JSme V POlOV ině VOlebníHO ObdObí

Vážení spoluobčané,

na červnovém zasedání byl jedním
z velice důležitých bodů jednání
Program rozvoje města Hoštky
na roky 2016 – 2020. Rada města
zpracovala a připravila za účasti
spoluobčanů i zastupitelů města tento
rozsáhlý dokument, který byl v předcházejících letech zcela
opomíjen a několik let nebyl aktualizován. Program rozvoje
města je jedním ze základních dokumentů města, který
ukazuje směr rozvoje našich obcí do roku 2020. Sestavili
jsme značně ambiciózní program, který obsahuje 7 cílových
oblastí. Na tyto cílové oblasti navazuje 24 opatření a 62
jednotlivých aktivit (akcí) v celkové hodnotě více než 93
milionů Kč s tím, že se budeme snažit při financování využít
všech dostupných dotačních titulů. Zastupitelstvo města na
červnovém zasedání tento Program rozvoje města schválilo
a najdete ho na webových stánkách města. Program rozvoje
města navazuje a doplňuje to, k čemu jsme se zavázali před
dvěma roky. Jsem přesvědčen, že i tento ambiciózní Program
rozvoje města se nám podaří úspěšně plnit.
S velkým respektem je třeba uznat, že Hoštka a místní části
procházejí dynamickou proměnou již od roku 1989 a za více
než 20 let se zde udělal obrovský kus práce.
Podle mne je však velmi důležité to, že zvelebování a rozvoj
našich obcí se ani v tomto volebním období nezastavil
a naopak zrychluje. To, co nás však brzdí, je složitost
a časová náročnost získávání dotací a také nedostatek firem,
které jsou schopny naše zakázky realizovat. Nicméně jsme
schopni efektivně reagovat na aktuální potřeby obyvatel
a připravit město i na mimořádně významné události.
Konkrétním příkladem může být úspěšná oslava 750 let
Hoštky a 900 let Kochovic.
Bylo pro mne velkou ctí být při tak významných oslavách
našeho města v roli starosty a mít vedle sebe tak skvělé
spolupracovníky.
V rámci náročných příprav oslav jsme zajistili:
• nový náhrobek obětem válek na místním hřbitově,
• nový mostek přes Obrtku včetně natřeného zábradlí
podle Obrtky,
• opravy místních komunikací na náměstí a v okolí,
• opravu zídek v Bezručově ulici včetně
křížku Panny Marie,

• novou dlažbu a okapy okolo kostela
Nanebevzetí Panny Marie,
• nové dětské hřiště v Mateřské škole,
• novou fasádu Radnice do náměstí,
krásně vymalovaný sál a upravené jeviště s novou oponou.
Do příprav oslav musíme zahrnout rovněž přípravu bohatého
programu, obrazových materiálů, propagačních materiálů
a vydání brožury k těmto výročím.
Nyní, v polovině našeho prvního volebního období,
si myslím, že je vhodný okamžik pro hodnocení naší
dosavadní práce.
V dalším textu najdete pro přehlednost jen výčet akcí
a zlepšení podle jednotlivých oblastí života a rozvoje našeho
města.
Otevřená radnice a informovanost občanů:
• lepší informovanost spoluobčanů o dění v našich obcích,
o kulturních a společenských akcích a v neposlední řadě
o jednání Zastupitelstva města, ze kterého pořizujeme
audiovizuální záznam dostupný na webu,
• intenzivnější informovanost zastupitelů města před
jednáním Zastupitelstva a také po jednání Rady města,
• nové internetové stránky města, zasílání SMS zpráv
občanům o důležitých událostech,
• několik dotazníkových šetření.
bezpečnost občanů:
• umístění několika zrcadel pro bezpečný výjezd vozidel,
• veřejné osvětlení v areálu sportu a volného času,
• radikální prořezy, případně i kácení přerostlých stromů
ohrožujících bezpečnost spoluobčanů ve všech
místních částech,
• činnost bezpečnostní agentury při prevenci pořádku
a bezpečnosti.
rozvoj města a místních částí:
• výstavba parkoviště v ulici Bodláková, vydláždění ulice
Špitálská a oprava dlažby u kostela sv. Otmara,
• rekonstrukce Mateřské školky,
• odvodnění ulice Lužická, parkoviště před pekárnou
a parkoviště pro invalidy před MěÚ,
• úprava příjezdu ke hřbitovu a do Hoštky od Štětí,
• na Malešově úprava prostranství z návsi s výhledem
na České středohoří, nové nástupní ostrůvky a oprava
čekárny autobusu, nové parkoviště před čp. 101
a u hřbitova,
• ve Velešicích nové zábradlí mostu přes Obrtku, oprava
komunikací a dokončení malby v kapli sv. Antonína,
oprava a úprava místní komunikace k č. p. 57,
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• opravy vedlejších komunikací a cest ve městě i mimo
město, obnova cca 350 metrů úvozové cesty
nad Velešicemi nad železniční tratí ve směru na Štětí,
která navazuje na naučnou stezku Loupežníka Štětky
a propojení obou katastrů pro cyklisty i pěší turisty,
• trvalé sledování dotačních titulů tak, abychom mohli
naše smělé plány spolufinancovat,
• příprava dalších projektů k dalšímu rozvoji města
a místních částí,
• zlepšení vzhledu našich obcí zvýšením dotace na opravu
fasád z pěti na deset tisíc Kč,
• propagace města umístěním uvítacích tabulí a drobné
bezpečnostní prvky s nápisem „město Hoštka“,
• oprava komunikace k nádraží a okolo nádraží,
• umístění dvou turistických map na náměstí a u silnice
k vlakovému nádraží.
Služby pro spoluobčany:
• zajištění sociální pracovnice, která zabezpečuje sociální
šetření u seniorů a dalších osob žádajících o pečovatelské
služby, u sociálně slabších rodin a také u dlužníků
na nájemném. Poskytuje základní sociální poradenství
a pomáhá občanům se získáním příspěvku na péči,
• zahájení poskytování terénní pečovatelské služby
v domácnostech našich klientů,
• zapsání naší pečovatelské služby do základního registru
Ústeckého kraje s možností čerpání dotací na její činnost,
• zpracování projektu pro výstavbu komunitního domu
pro seniory, ve kterém bude 17 bytů a kde budeme rovněž
poskytovat pečovatelskou službu.
Využití volného času dětí, mládeže a spoluobčanů:
• větší dotace pro spolky, které pracují s dětmi a mládeží.
Například v letošním roce jsme navýšili finanční
prostředky pro TJ Sokol Hoštka o 100% oproti roku
2014. Věříme, že tato finanční podpora města pomohla
řešit problémy TJ Sokol a družstvu dospělých udržet
se ve III. třídě,
• zakoupení nemovitostí na Malešově jako zázemí
pro hasiče a výjezdovou jednotku,
• podpora dalších spolků jako Hoštecké děti, Český svaz
žen, Mateřské centrum Mája, kynologický a myslivecký
spolek. Kynologové mají nové cvičiště a upravené
přístupové cesty,
• kulturní komise pořádá pravidelné taneční zábavy,
adventní koncerty, diskotéky, taneční kurzy pro dospělé,
bowlingový turnaj a mnoho dalších aktivit pro dospělé
a pro děti,
• pravidelná odpoledne pro seniory s hudbou a tancem,
• nové atrakce na dětských hřištích a ve sportovním areálu.
Základní a mateřská škola:
• rekonstrukce a rozšíření Mateřské školy na 70 míst,
• nová školní družina v prostorách bývalého bytu školníka,
• další prostory pro učebny na výuku odborných předmětů,
• odborné školení s ukázkami vaření pro kuchařky školní
jídelny. Ve školní jídelně se začala připravovat dvě jídla tři
dny v týdnu.
Ochrana životního prostředí:
• podpora třídění odpadu již v Základní a mateřské škole
a také v domácnostech. Podpora a propagace třídění
odpadů se promítla ve výsledcích a za rok 2015, kdy jsme
vytřídili o 31% odpadu více oproti roku 2014 dle statistiky
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společnosti EKO-KOM,
• zrušení platby za odevzdávání objemného odpadu
ve sběrném dvoře. Další složky odpadu, elektro
spotřebiče, kovy, pneumatiky a další se také dají
ve sběrném dvoře odevzdat zadarmo,
• nový sběrný dvůr v Litoměřické ulici,
• svoz objemného odpadu pravidelně dvakrát ročně
z Malešova a Velešic,
• další stání kontejnerů na tříděný odpad v Kolonce,
Litoměřické a Velešické ulici, u nového sběrného dvora
a instalace dalších odpadkových košů ve městě
i mimo město,
• nová Obecně závazná vyhláška o odpadech a na jejím
základě jsme zkrátili interval svozu zeleného odpadu
ze šesti týdnů na tři týdny a zahájili jsme svoz také
z Malešova a Velešic,
• obnova původní dešťové kanalizace včetně nových vpustí
v Hoštce a Malešově,
• vyčištění studny na malešovské návsi,
• revitalizace nevzhledných zákoutí našich obcí.

