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750 let 900 let
Hoštka 1266 – 2016
Kochovice 1115 – 2015

O víkendu 10.-12.června 2016 proběhly v našem městě
velkolepé oslavy 750. výročí od první písemné zmínky
o městu Hoštka a 900 let od první písemné zmínky
o místní části Kochovice. Program byl opravdu bohatý
a máte možnost si jej v tomto čísle zpravodaje prohlédnout.
V pátek od 16.00 hodin proběhl na sále Radnice sraz
rodáků a přátel Hoštky, úvodního slova se ujal starosta
města pan Milan Konfršt a pár slov o historii přednesla
paní Anna Podpěrová. Celým odpolednem provázel
moderátor Ladislav Jakub, promítnut byl i krátký film
o našem městě a na závěr tohoto setkání zahrála k tanci
a poslechu skupina Impulz. Při příležitosti tohoto setkání
byli ocenění i ti, kteří jsou pro naše město něčím významní
a které nominovaly jednotlivé místní organizace. Jména
oceněných jsou uvedena v následujícím příspěvku p.starosty.
Další na řadu přišlo ocenění malým dárkem všech
opravdových rodáků, tedy těch, kteří se skutečně fyzicky
narodili přímo v katastru našich obcí. V průběhu celého
odpoledne mohli zájemci navštívit výstavu zemědělské
techniky v areálu AGRO Hoštka a.s., prohlédnout si
prostory základní školy, navštívit obřadní síň MěÚ , kde
probíhala výstava nových i starých fotografií, shlédnout
výstavu a ukázku výroby cínových figurek, nakoupit si
upomínkové předměty, včetně krásné brožury Proměny
v čase, nově vydané k tomuto výročí. Tyto upomínkové
předměty si můžete i nadále zakoupit v kanceláři MěÚ.
Na sále měli výstavu trofejí a fotografií hoštečtí myslivci.
U kynologů se uskutečnila Voříškiáda a také otevření nového
kynologického cvičiště. Od 17.30 hodin se za velkého zájmu
fanoušků uskutečnilo na fotbalovém hřišti exhibiční utkání
TJ Sokol Hoštka s All Stars týmem – výběrem hvězd, při
kterém se předvedli při hře např.Ladislav Vízek či František
Straka. Během celého odpoledne až do půlnoci probíhaly,
v rámci celorepublikové akce noc kostelů, prohlídky
kostela Sv. Otmara a kaple Nanebevzetí Panny Marie, kde
každou celou hodinu přednášela paní Vlasta Klekerová.

Přehlídka hasičů, hasičské techniky a požárního sportu
v režii malešovských dobrovolných hasičů probíhala od
19.00 hodin u tenisových kurtů. Večer patřil akci s názvem
Fusionism event Shaloma Thomase Neumana. Hoštecké
náměstí bylo potaženo papírem, který visel i ze stromů
před radnicí. Při živé hudbě měli přítomní možnost prožít
své emoce a dát najevo své vnitřní já. Této akce se aktivně
účastnili muzikanti, performeři, bubeníci, tanečníci
s ohněm a do atmosféry se přidávali i někteří diváci.
Sobotní program byl velmi bohatý a na své si přišel opravdu
každý. Dopoledne bylo zahájeno mší svatou, celebrovanou
Mons.Mgr. Janem Baxantem, biskupem litoměřickým. Při
této akci byl požehnán i nový ručně vyšívaný znak města.
V pravé poledne všechny přítomné z podia na fotbalovém
hřišti přivítal starosta města a promluvilo také několik
významných hostů. Poté následovala slavnostní salva
z děla a vypuklo bohaté dění, jak na fotbalovém hřišti, tak
na hošteckém náměstí. Lidé se mohli ocitnout v pravěku,
středověku či v atmosféře první republiky. Nechyběla různá
vystoupení, tance a hudební workshopy. Děti si mohly užít
mnoho atrakcí, zastřílet si třeba na 3D střelnici, shlédnou
výstavu děl a kanónů, seznámit se s dravými ptáky
a mnoho dalšího. Na náměstí probíhal historický
trh, ukázky dobových řemesel, třeba ukázka řemesla
katovského. Od 19.30 hodin přilákal na hřiště dav diváků
koncert skupiny Kabát revival. Po soumraku se hřiště
proměnilo v kulisy napínavého příběhu upírské ohnivé šou,
kterou přímo následoval barokní ohňostroj. Velký úspěch
sklízeli tanečníci se světelnými nápisy s názvy Hoštky,
Kochovic a vlajkou našeho města. Zcela zaplněný sál byl
i na večerní zábavě, která sobotní program zakončovala.
Velký ohlas sklidilo i půlnoční překvapení, mužské
aquabely diváky velice pobavily. Nedělní ráno proběhla
poutní mše svatá v kostelíku Sv. Antonína Paduánského
ve Velešicích, po které již tradičně následuje požehnání
cyklistům, motoristům a jejich strojům. Na fotbalovém
hřišti byl program v režii našich fotbalistů, proběhla
4 utkání – starších žáků, mladších žáků, starší přípravky
a týmu dospělých. Nechyběly ani hry se sportovní
tematikou. MC Mája nachystalo od 14.00 hodin aktivity
pro nejmenší a od 16.00 hodin společně s provozovateli
sportareálu dětskou diskotéku. Shrnutí na závěr - tyto dny
byly velmi hektické a pro organizační tým vyčerpávající.
Ráda bych tímto poděkovala svým kolegům z komise pro
přípravu oslav a pracovníkům města za všechnu jejich práci,
kterou při přípravách i přímo na oslavách vykonali.
Irena Nádvorníková, předsedkyně komise pro přípravu oslav
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Proslov starost y na sr a zu rodáků
a př átel Hoštk y dne 10.6.2016

