SloVo STaRoST Y
Vážení spoluobčané,

začíná advent, kvapem se blíží Vánoce a konec roku. Blíží
se také čas hodnocení a plánovací proces na rok 2016 je již
v plném proudu. Dovolte mi krátké hodnocení uplynulého
roku a tím i prvního roku našeho volebního období.
Jsem přesvědčen o tom, že je za námi vidět celá řada akcí
směřujících ke zlepšení života v našem městě. Jenom
v krátkosti vyjmenuji některé důležité akce jako například:
parkoviště Bodláková ul., chodník Špitálská ul., rozšíření
parkoviště před pekárnou, rozšíření kapacity MŠ a příprava
nového dětského hřiště MŠ, obnova dětských hřišť, zateplení
budovy sportovního areálu, úprava prostranství navazujícího
na náves a nástupiště autobusové zastávky na Malešově.
Také se snažíme pokud možno pružně reagovat na podněty
Vás spoluobčanů podané na zasedáních Zastupitelstva
města, ale i přímo pracovníkům MěÚ: parkoviště pro
postižené před MěÚ, stanoviště tříděného odpadu
Litoměřická ul., několik silničních zrcadel pro zvýšení
bezpečnosti a ještě celá řada drobnějších akcí a vylepšení.
Spoustu času nás stojí nejrůznější opravy rozpletených plotů
okolo školy a sportovního areálu, opravy laviček, altánku u
hřiště, odpadkových košů, úklid nepořádku, atd., což jsou
důsledky vandalizmu v našem městě.
Služby ve městě se snažíme držet alespoň na stávající
úrovni. Bohužel lékárna má otevřeno jen jednou v týdnu,
ale máme příslib, že v dohledné době by se měla vrátit
do dvoudenního režimu. Jednali jsme i s dalšími subjekty
provozující lékárny, například s Podřipskou nemocnicí, ale
bez úspěchu. Pravidla pro výdej léků jsou striktní a musí
zde fungovat lékař, doktor magistr, kterých je nedostatek,
byť je u nás pouze výdejna léků. Co se týká zubní ordinace,
tak ta již od léta nefunguje pro špatné technické vybavení.
Paní doktorka má dnes dvě moderní ordinace ve Štětí, kam
musíme všichni dojíždět a nemůže ještě nově vybavovat
ordinaci v Hoštce pro půldenní provoz. Bohužel minulé
vedení radnice neumožnilo výstavbu zubní kliniky
v Hoštce tím, že Rada města v roce 2012 neschválila prodej
pozemku, který je určen pro výstavbu, bez jakéhokoliv
odůvodnění a bez diskuse se zastupiteli. Jednali jsme
s několika zubními lékaři, ale nikdo z nich neměl zájem
o praxi v našem malém městě. Právě velikost naší obce je
důvodem, proč například žádný z bankovních domů nemá
zájem o instalaci bankomatu. Prostory a vybavení vhodné
místnosti nabízíme zdarma.
Základní a mateřská škola včetně vedení, učitelů
a zaměstnanců prošla v posledních měsících školního roku
mediální kampaní na popud některých nespokojených

rodičů a učitelů. Atmosféra ve škole byla nervózní
a vyhrocená. Nakonec odešli tři učitelé, kteří svůj odchod
dopředu avizovali, a k nim se přidaly dvě nespokojené
učitelky. Tyto odcházející kantory se povedlo nahradit ještě
před koncem školního roku. Dnes máme plnohodnotný
a kvalifikovaný učitelský sbor a atmosféra ve škole je
klidná. Ve Školské radě došlo k obměně pěti členů
z devíti. Rada města ustavila Komisi pro záležitosti
školství, které předsedá starosta města. Naše moderní
škola je stále vyhledávaná rodiči z okolních obcí, čímž
se nemůže každá srovnatelná škola pochlubit. Lavice
jsou zaplněny do posledního místa a z 242 žáků je 50
dojíždějících a mateřská školka je rovněž zcela zaplněna
i po zvýšení kapacity na 70 dětí.