mého sklidila dobrý ohlas. Je vidět, že se tady konečně
něco děje a to nejen pro seniory, ale i pro mladé a střední
věk. Občané aspoň chvíli zapomenou na všední starosti
a rádi se pobaví, zazpívají a zatančí. Proto ještě jednou
velké poděkování vám všem, doufám, že budete takto dál
pokračovat.
Anna Mazánková, Hoštka

Třídění odpadů
a nový sběrný dvůr
Vážení spoluobčané,

Toto je výčet jen nejdůležitějších věcí, které jsme zrealizovali
za dva roky našeho působení na Radnici. Dále samozřejmě
řešíme běžné provozní záležitosti města a místních částí.
V neposlední řadě jsme také vykonali mnoho práce, která
není takzvaně vidět. Na začátku roku 2014 začal platit Nový
občanský zákoník a celá řada dokumentů města čekala na
nové zpracování na tomto novém základě. Také další zákony
si vyžádaly přepracování některých směrnic a vyhlášek.
Po schválení právníkem jsme vydali celkem 20 nových
dokumentů, směrnic a jejich příloh. Vydali jsme také pět
Obecně závazných vyhlášek, které schvaluje Zastupitelstvo
města. Jednou z nich jsme snížili daně z nemovitostí pro
Malešov a Velešice.
Vážení spoluobčané, jsem hluboce přesvědčen, že z výše
uvedeného textu je zřejmé, že se nám úspěšně daří plnit to,
k čemu jsme se zavázali. Avšak i přes tento dlouhý seznam
našich splněných slibů nás čeká připravit a uskutečnit ještě
mnoho potřebných věcí.
Na základě mých zkušeností z první poloviny našeho
volebního období pevně věřím, že se nám podaří naše smělé
plány rozvoje našeho města a místních částí i s Vaší pomocí
úspěšně řešit a plnit.
Milan Konfršt, starosta města

Kulturní komise města Hoštky
Rok 2016 je pro naše město rokem oslav. Ve dnech
10.-12.6.2016 jsme slavili výročí 750 let od první písemné
zmínky o městě Hoštka a 900 let od první písemné zmínky
o místní části Kochovice.  Oslavy probíhaly ve velkém celý
víkend a všichni si užili bohatý program.
Další výročí našeho města připadá na měsíc říjen. 10. října
před 10 lety nám byl znovunavrácen titul města. K tomuto
výročí pro vás Kulturní a sociální komise našeho města
připravila na měsíc říjen 4 kulturní akce. V Úterý 4.10.
pobavilo naše děti Divadélko Romaneto se svojí veselou
Vodnickou pohádkou. 15.10. se všichni mohli přijít pobavit
na taneční zábavu se skupinou Formát, ve středu 19.10.
odpoledne vystoupily se svým programem děti ZŠ a MŠ
Hoštka a v tento den mohli zájemci shlédnout i výstavu