Vážené rodačky, vážení rodáci,
vážení zastupitelé a spoluobčané,
dámy a pánové,

dovolte mi přivítat Vás na dnešním
slavnostním setkání rodáků města
Hoštky a Kochovic. Sešli jsme se zde
u příležitosti výročí 750 let města
Hoštky a ještě významnějšího výročí 900 let naší místní
části Kochovic od prvních doposud zjištěných písemných
záznamů. První písemná zmínka o Hoštce byla nalezena
v okresním archívu v Litoměřicích a pochází z roku 1266.
Písemný záznam o Kochovicích byl objeven v zakládacích
listinách kláštera v Kladrubech společně s obcemi Lounky
a Hrobce. Klášteru byly darovány rozsáhlé církevní i světské
majetky v západních, středních i severních Čechách včetně
zmíněných obcí ve snaze jejich majitelů zalíbit se tehdejšímu
panovníkovi Knížeti Vladislavovi I. Tento panovník nechal
klášter vystavět a daroval mu také rozsáhlé statky. Klášter
byl založen roku 1115, což znamená, že výročí připadlo na
rok 2015. My však slavíme obě naše výročí společně v roce
letošním.
Většina z Vás pravděpodobně ví, že v Hoštce žiji 12 let
a necelé dva roky pracuji ve funkci starosty našeho města.
Narodil jsem se v Bechlíně, kde jsem žil do svých 22 let.
Potom jsem bydlel 25 let ve Štětí, odkud jsem poslední
4 roky intenzivně hledal místo a lokalitu, kde bych se mohl
se svou rodinou usadit, postavit dům, zasadit strom a strávit
zbytek svého života.
Když jsem při svém hledání přišel do Hoštky, tak jsem byl
příjemně překvapen z probíhajícího rozvoje a možnosti
ihned začít stavět, dále z pěkného prostředí a dobré občanské
vybavenosti. Naše rozhodnutí, kde postavit rodinný dům
bylo velice rychlé. Pro mne a mou rodinu Hoštka byla, stále
je a pevně věřím, že i nadále bude příjemné místo pro život.
Hoštka a místní části prošly dynamickým rozvojem po
roce 1989 a za více než 20 let se zde udělal obrovský kus
práce, která je vidět na každém kroku. Pokud se projdete
po Hoštce a místních částech, tak si můžete povšimnout,
že zvelebování a rozvoj našich obcí se nezastavily a stále
pokračují. Značný kus práce právě na zvelebení našich
obcí jsme také udělali při přípravě oslav těchto našich
významných výročí. Byl postaven nový mostek přes Obrtku
včetně natřeného zábradlí, spousta oprav a úprav se udělala
na náměstí, zídky v Bezručově ulici, nová dlažba a okapy
okolo Mariánského kostela, vybudovalo se nové dětské
hřiště v MŠ a další. Jistě jste si všimli krásně vymalovaného
sálu a upraveného jeviště s novou oponou.
Mnoho práce se také udělalo při vlastní přípravě oslav.
Přípravy trvaly déle než půl roku. Z tohoto místa bych chtěl
poděkovat komisi pro přípravu oslav města a především
její předsedkyni paní Ireně Nádvorníkové, která věnovala

