Vážení spoluobčané,

Po uzavření roku 2016 rada města
provedla vyhodnocení Programu rozvoje
obce (dále také Pro). Celkové hodnocení
PRO za rok 2016 najdete na webových
stránkách města a stejně jako akční plán
a rozpočet pro rok 2017. Pro je základní
dokument města, v němž jsou zakotveny
hlavní rozvojové priority. Slouží k převedení plánů představitelů
obce na její budoucnost do podoby přístupné všem občanům. PRO
napomáhá efektivnímu využití vlastních finanční prostředků obce
a zvyšuje možnosti využití dostupných dotací. Zapojením občanů
do tvorby PRO umožňuje směřování rozvoje obce v souladu s jejich
představami. Klíčovým procesem řízení rozvoje je plánování.
Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně
č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce (PRO). Jde
o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Na základě poznání situace
v obci a názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací
a dalších subjektů v obci formuluje představy o budoucnosti obce
spolu s činnostmi vedoucími k jejich naplnění.

V letošním roce jsme zahájili přípravu rozsáhlé investiční akce
pro odkanalizování Malešova a Velešic s čerpáním a likvidací
splaškových vod v ČOV v Hoštce. Velice důležité bude zajištění
finančních prostředků při předpokladu nákladů na tuto akci
v úrovni cca 50 milionů Kč.
Milan Konfršt

PlaVecKé záVoDy
V pátek 28. 4. 2017 proběhly v litoměřickém krytém bazénu
první školní plavecké závody. Vrcholem závodů byl závod štafet
o Putovní pohár ředitele školy. Tento pohár vyhrála štafeta ve
složení: V. Papík, M. Rieger, M. Miletín a V. Stejskal, kteří
vyhráli v čase 3:06:20.
Doufáme, že jsme započali další ze školních tradic. Všem
zúčastněným děkujeme a vítězům gratulujeme.

Program rozvoje obce je živým dokumentem, který je nutné
revidovat či aktualizovat dle průběhu realizace jeho dílčích
částí. Podnětem k aktualizaci Pro může být závažná změna
vnějších podmínek, naplnění části Pro, či potřeba stanovení
nových cílů.

Vlastní celkové zhodnocení realizace Pro za období 1.1.2016
- 31.12.2016

PRO obsahuje 7 cílových oblastí, na které navazuje 18 opatření
a 35 jednotlivých aktivit pro rok 2016. Část opatření je
údržbového charakteru, další investičního a dále jsou zde opatření
tzv. průběžná. Průběžnými opatřeními jsou například rozvoj
a modernizace bytového fondu, zhodnocování majetku města,
údržba a rozvoj veřejné zeleně, zkrášlování vzhledu města, nebo
pravidelná podpora místních spolků. PRO obsahuje všechna
tato opatření pro získání celkového přehledu o předpokládaném
směřování rozvoje města a jeho finanční náročnosti.
• z plánovaných 35 aktivit pro rok 2016 je 25 splněno,
tj. 71%.
• dalších 7 aktivit je v různém stádiu rozpracovanosti,
tj. 20%.
• zbývající 3 aktivity byly přesunuty do dalších let.
• mimo plánovaná opatření zajišťujeme ostatní provozní
a údržbové záležitosti.
• řešíme věci, které jsou potřeba udělat (např. přístup.
komunikace Velešice, opravy památek atd.).
celkové výdaje města Hoštky v roce 2016 byly 32 421 tis.
Kč a z toho 12 630 tis. Kč dělaly kapitálové výdaje. Výdaje
v souvislosti s Pro byly 12 367 tis. Kč, což je 1/3 z celkových
nákladů města. Kapitálové výdaje v Pro byly 9 092 tis. Kč, což
je 72 % celkových kapitálových výdajů v roce 2016.
Na internetových stránkách města obce v záložce fotogalerie
najdete fotografickou dokumentaci toho, co jsme ve volebním
období v letech 2014 – 2018 pro naše obce dokázali vybudovat,
opravit, upravit nebo vylepšit.