V letošním roce jsme rozšířili sociální služby o službu
terénní a podepsali jsme smlouvu na částečný úvazek
s dalším pracovníkem s odpovídajícím vzděláním. Snažíme
se o to, aby naše služby byly zapsány v základním registru
sociálních služeb Ústeckého kraje a mohli jsme tak požádat
o dotace na tyto služby, abychom nemuseli vše hradit
z rozpočtu města. Terénní služba je poskytována zájemcům
v Hoštce a Kochovicích, ale uvažujeme o dalším rozšíření
do Malešova a Velešic, pokud bude zájem ze strany obyvatel.
Připravili jsme celou řadu kulturních akcí, některé ve
spolupráci se spolkem Hoštecké děti. Na konci loňského
roku a v průběhu roku letošního pro všechny věkové
kategorie, například oslavy výročí 17. listopadu, adventní
koncert, jarní a podzimní zábavu, Oldies disko párty
a pravidelně pořádáme odpoledne pro seniory a mnoho
dalších. Nezapomínáme ani na spolky, které u nás
provozují svojí činnost. Z rozpočtu města jsou více či méně
dotovány všechny spolky a také TJ Sokol. Na Malešově
fungují hasiči, u kterých letos došlo k dovybavení zásahové
jednotky, a darem dostali druhý automobil Tatra 148,
který si dali malešovští do pořádku. V průběhu roku měli
několik požárních zásahů a v období sucha dvakrát zalévali
stromy ve městě. Stále ještě řešíme projekt „Hasičárny“
anebo alespoň garážování zásahových aut tak, aby byla
akceschopná i v zimě. Dobře fungující je také mateřské
centrum Mája, kde se sdružují mladé maminky se svými
ratolestmi. Spolek Hoštecké děti připravil spoustu
zajímavých akcí pro děti v průběhu celého roku, zájezd na
hory, dětský den, strašidelnou stezku, zájezd do aquaparku
a další. Zajímavou činnost vykazuje také Kynologický
klub. Letos jsme započali s úpravami pozemku pro nové
cvičiště a zázemí pro kynology. Svaz žen také organizuje
několik akcí ročně včetně Mikulášské nadílky nebo burzy
oblečení. Myslivecké sdružení Hoštka vyvíjí pravidelnou
mysliveckou činnost. Každoročně pořádají velmi oblíbený
myslivecký ples a také provádí likvidaci černých skládek
v katastru města.

Poměrně širokou základnu má také TJ Sokol Hoštka. TJ se
však nedaří stabilizovat hráče týmu dospělých, dorostenci
po sloučení hrají ve Štětí, což je jisté východisko, jak
řešit nedostatek hráčů. Děti v přípravce a v žácích jsou
do kopané zapálené, ale dle tvrzení některých rodičů
není dostatek trenérů a mládežnické týmy se potýkají
s nedostatkem finančních prostředků i přes to, že
byla dotace na činnost TJ navýšena o 20 tis. Kč, tj. na
70 tis. Kč na letošní rok, právě na podporu mládežnické
kopané. Město nakonec ještě uvolnilo finanční dar
3 tis. Kč na zajištění posledního turnaje přípravky u nás
v Hoštce. Smutné je, že i ti naši nejmenší odchází hrát
kopanou do jiných klubů. Stále častěji slýcháme od našich
spoluobčanů a příznivců kopané, že atmosféra v TJ je
špatná a nezdravá. Vedení TJ by se mělo zamyslet nad
situací, která v TJ vládne, hledat a najít příčiny stávající
situace, předložit návrhy na její řešení a záchranu kopané
v Hoštce, především svým členům a příznivcům. Město
a jeho zastupitelé jsou zcela jistě připraveni pomoci tomuto
sportu, který má nejširší členskou základnu a který je tak
oblíben u našich nejmladších a široké veřejnosti. V každém
případě musíme být rádi, že takto početná skupina dětí
má zájem sportovat a je takřka naší povinností vytvořit
přijatelné podmínky pro sportovní rozvoj dětí v našem
městě.