fotografií o městě. Na sobotu 22.10. jsme přichystali komedii
Taneční odpoledne pro dospělé, se kterou se představil
divadelní soubor Rádobydivadlo Klapý. Všechny tyto akce
proběhly na sále Radnice a vstupné na ně bylo zdarma.
Z akcí, které již proběhly, si ještě připomeňme tradiční
odpoledne pro seniory. To se konalo v Hotelu U Lišky a na
programu byla mimo přednášky, hudby, tance a zábavy, také
hra Bingo. Ta sklidila velký úspěch a výherkyněmi třech kol
binga byly: Věra Mesteková, Antonie Hubalová a Milena
Nováková, kterým ještě jednou gratulujeme.
Kulturní komise pro Vás dále chystá mnoho dalších akcí,
např. na pátek 25.11.2016 další z oblíbených Oldiesparty,
zahájení adventu s rozsvěcením vánočního stromu dne
28.11.2016, společenské taneční odpoledne s Duem Adamis
dne 14.12.2016 v 15.00 hod.. 2.12.2016 další ročník již
tradičního bowlingového turnaje pro dospělé, koncert
v kostele a další.
Pro přihlášení do bowlingového turnaje pro dospělé volejte na
tel. č. 416 814 114, Irena Nádvorníková 728 898 723, termín
pro přihlášení končí 1.12.2016. Nejedná se o profesionální
turnaj, zahrát si může přijít opravdu každý.
Podrobnosti o všech pořádaných akcích získáte na vývěskách
města, v místním rozhlase, v kabelové televizi, na webu
města i na facebooku. Těšíme se na vás.
Irena Nádvorníková,
předsedkyně Kulturní komise

Poděkování
Chtěla bych poděkovat panu starostovi a celému městskému
úřadu za velmi hezké posezení pro seniory v restauraci
U Lišky. Velmi pěkné zpestření byla hra Bingo, která dle

rád bych Vás seznámil s výsledky v třídění odpadů za rok
2015 a první polovinu roku 2016. Na začátku volebního
období jsme nastartovali propagaci a podporu třídění odpadů
a výsledek se projevil záhy již ve druhém čtvrtletí roku 2015.
Dosáhli jsme skokového zlepšení a v roce 2015 jsme společně
vytřídili o 31% více odpadů oproti roku 2014. Ještě daleko
vyšší zlepšení jsme dosáhli při odevzdávání elektroodpadu.
U sběru velkých a malých spotřebičů jsme se zlepšili o 138%
v roce 2015 oproti r. 2014. Za 1. pololetí 2016 oproti 1.
pol. 2015 u sběru velkých a malých spotřebičů bylo zlepšení
o dalších 91% a u chladniček ve stejném období o 119%.
Za tato velmi pozitivní čísla děkuji všem, kdo poctivě třídí
odpady a také všem, kdo třídění zlepšili, nebo s tříděním
začali, protože třídění odpadů a udržování pořádku patří
mezi základní vlastnosti každé kulturní společnosti.
Město se snaží maximálně umožnit a usnadnit třídění
odpadů a z tohoto důvodu jsme vybudovali čtyři nová
stání kontejnerů na tříděný odpad. I přes veškerou naší
snahu se někteří obyvatelé nerozpakují PET lahve a často
i komunální odpad odvézt do lesa, nebo odpady pohodit
v blízkosti našich obcí. Naposledy byli viděni dva mladí lidé,
kteří přijeli osobním autem a vysypali tašku s PET lahvemi
v lesoparku u rybníka u Velešic. Naprostá většina takto
pohozených odpadů se dá bezplatně odevzdat do nádob na
každém stanovišti tříděného odpadu, kde také provádíme
pravidelný úklid po neukázněných občanech. Pravidlem
by mělo být, že PET lahve mají být sešlápnuté a papírové
krabice rozložené, aby nezabíraly příliš mnoho místa.
Stále dokola se potkáváme s ignorantstvím, vandalizmem
a s neúctou části obyvatel k práci druhých. Stále dokola
naši pracovníci objíždí město a okolí a stále dokola sbírají
odpadky a likvidují černé skládky namísto sekání trávy nebo
jiných údržbových prací. Náklady na úklid jsou samozřejmě
hrazeny z peněz nás všech. Jsme přesvědčeni, že v třídění
odpadů je stále co zlepšovat, a že společným úsilím nás
všech dokážeme vytřídit ještě daleko více. Důkazem toho
je náš pilotní projekt na sběr plechových obalů od nápojů,
jídla a drobného kovového odpadu. Zde připomínám, že
plechovky od jídel mají být vymyté. Město Hoštka bude
i nadále šířit osvětu s cílem zapojení co nejširšího okruhu
obyvatel do projektu třídění odpadů, ochrany životního
prostředí a našeho životního prostoru, který chceme mít
přívětivý a úhledně upravený nejen pro nás samotné, ale také
pro návštěvníky našich obcí.
Všechny odpady včetně objemného, elektro i nebezpečného
odpadu se dají také bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře. Již
jsme to několikrát napsali a opakovali i v kabelové TV a stále
se najdou tací, pro které je bezplatný sběrný dvůr novinka.
Nový sběrný dvůr v Litoměřické ulici byl slavnostně otevřen
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2. listopadu 2016. Byl vybudován nákladem 4,615 mil. Kč
včetně stavebních prací, asfaltového povrchu celého dvora,
vybavení a přístupového chodníku. Před sběrným dvorem
je rovněž vybudované zatím poslední volně přístupné místo
s nádobami na tříděný odpad. V novém sběrném dvoře
je dostatek místa pro jednotlivé složky odpadů včetně
biologicky rozložitelného (tráva, větve atd.). Nově se dá
odevzdat ve sběrném dvoře stavební suť, která bude jako
jediný odpad zpoplatněna. V zájmu rozšíření možnosti
odevzdávání odpadů i těm, kteří se vracejí ze zaměstnání
později, došlo také k úpravě a rozšíření otevírací doby.
Nově bude otevřeno v pondělí a ve středu od 16 do 18 hodin
a v sobotu, tak jako doposud od 10 do 12 hodin.
Milan Konfršt, starosta města
r. 2014