šKola V PříroDě oPárno KVěten 2017
Pobytu se zúčastnili přihlášení žáci ze 4.-9. třídy. Na školu v přírodě
jsme odjížděli 15. května v 9:11 vlakem z Hoštky. Nejdříve jsme
vybrali potřebné papíry, pak naložili zavazadla do dodávky, kterou
nám poskytla firma Chvalis jako sponzorský dar, a vyrazili jsme na
cestu. Všichni jsme se moc těšili. Cesta vlakem netrvala dlouho, ve
Velkých Žernosekách jsme se nalodili na přívoz a nechali se převézt
na druhou stranu řeky Labe. Pak už nás čekala asi 3 kilometry
dlouhá cesta do kempu Jordán v Opárenském údolí, kde jsme byli
ubytovaní v chatkách. Během týdne, který jsme tam strávili, jsme
poznávali krásy místní přírody. Po celou dobu byli žáci rozděleni
do skupin, různě věkově namíchaných, a v těchto skupinách jsme
hráli různorodé a vypečené hry. V úterý jsme vyrazili na celodenní
výlet na nejvyšší horu Českého středohoří Milešovku. Cesta to
byla opravdu náročná, ale ten výhled za to stál. Měli jsme celé
České středohoří jako dlani. Na vrcholu se nachází meteorologická
observatoř, kde jsme absolvovali odbornou exkurzi a dozvěděli se
něco málo o meteorologii. Za odměnu jsme vystoupali i na věž,
kde byl výhled ještě lepší. Zpátky do kempu nás čekalo celých
9 kilometrů, všichni to však zvládli skvěle. Středu dopoledne jsme
strávili sportovně. Hráli jsme turnaj v ringu a vybíjené – každý
s každým. Odpoledne jsme zvládli krátkou procházku lesem až
na rozcestí pod Lovošem. Večer jsme tvořili vtipné a originální
příběhy, které pobavili všechny (ukázky ve školním časopise
letní vydání červen 2017). Ve čtvrtek jsme vyrazili vlakem do
ústecké zoologické zahrady, kde žáci ve skupinkách plnili úkoly
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a slyšet na dubnovém maškarním pro dospělé, který u nás proběhl)
a další. Již v tomto čase pro vás začínáme chystat letní hoštecké
slavnosti, které proběhnou v příštím roce. Malé oslavy proběhnou
i v částech Malešov a Velešice. Tady budou ve spolupráci s místními
občany a spolky, které jsme již oslovili. Termíny připravovaných
akcí najdete v kalendáři akcí v tomto zpravodaji. Těšíme se na vás.
Irena Nádvorníková - předsedkyně
kulturní komise města Hoštky

Program rozvoje sportu
v rámci výukového programu Stezkami zoo. Čtvrteční večer patřil
závěrečnému vyhlášení celotýdenní hry a celkovému zhodnocení
pobytu. Všichni jsme pak společně opékali buřty a ti stateční měli
možnost vyrazit na stezku odvahy. V pátek jsme naložili zavazadla
opět do dodávky a vydali se na zpáteční cestu přívozem a vlakem
do Hoštky. Tuhle školu v přírodě jsme si všichni užili!!!
Mgr. Martina Ratajová

