sloVo starost y
900 let od první písemné zmínky o kochovicích
Vážení čtenáři,

v únoru letošního roku jsme dostali informaci, že
v letošním roce uplyne 900 let od založení kláštera
v Kladrubech. V jeho zakládací listině z roku 1115 je
i zmínka o naší místní části, kterou jsou Kochovice.
U naprosté většiny zmíněných sídel je to i první písemná
zmínka o jejich existenci. Jedná se o poměrně široký výčet
112 nebo 114 sídel, nejen z oblasti západních Čech, ale
i okolí Prahy, Žatecka, Lounska, Litoměřicka a dalších
oblastí. Z počátku jsme měli pochybnosti, že se jedná
právě o naše Kochovice, a tak jsme kontaktovali Místní
akční skupinu Český Západ s žádostí o bližší informace.
Poté se nám ozval pan Jiří Čechura, bývalý učitel a historik
s následujícím vysvětlením.

Hochavice a kochovice

Kochovice musíme skutečně brát trochu s otazníkem,
protože v zakládací listině je ves nazývána Hochauice (čte
se Hochavice). Až dosud se uvádělo, že jde o Chocenice
u Blovic (okres Plzeň jih), to však neodpovídá po jazykové
stránce. Potvrzuje to třeba i doc. Mgr. Karel Nováček
PhD ve své knize Kladrubský klášter 1115 – 1421.
Zakládací listina kladrubského kláštera je sice pokládána
za falzum, ale její zápisy mají reálný obsah, který odpovídá
skutečnostem potvrzeným dalšími pozdějšími listinami.
Tato zakládací listina má dvě verze A a B, přičemž verze B
je prokazatelně mladší, protože je to vlastně opsaná verze
A s drobnými změnami a k ní dodatečně připojenými
dárci majetku pro kladrubský klášter, u nichž je trochu
nelogicky připsáno, že je darovali jiní dárci (než Vladislav)
„ještě za mého (to je Vladislavova) života“. Ale právě zápis
o Hochavicích potvrzuje, že byl do listiny připsán později,
protože je v něm zmiňován i bratr Vladislavův, Soběslav
I., který vládl až po Vladislavově smrti od roku 1125, a to
nemohl v roce 1115 ještě nikdo vědět, že to bude právě on.
Zápis o Hochavicích je oproti jiným darováním dlouhý
a je vlastně přepisem podstatné části nějaké jiné listiny do
zakládací listiny verze B.
Proč tedy Kochovice a ne Chocenice? Protože současně
s Hochavicemi jsou dávány klášteru nedaleké Lounky
a Hrobce a také jako svědkové té vepsané listiny jsou
uvedeni mimo jiné „předáci litoměřičtí Čáslav, Martin
a Milhost“. Ale skutečné stáří Hochavic vystihuje věta
„dávám vše, co tam míval Izbud“, která se vztahuje sice
k vládě Soběslava, ale Izbud tam nějaký majetek musel
vlastnit už mnohem dříve i za Vladislava I.

Toto výročí je pro nás všechny velice významné, proto
pořádáme dva zájezdy, bychom se v letošním roce naší
účastí podíleli alespoň na oslavách 900 let v Kladrubech
v následujících termínech: První v sobotu 1. 8. 2015.
V kladrubském klášteře bude od 15 hodin koncert
38. ročníku hudebního festivalu Kladrubské léto
s Lubomírem Brabcem a Consortium Pragense a poté
v 19 hodin slavnost Klášterní barokní noc Studio dell’arte
s divadelními etudami „Baroko všemi smysly“, Vůně
baroka, dobové občerstvení, varhanní koncert Jaroslava
Tůmy s taneční improvizací Adély Srncové, barokní
nebe a hvězdáři – pozorování noční oblohy dalekohledy,
barokní ohňostroj. Večerem provází Studio dell’arte.
Mezi oběma akcemi bude dostatek času na prohlídku
areálu kláštera včetně kostela Nanebevzetí Panny Marie
s jednou z nejdelších chrámových lodí v ČR. Druhý
zájezd plánujeme na 12. 9. 2015, kdy budou mimořádné
prohlídky běžně nepřístupných částí nového konventu
„Víme, kudy chodíme… nový konvent“ a od 13 hodin
Slavnosti vína a medu Cimbálová muzika, degustace
a prodej vín, medoviny a medu, včelařská výstava. Pan
Čechura nám přislíbil také historický výklad k oběma
zakládacím listinám v průběhu obou zmíněných zájezdů.
Letošní výročí Kochovic bude také jedním z hlavních
bodů oslav 750 let od první písemné zmínky o Hoštce
v roce příštím.
Milan Konfršt - starosta města
struČnÝ záPis ze zasedání
zastuPitelstVa MĚsta Hoštka Č. 3/2015