přípravě oslav téměř 200 hodin svého volného času. Dále
bych chtěl poděkovat ostatním členům komise a to paní
Šárce Bendové za přípravu vydání brožury, výstavních
panelů a všech grafických návrhů, Anně Podpěrové za
přípravu historie města, dále paní Haně Bakové, Radovanovi
Riegrovi a Tomášovi Pernovi. V neposlední ředě musím
poděkovat také všem zaměstnancům MěÚ, za jejich
aktivitu, často nad rámec svých pracovních povinností.
Nakonec musím poděkovat také sponzorům, kterými
jsou Krajský úřad ÚK, hotel U Lišky, pánům Norbertovi
Kostřicovi, Radkovi Miletínovi a Zdeňkovi Voldřichovi.
Dále musím poděkovat Ing. Václavovi Jonášovi za
technickou pomoc.
Obě naše významná kulatá výročí jsou rovněž příležitostí
předat ocenění a poděkování všem, kdo se zasloužili
o rozvoj města, školství, kultury, sportu a dalších oblastí
společenského života. Bohužel některým z oceněných
můžeme poděkovat již pouze in memoriam. Oceňované
občany nominovaly jednotlivé spolky, které v Hoštce působí.

Dámy a pánové, před předáváním ocenění máme ještě
dva body programu a já Vám všem přeji, aby se Vám líbil
nejenom dnešní program, ale i ten sobotní a nedělní.
Ocenění obča né, které nominovaly
místní spolk y a orga niz ace

Anna Šarayová, dlouholetá učitelka prvního stupně
ZŠ Hoštka a vychovatelka školní družiny.
Ludmila Hartlová, dlouholetá učitelka na prvním stupni
ZŠ v Hoštce.
Jaroslava Burdová, dlouholetá učitelka na prvním stupni
ZŠ v Hoštce.
Mgr. Alena Malimánková, dlouholetá učitelka matematiky
a výtvarné výchovy na druhém stupni ZŠ v Hoštce.
Mgr. Josef Malimánek, působil v ZŠ Hoštka jako učitel
a ředitel školy po celou dobu své profesní kariéry.
Jana Žižková, dlouholetá učitelka a ředitelka MŠ Hoštka.
Květa Vávrová, učitelka a vychovatelka MŠ a školní družiny
v Hoštce, zakladatelka přípravné třídy.
Jiří Beer, jako hráč TJ Sokol Hoštka prošel v Hoštce
všechny věkové kategorie, trenér všech věkových kategorií,
dlouholetý funkcionář, pod jeho vedením dospělí v roce
2009 postoupili do II. třídy a jeden rok si zahráli okresní
přebor.
Josef Stieranka, bývalý hráč TJ Sokol Hoštka, trenér žáků
a dorostu, s dorostem v roce 2012 vyhrál okresní přebor
(II. třídu).
Josef Salač, in memoriam, dlouholetý hráč TJ Sokol
Hoštka, rozhodčí, trenér mládežnických kategorií,
funkcionář. V roce 2006 mu byla udělena výkonným
výborem Českého svazu tělesné výchovy „medaile za práci
ve prospěch tělovýchovy a sportu“, za celoživotní práci
a výjimečný přínos pro rozvoj tělovýchovy a sportu.
Miroslav Vít, in memoriam, hráč TJ Sokol Hoštka,
dlouholetý funkcionář a trenér především dospělých.
Pavel Všetečka, in memoriam, fotbalový talent, kapitán
mužstva TJ Sokol Hoštka, dovedl mužstvo do II. třídy.
Ing. Josef Šenfeld, hráč TJ Sokol Hoštka, dlouholetý
funkcionář.
MUDr. Jana Zámečníková, obvodní lékařka s vynikajícím
renomé, v Hoštce působí již 24 let.

Anna Podpěrová, bývalá starostka, ve funkci byla 4 volební
období, za jejího vedení došlo k významnému rozvoji města.
Jaroslav Vlasák, dlouholetý člen a bývalý myslivecký
hospodář Mysliveckého sdružení Hoštka, bývalý člen
kynologické komise Okresního mysliveckého spolku
českomoravské myslivecké jednoty Litoměřice.

František Chvátal, in memoriam, zakládající člen
a myslivecký hospodář Mysliveckého sdružení Kochovice,
následně i myslivecký hospodář v Mysliveckém sdružení
Hoštka.