RM připravuje rozpočet na rok 2016, ve kterém budou
zakotveny dotace a finanční dary pro jednotlivé spolky.
Současně připravujeme Program rozvoje města do roku 2020.
V rozpočtu budou také částky na nový sběrný dvůr, zahájení
výstavby komunitního domu, rozšíření školní družiny,
vybavení nového dětského hřiště MŠ, nový mostek přes
Obrtku, ale také na modernizaci veřejného osvětlení. Nové
veřejné osvětlení přinese městu snížení nákladů na energie,
na údržbu zastaralé osvětlovací soustavy a zároveň dojde ke
snížení světelného smogu. Také již připravujeme kamerový
systém, který by nám měl pomoci v objasňování vandalizmu,
krádeží a vést ke zvýšení bezpečnosti v našem městě.
S bezpečností našich dětí a chodců souvisí připravované akce,
kterými jsou další chodníky, označení a nasvícení přechodů
pro chodce. Budeme samozřejmě pokračovat v akcích, na
které nebudeme shánět dotace a které budeme hradit pouze
z rozpočtu města. Letošní rozpočet je vyrovnaný s mírně
nižšími výdaji a k 11.11.2015 jsme měli na účtech města
20 588 114 Kč. Rozpočet pro rok 2016 bude zahrnovat
všechny zmiňované akce, ale i spoustu dalších. Rozpočet
se bude schvalovat na posledním letošním zasedání
Zastupitelstva města, které se bude konat 28. prosince
a na které Vás co nesrdečněji zvu.
Vážení spoluobčané, na závěr mi dovolte popřát Vám pěkný
advent bez velkého předvánočního ruchu a shonu, šťastné
a veselé svátky vánoční a do nového roku klid, pohodu,
hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů.
Milan Konfršt – starosta města

Program rozvoje
je základním dokumentem města
Vážení spoluobčané,

v současné době Rada města (dále jen RM) zpracovává
Program rozvoje města Hoštky a jeho místních částí, který
je základním dokumentem obce. Plán nebo Program rozvoje
obce (dále jen PRO) jako důležitý dokument schvaluje
Zastupitelstvo města. Poslední plán rozvoje se zpracovával
v roce 2008 a byl platný do roku 2013.

RM vypracovala harmonogram prací na novém PRO,
ve kterém je mimo jiné zakotvena analýza plnění minulého
Plánu rozvoje, popis vývoje a stavu obce, pojmenování
problémů a hledání příčin problémů. Dále bude následovat
SWOT analýza, analýza silných a slabých stránek PRO.
RM chce navázat na poslední platný rozvojový plán pro
roky 2008 až 2013, ve kterém zůstala celá řada vizí a cílů
nenaplněna a RM započala formulovat další vize a cíle do
nového PRO. Jako velice důležité však vidíme zapojení
veřejnosti, podnikatelů, spolků a v neposlední řadě také
dětí naší základní školy do formulování vizí a cílů pro
další směřování našich obcí. V polovině prosince bude
zahájeno dotazníkové šetření mezi již zmíněnými subjekty
a po novém roce budou následovat besedy a rozhovory
s veřejností. Potom bude přikročeno k úpravám formulace
vizí a cílů na základě námětů veřejnosti a ostatních subjektů.
Vytvořený PRO bychom chtěli schvalovat na zasedání
Zastupitelstva města na konci března 2016.
Vážení spoluobčané, Vy všichni máte možnost se podílet
na přípravě vizí a cílů v PRO a podílet se tak na určení
priorit a směru dalšího rozvoje našich obcí. Pevně věřím, že
se aktivně zapojíte a využijete této možnosti vyjádřit Vaše
myšlenky a potřeby.
Milan Konfršt - starosta města

VÍTE ŽE …
Pečovatelská služba

Pečovatelskou službu nemusíte hradit ze svého příjmu? Pro
tyto případy existuje dávka nazvaná Příspěvek na péči. Pokud
jej nepobíráte, zvažte možnost jeho vyřízení. S vyřízením
příspěvku Vám pomohou naši sociální pracovníci. Pro bližší
informace kontaktujte paní Ditu Wollenheitovou na čísle
telefonu: 702 152 201.
MK

Těžba dřeva vlastními prostředky

Městský úřad Hoštka oznamuje, že samotěžba dřeva není
až do odvolání povolena. Nejprve dojde ke kontrole lesních
porostů, posouzení jejich kvality a hustoty zalesnění ze
strany lesního hospodáře. Na základě zprávy a doporučení
lesního hospodáře Rada města rozhodne, zda se bude dále
v obecních lesích těžit a v jakém objemu.
MK