Tuny

r. 2015

Tuny

r. 2016

Tuny

1. Q 2014

6,954

1. Q 2015

8,553

1. Q 2016

14,658

2. Q 2014

8,332

2. Q 2015

10,344

2. Q 2016

13,191

3. Q 2014

7,905

3. Q 2015

11,048

1. pololetí

27,849

4. Q 2014

8,311

4. Q 2015

11,321

oproti 1. pol 2014 + 82%

41,266

oproti 1. pol 2015 + 47%

oproti 2014 + 31 %

šKOlní rOK 2016/2017 na Zš HOštKa

Do nového školního roku 2016/2017 vstupuje naše škola
s 10 třídami základní školy, přípravnou třídou, 4 odděleními
školní družiny a 3 třídami mateřské školy.
Do první třídy letos nastoupilo 27 žáčků, které tímto chceme
přivítat a popřát jim mnoho úspěchů.
V letošním roce se mohou děti zúčastnit řady zájmových
kroužků, jejichž provoz zabezpečují pedagogové školy,
a které jsou pro zájemce z řad žáků bezplatné. Letos nabízíme
tyto kroužky - velké pohybové hry, míčové hry, dramatický
kroužek, flétna, angličtina, keramika, taneční kroužek,
ruční práce, školní časopis, cykloturistika, kondiční cvičení,
logopedie.
Během školního roku proběhnou projekty školního
vzdělávacího programu, které vhodně doplňují vlastní
výuku. Jedná se o Den matek, Den Země, Volby, Vánoce,
Zimní víceboj, Relace, Branný den, Český ráj s rafty
a Cyklokurz České středohoří. Dalšími tradičními akcemi
jsou: říjnový zájezd pro vyhodnocené žáky, den otevřených

4

Školní družina zahájila nový školní rok v nově
zrekonstruovaných prostorách školy. Nové prostory družiny
si budete moci prohlédnout v den otevřených dveří.
Školní jídelna zahájí provoz dle elektronického stravovacího
systému. Objednávat se bude 3x týdně ze dvou různých jídel.
Objednávky stravy budou probíhat elektronickou formou.
Veškeré aktuální informace o dění ve škole získáte na
pravidelně aktualizovaných webových stránkách školy
http://skola.hostka.cz/.
Závěrem přejeme žákům, rodičům, zaměstnancům i všem
občanům Hoštky úspěšný školní rok 2016/2017.
Radovan Rieger

Třídění odpadů - papír, sklo, textil, plasty a kovy

31,502

dveří, vánoční jarmark, lyžařský výcvik, školní ples, plavecký
výcvik, ozdravné pobyty pro 1. i 2. stupeň.

internet V ZáKladní šKOle,
HOštce a míStnícH čáStecH
Vážení rodiče dětí a žáků základní školy, vážení spoluobčané,
považujeme za důležité vyjádřit se k problémům
s internetovým připojením na webové stránky školy a do
administrativního systému Bakaláři, který zajišťuje rodičům
informace o klasifikaci a organizaci výuky.
Internetové připojení zajišťuje škole firma TRIOPTIMUM
s.r.o. od roku 2003 na základě smluv bezplatně, a do
září 2016 i s minimem problémů. Škola bezplatným
poskytováním internetu ušetřila značné finanční prostředky,
které byly investovány do modernizace vybavení a zlepšení
výuky žáků. Od září 2016, z blíže nespecifikovaných příčin
dochází k problémům s připojením do Bakalářů především
ze strany rodičů našich žáků s trvalým bydlištěm v Hoštce.
Tyto problémy jsme vyřešili ve spolupráci se zřizovatelem
ZŠ městem Hoštka a firmou TRIOPTIMUM s.r.o.
bezdrátovým připojením školy k internetu. Samozřejmě tato
nadstandardní služba již nebude poskytována zdarma, ale
spokojenost a informovanost rodičů našich žáků je prioritou
pracovníků školy. Poskytovaná rychlost bude 100/100
Mbit/s, což by mělo v týdnu od 10. do 14. října 2016
odstranit stávající problémy s připojením na webové stránky
a zároveň do Bakalářů na straně školy. Pokud by i poté
obtíže s přístupem do Bakalářů přetrvávaly, pak se jedná
o neodpovídající rychlost či kvalitu domácího připojení k
internetu, což si musí každý uživatel vyřešit sám, například
za využití bezdrátového připojení některého z poskytovatelů.
Doporučená minimální rychlost připojení je 20/6 Mbit/sec.
Na posledním zasedání Zastupitelstva města a také přímo
od některých občanů zaznívají v poslední době stížnosti
na kvalitu televizního vysílání a internetu poskytovaných
po rozvodech kabelové televize, které jsou dnes v majetku
firmy TRIOPTIMUM s.r.o. Tady musíme upozornit, že
vznikající potíže je nutné prioritně řešit s poskytovatelem
připojení a město tyto stížnosti řešit nemůže. Dále si
musíme uvědomit, že stávající TV rozvod začala budovat
v roce 1992 firma Ing. Semína za použití koaxiálního
kabelu, který sloužil v té době k analogovému přenosu
TV signálu. Provoz byl však ztrátový a tak došlo k prodeji
firmě TRIOPTIMUM s.r.o. Tato síť je již zcela zastaralá,
neodpovídá požadavkům dnešních moderních technologií
a přenosové rychlosti jsou na ní limitovány počtem uživatelů