Zasedání Zastupitelstva města Hoštky se konalo v pondělí
30. 3. 2015 od 18.00 hodin na Městském úřadu. Přítomno
bylo 14 členů zastupitelstva.
Zasedání zahájil starosta města Milan Konfršt.
Po nezbytných formalitách bylo zahájeno zasedání.
Starosta města seznámil s výsledky inventarizace
za rok 2014 a konstatoval, že ani členové dílčí a ani
hlavní inventarizační komise nezjistili nedostatky
v inventarizačních soupisech.
Dále pan starosta seznámil přítomné s investičními akcemi,
na kterých se již pracuje a je zažádáno o dotace. Mezi tyto
akce patří výstavba bytového domu s komunitním bydlením
pro občany starší 65ti let, další prioritou je výstavba nového
skládkového dvora a také se postupně připravují oslavy 750
let od první písemné zmínky o Hoštce, které proběhnou
v příštím roce v červnu 2016.
Byl vybrán nový prostor pro kontejnery na tříděný odpad
v ulici Litoměřická.
Zastupitelstvo města schválilo spoluúčast města na dotaci
– Navýšení kapacity mateřské školy v Hoštce.
Milena Šinfeltová Nováková – zpravodaj města

děti z hoštecké mateřské školy se svými učitelkami.
Večer proběhlo klasické pálení čarodějnic na ranči Ježkův
mlýn. I tady probíhaly soutěže pro děti ve spolupráci
s litoměřickými dobrovolnými hasiči. Nechybělo ani
vyhlášení nejkrásnější čarodějnice. Celého večera se
účastnila TV PRIMA a lidé v celé republice měli možnost
v přímých vstupech v 17:40 a v 19 hodin vidět atmosféru
naší hoštecké akce. Reportér Vláďa Procházka šel do
natáčení opravdu naplno.
Irena Nádvorníková

Mateřská škola informuje
V období letních prázdnin je mateřská škola zavřená
od 1. 7. do 14. 8. 2015.

Stalo se u nás …
Kulturní komise - akce

Na fotografiích v tomto zpravodaji si připomeneme
několik jarních akcí, které připravila kulturní a sociální
komise našeho města. Velikonoční víkend zpestřila
v sobotu taneční zábava, která proběhla na sále hoštecké
radnice. Na pódiu se vystřídaly skupiny RHODESIA
a CLAYMORE. Na sále panovala skvělá atmosféra
a všech 200 návštěvníků se úžasně bavilo.

Milena Šinfeltová Nováková - zpravodaj Hoštka

Objemný odpad do kontejnerů ve sběrném
dvoře v Hoštce, v Malešově a ve Velešicích

Rada města rozhodla o bezplatném ukládání objemného
odpadu ve sběrném dvoře v Hoštce. Svoz a ukládání
objemného odpadu probíhá 2x ročně (duben a říjen)
během mobilního svozu předáváním na svozové vozidlo
nebo do velkoobjemového kontejneru odebírající tuto
složku komunálního odpadu v Malešově na návsi a ve
Velešicích u kostela. Přesný termín bude zveřejněn na
webových stránkách města, na vývěskách, v rozhlase
a prostřednictvím TV vysílání. V Hoštce je celoročně
k dispozici velkoobjemový kontejner ve sběrném dvoře.
Objemný odpad jako křesla, postele a sedací soupravy
by měly být rozebrány a roztříděny na jednotlivé složky
odpadu, tj. dřevo, textil + molitan, plast a kovy. Nábytek
by měl být také rozebrán na jednotlivé části (desky, dvířka,
atd.), protože ve sběrném dvoře nemáme obsluhu, která
by tyto činnosti vykonávala. Objemný odpad, který není
rozebrán, zabírá příliš mnoho místa a za vývoz jednoho
kontejneru zaplatí město 4,5 tis. Kč. Proto Vás touto
cestou žádáme o dodržování tohoto pravidla o rozebrání
objemného odpadu před jeho odevzdáním. Pomůžete tím
městu ušetřit finanční prostředky za svoz tohoto odpadu.
Milan Konfršt, starosta města