Oldřich Maximovič, in memoriam, dlouholetý člen,
bývalý předseda Mysliveckého sdružení Hoštka.
Martin Španko st., dlouholetý aktivní člen a bývalý
předseda Mysliveckého sdružení Družba Hoštka.

Vlastimil Nechanický, dlouholetý aktivní člen a bývalý
myslivecký hospodář Mysliveckého sdružení Družba
Hoštka.

Jiří Nádvorník, dlouholetý aktivní reprezentant ČR
v závěsném létání, několikanásobný vítěz o pohár České
republiky, naši vlast reprezentoval na mistrovstvích světa
i Evropy.
Lucie Simonová, úspěšná motokrosová
mistryně ČR, reprezentantka ČR.

závodnice,

Dále byli oceněni za práci pro město a jeho rozvoj
zastupitelé města: Jiřina Bláhová, Zdeněk Buřil,
Ing. Vladimír Drož, Milan Chvalina, Milan Konfršt,
Anna Kučeráková, Irena Nádvorníková, Bc. Tomáš
Perna, Ing. Ivo Perna, Anna Podpěrová, Mgr. Radovan
Rieger, Ing. Josef Šenfeld, Martin Španko, Vlastimil
Valeš a Zdeněk Voldřich.

Spolek Hoštecké děti
V sobotu 28.5.2016 uspořádal náš spolek ve spolupráci
s Mysliveckým spolkem Hoštka, hošteckým kynologickým
klubem, Českým svazem žen Hoštka a malešovskými
dobrovolnými hasiči, tradiční oslavu dne dětí. Tato akce
proběhla v hošteckém sportareálu. Počasí se vydařilo a dětí
přišlo opravdu hodně. Spolek Hoštecké děti pro děti mimo
různých soutěží připravil zdarma občerstvení, cukrovou
vatu, malování na obličej, omalovávání sádrových odlitků,
tetování, tombolu a na závěr nastříkali malešovští hasiči pro
obveselení všech dětí vedle tenisových kurtů pěnu. Soutěže
byly nachystány klasické, např. chytání rybiček, opičí
dráha, skládání kostek nebo věšení prádla. Na dětském dnu
se představil stánek hošteckých kynologů, kde si všichni
vysoutěžili magnetku s obrázkem pejska. Myslivecký spolek
si připravil 4 stanoviště s poznáváním trofejí a zvířátek
a také se tu malovalo. Hoštecký svaz žen přichystal také
několik stanovišť, např. slalomovou jízdu, střelbu či hod
na koš. Závěr dětského dne patřil již zmíněným hasičům
a také losování tomboly. Z obrázků, které si u stánku
našeho spolku děti vymalovaly pastelkami získanými
u soutěží, se losovalo přes 60 výherců rozmanitých cen,
např. hraček na písek, skákacích gum, plyšáků, bločků,
pastelek, knížek nebo her. Chci velice poděkovat všem,
kteří byli nápomocní při organizaci této akce. Děkuji také
městu Hoštka za finanční podporu našich aktivit.
Irena Nádvorníková, předsedkyně spolku Hoštecké děti

Dětský den
Český kynologický klub - ZKO Hoštka

Měsíc květen a červen věnujeme vždy tradičně dětem.
Náš klub uvítal opět celou MŠ Hoštka na našem cvičišti.
V Hoštce jsme si s dětmi zasoutěžili a každý si mohl za
přispění sponzorů vytvořit vlastní magnetku ze samolepek
psů, kteří přímo chodí na náš cvičák. Již počtvrté jsme byli
pozváni na dětský den do Vrbice a nově také na krásný dětský
den ve Střížovicích, kde se nám vystoupení opravdu moc
povedlo i s hudbou. A na konci června jsme ukázali velké
agility celé ZŠ Hoštka a nalákáli zájemce ze strany dětí.
Velkou radost jsme měli z našeho 0. ročníku Voříšek roku
2016, který se konal u příležitosti oslav města. V programu
plného jiných lákadel si našlo cestu na kraj našeho města cca
40 lidí, zúčastnilo se 7 soutěžících a atmosféra byla rodinná
a zábavná, tak jako je celé pojetí našeho cvičáku.
Během prázdnin nás čeká ještě hodně práce. Cílem je
přestěhovat kompletně vše potřebné na nový cvičební prostor,
ale především oplotit celý pozemek.
Tímto bych chtěla znovu a opakovaně poděkovat všem lidem
z úřadu města Hoštky, aktivním členům ZKO Hoštka,
rodinným příslušníkům a sponzorům, aktuálně společnosti
Mondi, která přispěla z projektu Patriot částkou 10000,- Kč
na nové pomůcky pro výcvik agility.
Všichni se společně podílíme na novém projektu, jde to
pomalu, ale hlavně jistě a s úsměvem!
Od září se těším v novém prostředí a s těmito novinkami:
- výcvik poslušnosti (v neděli a v týdnu), - výcvik obrany
(v týdnu), výcvik agility, dogdancing, freesbee s lektorkou
Janou Šrumovou, zahájení tradice Voříšek roku, rozšíření
zázemí o nové pomůcky a nové zázemí pro naše dětičky
tak, aby maminky a tatínkové mohli cvičit své pejsky.
A také všechny naše tradiční aktivity, na které se těší nejen
psovodi.
Za všechny, co se ukrývají pod názvem ZKO Hoštka
se na Vás těším.
Vendula Bláhová, vendula.blahova@email.cz,
http://kynologiehostka.webnode.cz/

