SLOVO STAROST Y
Vážení občané,
léto pomalu končí a zanedlouho začne pro naše děti
nový školní rok. A stejně jako se roční období opakují
a střídají a léto zakrátko nahradí podzim, končí naše
volební období. Po volbách 10. a 11. října t.r. a po
ustavujícím zasedání nového zastupitelstva začne
opět čtyřleté období pro nové vedení radnice. Proto
Vám, vážení občané, chci touto cestou poděkovat za
čtyřletou spolupráci, kdy jsme se setkávali nejen při
čtení takovýchto řádků v našich zpravodajích, ale i při
řešení každodenních trampot v celé řadě oblastí života
v našem městě. Jestli jsme našli vždy to správné řešení,
už nechám na Vašem uvážení a posouzení. Domnívám
se, že se situace ve městě zklidnila a výsledkem tak byl
náš společný spokojený život. Život v našem zajímavém
a krásném městě. Musím na tomto místě opět
zdůraznit, že bez opravdové a poctivé spolupráce všech
mých kolegů v zastupitelstvu, v radě a všech komisích
i pracovníků MěÚ by však toto hodnocení nebylo tak
kladné. Přeji všem jen to dobré a ještě lepší, stálé zdraví,
školákům dobré vykročení do nového školního roku
a nám dospělým pak šťastnou ruku při volbách.
Ing. Ivo Perna - starosta města Hoštky
STRUČNÝ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA HOŠTKA Č. 17/2014

Zasedání se konalo 30. 6. 2014. Přítomno bylo 11
zastupitelů. Po nezbytných formalitách a kontrole
usnesení zastupitelstva města č. 15/2014 a č. 16/2014
se dále řešily tyto body:
Schválení smlouvy o spolupráci mezi městem Hoštka
a MAS Podřipsko pro stavbu cyklostezky (Vyhlídka
– Labe, Brzánky) – nové znění. MAS Podřipsko
realizuje stavbu „Úprava povrchu komunikace“ a na
základě souhlasu s provedením stavby realizuje stavbu
„Oprava stezky pro pěší Hoštka – Brzánky na pozemku
číslo 2478/2 v k.ú. Hoštka, jakož i další stavby, práce

a jiná plnění, to vše v rámci projektu s názvem Polabskými
stezkami za vínem a poznáním, registrovaným Státním
zemědělským intervenčním fondem. Město jakožto
člen žadatele, na jehož území stavba vzniká, se zavazuje
žadateli uhradit část nákladů stavby ve výši 82.833,Kč, jež vzniknou MAS při realizaci stavby. Město se
dále zavazuje poskytnout MAS peněžitou zápůjčku ve
výši 745.500,-Kč, a to za účelem financování nákladů
spojených s realizací projektu krytých dotací. Zápůjčka
nebude s ohledem na vzájemné postavení smluvních
stran a předmět financování úročena. ZM schválilo
nové znění Smlouvy o spolupráci mezi městem Hoštka
a Místní akční skupinou Podřipsko.
ZM schválilo znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí
investiční dotace č. 14/SML0432 na nový Územní
plán Hoštka ve výši 200.000,- Kč od Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
Pan starosta informoval, že nedávno přijaté zásady
pro promíjení poplatků z prodlení nesplnily očekávání
a spíše rozhodování komplikovaly. Po zrušení těchto
zásad bude postupováno podle zákona a každý případ
bude posouzen individuálně. ZM tyto zásady zrušilo.
Milena Šinfeltová Nováková - Zpravodaj Hoštka

KOMUNÁLNÍ VOLBY
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční v pátek 10.
října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 11. října
2014 od 8.00 do 14.00. V Hoštce v budově městského
úřadu. Hlasovací lístky najdete ve svých poštovních
schránkách nejpozději 7.10.2014. Pokud se tak nestane,
budou k dispozici přímo ve volební místnosti.

ZMĚNA VÝVOZU SBĚRNÝCH NÁDOB
Od října začíná platit pro obce Velešice a Malešov zimní
odvoz popelnic tzn., že popelnice se zelenou a černou
nálepkou budou odváženy každý týden. Odvoz 1x
do měsíce (žlutá nálepka) bude v tyto dny-1. 10., 29. 10.,
26. 11., 24. 12.