Stalo se u nás …
Vítání občánků

V neděli 25. října se na radnici uskutečnilo vítání občánků
do života, slavnostním proslovem je přivítal starosta
Hoštky pan Milan Konfršt. Stanislava Pernová za svaz
žen se připojila k přání všeho nejlepšího a maminky
s dětmi obdarovala malou pozorností. S písničkami
a básničkami vystoupily děti z mateřské školy pod vedením
paní ředitelky Lucie Strakové a paní učitelky Růženy
Konečné. Přivítáni byli tito občánci - Eli Štáfová, Adéla
Kapeljuh, Lukáš a Anička Červeňákovi, Josef Sobolák
a Štěpán Záleský a při druhém uvítacím obřadu byli vítáni
Alžběta Krajníková, Šarlota Suchá, Nikolas VÖrÖs, Alex
Vlček a Matěj Švácha.
Milena Šinfeltová Nováková – zpravodaj Hoštka

ZE SDRUŽENÍ
Hoštecké děti

Představím vám dvě akce našeho sdružení, které proběhly
v měsíci říjnu. V pátek 16. října jsme uspořádali ve
spolupráci s městem Hoštka další ročník Strašidelné
stezky. Scénář této akce se ještě poslední den musel celý
měnit a to z důvodu velmi nepříznivých podmínek. Celý
týden před akcí pršelo, předpověď i nadále slibovala déšť
a přes bláto se nedalo k ranči Ježkův mlýn ( původnímu cíli
akce ) ani dojít.
Tak jsme trasu zkrátili, vytyčili ji po zpevněných plochách
a cíl přesunuli na sál radnice.

I přes nepřízeň počasí se akce zúčastnilo přes 150 dětí
se svým doprovodem a na cestě a sále se mohli setkat
dohromady s 28 strašidly. Jmenujme namátkou některé
- upírky u kterých se pila krev, příšery, které měly bonbóny
mezi živými červy, mrtvá holčička se kterou si nikdo
nechtěl hrát, různí duchové, čarodějnice, zombie nebo
kostlivec a čerti. Těsně před sálem na děti číhali vlkodlaci
a ti každého vtáhli do sklepení, kde teprve po podpisu mohl
každý jít do radničního sálu. Tady probíhala strašidelná
diskotéka pod vedením Jany Žižkové. Všichni účastníci
dostali nejen bonbóny v průběhu cesty, ale i teplý buřt,
limonádu či něco jiného na zahřátí. Při této akci nezbytně
nutně fungují i lidé u startu stezky, dále ti, kteří zajišťují
bezpečnost u silnic, atd.
Děti ze školy nám vydlabaly dýně a omalovaly lahve, které
osvětlovaly cestu.

Tuto akci si všichni pochvalovali i když většina z nich byla
promočených až na kůži a strašidla nemohla po příchodu na
sál na závěr akce zimou ani promluvit.

Další akce našeho sdružení proběhla v čase podzimních
prázdnin a to ve čtvrtek 29. října. Ráno v osm hodin

vyrazily dva autobusy dětí na pravidelný každoroční zájezd
do Babylonu v Liberci.

Tady jsme celý den strávili v aquaparku, IQ parku
a lunaparku. V ceně zájezdu je i společný oběd. Děti si
užily atrakcí, vydováděly se ve vodě a velkým zpestřením je
i laserová šou, kterou jsme shlédli v aquaparku a projekce je
přímo nad hladinou bazénu. Domů jsme se vrátili až okolo
sedmé večer úplně unavení, ale spokojení a plni skvělých
zážitků. Další naší akcí je Vypouštění balónků pro Ježíška
v pátek 4. prosince. Tato akce je společná s městem Hoštka
a MC Mája. V lednu a v únoru 2016 pro vás chystáme další
zájezdy za sněhem.
Těšíme se na vás.