a připojených zařízení na jedné domovní přípojce a celé
síti. Ve většině domácností je na jedné přípojce zapojeno
i několik zařízení. Paradoxně dochází také k situacím, že
vadný kabel TV přijímače ruší přenosy dat nejen v jedné
domácnosti, ale i u sousedů, popřípadě v celé větvi rozvodu.
Dle slov jednatele firmy je sice ve finančních možnostech
firmy TRIOPTIMUM s.r.o. investovat do nových rozvodů
optických kabelů, ale ekonomicky to nedává jakýkoliv
smysl a vzhledem k počtu koncových uživatelů vychází
velmi dlouhá návratnost investice. Nejde o cenu vlastních
kabelů a rozvodů, ale především o cenu výkopových prací
a následné uvedení chodníků a komunikací do původního
stavu. Náklady na stavební práce představují kolem 80
procent celkových nákladů na budování sítí. Odborný
odhad nákladů na položení nové optické sítě v Hoštce
a Kochovicích je ve výši cca 6 milionů Kč. Nicméně majitel
a provozovatel sítě se snaží alespoň o dílčí vylepšení rozvodů
a přenosových rychlostí a podniká kroky k postupnému
pokládání potrubí pro nové kabely v případě výkopových
prací v jednotlivých lokalitách Hoštky. Bohužel ani
ve finančních možnostech města není takto vysoká investice
do nové optické sítě bez využití dotace a dotace se v této
oblasti obcím zatím neposkytují. Zcela specifická situace
je v místních částech Malešov a Velešice, kde jsou občané
odkázáni pouze na služby pozemního vysílání, služby O2
nebo na služby bezdrátových poskytovatelů TV a internetu.
V letošním roce však kabinet schválil národní plán rozvoje
internetových sítí, bez jehož přijetí by Česko nemohlo
čerpat evropské dotace na budování infrastruktury. Vláda
chce, aby do roku 2020 mohli všichni obyvatelé využívat
rychlosti alespoň 30 Mbit/s a aby nejméně polovina
domácností dosáhla na připojení rychlejší než 100 Mbit/s.
Podle telekomunikačních firem je ale i poslední verze
velmi nekvalitní a vyžaduje zásadní přepracování. Kritizují
například chybějící analýzu skutečného stavu internetové
infrastruktury v Česku včetně mapy pokrytí sítěmi.
My občané můžeme tedy pouze doufat, že podmínky dotací
pro zavádění rychlého internetu budou nakonec takové, že
se poskytovatelům a telekomunikačním firmám vyplatí tyto
sítě budovat i v malých obcích.
Mgr. Radovan Rieger, ředitel školy
Milan Konfršt, starosta města

mateřSKé centrum máJa
• Drakiáda
Ve čtvrtek dne 29. září uspořádalo mateřské centrum Mája
Hoštka již tradiční Drakiádu. Děti si na fotbalové hřiště
přinesly draky různých barev, velikostí a tvarů. Počasí pro
létání bylo ideální a tak se krásní barevní draci, k radosti dětí
i jejich rodičů, vznášeli nad Hoštkou.

• Další akce a aktivity
V budově MC Mája probíhá burza oblečení
a hraček, ve čtvrtek 27. října Hellowen,
24.11. výroba vánočních dekorací. Dále
MC pořádá každé pondělí od 16.00 hod.
v tělocvičně základní školy - Cvičení
rodičů s dětmi, ve sportcentru proběhne
1.12. Mikulášská nadílka MC Mája.
Podrobnosti o všech akcích a další informace o MC Mája
najdete na www.osmaja.euweb.cz

rOZlOučení S PráZdninami
Když se prázdniny nachýlily ke
svému konci, tak jsme se rozhodli
je náležitě oslavit odpolednem
plným legrace, zábavy a soutěží.
V neděli 28. srpna 2016 proběhlo
ve Velešicích na dětském hřišti
Rozloučení
s
prázdninami.
Ústředním motivem celé akce byly
postavičky z pohádek o Šmoulech.
Počasí nám nadmíru přálo a
sluníčko již od rána pořádně
hřálo. Naštěstí to neodradilo
jednotlivé soutěžící a kromě
místních, dorazili i rodiče s dětmi z Hoštky nebo Kochovic.
Nakonec ještě dorazily místní seniorky tematicky oblečené
do modré barvy anebo kostýmů Šmoulů. Každé dítě dostalo
kartičku se svým jménem. Hlavním úkolem bylo obejít
jednotlivá stanoviště a získat splněním úkolu razítko. Pokud
byla kartička opatřena všemi razítky, dostaly děti drobné
ceny (reflexní pásek, diplom, bludiště, propisku) a poukaz na
pití a párek v rohlíku. Všichni účastníci se mohli namalovat
obličejovými barvami anebo si vymalovat omalovánky.
Děti plnily úkoly: střílení míčem na Gargamela, kreslení
postaviček Šmoulů, stříhání bonbonů se zavázanýma očima,
přenos Šmoulích postaviček na badmintonové pálce, házení
vodních bomb do koše. Vzhledem k vysokým teplotám
nakonec proběhla „bitva“ vodními bombami, což všichni
jen ocenili, protože ochlazení vodou bylo více než žádoucí.
Děkujeme Městu Hoštka za poskytnutí reflexních pásků
a sponzorského daru na občerstvení.
Milena Šinfeltová Nováková

VýJeZdní ZaSedání ZaStuPitelStVa
měSta č. 10 na malešOVě
Výjezdní zasedání ZM se uskutečnilo 26. září 2016
v krásně zrekonstruované klubovně Sboru dobrovolných
hasičů na Malešově, o kterou se zasloužili členové SDH.
Po procedurálních záležitostech ZM odsouhlasilo program,
kterým se zasedání nadále řídilo.

V bodě 2) starosta města podal informace k plnění rozpočtu
za osm měsíců a bylo schváleno Rozpočtové opatření č.
3. Starosta dále informoval o zahájení příprav rozpočtu
pro rok 2017 a upozornil přítomné, že ti spoluobčané, co
zvažují dotaci na opravu fasád nemovitostí, by měli podat
žádost o dotaci pro rok 2017 nejpozději do konce listopadu
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2016. Totéž se týká spolků působících ve městě a žádajících
o dotace na činnost spolků.
V bodě 5) starosta města podal informace ohledně zjištění
týkajících se Využití odpadního tepla z Bioplynové stanice
Malešov. Bližší informace naleznete v samostatném článku
v tomto čísle Zpravodaje.

V bodě 7) týkajícího se majetku města, byly diskutovány
a schvalovány prodeje a nákupy pozemků a nemovitostí.

V bodě 8) – Různé, místostarosta města Mgr. Rieger
informoval přítomné o zahájení tvorby Programu rozvoje
sportu pro roky 2017 – 2021 a vyzval přítomné k účasti
v projektu, s tím, že budou následně vyzvány jednotlivé
spolky a spoluobčané k účasti v programu s názvem „Hoštka
v pohybu“.
Následně byla schválena Obecně závazná vyhláška
č. 2/2016 Požární řád města Hoštky.

