a MŠ Hoštka a OS Hoštecké děti
2. 3. - 8. 3. - Jarní prázdniny - ZŠ Hoštka

