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Zasedání bylo zahájeno starostou města Milanem
Konfrštem, který všechny přivítal a řízením zasedání
pověřil zastupitelku paní Podpěrovou.
Po nezbytných formalitách a kontrole všech bodů se
zastupitelé věnovali jednotlivým bodům programu.
Jedním z bodů byla zpráva o činnosti Rady města
RM mimo jiné schválila na svém zasedání:

- pronájem pozemků a objektu získaného v dražbě pro
Český kynologický svaz Hoštka
- zrušení poplatků za likvidaci velkoobjemového
odpadu ve sběrném dvoře v Hoštce

Dalším bodem programu bylo schválení podání přihlášky
města Hoštky do Svazu měst a obcí České republiky.
Další oddávající byla určena paní Anna Podpěrová.

Po dlouhé diskuzi o odvolání ředitele ZŠ a MŠ Hoštka
došlo k hlasování o tomto bodě a 7 zastupitelů bylo proti
odvolání, pro - bylo 6 zastupitelů a 2 zastupitelé se zdrželi
hlasování, proto tento návrh nebyl schválen.

V závěru tohoto dlouhého zasedání se starosta města
rozloučil se všemi přítomnými a popřál hezké prázdniny,
také pozval všechny občany na další zasedání v září.
Milena Šinfeltová Nováková – Zpravodaj Hoštka

StalO SE …

Rodeo na ranči

Na ranči Osada Ježkův mlýn se během roku koná mnoha
akcí nejen pro milovníky koní. V květnu se zde mimo jiné

uskutečnilo hobby rodeo. Soutěžící jezdci se svými koňmi
se utkali v několika kategoriích a disciplínách. Jezdci
absolvovali slalom mezi barely, rychlostní zkoušky a další.
Těchto závodů se zúčastnilo mnoho jezdců nejen z české
republiky, ale i zahraničí.

Vítání občánků

V neděli 24. května byli na
radnici v Hoštce přivítáni
do života noví občánci:
Ondřej Žalud, Tomáš
Gažo, Lucie Hyklová,
Tomáš Chvátal, Adéla
Prosová a Pavel Hajný.
Krátkým proslovem děti
do života přivítal starosta
města Milan Konfršt.
Děti z mateřské školy
předvedly pásmo písniček
a básniček pod vedením
učitelek paní Růženy Konečné, paní Lucie Strakové a paní
Jany Žižkové. Za Český svaz žen Hoštka předala paní
Ing. Stanislava Pernová matkám dětí květiny.

Střelecké závody

V červnu se uskutečnily na místní střelnici závody
v brokové střelbě o putovní pohár města Hoštky. Tohoto
závodu se zúčastnilo 25 střelců. V družstvech zvítězili
pan Plachý, pan Křivan a pan Bravenec. První místo
a putovní pohár si odvezl pan Bušek. Gratulujeme!

Pouť ve Velešicích

V soboru 13. června dopoledne se v kostele Sv. Antonína
Paduánského ve Velešicích konala poutní mše svatá. Po
mši pan farář požehnal cyklistům, motoristům a jejich
strojům, aby se vždy ve zdraví vraceli domů. Přípravy na
tuto událost však probíhají již pár dní předem. Sejdou
se dobrovolnice z Velešic, uklidí a krásně vyzdobí kostel
a hlavně společně upečou pouťové koláče, na kterých si
pochutnají všichni návštěvníci pouti. Děkuji všem za
tuto událost, která alespoň jednou v roce Velešice oživí.
Milena Šinfeltová Nováková – Zpravodaj Hoštka

mladé, tak pro dříve narozené. Mimo to na vás čeká
– zábava se skupinami Rhodesia a Claymore, adventní
koncert v kostele, slavnostní rozsvěcení vánočního
stromu na náměstí, 9. 12. proběhne Mikulášské setkání,
na kterém vystoupí Duo Adamis, známé z TV Šlágr.
Uvažujeme o uspořádání turnaje v mariáši a v bowlingu
pro dospělé a další. Novoroční ohňostroj proběhne opět
1. ledna. V dnešních dnech se již chystáme na oslavy
750 let Hoštky a 901 let Kochovic, které proběhnou
o víkendu 10. -12. 6. 2016.

