StruČN Ý ZÁpiS Ze ZaSeDÁNÍ ZaStupitelStva
MĚSta HoŠtK a Č. 2/2014

Zasedání Zastupitelstva města Hoštky se konalo v pondělí
29. 12. 2014 od 18.00 hodin v budově městského úřadu.
Přítomno bylo všech 15 členů zastupitelstva. Zasedání
zahájil starosta města Milan Konfršt. Po nezbytných
formalitách bylo zahájeno zasedání. Zastupitelstvo
města mimo jiné schválilo rozpočet města na rok 2015,
dále změny v majetku města – prodeje, zřízení věcného
břemene.
Zastupitelstvo města schválilo zřízení osadního výboru
městské části Malešov ve složení – J. Lochmanová
– předsedkyně, Mgr. J. Klimunda, J. Januška, P. Černý
– členové.

Stalo Se u NÁS …
vánoční burza

V prosinci na sále radnice Český svaz žen Hoštka
uspořadal vánoční burzu. První den probíhal příjem zboží
a prodej zboží, který následoval i další dva dny. Mohli jste
si zde koupit vánoční svícny a dekorace, dále oblečení
na děti a různé další dětské potřeby. Velikonoční burza
proběhne na konci měsíce března 27. - 29. 3. 2015. Těšíme
se na vás!

Zastupitelstvo města schválilo rozšíření zadání územního
plánu Hoštka o plochy pro multifunkční halu, plochy
pro teplovod z bioplynové stanice Malešov a plochy pro
propojovací komunikaci pro pěší a cyklisty do Velešic
podél silnice.
Po projednání celého programu zasedání, následovaly
připomínky občanů:
- A. Thomasovi se nelíbí cena za svoz komunálního
odpadu 650,-Kč/rok.
- A. Podpěrová doporučila sdružit se s někým ze sousedů
a o poplatek se podělit. Tento systém napomáhá
a podporuje třídění odpadu. Další možností je zakoupit
si na MěÚ pytel na odpad.
- J.Rousová – byly by potřeba kontejnery na tříděný odpad
do lokality okolo Agra.

- R. Rieger informoval, že se dají využít kontejnery ve
škole v době jejího otevření, ale zvážíme, zda by se nenašlo
další místo na tříděný odpad.
Na závěr zasedání poděkoval starosta města všem
zastupitelům za diskusi a spoluobčanům za jejich účast.
Všem popřál do nového roku.

MateŘSKÁ ŠKola iNForMuJe
Zápis do Mateřské školy na školní rok 2015/2016 proběhne
ve středu 15. dubna 2015 od 13.00 do 16.00 hodin
v mateřské škole. S sebou vezměte rodný list a očkovací
průkaz dítěte a svůj občanský průkaz.

Komise kulturní a sociální

Ihned po ustavujícím zasedání zastupitelstva města
v listopadu 2014 začala nově pracovat komise kulturní,
která byla sloučena s komisí sociální. Komise pracuje
ve složení : Irena Nádvorníková-předsedkyně, členové
- Mgr. Radovan Rieger, Hana Baková, Milan Konfršt
a Blanka Bihary. Komise se schází dle potřeby, většinou
jednou týdně. Náplní práce komise je průběžné zajištění
gratulací jubilantům a pořádání kulturních akcí pro
veřejnost. V prvních dvou měsících naší činnosti jsme pro
vás připravili:
17. 11. 2014 – vzpomínkové odpoledne k 25. výročí
17. listopadu
1. 12. 2014

– zahájení adventu se slavnostním
rozsvěcením vánočního stromu

- květen – ve spolupráci se ZŠ a MŠ Hoštka chystáme
oslavu 70. výročí od ukončení 2. světové války
Na všechny akce vás srdečně zveme a těšíme se na vás.

Irena Nádvorníková, předsedkyně kulturní a sociální komise

Novoroční výstup na Sovici

1.1.2015 proběhl již 15.ročník tradičního novoročního
výstupu na Sovici. Letošní akce se zúčastnil rekordní
počet - 58 účastníků. Na vrcholu nechybělo pohoštění
z donesených zdrojů, novoroční přípitek a pečení buřtů.