STALO SE …
Pouť ve Velešicích
V sobotu 14. června 2014 se v kostele Sv. Antonína
Paduánského ve Velešicích opět otevřely dveře
návštěvníkům. Po mši, následovalo požehnání pana
faráře všem, kteří na tuto jedinečnou akci přijeli na
kolech, nebo motorkách. Nechyběly zde pouťové koláče,
které upekly místní ženy. Pohoštění bylo výborné, proto
neváhejte a přijďte nás navštívit příští rok a prohlédnout
si kostel, určitě to za to stojí.

Střelecké závody
Začátkem července na střelnici v Hoštce proběhly
střelecké závody Mysliveckého sdružení Družba
Hoštka. Závody byly ve střelbě z malorážky. Střílelo se
3x10 ran na terč liška, srnec a kňour. Střelecké závody
se vydařily a všichni si tyto již tradiční závody užili.

Westernový den

Více informací najdete na www.osmaja.euweb.cz

Pouť v kostelíku Nanebevzetí Panny Marie

Budeme se těšit na viděnou!!!
MC Mája

Slavíme každý rok 3 pouti, začíná se v červnu ve
Velešicích u sv. Antonína a končí se v listopadu
u sv. Otmara. V srpnu je pouť v kostelíku P. Marie
a ta letošní byla opravdu výjimečná. Byl posvěcen
a instalován nový obraz, do původně nevzhledného

VŠIMLI JSTE SI …
Rekonstrukce tělocvičny na ZŠ a MŠ
Rekonstrukce spočívá v demontáži původního zateplení
budovy a montáži 14 cm tvrzené vaty s omítkou.
V tělocvičně byla demontována podlaha a to včetně
roštu, na kterém byla podlaha kvůli její pružnosti
osazena. Položena byla nová parketová podlaha se
zateplením a novým roštem. Dále byla provedena nová
výmalba tělocvičny a nově obloženy stěny. Došlo i ke
kompletní výměně dveří a oken. Pro usnadnění větrání
byly na některá okna umístěny motory, které se budou
ovládat na dálku vypínači. V současné době se řeší
nové vybavení tělocvičny za cca 500.000,-Kč (nářadí,
žíněnky, lavičky a další). Kolem tělocvičny je vybudován
nový chodník.
Aleš Müller- stavební technik MěÚ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V MATEŘSKÉM CENTRU MÁJA HOŠTKA

Vážené maminky i tatínkové, rádi bychom Vás pozvali
na den otevřených dveří v MC Mája, který se koná
v pondělí 8.9.2014 od 16ti hodin . Přijďte se s dětmi
podívat, co je u nás v Máje nového, zasoutěžit si
a přihlásit se na aktivity, které pro Vás chystáme na nový
školní rok 2014/2015.
Vstupné je samozřejmě zdarma a pro děti je připraven
program – my, rodiče si dáme společně kafíčko
a poklábosíme. Budeme se těšit na viděnou !!!
Pravidelné aktivity:
Po

19 - 20 Protahování a meditační cvičení
pro dospělé (od 6. 10.)

Út

9 - 12

St

16 - 17 Výtvarná dílna

Čt

15 - 17 Šikovné ručičky

Hraní s Májou

Čt + Pá Volná herna
- volejte na t. č. 605 148 600

MATRIKA
V září oslaví své narozeniny tito občané pan Ludvík
Barták z Kochovic 70 let, pan Jiří Fürst z Kochovic
80 let a pan Vladimír Vacek z Hoštky 70 let.
V měsíci říjnu budou slavit svá jubilea paní Hana Trčková
z Kochovic 70 let, pan Vladimír Fory z Hoštky 75 let,
paní Anna Veselá z Malešova 84 let, paní Jaroslava
Houšková z Kochovic 75 let, paní Ludmila Leinertová
z Kochovic 70 let, paní Marie Chvátalová z Hoštky
84 let, paní Věra Semancová z Hoštky 84 let, paní
Marie Vilímová z Velešic 93 let, paní Jiřina Rousová
z Hoštky 70 let a pan Julius Plančík z Kochovic 83 let.
V podzimním měsíci listopadu si oslaví své výročí paní
Ludmila Řidkošilová z Velešic 70 let.
Přejeme Všem hodně zdraví, štěstí a životního
optimismu do dalších let!
Milena Šinfeltová Nováková - Zpravodaj Hoštka