Kulturní komise města Hoštky

V tomto článku si připomeneme některé z akcí, které jsme
uspořádali v našem městě v čase od vyjití posledního čísla
zpravodaje. V neděli 23. dubna proběhl na sále radnice další ročník
již tradiční pexesiády. Z přihlášených 37 účastníků se nakonec do
hry zapojilo 29 hráčů a velkou radost jsme měli z toho, že bylo
i 5 soutěžících v kategorii dospělých. A jak to dopadlo? Vítězové
kategorie 3 - 6 let : 1. Šárka Poláčková, 2. Pavlík Koukal, 3. Eliška
Pospíšilová, vítězové kategorie 7 - 10 let : 1. Pepa Balog, Anička
Záleská, 3. Adélka Kuprová, vítězové kategorie 11 - 14 let : Kačka
Vostrovská, 2. Daniel Plášek, 3. Martina Kadlecová, vítězové
kategorie dospělých : 1. Andrea Balogová, 2. Radka Kaiserová.
Všem účastníkům děkujeme a vítězům gratulujeme. V pondělí
8. 5. 2017 v 16 hodin odpoledne jsme se sešli na hošteckém
hřbitově na malém pietním aktu k připomenutí si konce výročí
2. světové války a vzpomenutí si na oběti těchto událostí. Krátký
proslov přednesl starosta města Milan Konfršt, zazněla státní
hymna a společně jsme položili květiny a zapálili svíčky. Ve středu
17.5.2017 proběhlo taneční odpoledne se skupinou Adamis. Na
sál dorazila stovka návštěvníků nejen z Hoštky ale i z širokého
okolí a všichni si to moc užili. Tancovalo se, zpívalo a ani mnohým
se domů odcházet nechtělo. Kulturní komise našeho města se
účastnila jako spolupořadatel organizace dětského dne, který
byl v režii spolku Hoštecké děti a o kterém je v tomto zpravodaji
samostatný článek. V pátek 23.6. 2017 se rozezněl sál radnice
diskotékovými tóny. Další z Oldies párty s DJ Kojdou přilákala
necelou stovku tancechtivých účastníků. U aparátů byli přítomni
celkem 3 diskžokejové a nálada byla víc jak skvělá. Od měsíce září
máme nachystáno opět několik akcí pro všechny generace. Pro
děti divadélko, odpoledne pro seniory, podzimní taneční zábavu
pro všechny se skupinou NO NAME - LT ( mohli jste je vidět
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Ve druhém pololetí roku 2016 vypracovala Rada města Program
rozvoje sportu (dále jen PROS), který schválilo Zastupitelstvo
města. PROS se skládá z celé řady projektů a jsou v něm také dva
programy finančně náročnější. Na plnění PROS bylo vyčleněno
100 tis. Kč z rozpočtu města. Jedná se o projekt „Kondiční cvičení
v ZŠ“, tj. rekonstrukce a nové vybavení posilovny v základní škole
v Hoštce za 221 tis. Kč a výstavba víceúčelové haly za 6 000 tis.
Kč. U těchto projektů jsme prověřovali možnosti získání dotací.
Před jejich zařazením do PROS využil starosta města svých velice
dobrých vztahů s bývalým zaměstnavatelem Mondi a.s. a dohodl
schůzku místostarosty a starosty města s vedením společnosti
Mondi a.s. Jednání probíhalo ve velice přátelském duchu a paní
Michala Prošková z Mondi a.s. prezentovala snahu o zlepšení
spolupráce Mondi a.s. s městem Štětí, ale i s dalšími okolními
obcemi. Starosta Hoštky Milan Konfršt následně prezentoval
přípravu PROS a finanční náročnost dvou již zmíněných projektů.
Zástupkyně společnosti Mondi a.s. doporučila oba programy do
PROS zapracovat s tím, že Mondi a.s. by se mohlo stát partnerem
již zmíněných projektů. Oba tyto programy byly zpracovány
a následně zaslány do projektu Patriot společnosti Mondi a.s.,
kde jsou shromažďovány žádosti a projekty od obcí, škol a spolků.
Každoročně se v tomto programu shromáždí desítky nejrůznějších
projektů. Část těchto projektů je následně doporučena hodnotící
komisi a vybrané projekty obdrží finanční prostředky od
společnosti Mondi a.s.
Zhruba po půl roce jsme obdrželi neoficiální zprávu, že náš
projekt „Kondiční cvičení v ZŠ“ byl doporučen k projednání
a vyhodnocení výběrové komisi. Ještě jsme však nevěděli, jak
bude náš projekt hodnocen a jakou částkou se bude společnost
Mondi a.s. na tomto projektu podílet. Na konci června jsme byli
vyrozuměni, že společnost Mondi a.s. uhradí celou rozpočtovanou
částku projektu, což je 221 500,- Kč. Rozpočet obsahuje stavební
úpravy, vymalování, podlahu včetně zátěžového koberce, nové
osvětlení. Dále vlastní vybavení posilovny za 118 500,- Kč kde
je zahrnuta kuchyňská linka, zrcadla, spinningová kola, trenažér
Eliptical (crossový trenažér), posilovací věž čtyřpozicová 2 ks,
TRX 2 ks a získání kvalifikace pro instruktora fitness.
Vedení města Hoštky tímto velice děkuje za partnerský
přístup společnosti Mondi a.s. a za podporu Programu rozvoje
sportu v Hoštce v rámci kondičního cvičení v základní škole.
Rekonstrukce posilovny probíhá po dobu letních prázdnin
a s výsledky seznámíme čtenáře v příštím čísle Zpravodaje.