Další taneční akcí bylo společenské odpoledne pro
seniory. Tentokrát jsme pozvali DUO ADAMIS známé
z TV ŠLÁGR. I na tuto akci, která proběhla ve středu
29. dubna, přišlo přes 100 tancechtivých hostů. I tady byla
atmosféra perfektní.
Ve čtvrtek 7. května na 16. hodinu byli všichni pozváni
na místní hřbitov na malé pietní setkání při příležitosti
70. výročí od ukončení druhé světové války. Tady byl
položen věnec, zazněla státní hymna a krátké vzpomínání.
Nakonec všichni přítomní v upomínku zapálili svíčky.

V sobotu 16. května proběhl první ročník turnaje v pexesu.
Hrálo se ve čtyřech kategoriích: 3-6 let, 6-10 let, 10-14
let a 14-100 let. Turnaje se zúčastnilo 37 hráčů a my si
představíme vítěze jednotlivých kategorií. V nejmladší
kategorii zvítězila Kristina Prejzová, v kategorii 6-10 let
vyhrál Pepa Balog, v kategorii 10-14 zvítězil Daniel Plášek
a v dospělácích nad všemi zvítězila Andrea Balogová.

Vítězové jednotlivých skupin:
1. - 3. třída – 1. místo D. Krajník, 2. místo M. Bauer,
3. místo S. Kocmanová
4. - 6. třída – 1. místo K. Nevečeřalová, 2. místo V. Papík,
3. místo B. Doležalová
7. – 9. třída – 1. místo V. Lebeděv, 2. místo M. Rieger,
3. místo K. Saričová
Absolutním vítězem se stal a putovní pohár získal
V. Lebeděv. Nejmladším účastníkem byl R.Waldhauser,
který si odnesl také pohár

Bowlingový turnaj

Začátkem března proběhl na sportovním areálu v Hoštce
již 12.ročník bowlingového turnaje za přispění firmy
Chvalis a JRT tenis. Tento turnaj byl rozdělen do dvou
dnů. První den hráli žáci 1. – 3. třídy a zúčastnilo se
17 hráčů. Druhý den byl pro 4. – 9. třídu, které se
zúčastnilo 39 žáků. Každý účastník obdržel čokoládu
a malé občerstvení.
Na letní měsíce plánujeme jeden či dva zájezdy do Kladrub
u Stříbra (bližší info v článku starosty města) na některou
z tam pořádaných akcí a koncertů spojenou s prohlídkou
kláštera. Bližší informace dáme včas vědět. Těšíme se na
setkání s vámi.
Irena Nádvorníková
- předsedkyně kulturní a sociální komise

Čarodějnice v Hoštce

30. dubna probíhají v celé republice akce pálení čarodějnic.
V Hoštce se malé čarodějnice a čarodějové rojili již
dopoledne, kdy na náměstí přišly zatancovat a zazpívat

Aktualit y ze sdružení …
Mateřské centrum Mája

Pravidelné aktivity:
Pondělí 19-20 Protahování a meditační cvičení pro dospělé
Úterý 09-12 Hraní s Májou
16-17 Cvičení s dětmi
Středa 16-17 Výtvarná dílna pro děti
Čtvrtek 15-17 Šikovné ručičky – pro školní děti
		
(ruční práce – vyšívání, pletení …)
Čtvrtek + pátek Volná herna
		
– volejte předem na tel.: 605 148 600
První vstup je zdarma! Více informací najdete
na www.osmaja.euweb.cz. Budeme se těšit na viděnou !!!
Team MC Mája

Matrika - jubilanti
V měsíci dubnu oslavil své 93. narozeniny nejstarší muž
našeho města pan Jaroslav Smetana. Na snímku se členy
kulturní a sociální komise.
V letním měsíci červnu své narozeniny oslaví tito občané
- paní Květa Poláková z Hoštky 87 let, paní Jarmila
Smyčková z Hoštky 86 let a paní Libuše Matúšková
z Hoštky 82 let.