Sokol Hoštka - Bechlín - Starší žáci II. tř. sk. B
od 10.00 hod.
4. 10.
Sokol Hoštka - Bechlín - Dospělí III. tř. sk. B
od 16.00 hod.
5. 10.
Sokol Hoštka - Bechlín - Dorost II. tř. sk. B
od 10.00 hod.
10. a 11. 10. Volby do zastupitelstva města
11. 10.
Sokol Hoštka - Podlusky - Starší žáci II. tř. sk. B
od 10.00 hod.
17. 10.
Sokol Hoštka - Střížovice - Stará garda od 10.00 hod.
18. 10.
Sokol Hoštka - Mnetěš - Dospělí III. tř. sk. B
od 15.30 hod.
19. 10.
Sokol Hoštka - Podlusky - Dorost II. tř. sk. B
od 10.00 hod.
1. 11.
Sokol Hoštka - Dušníky - Dospělí III. tř. sk. B
od 14.00 hod.
15. 11.
Sokol Hoštka - Liběšice B - Dospělí III. tř. sk. B
od 14.00 hod.

AKTUALIT Y ZE SDRUŽENÍ …
Akce občanského sdružení Hoštecké děti

V sobotu 5. 7. se na Ranči Ježkův mlýn konal další
ročník country festivalu Hoštecký podkovák na kterém
vystoupily kapely Kliďánko, Tučňáci, Taxmeni a další.
Pro diváky bylo jistě zajímavé vystoupení Josefa Pelce show s lasem a bičem, ukázka jízdy na koni v extreme
trailu a přehlídka country tanců, které si diváci mohli i
zatančit.
Milena Šinfeltová Nováková - Zpravodaj Hoštka

4. 10.

výklenku, který zůstal po zazdění starých dveří. Dnes
je toto místo opravené a zdobí je obraz, na kterém je
sv. Anna s děvčátkem – Pannou Marií. Je to kopie díla
významného malíře Bartolomea Estebana Murilla. Jeho
kráse dává vyniknout starobylý, nově zrestaurovaný
barokní rám.
Kostelík je dobře udržovaný, byl krásně uklizený
a vyzdobený spoustou květin. O hudbu se postarali
varhaníci a zpěváci z litoměřické katedrály. Slavnosti
se zúčastnili místní i poutníci z okolních farností. Jako
o správné pouti byli všichni po mši pohoštěni pouťovými
koláči. Všichni si průběh slavnosti pochvalovali a je moc
dobře, že se v Hoštce dbá na všechny sféry občanského
života.
Anna Podpěrová

KALENDÁŘ AKCÍ
1. 9.
12. 9.
13. 9.
14. 9.
28. 9.
29. 9.
3. 10.

Začátek školního roku 2014/2015 ZŠ a MŠ
Sokol Hoštka - Štětí - Stará garda od 17.30 hod.
Sokol Hoštka - Střížovice - Dospělí III. tř. sk. B
od 17.00 hod.
Sokol Hoštka - Budyně - Dorost II. tř. sk. B
od 10.00 hod.
Cyklovýlet - OS Hoštecké děti od 13.00 hodin
Zasedání zastupitelstva města v přízemí
budovy MěÚ v 17:00
Sokol Hoštka - Podlusky - Stará garda od 17.00 hod.