nedodržuje stanovenou rychlost a nedáním přednosti zprava
vytváří nebezpečné situace. Stanovisko policie se však nezměnilo.
Po další stížnosti z řad spoluobčanů jsme byli policií pouze vyzváni
k řádnému označení zóny s doporučením zvětšit a případně
přemístit dopravní značky označující tuto zónu s předností zprava,
tak aby byly lépe viditelné a čitelné.
Milan Konfršt

Spolek Hoštecké děti

Náš spolek uspořádal v pátek 19. 5. 2017 v hošteckém sportareálu
oslavu Dne dětí. Stanovišť se soutěžemi jsme nachystali opravdu
mnoho a některé byly velmi veselé. Nechyběly tradiční soutěže
jako např. lovení rybiček, chůze na chůdách, házení míčky,
prolézání tunelu a mnohé jiné. Hodně smíchu se ozývalo od
kousání koláčů se zapečenou odměnou, házení gumovkou na cíl
a dalších. Při jedné ze soutěží musely děti, které měly na hlavě
nasazenu dlouhou punčochu posrážet onou punčochou lahve
s vodou a dospěláci se rádi zapojili do akce, kdy přivázáni
v kurtech na gumě museli dojít či se silou doplazit pro odměnu, tady
na děti čekaly malé plyšové hračky a dospělácká výhra byla lahev
šampaňského. Spolek Hoštecké děti dále pro všechny nachystal
zdarma cukrovou vatu, na památku si všichni mohli obarvit
sádrový odlitek, dostali vytvarovaný balonek, zájemci mohli
využít také malování na obličej nebo tetování. Velký úspěch měla
i závěrečná tombola. Tady bylo z vybarvených obrázků vylosováno
dohromady 150 cen v podobě různých hraček a her, pastelek,
bločků, omalovánek, pouštěcích draků, škrabošek na maškarní
a mnoho dalšího. Toto odpoledne si přišlo užít téměř 250 dětí
se svým doprovodem a všichni od nás dostali i malé občerstvení
v podobě párku a pitíčka. Letošní dětský den jsme uspořádali
jako již pravidelně ve spolupráci s Městem Hoštka, hošteckým
kynologickým svazem, mysliveckým spolkem Hoštka a Českým
svazem žen Hoštka. Všichni zúčastnění měli pro děti nachystaná
svá stanoviště s různými úkoly a soutěžemi. Celé odpoledne se
vydařilo a já ( Irena Nádvorníková) bych chtěla velice poděkovat
všem dobrovolníkům, kteří jsou ochotni při této akci pomoci, dále
městu Hoštka za finanční podporu a poděkování patří také panu
Michalu Tejčkovi a panu Jaromíru Čapkovi za věcné dary.
Irena Nádvorníková - předsedkyně
spolku Hoštecké děti