Irena Nádvorníková

Jan Kindl, Jakub Rabyniuk, Matěj Václav, Nela Víšková.
Přejeme mnoho zdraví a štěstí!

Milena Šinfeltová Nováková - zpravodaj Hoštka
Na konci ledna proběhl na základní škole zápis nových
prvňáčků. Zúčastnilo se 27 dětí, které své znalosti
a dovednosti předvedly učitelkám ve 4.třídách základní
školy. Děti také zpívaly písničky a recitovaly básničky.
Rozhodnutí o přijetí pro rodiče a malou odměnu pro děti
si vyzvedli u pana ředitele Mgr. Riegera.

Milena Šinfeltová Nováková - zpravodaj Hoštka

Mateřské centrum Mája

21. 12. 2014 – v kostele sv. Otmara, koncert pro housle
a klavír a společné zapálení 4. adventní svíce
26. 12. 2014 – v kostele sv. Otmara, zpívání koled
u vystaveného betlému
1. 1. 2015 – v 18 hodin proběhl novoroční ohňostroj
spojený s přípitkem jak pro velké, tak
i pro malé
7. 1. 2015 – jsme na radnici přivítali první miminko
roku, kterým je Jindřich Král narozený
1. 1. 2015.
8. 1. 2015 – proběhlo společenské odpoledne pro
seniory. Celé odpoledne a večer hrál pan
František Slavíček, kterému tímto velice
děkuji. Nechyběla ani krátká přednáška
a pohoštění.
16. 1. 2015 – jsme ukončili výtvarnou soutěž pro děti
na téma hoštecký prapor. Všechny děti,
které se zúčastnily, dostaly malou odměnu.

Z plánovaných akcí:

- 4. 4. 2015 proběhne na sále
Radnice Velikonoční zábava se
skupinami Claymore a Rhodesia
– Předprodej vstupenek probíhá
na městském úřadu, cena je 80,-Kč

- 29. 4. 2015 chystáme
odpoledne pro seniory, tentokrát
se skupinou DUO ADAMIS,
známou z TV Šlágr

Prvním miminkem roku 2015 se v našem městě stal
Jindřich Král, narozený 1.1.2015. Jindřicha spolu s rodiči
Terezou Minárikovou a Lukášem Králem přivítal starosta
města Milan Konfršt a Irena Nádvorníková, členka rady
města. Zástupci města předali Jindřichovi pamětní list,
finanční hotovost a drobné dárky. Malý Jindřich se stal
nejen prvním občánkem roku 2015 našeho města, ale také
prvním miminkem celého okresu Litoměřice.

Celý měsíc duben 2015 bude
probíhat prodej dětského oblečení
a hraček v Mateřském centru
Mája Hoštka. Otevřeno je každé
pondělí a středu od 15.00 do 17.00
hodin (přejímka i prodej). Přijďte
se podívat a nakoupit něco, co
vašim dětičkám v šatníku určitě
chybí.

Výtvarná dílna pro děti i dospělé se koná každou středu
v MC Mája.
Šmoulí karneval se koná v úterý 10. 3. 2015 od 16.00
hodin v ZŠ Hoštka. Šmoulí mls pro děti si můžete
zakoupit předem v MC Mája, cena balíčku je 50,-Kč.

Mirka Plassová, předsedkyně MC Mája Hoštka

oznámení

MUDr. Jana Zámečníková oznamuje, že bude čerpat
dovolenou od 9. 3. do 13. 3. 2015. Zastupovat jí bude
MUDr. Ševčíková - Lékařský dům Štětí, Obchodní 686.