přímo v areálu kláštera nám nabídla představení barokní
hudby, divadlo v podání Studia delĺarte, představily se
dobové vůně a proběhla akce barokní nebe a hvězdáři.
Vše bylo zakončeno varhanním koncertem Jaroslava
Tůmy s taneční improvizací Adély Srncové a barokním
ohňostrojem. Do Hoštky jsme se vrátili sice skoro až
2 hodiny po půlnoci, ale plni kulturních zážitků.
Irena Nádvorníková - předsedkyně kulturní komise

Irena Nádvorníková - předsedkyně kulturní komise

K celé akci by měla navazovat úzká spolupráce
s Městským úřadem, prověření dostatečného množství
a vhodnosti umístění košů a další podněty, které ráda
uvítám na kontaktu vendula.blahova@email.cz.

Kladruby u Stříbra

Město Hoštka uspořádalo v sobotu 1. 8. 2015 zájezd
do města Kladruby u Stříbra a to u příležitosti první
písemné zmínky o Kochovicích v zakládací listině
kladrubského kláštera. Zájezdu se zúčastnilo 20
hošteckých obyvatel, na které čekal opravdu bohatý

K aktualitám našeho klubu patří také budování nového
zázemí pod záštitou bývalého i stávajícího zastupitelstva
a blížící se organizace podzimních prvních oficiálních
zkoušek po několikaleté velké odmlce.

ZE SDRUŽENÍ
Český kynologický svaz - Hoštka
Vážení spoluobčané,

Kulturní komise

V průběhu prázdnin kulturní komise při svých
pravidelných setkáních připravila pro občany Hoštky
mnoho akcí, které proběhnou do konce tohoto roku.
Jmenujme některé z nich. Na 6. 9. je připraveno
odpoledne pro děti s Asterixem a Obelixem, 30. 9.
proběhne odpoledne pro seniory s hudbou. V úterý 27. 10.
vás všechny zveme na Oldiespárty, tato akce je jak pro

program. Od 15ti hodin proběhl v rámci Kladrubského
léta přímo v klášteře koncert kytarového mága Lubomíra
Brabce a představilo se i hudební těleso Consortium
Pragense. Pak nás čekala návštěva kladrubského
muzea s přednáškou pana Jiřího Čechury, který nám
velmi zajímavě povyprávěl o listinách, ve kterých jsou
Kochovice zmíněny. Barokní noc, která probíhala opět

výchovu zpracovaly volnou tvorbou téma na akci: Čistá
a bezpečná Hoštka, kterou chceme v následujících
měsících zaměřit na nezodpovědné chovatele psů, kteří
ohrožují naše spoluobčany volně pobíhajícími psy, ale
zároveň ohrožují i zvěř nekontrolovatelným či cíleným
vypuštěním svého miláčka na pole za hranice města.
Taktéž na neuklízení exkrementů a tím znečišťování
hřišť a chodníků, které nelibě vnímají především pěší
a hlavně právě děti. Nejkrásnější obrázky budou použity
na plakátovou kampaň zaměřenou nejen na Hoštku, ale
i hlavní části přilehlých obcí.

na konci školního roku jsme velice rádi našim dětem
z celé ZŠ Hoštka v rámci jejich Branného dne předvedli
naši činnost. Proběhla ukázka motivace psa - míčkování,
poslušnosti a pro děti velice zajímavé a akční obrany
(vyhledání a zajištění „pachatele-figuranta“).
Této ukázky se zúčastnila mužská i ženská členská
část našeho klubu, taktéž psi s doklady PP i psi bez
PP. Dle ohlasů dětí věřím, že pro obě strany to byla
další příjemná zkušenost a všem za ochotu a příjemnou
atmosféru děkuji.

Dále došlo k předání odměny za náš klub dětem ze
tříd 1. A a 1. B, které jsme požádali, aby o výtvarnou

V následujících dnech dojde k nutné aktualizaci našich
stránek, které do budoucna jednoduše najdete na odkazu
na stránkách města Hoštka.

Pěkný zbytek teplých dnů za členy kynologického klubu
Hoštka
Vendula Bláhová - předseda

Hoštecké děti

V týdnu od 17. do 21.8. 2015 uspořádalo ob. sdružení
Hoštecké děti za finanční podpory města Hoštka druhý
ročník příměstského tábora pro děti. V tomto týdnu si
děti užily mnoho zážitků z her a výletů. Letos se podívaly
do Loučně na bludiště a zámek, prožily den v zábavním
parku Mirákulum, navštívily ZOO Ústí nad Labem
a užily si zájezd do Prahy. Děkuji všem dospělým, kteří
se ve svém volném čase a bez nároku na odměnu věnovali
dětem při těchto aktivitách. Fotografie jsou z 1. výletu

na zámek v Loučni. Počasí nám skutečně nepřálo, ale
v rámci možností jsme si i tento výlet užili.
Irena Nádvorníková - předsedkyně OS Hoštecké děti

Kalendář akcí
1. 9.