Nová sportoviště v Hoštce

Mgr. Radovan Rieger

Dopravní značení Kochovice
Dopravní situace v Kochovicích bez dopravního značení je
dobře známa všem, co tam bydlí a zajíždí. Na základě ankety,
ve které se většina spolupracujících respondentů vyslovila
pro navrácení dopravního značení do Kochovic, jsme zaslali
žádost o znovunavrácení dopravního značení do Kochovic
na Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, dopravní
inspektorát Litoměřice. Stanovisko tohoto orgánu je následující:
„S odstraněním dopravních značek č. IP 22 s nápisem Zóna
s předností zprava nesouhlasíme. Toto opatření zajišťuje
zklidnění dopravy a tudíž bezpečnost pro všechny účastníky
silničního provozu.“ Ještě jsme následně vyvolali místní šetření s
policií ČR s upozorněním, že řada účastníků silničního provozu

rodinám další možnosti pro sportovní vyžití a aktivní odpočinek.
Jednání Kulatého stolu se zúčastnili čtyři zastupitelé (M.Konfršt,
A.Podpěrová, R.Rieger a J. Šenfeld) a osm občanů, ze kterých
bylo sedm zástupců starší generace v důchodovém věku a pouze
jeden zástupce mladší generace. Na začátku jednání vyjádřili
někteří zástupci starší generace, že v Hoštce máme již dostatek
sportovišť a jeden vyjádřil obavy, že bude narušována jeho klidová
zóna. Nicméně diskuse nejen ke sportovištím se nakonec rozběhla
a všichni mohli vyjádřit své názory. Jednalo se o umístění hřiště
na Pétangue, plážový volejbal, posilovny v přírodě (street work
out), venkovní cvičící stroje pro všechny generace a umístění
odpočinkové zóny a její vybavení u rybníku Podpěrák. Již před
jednáním, ale i po jednání o sportovištích dělali někteří členové
rady města osobní průzkum zájmu o využití těchto sportovišť
a u sportovní veřejnosti jsme se shledali vesměs s kladnými ohlasy.
Námitku spoluobčana, který se obával o narušování jeho klidové
zóny, jsme vyřešili přemístěním zamýšleného sportoviště na jiný
pozemek v dostatečné vzdálenosti. Velmi nízká účast mladší
sportovní generace na jednání o umístění nových sportovišť pouze
dokresluje situaci, kdy někteří byli ještě v zaměstnání a další byli
v posilovně nebo na tenise raději než na schůzi. Ze čtyř sportovišť
jsme vybudovali zatím hřiště na Pétangue, které je hojně
využíváno dětmi, seniory, dospělými a také celými rodinami. Do
zimy bychom chtěli stihnout vystavět ještě jedno či dvě sportoviště
a zbytek dokončit na jaře roku 2018.
Milan Konfršt

Školka v přírodě Dolní Světlá

Po delší době se konala ve dnech 26. 5. – 2. 6. 2017 školka
v přírodě, které se zúčastnilo 17 dětí z třídy Zajíčků a 10 dětí z třídy
Motýlků. Ubytováni jsme byli v obci Dolní Světlá v chatě Světlá.
Celý pobyt děti doprovázela hra „Dračí jezdci“, kdy děti plnily
úkoly, hrály hry, tvořily i vařily, aby mohly zachránit Velkého
ohnivého draka (Slunce). Po splnění všech úkolů a her, byly děti
pasovány na Dračí jezdce, kdy jim byly předány řády a medailony.
Počasí se nám vydařilo více než skvěle, úrazy se nám vyhnuly
obloukem a děti pobyt zvládly na velkou jedničku s hvězdičkou.
Touto cestou děkujeme všem rodičům, kteří nám věřili
a podporovali nás. Děkujeme také sponzorům: Mondi Bags. Štětí
a. s. za finanční dar na autobusovou dopravu, všem rodičům za
dárečky a sladkosti pro děti. A v neposlední řadě děkujeme vedení
ZŠ a MŠ Hoštka, že nám tuto akci povolilo.
Andrea Durková, Lenka Majarová, Štěpánka Šeblová

Základní kynologická organizace
Hoštka 775

Ve čtvrtek 11. května 2017 se konal kulatý stůl k umístění nových
sportovišť v blízkém okolí sportovního areálu a odpočinkové
zóny u rybníku Podpěrák. Nová sportoviště a aktivity kolem
nich doplňují Program rozvoje sportu a vnímáme je spíše jako
prevenci proti negativním jevům dětí a mládeže s tím, že se
snažíme nabídnout mladé ale i starší generaci a případně celým