Voříškiáda 2016

Kulturní komise
Od minulého vydání Zpravodaje města Hoštky, tzn. od
února letošního roku do měsíce června kulturní komise
opravdu nezahálela. Pro občany napříč všemi generacemi
nachystala mnoho akcí. Vyjmenujme si - 24. února proběhlo
posezení pro seniory s tancem, kde hrál p. Jan Kačanyi,
16. dubna si všichni užili Jarní zábavu se skupinou Jack
Daniels Band, 15. května se konal v prostorách městského
úřadu 2. ročník pexesiády. Velkou radost nám udělalo
opětovné obsazení kategorie dospělých. V kategorii 3-6 let
3. místo obsadil Daniel Müller, 2. místo Jiří Krajník a 1. byla
Vanesa Víšková. V kategorii 7-10 let se na 3. místě umístil
Josef Balog, 2. Matěj Balog a zvítězila Lucie Tučková.
V kategorii 11-14 let byla 3. Martina Kadlecová, 2. Pavel
Nekuda a 1. Daniel Plášek. V kategorii dospělých 3. místo
obsadila Andrea Balogová, 2. Lucie Valentová a zvítězil Aleš
Müller. Ve středu 18. května proběhlo na sále Radnice další
taneční odpoledne pro všechny se skupinou Duo Adamis.
Této akce se zúčastnilo mimo hošteckých i mnoho obyvatel
z okolních měst a obcí. Na pátek 27. května jsme přichystali
další z oblíbených oldies party. Opět nám hrál DJ Kojda
a tentokrát byla účast na parketu mezinárodní. Zatančit si
přišli v Hoštce ubytovaní zahraniční závodníci mistrovství
světa v rychlostní kanoistice, které se konalo v Račicích.
10. - 12. června proběhly velké oslavy výročí našeho města.
Této akci jsme věnovali mnoho času a energie, připravovali
jsme ji již od listopadu loňského roku a samostatný článek
o oslavách najdete v tomto čísle zpravodaje. Poslední akcí
měsíce června byl koncert maďarského dechového orchestru
Rázene Városi Fúvószenekar spolu s jejich mažoretkami
ZUŠ Hébé Oroszlány na náměstí v Hoštce. Vystoupení
proběhlo v rámci štětského FEDO.
Irena Nádvorníková, předsedkyně kulturní komise

slavnost přítomným zpestřilo vystoupení dětí z mateřské
školy, pod vedením Mgr. Lucie Strakové, za hudebního
doprovodu p. Růženy Konečné. Pro rodiče byly připraveny
drobné dárky od Města Hoštky a místní organizace
Českého svazu žen, zastoupená Ing. Stanislavou Pernovou,
potěšila maminky květinou.
Hana Baková, matrikářka

Blahopřání
Rádi bychom popřáli našim spoluobčanům, kteří
v nadcházejících měsících oslaví svá významná životní
jubilea. V měsíci červnu to jsou – z Kochovic pan Václav
Stehno 84 let a pan Zdeněk Sinke 70 let. Z Hoštky paní
Miluše Matyášová 81 let a paní Jaroslava Hypšová 70 let.
Z Velešic paní Marie Gargalíková 70 let. V srpnu slaví
narozeniny tito – z Kochovic pan Stanislav Eichler 84
let, paní Herta Metelková 75 let a pan Josef Mikl 70 let.
Z Velešic pan Miroslav Sklaský 84 let a paní Jiřina Skalská
83 let. Z Malešova paní Věra Šenfeldová 75 let. Z Hoštky
paní Karla Vlková 83 let a pan Josef Stieranka 75 let.
A září patří těmto – z Hoštky paní Marie Neumannová 75 let,
Z Kochovic pan Jiří Fürst 82 let, paní Miloslava Liebscherová
81 let, paní Anna Šarayová 81 let. Z Malešova pan Josef
Odvárka 81 let a paní Zdeňka Fialová 75 let.
Všem našim jubilantům přejeme hlavně pevné zdraví
a ještě hodně radosti ze života.
Hana Baková, matrikářka