Také chci na závěr velice poděkovat všem, kteří se ve svém
volném čase a bez nároku na odměnu těmto akcím věnují
a jsou ochotni pomoci. Děkuji také za finanční podporu
městu Hoštka.
Irena Nádvorníková - předsedkyně spolku Hoštecké děti

Kulturní a sociální komise

Kulturní komise pracuje průběžně a připravuje pro
občany našeho města od dětí až po seniory různé akce.
V podzimních měsících již proběhlo např. 30. září
společenské odpoledne pro seniory, kdy lidé při kávě
a dortu spolu poseděli, zazpívali a zatančili při hudbě
Jana Kačányiho. V úterý 27. října proběhla na sále radnice
Oldies párty s DJ Kojdou. Sem přišlo více jak sto účastníků
a při hitech z let sedmdesátých až devadesátých se všichni
skvěle bavili. V sobotu 7. listopadu se sálem rozezněly
skupiny Rhodesia a Claymore. Hlavně při tónech dud se
všichni roztančili a zábava byla skutečně více jak vydařená.
V dnešních dnech ( polovina listopadu ) při psaní těchto
článků pro vás připravujeme - 30.11. tradiční rozsvícení
vánočního stromu na náměstí, 4.12. - vypouštění balónků
pro Ježíška, 9.12. - taneční odpoledne pro všechny se
skupinou DUO ADAMIS, známou z TV Šlágr, 18.12.

MC Mája

- turnaj v bowlingu a v mariáši pro dospělé, 20.12.
- rozsvěcení 4. adventní svíce a koncert v kostele, 26.12.
- zpívání koled u betléma. 1.1. - novoroční výstup na Sovici
a v 18 hodin novoroční ohňostroj. Na pátek 29.1.2016 další
Oldies párty s DJ Kojdou. S velkým předstihem již nyní
připravujeme oslavy 750 let Hoštky a 901 let Kochovic,
které proběhnou o víkendu 10. až 12. června 2016.
Přeji krásné dny.
Irena Nádvorníková - předsedkyně kulturní komise

ZVEME VÁS …
BOWLINGOV Ý TURNAJ
a TURNAJ V MARIÁŠI – 1. ročník

Město Hoštka pořádá 1.ročník bowlingového turnaje
a turnaje v mariáši. Turnaje se konají v pátek dne 18.12.2015
od 18.00 hodin ve sportcentru Hoštka. Turnaje jsou určeny
pro hráče starší 18ti let. Ceny pro vítěze jsou již připraveny.

BOWLINGOV Ý TURNAJ

Dle počtu přihlášených soutěží účastníci dvoukolově
v bowlingu, rozhodující pro stanovení pořadí je maximální
počet „bodů“ dosažených v prvním nebo ve druhém kole
soutěže.

TURNAJ V MARIÁŠI

Dle počtu přihlášených budou účastníci rozlosováni do
skupin, určen postupový klíč k dosažení finále a zvolen
„druh“ mariáše v jednotlivých kolech soutěže ( volený
mariáš, křížový mariáš). Hra bude probíhat dle oficiálních
pravidel pro hru mariáš (odlišnosti dohodnuty na základě
koncensu všech zúčastněných).
Přihlašujte se nejpozději do 15.12.2015 osobně v kanceláři
MěÚ Hoštka, telefonicky na č. 416 814 114 (MěÚ),
416 814 145 (ZŠ ), 728 898 723 (Irena Nádvorníková),
nebo emailem- hostka@hostka.cz
Irena Nádvorníková

SPORTCENTRUM

SLÍVA trade s.r.o.
Odpovědný vedoucí: Gabriela Slivanská
Tel: 602 305 735
Pondělí ZAVŘENO
Úterý
od 15:00 do 20:00
Pátek od 15:00 do 22:00
Středa od 15:00 do 20:00
Sobota od 15:00 do 22:00
Čtvrtek od 15:00 do 20:00
Neděle od 15:00 do 20:00
Otevírací doba je orientační, po dohodě lze změnit čas otevření i zavření.