MatriKa – JuBilaNti
V prvním jarním měsíci březnu svá jubilea oslaví tito
občané - pan Vlastislav Beran z Kochovic 70 let, pan
Karel Vojtěchovský z Hoštky 75 let a pan Viktor Weikert
z Hoštky 85 let.

vítání občánků

V neděli 18. ledna 2015 bylo přivítáno do života 8 nových
občánků Hoštky. Vítání bylo rozděleno na dvě skupiny.
Slavnostní slovo pronesl starosta města Milan Konfršt.
Rodiče a jejich děti si vyslechli malé kulturní vystoupení
dětí ze školky pod vedením paní ředitelky Jany Žižkové
a paní učitelky Růženy Konečné z MŠ Hoštka. Za svaz
žen předala malé dárečky p. S. Pernová.
Přivítáni byli tito občánci - Alena Balková, František
Drozda, Štěpán Dušánek, Magdaléna Hraničková,

Všem občanům gratulujeme a přejeme pevné zdraví
a hodně štěstí do dalších let!
Milena Šinfeltová Nováková - zpravodaj Hoštka

Zápis do 1. tříd

aKtualit y Ze SDruŽeNÍ …

první miminko roku 2015

Novák z Kochovic 90 let.

V dubnu budou slavit tito občané - pan Josef Paleček
z Kochovic 83 let, paní Růžena Křížová z Kochovic 70 let,
paní Jana Riemerová z Hoštky 89 let, paní Jana Vránová
z Kochovic 85 let, pan Jiří Hanč z Hoštky 83 let, pan
Jaroslav Smetana z Hoštky 93 let a pan Jiří Sluka z Hoštky
81 let.

V květnu své narozeniny oslaví tito občané - pan Jiří Veselý
z Malešova 75 let, pan Čestmír Pirunčík z Hoštky 75 let,
paní Nina Bilijenková z Kochovic 86 let, pan Vlastimil
Šotola z Velešic 84 let, pan Arnošt Thomas z Hoštky
75 let, pan Josef Abrt z Kochovic 91 let a pan Stanislav

KaleNDÁŘ aKCÍ
10. 3.

Šmoulí karneval - tělocvična ZŠ od 16.00 hod.
- MC Mája
12. a 13. 3. Bowlingový turnaj žáků o putovní pohár
21. 3.
Sokol Hoštka - Kleneč - dospělí III. třída sk. B
od 15.00 hod.
21. 3.
Hasičský ples - sál radnice od 20.00 hod.
27. - 29. 3. Velikonoční burza – sál radnice Hoštka - Český
svaz žen
30. 3.
18.00 hod. zasedání zastupitelstva
2. - 3. 4.
Velikonoční prázdniny ZŠ (MŠ v provozu)
4. 4.
Sokol Hoštka - Straškov - starší žáci II. třída sk. B
od 10.00 hod.
1. 4. - 30. 4. Burza v MC Mája
4. 4.
Velikonoční zábava – sál Radnice Hoštka
– CLAYMORE, RHODESIA
4. 4.
Sokol Hoštka - Lounky - dospělí III. třída sk. B
od 16.30 hod.
5. 4.
Sokol Hoštka - Straškov - dorost II. třída sk. B
od 10.00 hod.
10. 4.
Sokol Hoštka - Libochovice - stará garda
od 17.00 hod.
18. 4.
Sokol Hoštka - Polepy - starší žáci II. třída sk. B
od 10.00 hod.
18. 4.
Sokol Hoštka - Vědomice - dospělí III. třída
sk. B od 17.00 hod.
19. 4.
Sokol Hoštka - Vědomice - dorost II. třída sk. B
od 10.00 hod.
23. 4.
Sokol Hoštka - Rovné - starší žáci II. třída sk. B
od 17.00 hod.
24. 4.
Sokol Hoštka - Kleneč - stará garda od 17.30 hod.
25. 4.
Sokol Hoštka - Úštěk - dospělí III.třída sk. B
od 17.00 hod.
26. 4.
Sokol Hoštka - Bezděkov - dorost II. třída sk. B
od 10.00 hod.
29. 4.
Taneční odpoledne na sále Radnice Hoštka
– DUO ADAMIS
7. 5.
Sokol Hoštka - Roudnice K - stará garda
od 17.30 hod.
9. 5.
Sokol Hoštka - SK Roudnice B - starší žáci
II. třída sk. B od 10.00 hod.
9. 5.
Sokol Hoštka - Bříza - dospělí III. třída sk. B
od 17.00 hod.
10. 5.
Sokol Hoštka - Rovné - dorost II. třída sk. B
od 10.00 hod.
15. 5.
Sokol Hoštka - Mšené Lázně - stará garda
od 17.30 hod.
16. 5.
Mladší přípravka od 10.00 hod.
17. 5.
Starší přípravka od 10.00 hod.
23. 5.
Sokol Hoštka - Račice - dospělí III.třída sk. B
od 17.00 hod.
29. 5.
Sokol Hoštka - Černiv - stará garda od 17.30 hod.
6. 6.
Sokol Hoštka - Židovice - dospělí III. třída sk. B
od 17.00 hod.
31. 5.
OS Hoštecké děti – dětský den