Český ráj s raf t y
Tradiční projekt Český ráj s rafty proběhl ve dnech 2. – 4.
června 2016. Ubytovali jsme se v autokempu Sedmihorky
a první den exkurze byl věnován prohlídce Hruboskalského
skalního města, zámku Hrubá skála a hradu Valdštejn.
Druhý den projektu jsme se na koloběžkách vydali
z Dolánek u Turnova do letoviska Malá Skála a z Malé
Skály sjeli na raftech po Jizeře do Turnova. V sobotu jsme
plni dojmů dorazili do Hoštky.
Mgr. Radovan Rieger

Koncert dechového orchestru
Žáci ZŠ na raftech

Noc s Andersenem
Setkání seniorů

Pexesiáda 2016

Vítání občánků
V květnu proběhlo na naši radnici další vítání občánků,
přivítali jsme Petra Bízu a Barborku Bičovskou. Tuto milou

Již po šestnácté se počátkem dubna konala na mnoha
místech České republiky, Evropy, ale i v zámoří Noc
s Andersenem. Letos poprvé se tohoto pohádkového
dobrodružství zúčastnily i děti ze Základní školy v Hoštce.
V podvečer 8. dubna se ponořily pod hladinu moře, aby
mohly objevovat krásy podmořského světa. Inspirací pro
letošní ročník totiž bylo 180. výročí vydání Andersenovy

Malé mořské víly. Tuto noc Malá mořská víla, Malenka,
Gerda, dokonce i Sněhová královna a mnohé další statečně
bojovaly s moderní technikou. Jedním z hlavních poslání
tohoto projektu je vrátit dětem jejich fantazii.

Nejprve se děti jednoduchým kvízem seznámily s osobností
věhlasného dánského spisovatele Hanse Christiana
Andersena, mj. zjistily, že na počest jeho narození se
2. dubna slaví Mezinárodní den dětské knihy. Pak už došlo
na samotné čtení slavných i méně známých Andersenových
příběhů, při němž se vystřídalo hned několik předčítačů.
Své hlasivky důkladně prověřila např. paní učitelka Bláhová.
A jak příběhem ztišit čtyřicet dětí si vyzkoušel Kuba
Kocman. Ještě než se děti dočkaly závěrečného příběhu na
dobrou noc, musely prověřit své orientační schopnosti při
hledání pokladu. Nejprve bylo třeba pochytat všechny ryby
správné barvy, ty jim potom pošeptaly tajemství a teprve
pak mohly vylovit lahev se vzkazem, kde hledat poklad.
Všichni hledači byli naštěstí úspěšní a mohli se nechat
ukolébat poslední pohádkou ke spánku.
Ať je i příští Noc s Andersenem tak povedená jako ta letošní!

Mgr. Monika Fajčáková

Mateřské centrum Spolek Mája
Spolek Mája děkuje všem, kteří přišli
navštívit prostory MC Mája, velký dík patří
městu Hoštka, sponzorům, paní Ireně
Nádvorníkové, dobrovolníkům, ale hlavně
členkám MC Spolek Mája za aktivní činnost.

Těšíme se na Vás v září, kdy bude v MC Mája
Den otevřených dveří.