Zveme vás na každoroční Mikulášskou, na které nebude
chybět hodný Mikuláš s Andělem, ale ani rozdovádění
čertíci :)
Mikulášský balíček je možno předem zakoupit v Máje za
100Kč (obsahuje ovoce, zdravé mlsání, pitíčko, hračku ...).
Termín: 1.12.2015
Čas: 16.00 - 18.00 hodin
Místo: Tělocvična ZŠ, Hoštka
Těšíme se na vaši návštěvu a spolupráci, MC Mája
605 148 600,728 996 001, e-mail: majahostka@email.cz,
mirus.plassova@seznam.cz

MATRIKA
V prosinci slaví svá jubilea tito občané paní Ludmila
Vorlíčková z Hoštky 95 let, pan Josef Slanař z Hoštky
86 let, pan Antonín Tengler z Hoštky 85 let, pan Arnošt
Svatoš z Hoštky 85 let, paní Matilda Kulhánková z Hoštky
82 let, pan Jaroslav Vlasák z Kochovic 81 let, paní Adela
Soukupová z Kochovic 81 let, pan Jaroslav Hypš z Hoštky
70 let a paní Marie Balková z Hoštky 70 let.
Po novém roce v měsíci lednu oslaví své narozeniny tito
občané pan Josef Stejskal z Kochovic 91 let, paní Hana
Srbová z Hoštky 85 let, pan Josef Katrenčík z Kochovic 83
let, paní Pavla Špačková z Hoštky 82 let, pan Jiří Krajník
z Hoštky 75 let, paní Jarmila Ečerová z Hoštky 75 let, pan
Jaromír Nechuta z Hoštky 75 let, paní Jitka Taschkeová
z Hoštky 75 let, paní Johanka Kočárová z Kochovic 75 let a
pan Jaroslav Bálek z Kochovic 70 let.
V měsíci únoru slaví paní Milada Nováková z Kochovic
85 let, paní Miloslava Tarabová z Malešova 83 let, paní Věra
Pavlovcová z Kochovic 75 let, pan Jaroslav Rous z Malešova
70 let a paní Anna Vítová z Hoštky 70 let.

Všem oslavencům přejeme mnoho zdraví, štěstí a životní pohody!

Kalendář akcí
30. 11. Rozsvícení vánočního stromu - od 17.00 hodin - náměstí Hoštky a okolí
30. 11. - 2. 12. Zimní burza - sál radnice
1. 12. Mikulášská nadílka - tělocvična ZŠ od 16.00 hodin - MC Mája
4. 12. Vypouštění balonků pro Ježíška - od 15.00 hodin - náměstí Svobody
5. 12. Mikulášská nadílka - sál radnice od 15.00 hodin
9. 12. Taneční odpoledne s Duem Adamis - sál radnice od 15:00 hodin
18. 12. Bowlingový turnaj a turnaj v mariáši - Sportcentrum od 18.00 hodin
20. 12. Rozsvícení 4. adventní svíce a koncert starých adventních skladeb
– Mariánský kostelík – od 17:00 hodin
21. 12. Školní akademie, jejíž součástí bude i tradiční vánoční jarmark,
kde si můžete zakoupit výrobky, které tvořily děti - sál radnice
od 10.00 a 16.00 hodin
23. 12. 2015 - 3. 1. 2016 - Vánoční prázdniny - ZŠ a MŠ Hoštka
26. 12. Zpívání koled u betléma – vhodné pro všechny. Přijďte si zazpívat
k betlému spolu se svými dětmi – kostel Svatého Otmara od 15:00 hodin
1. 1. 2016 Výstup na Sovici – sraz ve 13:00 hodin v Kochovicích u lípy
1. 1. 2016 Ohňostroj v 18.00 hodin
16. 1. Myslivecký ples - sál radnice
23. 1. Lyžařský zájezd Rokytnice n. J. - spolek Hoštecké děti
29. 1. Oldies party s DJ Kojdou - sál radnice
20. 2. Školní ples - ZŠ Hoštka - sál radnice
28. 2. Lyžařský zájezd Klínovec - spolek Hoštecké děti
7. 3. - 13. 3. Jarní prázdniny - ZŠ Hoštka
Krásné vánoce plné pohody a klidu se svými nejbližšími. V novém roce 2016 hodně
zdraví a štěstí Vám všem přeje Milena Šinfeltová Nováková - zpravodaj Hoštka
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