Slovo zastupitele
Nemám jinou možnost jak reagovat na slovo starosty
uvedené ve Zpravodaji 4/2014.

Ano je pravda, že průběh ustavujícího zasedání
zastupitelstva,
především
před
volbou
starosty
a místostarosty, byl poněkud bouřlivý. Nebyla zde patrná
snaha ze strany KSČM zpochybnit kandidáty na starostu
a místostarostu. Spíš tady bylo poukázáno na odbornou
kvalifikaci a zkušenosti pana Perny, poukázáno na jeho
nejvyšší zisk hlasů 406 oproti hlasům pana Konfršta 268.
Také tady byla prezentována prostřednictvím petice vůle
273 občanů, aby starostou byl pan Perna. Bylo řečeno, že
zastupitelé by měli vnímat vůli svých občanů. Zastupitelé
by měli hájit zájmy svých občanů. Nehledě na to, že celá řada
občanů nepodepsala petici jenom z obavy budoucí možné
odvety. Oba dva se dopředu prezentovali jako kandidáti na
starostu. Bylo poukázáno při volbě místostarosty na střet
zájmů pana Riegera. Pomluvy na adresu paní Podpěrové
vůbec nezazněly.
Souhlasím, že další volby členů rady města, předsedů
a členů finančního a kontrolního výboru byly již poklidné.
Za KSČM a Sport a zdraví jsme do rady navrhovali tři
kandidáty, Ing. Pernu, Ing. Drože a Ing. Šenfelda. Vládnoucí
koalice, jak se nazvali hnutí Společná budoucnost a Hnutí
za harmonický rozvoj obcí a měst postupovali podle svého
scénáře a vůbec nehleděli na nabídku spolupráce KSČM
a Sport a zdraví. Namítali jsme, že do Hoštky styly a metody
práce velké politiky, politiky koalice a opozice nepatří.
Základním naším přístupem bylo poměrné obsazení
orgánů. Třeba jak je to obvyklé i v Poslanecké sněmovně.
Konkrétně v rámci bezproblémové budoucí spolupráce
a také v rámci kontinuity jsme navrhovali, aby pan
Ing. Perna byl místostarostou a ještě jeden člen rady byl
z našich řad. Protistrana by měla starostu a další tři radní,
tj. většinu. To nebylo vyslyšeno a místo toho jen diktát,
povolíme vám jen jednoho člena rady a to ještě jen Pernu…..
Lidsky se vůbec nedivím, že ing. Perna po zvolení do
Rady města z této pozice odstoupil. Bylo s ním nedůstojně
jednáno. Ale kdyby byla vůle o spolupráci, mohli podpořit
další naše dva návrhy do rady. Místo toho si tam odhlasovali
svého dalšího člena paní Nádvorníkovou.

Uvedli, že nám nabídli předsedu kontrolního výboru, což je
zcela logické, ale toto místo bylo také odmítnuto. Nabídli?
To byl diktát, prostě dostanete jen to, co vám dovolíme.
A tak jsme diktát prostě nepřijali a přistoupili jsme na dva
členy kontrolního výboru.
Pan starosta napsal, pevně věřím, že se nám podaří dva
tábory, které byly patrné na ustavujícím zasedání, sblížit.
To je úsměvné, „zametli“ s námi a pak se chtějí sbližovat?
Před volbami mluvili o koalici a opozici, s kým chtějí a s
kým nechtějí spolupracovat. Stejně tak to prohlašovali i po
volbách. Tak co vlastně, pane starosto, chcete? Při nastavení
orgánů města spolupráce ne a potom ano?
To je jako chytrá Horákyně. Určitě svým přístupem jste
vážení kolegové z vládnoucí koalice nepřispěli k lepšímu
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