V prázdninovém měsíci červenci oslaví svá jubilea tito
občané - pan Václav Stehno z Kochovic 83 let, paní
Miluše Matyášová z Hoštky 80 let, pan František Kříž
z Kochovic 75 let, pan Milan Ďuriš z Kochovic 75 let
a paní Hermína Šarajová z Velešic 75 let.
V posledním letním měsíci srpnu budou slavit tito občané
- pan Stanislav Eichler z Kochovic 83 let, pan Miroslav
Skalský z Velešic 83 let, paní Karla Vlková z Hoštky
82 let, paní Jiřina Skalská z Velešic 82 let a paní Marie
Šotolová z Velešic 75 let.
Všem občanům přejeme hodně zdraví a mnoho štěstí do
dalších let!
Milena Šinfeltová Nováková - zpravodaj Hoštka

Dopravní omezení - uzavírka mostu

V Litoměřicích je od 1. 4. do 31. 12. 2015 z důvodu
rozsáhlé rekonstrukce zcela uzavřen Tyršův most. Přes
řeku vede nyní jediná cesta a to přes nový most generála
Chábery. Výčet veškerých změn v jízdních řádech a další
užitečné informace najdete na webových stránkách města
Litoměřice – www.litomerice.cz.

Střelecké závody - malorážka

V sobotu 16. 5. 2015 se konaly další z pravidelných závodů
na hoštecké střelnici. Tentokrát šlo o střelbu z malorážky.
A kdo zvítězil? 1.místo odsadil Petr Jánský, druhé David
Abrt a třetí Milan Konfršt. Vítězné družstvo bylo ve
složení – David Abrt, p.Sedlák a Martin Španko.

Poděkování

Chtěli
bychom
touto
cestou poděkovat vedení
ZŠ Hoštka za půjčení
tělocvičny pro cvičení
rodičů s dětmi v letošním
školním roce. Cvičení
je
jednou
z
aktivit
mateřského centra MÁJA.
Koná se vždy v úterý od
16.00 do 17.00. Děti se
mohou seznámit s velkým
prostorem tělocvičny a učí
se novým dovednostem.
Skladba hodiny má vždy
podobný průběh. Začíná se rozcvičkou s říkadly, po které
následují hry a aktivity s pomůckami, např. míči, švihadly.
Poté stavíme překážkovou dráhu, při které využíváme
co nejvíce cvičebního nářadí. Děti skáčou z bedny do
vysokých žíněnek, přelézají lavičku ve výšce, nebo se
houpou na kruzích. Velkou radost máme, když vidíme, že
už zvládnou bravurně i kotoul. Tělocvična byla zapůjčena
bezplatně. Za vybíraný poplatek 20,-Kč, tak MÁJA může
hradit své výdaje, nebo zakoupit nové pomůcky.
MC Mája

PŘEDSTAVUJEME …
Cestovní agentura – Jaroslav Pilnaj

Již několik let pro obyvatele Hoštky i širokého okolí
nabízí cestovní agentura Jaroslava Pilnaje z Hoštky bohatý
výběr zájezdů do divadel. Velmi oblíbené jsou zájezdy na
muzikálová představní. Dále agentura pořádá cesty za
poznáním, historií a zábavou a to nejen v Čechách, ale
vyjíždí i za hranice naší republiky. Z široké nabídky si
vybere určitě každý.

Kalendář akcí
31. 5.

Den dětí - Hoštecké děti + MS Družba Hoštka
+ Kynologický klub Hoštka
od 10.00 hod. – sportcentrum
1. 6.
Dětský den MC Mája
- od 15.30 hod. sportcentrum
6. 6.
Sokol Hoštka - Židovice od 17.00 hod.
– Dospělí III. třída sk. B
13. 6.
Pouť ve Velešicích od 10.00 hod.
30. 6.
Závěr školního roku 2014/2015
- ZŠ a MŠ Hoštka
1. 7. – 14. 8. Letní prázdniny MŠ
1. 7. – 31. 8. Letní prázdniny ZŠ
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