V neděli 10.9.2017 od 9.00 hod. se na novém
cvičišti v Hoštce koná Hoštecký voříšek roku 2017.
Podmínkou účasti je pes či fena bez průkazu původu,
základní ovladatelnost na vodítku, pravidelné
očkování a dobrá nálada páníčka. Přijďte se pobavit,
předvést své mazlíčky, podívat se na naši činnost, trochu se
občerstvit. Nikdo neodejde s prázdnou.
Zveme své příznivce a pejskaře na KURZY AGILITY
v rodinném a přátelském prostředí. Začínáme 28.9.2017 od 16.00
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na novém cvičišti ve Hřbitovní ulici v Hoštce. Cena 1000,- Kč
za 10 lekcí. Trénuje Jana Šrumová, přihlášky posílejte na email:
agility.hostka@seznam.cz
Aktuality a kontakty - http://kynologiehostka.webnode.cz/
Facebook: Kynologie Hoštka-ZKO 775;
V. Bláhová -724 506 039, vendula.blahova@email.cz;
J.Šrumová -608 183 563, agility.hostka@seznam.cz

česKÝ ráj s raF t y
Projekt proběhl
29. - 30. 5. 2017
za účasti 17 žáků
VIII. a IX. třídy.
Základnu nám
nově poskytl
camp Ostrov
v
letovisku
Malá
Skála.
V pondělí jsme po Zlaté stezce Českého ráje navštívili hrady Vranov
a Frýdštejn, vykoupali se v Jizeře a večer proběhl urputný beach
volejbalový zápas. V úterý se podařilo sjet Jizeru v úseku Malá
Skála- Dolánky a na koloběžkách jsme se po cyklostezce vrátili
zpět. Odměnou za sportovní výkon byla vynikající pizza. Všichni
účastníci děkují firmě Stano pana Radka Nováka za finanční
podporu projektu.
Mgr. Radovan Rieger

moBilní rozHlas V Hoštce
Město Hoštka se za účelem dobré
informovanosti našich občanů snaží
získat efektivní a snadno ovladatelný
nástroj. Mimo využívání městského
rozhlasu, zpravodaje města Hoštky a internetových stránek jsme se
rozhodli pro novátorskou aplikaci, která přináší informace přímo
do vašich mobilních telefonů. Na stránkách www.mobilnirozhlas.
cz si můžete stáhnout stejnojmennou aplikaci Mobilní rozhlas,
a získat tak aktuální přehled o místním dění, vč. informací
z webových stránek a hlášení rozhlasu. Navíc v ní můžete pomocí
fotohlášek upozorňovat na nepořádek a jiné nešvary ve městě
a obcích, a to i s patřičnou momentkou. Služba však není pouze
jednoúčelová a na své si přijdou také spoluobčané, kteří nemají
nebo nechtějí používat smartphony. I pro „obyčejné“ mobilní
telefony lze mimo možnosti hromadného zasílání hlasových
a SMS zpráv pořádat mobilní hlasovací referenda, prostřednictvím
kterých budete moci vyjadřovat své mínění v rámci anketních
témat a spolupodílet se tak na řízení města. Neposlední možností
je i rozesílání informací prostřednictvím e-mailů.
Neváhejte proto s registrací, kterou můžete provést na stránkách
www.hostka.cz, vyplněním a odevzdáním registračního lístku
v provozovnách ve městě nebo na radnici, kde se můžete
také registrovat osobně nebo telefonicky na čísle 416 814 114.
Registrační formulář je také součástí tohoto čísla zpravodaje,
vyplněný jej stačí vhodit do schrány na budově MěÚ Hoštka.
Martin Janeček

tj soKol HoštKa – náBor mlaDÝcH
FotBalistŮ
Vážení rodiče, milí chlapci a děvčata, fotbalový klub má
zájem vychovávat mladé talenty, chce nabídnout našim
nejmenším sport formou hry a zábavy. Děti si najdou
nové kamarády a poznají krásu kolektivního sportu.