Slavnostní zahájení školního roku v 8.00 hodin

6. 9.

Hoštka – Starší přípravka – okresní přebor sk. F

6. 9.
11. 9.
12. 9.
12. 9.
13. 9.
25. 9.

26. 9.

Matrika - jubilanti
V září oslaví narozeniny tito občané - paní Marie
Degenová z Kochovic 70 let, paní Zdeňka Foryová
z Hoštky 75 let, paní
Miloslava Liebscherová
z Kochovic 80 let, pan
Jiří Fürst z Kochovic 81
let, paní Anna Šarayová
z Kochovic 80 let
a pan Josef Odvárka
z Malešova 80 let.
V říjnu slaví své narozeniny tito občané - paní Anna
Veselá z Malešova 85 let, pan Jan Solnička z Hoštky
80 let, paní Marie Chvátalová z Hoštky 85 let, paní
Věra Semancová z Hoštky 85 let a pan Julius Plančík
z Kochovic 84 let.
V listopadu oslaví svá jubilea tito oslavenci - paní
Ludmila Hartlová z Hoštky 75 let a paní Alena
Malimánková z Kochovic 70 let.
Všem přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí a pohody
do dalších let!
Milena Šinfeltová Nováková – Zpravodaj Hoštka

Poděkování

Manželé Marie a Vlastimil Šotolovi z Velešic děkují za
přání k narozeninám zástupcům firmy AGRO Hoštka
a.s. a zastupitelům města Hoštka.

26. 9.
27. 9.
30. 9.
9. 10.

ZŠ Hoštka

od 10.00 hod.

Odpoledne pro děti s Asterixem a Obelixem v 15:00

na sále Radnice

Sokol Hoštka – Roudnice K – Stará garda
od 17.30 hod.

Sokol Hoštka – Štětí B – Mladší žáci od 10.00 hod.

Sokol Hoštka – Vědomice - Dospělí III.tř. – sk. B
od 17.00 hodin

Sokol Hoštka – SK Roudnice B – Starší žáci II. třída

od 10.00 hod.

Sokol Hoštka – Předonín - Stará garda od 17.00 hod.

Sokol Hoštka – SK Roudnice B - Mladší žáci

od 10.00 hod.

Sokol Hoštka – Mnetěš - Dospělí III. tř. – sk. B

od 16.30 hodin

Sokol Hoštka – Velké Žernoseky - Starší žáci II. třída
od 10.00 hod.

Odpoledne pro seniory s hudbou od 15.00 hod.
v hotelu U Lišky

Sokol Hoštka – Střížovice - Stará garda od 17.00 hod.

10. 10. Sokol Hoštka – Budyně - Mladší žáci od 10.00 hod.

10. 10. Sokol Hoštka – Bechlín - Dospělí III. tř. – sk. B
od 16.00 hodin

11. 10. Sokol Hoštka – Bechlín - Starší žáci II. třída
od 10.00 hod

18. 10. Hoštka – Starší přípravka – okresní pohár sk. B
od 10.00 hod.

27. 10. Oldies párty na sále radnice od 20.00 hod.

28. 10. Sokol Hoštka – Mšené lázně - Starší žáci II. třída
od 10.00 hod

31. 10. Sokol Hoštka – Peruc - Mladší žáci od 10.00 hod.

31. 10. Sokol Hoštka – Lounky - Dospělí III. tř. – sk. B
7. 11.

od 14.00 hodin

Taneční zábava Claymore a Rhodesia od 20.00 hod.
sál Radnice

14. 11. Sokol Hoštka – Litoměřice C - Dospělí III. tř. – sk. B
od 14.00 hodin

30. 11. - 2. 12.

Vánoční burza na sále radnice Hoštka

30. 11. Rozsvícení vánočního stromu

9. 12.	Taneční odpoledne pro všechny s DUO ADAMIS
– sál Rádnice od 15.00 hod.
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