Starosta také informoval o výsledcích ankety s možnostmi
likvidace biologicky rozložitelných odpadů. Z počtu 720
rozeslaných anketních formulářů se vrátilo pouhých
11%, což je 79 formulářů. Bezplatné zapůjčení kompostéru
preferuje 53% odpovídajících domácností, svoz bioodpadu
s platbou preferuje 12 a bez platby 11 domácností, celkem
tedy 29 % a kombinovanou možnost kompostéru a svozu 14
% domácností. Tři formuláře (zbývající procenta) se nedaly
vyhodnotit. Další postup bude takový, že město zažádá
o dotaci na nákup kompostérů a současně o nákup mobilního
štěpkovače. V případě získání dotace budou kompostéry
nakoupeny a po sepsání smlouvy o zápůjčce distribuovány
do jednotlivých domácností nejpozději na jaře příštího roku.
Biologicky rozložitelné odpady bude možno také odevzdávat
v novém skládkovém dvoře.

Audiovizuální záznam, zápis a přílohy zápisu najdete na
webových stránkách města.
Milan Konfršt
Využití odpadního tepla z Bioplynové
stanice Malešov pro vytápění
rodinných a bytových domů

První schůzka zástupce AGRO Hoštka a.s.   Ing. Václava
Sochra, zástupců města v čele se starostou a společnosti
NGR flex s.r.o. se konala dne 27. 5. 2016. Na této schůzce
před jednáním s občany Malešova oznámil zástupce
společnosti AGRO Hoštka a.s. Ing. Sochr, že při 40 %
-ní dotaci je tento projekt   pro AGRO Hoštka a.s. příliš
nákladný a nemůže jej realizovat, ale že obec má možnost
získat 80%-ní dotaci. Tato informace se již necelou hodinu
před jednáním s občany Malešova nedala ověřit a z důvodu
již svolané schůzky na Malešově se této záležitosti ujalo bez
větší přípravy město Hoštka.
Na základě výstupů z jednání provedla Rada města
celou řadu šetření ke zjištění současného stavu u dalších
bioplynových stanic. Zjišťovala možnosti spolupráce na
projektu a možné výše získané dotace. Spolupracovala se
specializovanými společnostmi zabývajícími se realizací
projektů využití odpadního tepla z Bioplynové stanice (dále
jen BPS) a zajišťováním dotací. Členové RM navštívili
obec Čáslavice, kde je z BPS vytápěno 16 rodinných domů.
Zemědělské družstvo je nositelem projektu a dodává teplo
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rodinám, které družstvu pronajímají své pozemky, dle slov
předsedy družstva, jako bonus za pronajatou půdu. Cena
dodávaného tepla z BPS v Čáslavicích je stanovena na 250
Kč za GJ. Cena GJ vyrobeného z hnědého uhlí je 200 Kč/GJ
a ceny podléhají schválení Energetického regulačního úřadu.
Podle konzultací odborných společností s Ministerstvem
životního prostředí je reálná výše budoucí dotace ve výši
60%. Při takovéto výši dotace, ceně tepla 250 Kč za GJ
a investicí ve výši 12 mil. Kč je finanční návratnost projektu
pro město Hoštka 7,7 roku. To vše za předpokladu, že by
AGRO Hoštka a.s. předávalo teplo městu bezplatně a při
nulovém zisku pro město. Dle sdělení předsedy představenstva
AGRO Hoštka a.s., společnost nepředpokládá bezplatné
dodávky odpadního tepla. Při ceně 20 Kč za GJ pro AGRO
Hoštka a.s. stoupne návratnost na 8,6 roku a při 50 Kč
na 10,7 roku. Tyto výpočty platí pro město Hoštka coby
případného nositele projektu. Pro AGRO Hoštka a.s. jistě
vychází nižší doba návratnosti z důvodu využití odpadní
suroviny a dalšího zisku na KVET (kombinované výrobě
elektřiny a tepla). Využití odpadního tepla pro vytápění
rodinných domů občanů Malešova a bytových domů města
by i v tomto případě mohl být bonus pro ty, co pronajímají
svoje pozemky společnosti AGRO Hoštka a.s. V případě
města Hoštky se jedná o pronájem 60 hektarů pozemků za
velmi výhodnou cenu.
Městu Hoštka však hrozí vysoká rizika především z důvodu
přerušení dodávek tepla z BPS. Důvodů pro přerušení
dodávek tepla z BPS může být hned několik, nepočítámeli krátkodobé výpadky dodávek tepla. Například větší
technická závada systému, odstavení z moci úřední, nebo
odstavení z důvodu vyšší moci. Při udržitelnosti projektu
v takovýchto případech obvykle 5 let, hrozí městu Hoštka
při nedodržení podmínek dotace vrácení dotace a k tomu se
vztahuje obvykle pokuta ve výši samotné dotace. Město by
bylo vlastníkem rozvodů tepla a v pozici pouhého distributora
tepla. Dále by neslo rizika, která nemůže ovlivnit, jak ze
strany výrobce tepla, tak i ze strany koncových uživatelů.

Starosta celou situaci ještě konzultoval s právníkem
zastupujícím teplárny ve sporech s koncovými odběrateli
tepla. Právník zdůraznil, že město musí přistupovat k tomuto
projektu především s péčí řádného hospodáře, při nulovém
zisku a hrozících rizicích a ztrátách pro město tento projekt
postrádá pro město smysl a jednoznačně nedoporučil městu
být nositelem tohoto projektu. Městu dále hrozí žaloby od
koncových odběratelů za případné nedodržení smlouvy
o dodávkách tepla.