Pokud má Vaše dítě zájem o sport, zkuste to u nás. Budeme rádi,
když se k nám přidáte. Máme krásné fotbalové hřiště a klubové
zázemí. Starší přípravka (kategorie 6-10let a 12-14 let) hraje
okresní soutěže (satelitní turnaje –okresní ligu, okresní pohár).
Přijďte se podívat na trénink, který probíhá každé pondělí a středu
na fotbalovém hřišti v Hoštce od 16.00 hod.
Kontakty: starší přípravka – Josef Veselý, trenér, tel. 724 857 221,
Miroslav Zedek, asistent, tel. 607157454; starší žáci – Jiří Jelínek,
trenér, tel. 605 989 278

PoDěKoVání
Každý rok na jaře se většina z nás snaží uklidit a zvelebit naše
zahrádky, předzahrádky případně nejbližší okolí svých domovů
po zimním období. Všem, kteří udržují okolí svých domovů, patří
poděkování.
Celá řada našich občanů se však nerozpakuje nejrůznější odpady
vyvézt za obec do přírody. Mnohdy je to dál než do sběrného dvora,
kde mohou vše (mimo stavební suti) odevzdat bezplatně. Touto
cestou bych chtěl jmenovitě poděkovat těm, co se zasloužili také
o úklid černých skládek a nepořádku v našich obcích a jejich okolí.
Poděkování patří Mysliveckému spolku, který provádí každoroční
úklid v katastru všech našich obcí. Letos se úklidu zúčastnilo
10 myslivců a jako obvykle nasbírali valník nejrůznějšího
nepořádku. V rámci celostátní iniciativy „Ukliďme Česko“
prováděl úklid Osadní výbor Malešov, kde se zúčastnilo této akce
12 dospělých a 11 dětí. Také v rámci této iniciativy zorganizovala
úklid v Hoštce se svými kamarády, šesti dospělými a dvěma dětmi,
slečna Adéla Švihlíková. Větší účasti zabránilo nepříznivé počasí.
V měsíci červnu pan Radek Šotola ml. vysbíral v korytě Obrtky
dobrovolně a nezištně v úseku mezi mosty několik pytlů odpadu.
Všem jmenovaným jménem zastupitelů města Hoštky touto cestou
ještě jednou děkuji.
Milan Konfršt

BlaHoPřejeme juBilantŮm
V červenci slavili svá jubilea – pan Vojen
Benda z Kochovic 75 let, paní Hana
Krajníková z Hoštky 70 let, pan Václav
Štrupl z Kochovic 75 let, pan Ladislav
Jakub z Kochovic 70 let, paní Miluše
Matyášová z Hoštky 82 let, pan Václav
Stehno z Kochovic 85 let, paní Marcela
Bízová z Kochovic 70 let. Srpen patří těmto oslavencům – paní
Karla Vlková z Hoštky 84 let, pan Stanislav Eichler z Kochovic
85 let, Jiřina Skalská z Velešic 84 let, paní Jarmila Hälbigová
z Hoštky 70 let, pan Miroslav Skalský z Velešic 85 let, paní Jana
Červinková z Kochovic 70 let, paní Anna Podpěrová z Hoštky 75
let, paní Marcela Veselá z Kochovic 75 let, pan František Krajník
z Hoštky 75 let. Měsíc září je měsícem oslav pro – Miloslava
Liebscherová z Kochovic 82 let, pan Jiří Fürst z Kochovic
83 let, paní Anna Šarayová z Kochovic 82 let, pan Josef Odvárka
z Malešova 82 let a paní Ladislava Bartáková z Kochovic 70 let.
Všem jubilantům přejeme hlavně pevné zdraví a spoustu dalších
spokojeně prožitých let.
Hana Baková, matrikářka

KalenDář aKcí
10. 9.
27. 9.
28. 9.
11. 10.
3. 11.

– Hoštecký voříšek 2017 na kynologickém cvičišti
– odpoledne pro seniory v hotelu U Lišky
– kurzy agility na kynologickém cvičišti
– divadélko Romaneto – sál Radnice
– taneční zábava – sál Radnice
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