Poslední předprázdninovou akcí našeho sdružení bylo
uspořádání dětského dne. Ten proběhl na ranči Osada
Ježkův mlýn. Za krásného počasí si děti užily her
a soutěží. Jmenujme například hod gumovkou na cíl,
běh na lyžích nebo s koněm, opičí dráha a mnoho
dalších. Děti si mohly vyzkoušet dělání maxi bublin
a každý si také na památku obarvil sádrovou figurku.
Nechyběly ani buřty, limonáda a muzika. Několik
stanovišť se soutěžemi měli také členové Mysliveckého
sdružení Družba Hoštka. U nich se poznávaly stromy,
zvířata a také třeba trofeje ze zvířat. Všem pomocníkům
této zdařilé akce velice děkuji.

Další akcí, kterou jsme v létě pořádali, byl příměstský
tábor našeho sdružení. V týdnu od 18. do 22. srpna se
děti sešly vždy mezi 6. až 8. hodinou a sraz byl v základní
škole. Každý den byl pro děti připraven bohatý program,
při kterém si všichni užili mnoho legrace. První den byl
zahajovací a hlavní akcí byla cesta za pokladem. Druhý
den se jelo do pražské ZOO, třetí den děti strávily
na raftech, čtvrtý den navštívily národní muzeum
a pátek byl ve znamení koní. Mimo toho se hrály hry,
velmi oblíbená byla hra „Na molekuly“. Malovalo se,
skládalo, pekly se buřty a mnoho dalšího. Na závěr si
každé z dětí odneslo tričko, které si ozdobilo nástřikem
obrázku. V rámci tábora proběhlo i spaní ve škole, při

SOUTĚŽTE S NÁMI – POZNEJTE
ZASTUPITELE MĚSTA HOŠTKY
Současným zastupitelům města Hoštky končí
v říjnu volební období 2010-2014. My Vám proto
přinášíme zábavný kvíz s jejich fotografiemi z dětství.
K jednotlivým očíslovaným fotografiím přiřaďte správné
písmeno, pod kterým je uvedeno jméno zastupitele.
Foto dodalo 14 zastupitelů.

kterém si děti užily i trochu strachu při cestě potmě za
odměnou. Hlavním organizátorem příměstského tábora
byla Gabriela Hrušková. O děti a jejich program se
v týdnu starali Irena Nádvorníková, Radovan Rieger,
Martina Týcová, Lenka Hujslová, Eliška Fialová,
Markéta Fialová, Zuzana Drožová, Radka Dopaterová
a Monika Fajčáková. Děkujeme i kuchařkám naší školy
a dále městu Hoštka za finanční podporu této akce.

Na podzim plánujeme odpoledne pro seniory a další
ročník již tradiční strašidelné stezky.

Každý účastník soutěže obdrží malý dárek. Pro výherce
je připraven dárkový koš. Vaše tipy – tedy vyplněný
a podepsaný kvízový lístek vhoďte do schránky na
budově MěÚ nebo přineste přímo do kanceláře
v 1. patře.
Soutěž končí dne 26. 9. 2014. Přejeme příjemnou
zábavu.
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V neděli 28. 9. od 13.00 hodin plánujeme další naší
akci - ukončení cyklistické sezony. Trasu cyklovýletu
upřesníme na webu města a v místním rozhlase. Sraz
cyklistů je jako vždy u základní školy v Hoštce.

11

Irena Nádvorníková - předsedkyně ob. sdružení Hoštecké děti
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A) Jiřina Bláhová, B) Petr Müller,
C) Anna Kučeráková, D) Zdeněk Buřil,
E) Irena Nádvorníková, F) Milan Konfršt,
G) Marie Šoltová, H) Milan Chvalina,
I) Bc. Tomáš Perna, J) Anna Podpěrová,
K) Mgr. Radovan Rieger, L) Ing. Ivo Perna,
M) Vlastimil Valeš, N) Ing. Josef Šenfeld

Na fotografii vidíme členy předsednictva občanského
sdružení. Zleva: Markéta Fialová - pokladní, Zuzana
Drožová, Mgr. Radovan Rieger, Eliška Fialová
- místopředseda, Irena Nádvorníková - předseda
Zpravodaj vydává Městský úřad Hoštka.
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MěÚ Hoštka, nám. Svobody 2, 411 72 Hoštka
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