Více informací o naší činnosti a aktivitách pro nejmenší
najdete na www.osmaja.euweb.cz
Miroslava Plassová, předsedkyně spolku

Rozvoj ZŠ a MŠ Hoštka
Vážení občané, dovolte mi, abych Vás seznámil se záměry
na rozvoj naší školy v příštím školním roce.
V návaznosti na rozšíření kapacity mateřské školy dojde
o prázdninách k stavební úpravě bývalého služebního bytu
a v přízemí školy vznikne centrum pro zájmové vzdělávání,
pro školní družinu a zájmové kroužky.
Plánuji v přízemí zřídit tři oddělení školní družiny, doplněné
o potřebné sociální zařízení a samozřejmě i moderní
vybavení těchto oddělení, stůl na stolní tenis, fotbal, nový
nábytek, společenské hry a další vybavení.
Výhody tohoto řešení jsou zřejmé, žákům odpadne
přenášení oblečení a pomůcek na různá místa ve škole,
omezí se nekontrolovaný pohyb žáků a osob po školní
budově, zjednoduší se vyzvedávání dětí ze školní družiny
a to vše přispěje k zvýšení bezpečnosti našich dětí.
V souvislosti s přesunem školní družiny do přízemí
školy dojde k přesunu, rozšíření a modernizaci vybavení
počítačové učebny do druhého patra.
Dalším záměrem je pomocí malých stavebních úprav
vytvořit dílnu pro technické vzdělávání v prostorách
současného skladu sportovních potřeb.

Chtěl bych s podporou dotačního titulu zřídit moderní
dílnu vybavenou nástroji a přístroji, které budou umožňovat
smysluplnou výuku pracovního vyučování a přispějí k zájmu
našich žáků o technické vzdělávání a k nasměrování alespoň
části k budoucímu uplatnění v technických oborech.
Klesající úroveň znalostí a dovedností v přírodovědných
předmětech by měla eliminovat rekonstrukce odborných
pracoven fyziky a chemie v druhém pololetí příštího
školního roku. Opět dojde nejen k vlastní rekonstrukci
učeben, ale i k vybavení moderními pomůckami, které
umožní propojení výuky s praxí.
Rekonstrukce mateřské školky byla dokončena výstavbou
nového dětského hřiště na již připraveném pozemku nad
současnou mateřskou školou. Výstavba byla ukončena
a nové dětské hřiště bude využívat jak mateřská škola, tak
i naše školní družina.
Mgr. Radovan Rieger, ředitel školy

Bankomat v Hoštce
Diskuze ohledně bankomatu v Hoštce trvá již delší dobu.
Proto byl vytvořen dotazník, který měl ukázat, kolik občanů
Hoštky a jejích místních částí má o bankomat skutečně
zájem.
Anketní otázka zněla:
Měli byste zájem o bankomat od společnosti Česká
spořitelna a.s. v Hoštce, když výběry z bankomatu
platební kartou jiných bank jsou zpoplatněny?
Anketa byla rozeslána 1263 občanům starších 15 let
a k této anketní otázce se vyjádřilo 24,6 %, tj. 311 všech
dotazovaných osob. Za poslední čtyři roky to byla nejvyšší
účast respondentů. Občané, kteří se této ankety nezúčastnili,
tato diskuse pravděpodobně nezajímá, nebo využívají služeb
České pošty s.p. Umístění bankomatu by si přálo 16,9 %,
tj. 213 občanů.
Výsledky této ankety poslouží jako podklad pro jednání
s Českou spořitelnou a.s. o umístění bankomatu v Hoštce
a případné spoluúčasti města na nákladech spojených
s provozem bankomatu. Tato společnost jako jediná učinila
nabídku na instalaci bankomatu a vyžaduje však plné
hrazení veškerých provozních nákladů bankomatu. Rada
města pověřila starostu dalším jednáním v této záležitosti.
Milan Konfršt, starosta města

Služby České pošt y s. p.
Městský úřad Hoštka obdržel dopis České pošty s. p., kde se
píše, že naše obec byla vybrána do další etapy projektu Pošta
Partner. To znamená, že pobočka Pošta Partner může být
provozována obecním úřadem a v případě odmítnutí, další
osobou, nejčastěji obchodní společností, která je ochotná
uzavřít s Českou poštou s. p. smlouvu o provozování
pobočky v systému Pošta Partner.
Projekt Pošta Partner je součástí vládou schválené
dlouhodobé strategie udržitelnosti a rozvoje České
pošty, s. p. Cílem projektu je převod 2/3 poboček pošt na
Pošty Partner, což jsou pošty provozované třetí osobou.
Česká pošta má v současnosti celkem 3 217 provozoven.
V letošním roce Česká pošta, s. p., plánuje uzavřít 200
smluv o provozování Pošty Partner.