Po pečlivém zvážení RM schválila, že město Hoštka může
být pouze partnerem projektu na využití odpadního tepla
z BPS Malešov. Město nechá vypracovat projekt rozvodů
tepla a bude připraveno zahájit jednání se společností
AGRO Hoštka a.s., která je původním iniciátorem
projektu využití odpadního tepla z BPS Malešov, pokud
by tato došla k rozhodnutí v projektu pokračovat.
Milan Konfršt

Siréna
Milí spoluobčané,

rádi bychom Vám poskytli několik informací, týkajících
se obnovení spouštění sirény při ohlášení požáru. Siréna je

umístěna ve městě několik let, a díky tomu, že nebyla do
dnešní doby nikterak potřeba, spousta z vás o ní nemělo
ani tušení. Kromě pravidelné celostátní zkoušky, která
probíhá každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin,
siréna slouží hlavně k vyhlašování požárního poplachu,
který je nezbytný pro výjezd jednotky hasičů, kterou město
Hoštka má. Některé z vás může napadnout otázka proč
v Hoštce, když jednotka sídlí na Malešově?! Sirénu v Hoštce
spouští dálkově operační důstojník HZS Ústí nad Labem
a dále hasiče informuje prostřednictvím mobilních telefonů.
A právě siréna je pro hasiče první výraznou informací
o požáru. Také je třeba zmínit, že ne každé místo našeho
města je pokryto signálem mobilních operátorů a proto je
zvuk sirény pro hasiče velmi důležitý. Siréna je spouštěna
pouze v zákonem povolených případech. To, že se siréna
rozezní v jiný čas než při celostátní zkoušce je signál pro
hasiče. Nutně to neznamená, že se něco děje v Hoštce.
Jednotka vyjíždí i do jiných míst mimo katastr našich
místních částí.

Václav Havel
Na hošteckém náměstí proběhla ve středu 5.10. malá pietní
akce při příležitosti nedožitých 80. narozenin pana Václava
Havla. Krátký proslov měl starosta města pan Milan Konfršt
a několik pamětníků. Na závěr všichni přítomní zapálili na
vzpomínku svíčku.
Irena Nádvorníková,
předsedkyně kulturní a sociální komise
Nedávno uplynulý fotbalový ročník
2015/2016 byl pro naší TJ výjimečný

Rádi bychom Vás upozornili, že zaměstnanci MěÚ ani
zastupitelé města nemají v čase, kdy siréna ohlašuje požár,
žádné konkrétní informace, pouze to, že místní jednotka
hasičů vyjíždí k zásahu.
Podrobnější informace podáváme po návratu z výjezdu na
základě ,,Gentlemanské dohody“, která zde byla zavedena již
za starostování pana Ing. Ivo Perny.
Některé z Vás tato siréna může jistě obtěžovat, nebo zaskočit,
ale jménem jednotky Vás prosím o shovívavost, protože ve
chvíli, kdy se siréna rozezní, jde opravdu o životy a majetek
někoho z nás a my i díky zvuku sirény můžeme pomoci.
Jaroslava Lochmanová, starosta SDH a člen JPO

Jaké druhy signálu můžete slyšet

Všeobecná výstraha - tento signál oznamuje hrozící
nebezpečí a může zaznít kdykoli, v kteroukoli denní i noční
dobu. Signál „Všeobecná výstraha“ je kolísavý tón po dobu
140 sekund a může zaznít 3x po sobě. U „mluvících“ sirén
následuje informace o druhu ohrožení, např. „Nebezpečí
zátopové vlny“, v každém případě ale příslušná tísňová
informace zazní v nejbližší možné době po odeznění signálu
zpravidla v obecním rozhlase, vysílají ji radiovozy policie/
hasičů nebo také zazní v televizi a rozhlase.
Zkouška sirén - tento signál uslyšíte nejčastěji, a to
každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin. Ověřuje se
jím funkčnost systému a také slyšitelnost sirén. Pokud
v tuto dobu neslyšíte „svoji“ sirénu v místě Vašeho bydliště,
nahlaste to na příslušný obecní úřad nebo hasičům. Signál
„Zkouška sirén“ je nepřerušovaný tón sirény po dobu 140
sekund. U „mluvících“ sirén a některých obecních rozhlasů
je doplněn informací „Zkouška sirén“. Zkouška sirén není
tedy varovným signálem!
Požární poplach - tento signál slouží pouze ke svolání
jednotek požární ochrany k výjezdu na zásah. Signál
„Požární poplach“ je 1x přerušený tón po dobu 60 sekund,
u elektronické sirény napodobující zvuk trubky HÓ-ŘÍ,
HÓ-ŘÍ. Požární poplach také není varovným signálem! Při
tomto signálu doporučujeme pouze zjistit, jestli se případný
požár nebo jiná mimořádná událost neděje ve Vašem
bezprostředním okolí a pokud Vás neohrožuje, zachovejte
klid a nic nedělejte, nebudete-li k tomu záchranáři vyzváni.

Řešili jsme v souběhu celou řadu existenčních záležitostí.
Ukázalo se jako nepříliš moudré rozhodnutí vedle starších
žáků a starší přípravky přihlásit do okresní soutěže
i družstvo mladších žáků. Obava z nedostatku hráčů,
především u starších žáků se brzy projevila již v podzimní
části, dokonce ve třech případech bylo nedostavení se žáků
na mistrovské utkání. To v samém důsledku mohlo podle
pravidel znamenat automatické vyloučení starších žáků ze
soutěže. A to by s největší pravděpodobností byl i konec
starších žáků v Hoštce. Mladší žáci, se kterými se počítalo
s účastí i na zápasech starších se nedostavovali. Důvodů
mohlo být několik, včetně zápasové vytíženosti, hrát
v sobotu i v neděli. K těmto problémům se přidala
i nestabilita na postu trenéra (trenérky). Cílem pro jaro
bylo hledat trenéra, osobně jsem to zatím vzal na sebe a se
st. žáky jsem trénoval v zimě a započal jarní část soutěže.
Nesmělo se stát, že bychom neodjeli ani na jedno utkání
pro nedostatek hráčů. Bylo to i za cenu složitějších jednání
o přesunu utkání na všední dny. To se podařilo a i v průběhu
jara se podařilo získat trenéra pana Jiřího Hanuše. S novým
trenérem se situace ještě zlepšila a starší žáky se nám
podařilo stabilizovat a zachránit. Bohužel následně muselo
přijít pro vedení těžké rozhodnutí o nepřihlášení mladších
žáků právě z důvodu malého počtu hráčů. Nemohli jsme tak
opakovat chybu z minulého ročníku.
Složitá situace byla i u dospělých. Podzim byl výsledkově
jeden z nejhorších co pamatuji. Nedostatek hráčů, ani
jedno vítězství a příděl gólů téměř 10 na každý zápas.
V zimním období jsme museli hodně pracovat a hledat.
Hledat především trenéra i pro dospělé. K této nevděčné roli
se přihlásil Jiří Trutnovský a za vydatné pomoci Jaroslava
Slivanského vzal na sebe úkol z říše snů. Zachránit, s nulou
na kontu zisku bodů po podzimu, III. třídu pro Hoštku. V to
nikdo již nedoufal, ale mužstvo na jaře prohrálo v normální
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hrací době jediné utkání. Neskutečné se podařilo a můžeme
se již trochu v klidu soustředit na novou sezónu. Zdá se, že
krize je zažehnána a máme na čem stavět.
Velké poděkování patří také SK Štětí za vydatnou hráčskou
výpomoc nejenom v minulé sezóně. Děkuji i za pochopení
a pomoc zastupitelů našeho města. Ale největší poděkování
patří trenérům Petrovi Triebemu, slečně Beranové,
Jiřímu Jelínkovi, Josefovi Veselému a již uvedeným Jiřímu
Trutnovskému, Jaroslavovi Slivanskému a Jiřímu Hanušovi,
Ladislavovi Jirků. Také děkuji Miroslavovi Zedkovi a jeho
rodině za správcovství.
Josef Šenfeld