prostředí a atmosféře v obci. Byla nastavena konfrontace,
jak si jinak vysvětlit, že pan starosta za dlouho reagoval
na žádost o zasílání zápisů z jednání rady města, to
není úplně v souladu se zákonem o svobodném přístupu
k informacím. Na úvodní straně volebního letáku Společně
pro budoucnost je Volte lepší informovanost, spolupráci
a otevřenou komunikaci. Na druhé straně letáku bod 1.
Otevřená radnice – prevence proti všem formám korupce.
Zajistíme transparentnost tím, že na webových stránkách
města zpřístupníme projekty, dotace, smlouvy, rozpočty,
příjmy a výdaje, usnesení rady města, zápisy z jednání
zastupitelstva, všech výborů a komisí a veškeré ostatní
dokumenty, které zákon přímo nezakazuje zveřejňovat.
Tímto vážení neplníte svůj volební program a to jste teprve
na začátku.
Josef Šenfeld

Slovo starost y
Vážení čtenáři, nejprve se vám omlouvám, že do zpravodaje
znovu zanášíme místní politiku. Nicméně z důvodu
vyváženosti informací si dovoluji reagovat na slova pana
zastupitele. Také proto, abychom si nedopisovali o volbách
ještě v dalších číslech zpravodaje.

Pan zastupitel již uveřejnil téměř identický článek na
stránkách Facebook a 10. prosince na Fóru města Hoštky,
takže jinou možnost určitě měl a využil. Všichni, kdo viděli
záznam z ustavujícího zastupitelstva, si obrázek o jeho
průběhu již udělali a ti kdo ho neviděli, jej můžou ještě
shlédnout. Tvrzení, že celá řada občanů nepodepsala petici
z obavy budoucí možné odplaty je čistě účelové. I v dobách
totalitního režimu se našli lidé stateční, kteří podepsali
Několik vět nebo Chartu 77, a pak ti, co se báli odvety.
A režim před rokem 1989 měl zcela jiné prostředky pro
odvetu. Já jsem hluboce přesvědčen, že naše dvě uskupení
nechtějí konfrontace ani odvetná opatření. Petici jsem
založil a nehodlám se k ní vracet.
Již se vyjádřím pouze k poslednímu odstavci. Ano,
zpočátku mi trvalo trochu déle, než jsem poslal první zápis
z Rady města a určitě v tom nebyl zlý úmysl (byl jsem ve
funkci nový a na poloviční úvazek). Lepší informovanost
a zveřejňování máme skutečně ve volebním programu
a v současné době připravujeme nové webové stránky tak,
aby vyhovovaly moderním technologiím a mohly obsahovat
daleko více informací pro občany, návštěvníky a pro ty, co
shánějí informace o spolcích, službách a podnikatelích.
Některé věci budou bohužel fungovat ještě nějakou dobu
tak, jako v předcházejícím volebním období. Pan zastupitel
a poslanec mi již několikrát připomněl náš volební program
a jeho plnění bez ohledu na to, že oni ve sněmovně vždy
vyžadují sto dnů hájení. Jsme na začátku volebního období
a myslím, že je za námi již nějaká práce vidět. Mimo
běžných údržbových a drobných stavebních prací jsme
již podali dvě žádosti o dotace a to na zpřístupnění věže
svatého Otmara a rozšíření mateřské školy. Další akce
intenzivně připravujeme, například výstavbu bytového
domu pro komunitní bydlení v lokalitě pod křížkem.
Na splnění našeho volebního programu máme čtyři roky
a Vy voliči pak vyhodnotíte, jak jsme pracovali a splnili
Vaše představy. Nakonec bych Vás rád pozval na zasedání
zastupitelstva na konci března a můžete si udělat vlastní
obrázek .
Milan Konfršt