Česká pošta je státní podnik se všemi neduhy státem
řízených institucí a ten tvrdí, že malé pobočky jsou pro ní
ztrátové a jejich provoz neefektivní. Na druhé straně ale
vysvětluje, že provozováním pobočky třetí osobou dojde
ke zkvalitnění služeb, může dojít ke změně pracovní doby
a celý systém se stane pružnějším.
Celá záležitost byla také diskutována zastupiteli na zasedání
Zastupitelstva města č. 9/2016. Zastupitelé se shodli, že
odmítneme nabídku pošty a budeme trvat na tom, aby
pobočka pošty v Hoštce i nadále zůstala v síti poboček
České pošty s. p.
Milan Konfršt, starosta města

Mateřská školka

dětem, ale i všem spoluobčanům, popřála pohodové
a prosluněné léto plné nových zážitků. Na shledanou
v novém školním roce.
Mgr.Lucie Straková, vedoucí učitelka MŠ Hoštka

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala současnému vedení
města v čele s panem starostou Milanem Konfrštem. Stejně
jako v loňském roce proběhl i letos v květnu na místním
hřbitově malý pietní akt u příležitosti osvobození a konce
II. světové války. Tento akt se letos nesl v důstojnější
atmosféře, protože kytice a věnce se pokládaly k nově
vybudovanému náhrobku. Pracovníci Městského úřadu toto
pietní místo upravili do podoby, která více uctívá a zdůrazňuje
symboliku tohoto místa. Smyslem válečných hrobů není jen
vzpomínka na válečné oběti, ale i připomenutí hrůz války
a varování před ní. Ještě jednou děkuji všem, kteří se na této
obnově podíleli.
Jana Pirunčíková
Informace pro návštěvníky místní knihovny v Hoštce:
Knihovna bude v termínu od 18.7. do 18.8.2016
uzavřena.

Jednání zastupitelstva města Hoštky

Rozloučení s předškoláky
V měsíci květnu proběhl zápis do mateřské školy. K zápisu se
dostavilo 27 dětí. Do školky byly přijaté děti dle kritérií, jež
jsou stanovena směrnicí. Do třídy našich nejmladších dětí
– Koťátek přijde v září 22 dětí.
Měsíc červen jsme začali oslavou Dne dětí, děti si užily
zábavné dopoledne plné soutěží a zábavy.

Společně s tatínky jsme oslavili Den otců. Tatínkové si
s námi zasoutěžili, složili nám vlaštovku a lodičku, společné
odpoledne jsme si s tatínky užili, stejně jako odpoledne
s maminkami při oslavě jejich svátku v květnu.
Naši myslivci pro nás připravili opékání buřtíků na střelnici.
Tento den nám vydatně pršelo, ale na střelnici jsme se i přesto
dopravili našim oblíbeným babosedem, takže jsme vůbec
nezmokli. Myslivci nás vyzkoušeli z poznávání zvířátek
a poté jsme si dali zaslouženého buřta.

Rádi bychom se pochlubili naším novým hřištěm v oplocené
části parčíku, zde s kamarády dovádíme v písku, na kolotoči
a houpačkách, plnými doušky si užíváme dětských radovánek.

Koncem měsíce června se naše školka loučila s předškoláky.
Děti si užily nocování ve školce. Za přítomnosti rodičů byly
děti pasovány na školáky. V tomto školním roce nám školku
opouští 16 budoucích prvňáčků, 8 dětí odchází do přípravné
třídy.
Závěr školního roku jsme zakončili besídkami všech tříd naší
školky.
I naše školka se chystá na prázdniny. Ráda bych našim

V pondělí 27.6.2016 se uskutečnilo 9. zasedání Zastupitelstva
města Hoštky. Hlavními body jednání byly:
- Program rozvoje města na rok 2016 - 2020

- Rozpočet města a jeho plnění leden - květen 2016
- Inventarizace majetku za rok 2015

- Zpráva o přezkumu hospodaření majetku města
za rok 2015
- Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky
města Hoštky

- Změny v majetku města tj. prodeje, převody,
odkupy pozemků
- Řešení dlužníků neplacených nájmů za byty
ve vlastnictví města

- Poskytnutí daru na činnost TJ Sokol Hoštka a další body

Zápis z jednání bude vyhotoven a občané se s tímto
mohou seznámit jednak v písemné formě přímo na radnici
města Hoštky, nebo v elektronické podobě na stránkách
města Hoštky www.hostka.cz. Z jednání byl pořízen
i audiovizuální záznam, který najdete rovněž na webu města.

Těšíme se na účast našich občanů na příštím jednání v září
2016.
Jana Bauerová, zpravodaj
Fotografie uveřejněné ve zpravodaji pořídili
Jiří Tomášek a Irena Nádvorníková.
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