Seminář o levanduli
Zajímavé povídání o levanduli, jejím pěstování, množení
ale i různých možnostech využití proběhlo v pátek 2. září
2016 ve Sportcentru v Hoštce. Přednášející byla paní Alena
Nová Kučerová z levandulové farmy v Židovicích. Přítomní
se mohli zeptat na vše, co je zajímalo a zároveň si mohli
zakoupit různé výrobky, jejichž součástí je levandule, např.
polštářky, marmelády, sirupy ale i ruční mýdla.
Milena Šinfeltová Nováková

Připravované akce Českého
svazu žen Hoštka
Jak již se stalo tradicí, chystáme Vánoční burzu, která se
koná na sále Radnice v Hoštce v termínu 27. – 29. listopadu
2016. Další akcí je Mikulášská nadílka pro děti, která se
koná v sobotu dne 3.12.2016 od 15.00 hod. na sále Radnice.
Budeme se na vás těšit.
Milena Šinfeltová Nováková

Informace z mateřské školky
Dveře naší školky se otevřely 1. září. Některé děti však
školku navštěvovaly již o prázdninový provoz. První září bylo
nejdůležitější pro nové dětičky. Nejmladší děti nastoupily do
třídy Koťátek. Nástup do školky je velkou změnou nejen pro
děti, ale i pro celou rodinu, a proto při příchodu do nového
prostředí ukápla i slzička. Paní učitelky se snažily dětem
pobyt ve školce zpříjemnit společnou hrou a firma Chvalis
dárkem na uvítanou. 3. září přijelo děti rozveselit divadlo
Koloběžka s pohádkou Hurá do školy. Divadla se zúčastnili
Motýlci, Zajíčci i Koťátka. Nový školní rok je též důležitý
pro předškoláky Motýlky, které čeká v dubnu zápis do školy.
Ve školce jsme se rozloučili s létem a těšíme se na podzimní
radovánky. Přejeme našim dětem, aby školní rok 2016/2017
byl plný nových zážitků a poznání.
Lucie Straková

Gymnastický oddíl Haka
6.10. 2016 proběhl v tělocvičně ZŠ Hoštka nábor nových
členů do gymnastického oddílu Haka.  Oddíl chlapců pro
věkovou kategorii 5 až 10 let se schází každý čtvrtek.
Šárka Kalová, 721 417 738

Blahopřejeme jubilantům
Opět
máme
příležitost
blahopřát našim spoluobčanům
k
jejich
významným
životním jubileům. V říjnu
slavili narozeniny tito naši
spoluobčané: z Malešova paní
Anna Veselá 86 let, z Hoštky
pan Jan Solnička 81 let, z
Hoštky paní Marie Chvátalová 86 let, z Hoštky paní Věra
Semancová 86 let, z Hoštky paní Jaroslava Lvová 80 let,
z Kochovic pan Julius Plančík 85 let. V listopadu jsou to: paní
Irena Rendlová z Kochovic 80 let, paní Květa Chvátalová
z Hoštky 80 let, paní Věra Mesteková z Hoštky 70 let, pan
Milan Slíva z Velešic 70 let, paní Dagmar Ferklová z Hoštky
70 let, paní Antonie Katrenčíková z Kochovic 75 let, paní
Jitka Čmejlová z Kochovic 75 let. Prosinec je měsícem oslav
pro tyto naše spoluobčany: pan Ilja Drahoš z Kochovic
92 let, pan Antonín Tengler z Hoštky 86 let, pan Josef
Slanař z Hoštky 87 let, paní Adela Soukupová z Kochovic
82 let, pan František Mazák z Kochovic 75 let, pan Antonín
Lev z Hoštky 80 let a pan Arnošt Svatoš z Hoštky 86 let.
Hodně zdraví všem!!!
Hana Baková, matrikářka

Kalendář akcí
• 21.11. 2016 - 17.00 Zasedání zastupitelstva
• 25.11.2016 - 20.00 hod. Oldies párty na sále Radnice
• 27.-29.11.2016 - Vánoční burza na sále Radnice
• 28.11. 2016 - 16.30 Rozsvícení vánočního stromu
		
na náměstí
• 2.12. 2016 - 18.00 Bowlingový turnaj pro dospělé
		
ve sportcentru
• 3.12. 2016 - 15.00 Mikulášská nadílka pro děti
		
na sále Radnice
• 14.12. 2016 - 15.00 Společenské taneční odpoledne
		
s Duem ADAMIS na sále Radnice
• 21.12. 2016 - 17.00 Zasedání zastupitelstva
• 1.1.2017 - Novoroční ohňostroj
• 1.1.2017 - Novoroční výstup na Sovici
• 28.1.2017 - Myslivecký ples na sále Radnice
• 25.2.2017 - Školní ples na sále Radnice
• 1.4.2017 - Maškarní pro dospělé
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