Dne 21. března 2018 se konalo zasedání
Zastupitelstva města Hoštky č. 18/2018.
V bohatém programu bylo celkem pět
bodů věnováno odpadům, nákladům města
Hoštky na likvidaci odpadů a plánům
odpadového hospodářství sdružení SONO
(Sdružení obcí pro nakládání s odpady)
a Ústeckého kraje. Diskuse o odpadech běží také v médiích a často
dostáváme množství protichůdných informací také proto, že zákon
o odpadech nebyl sněmovnou v roce 2017 přijat.

Nyní bych Vás rád seznámil se situací v našem městě, kde se stále
zvyšují výdaje města na likvidaci komunálních odpadů. Město
zaplatilo za likvidaci všech komunálních odpadů v roce 2017
celkem 1.859 tis. Kč. Oproti tomu příjmy od občanů a příjmy za
tuny vytříděných odpadů pokryjí necelou polovinu této platby.
Na nárůstu rozdílu se podílí zvyšující se produkce komunálního
odpadu na občana ve výši 25% od roku 2013, v nemalé míře také
likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO)
a jeho zvyšující se objem. V neposlední řadě také provozování
nového sběrného dvora, který nás stojí cca 100 tis. Kč ročně.
Likvidace BRKO nás stála v loňském roce 610 tis. Kč, což je
třetina celkové platby za likvidaci komunálních odpadů. Toto
hrozivé číslo stouplo meziročně o 170 tis. Kč. Likvidace BRKO
spočívá v tom, že se zelený odpad, většinou tráva, další rostliny
a větve, naloží do kontejnerů a tyto se odvezou do 35 km vzdálené
kompostárny sdružení SONO v Čížkovicích, což je likvidace
v souladu se zákonem o odpadech. Nejdražší na tomto způsobu
likvidace je doprava a především v případě větví jsou kontejnery
využity jen částečně, větve jsou špatně skladné a zaberou hodně
místa.

Rada města se již v roce 2015 začala zabývat možnostmi omezení
a předcházení vzniku BRKO a neustále se zvyšujících nákladů na
jeho likvidaci. Město podalo v roce 2015 žádost o dotaci na pořízení
200 kusů kompostérů, mobilního štěpkovače a kontejneru na textil.
Uspěli jsme až na podruhé a v lednu 2018 nám byla přiznána dotace
ve výši 1.094 tis. Kč. Následně bylo vypsáno výběrové řízení na
dodavatele všech uvedených zařízení a na začátku dubna proběhlo
výběrové řízení. S vybranou dodavatelskou společností byla ještě
v první polovině dubna podepsána smlouva na dodávku zařízení,
podle které by mělo být vše dodáno nejpozději do tří měsíců od
podpisu smlouvy. Pevně věřím, že dodávka bude uskutečněna
do konce června. Kompostéry budou občanům poskytovány na
základě smlouvy o výpůjčce na pět let, což je doba udržitelnosti
projektu. Po této době kompostéry občanům zůstanou. Vybrali
jsme kompostéry ze silného recyklovaného plastu, kde dodavatel
uvádí životnost 20 let. Občané tak budou mít možnost si
posekanou trávu, další rostliny a „zelené“ odpady z kuchyně doma
kompostovat a vyrobený kompost také využít. Ořezané větve se
dají odvézt do sběrného dvora, kde budou následně naštěpkovány,
nebo při větším množství budou zaměstnanci města schopni
naštěpkovat větve přímo v místě výskytu. Sběrný dvůr je vybaven
také kontejnerem na biologicky rozložitelný odpad, který bude
likvidován tak jako nyní v kompostárně SONO. Třetí možností

pro občana je objednání 14-ti denního svozu BRKO od domu.
Poskytuje maximální pohodlí za cenu cca 1.250 Kč za sezonu.

V případě likvidace směsného komunálního odpadu očekáváme
v letošním roce ještě mírné zhoršení situace, protože nárůst jeho
produkce je dán velmi dobrou situací národního hospodářství
a celkově se zvyšující životní úrovní. Po jedenácti letech stagnace
cen za likvidaci SKO přistoupila svozová společnost ke zvýšení cen
za jeho likvidaci o 3 %, což se projeví v rozdílu příjmů a vydání
rovněž negativně. Rada města však rozhodla, že město Hoštka
zvýšení cen za likvidaci SKO nepromítne do cen, které platí
občané, protože jsme přesvědčeni, že náš systém plateb motivuje
občany k lepšímu třídění odpadů. Nezvýšení ceny za likvidaci
SKO z domácností je bonusem pro občany v důsledku velmi
dobrých výsledků v třídění odpadů. Produkce tříděných odpadů,
v porovnání leden 2014 a prosinec 2017, se zvýšila trojnásobně. Za
to patří velké poděkování všem, kdo odpady třídí. Třídění budeme
i nadále podporovat a v letošním roce plánujeme vybudovat ještě
další dvě místa pro odevzdávání tříděného odpadu.

Právě poctivé třídění může v blízké budoucnosti ochránit naše
občany od značného zvýšení poplatků za likvidaci směsného
komunálního odpadu, protože po roce 2024 bude skládkování
omezeno na pouhých 10 % dnešního objemu. Vytříděné odpady
se dostanou do oběhového hospodářství a smíšené komunální
odpady budou spalovány, nebo jinak využívány a cena za likvidaci
tak stoupne několikanásobně. Město Hoštka je členem sdružení
SONO, kde likvidujeme SKO a také BRKO. V SONO je sdruženo
celkem 91 měst a obcí a Hoštka patří mezi 16, které provozují
sběrný dvůr. Hlavním záměrem SONO v oblasti nakládání
s komunálním odpadem po roce 2024 je realizace zařízení na
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mechanicko-biologicky-tepelnou úpravu (MBTÚ) odpadu
s kapacitou 45 tis. tun, což by měla být dostatečná kapacita pro
likvidaci SKO členských obcí. Jedná se o zpracování a vytřídění
využitelných složek ze směsného komunálního odpadu (SKO).
Výstupem ze zařízení je 7 frakcí vytříděného odpadu, které jsou
určeny především k materiálovému a energetickému využití.
Zařízení zajistí další využitelnost odpadů v rámci oběhového
hospodářství. Dalším možným způsobem likvidace SKO je jeho
energetické využití neboli spalování. V ČR existují pouze čtyři
městské spalovny komunálních odpadů a další spalovací kapacity
se budou teprve stavět, aby také Česká republika mohla přispět ke
zlepšení životního prostředí 90-ti % snížením skládkování po roce
2024.
Milan Konfršt, starosta města

MateřSKÉ centRuM MáJa
Spolek Mája oslaví letos v září 10. výročí své
činnosti. Při této příležitosti připravujeme „Den
otevřených dveří“.
Velký dík patří všem, kteří aktivně pomáhají
s činností spolku. Děkujeme p. Lence Vernerové
za vedení výtvarné dílny, p. Monice Nagajové za
vedení „hraní s Májou“, p. Lídě Sedláčkové za
vedení „cvičení rodiče s dětmi“, p. Ireně Nádvorníkové za účast na
všech našich pořádaných akcích (focení, natáčení). Dík patří také
Městu Hoštka za dotace, podporu a zájem.
Dále děkujeme všem sponzorům, rodičům a dětem, kteří mají
zájem navštěvovat a podporovat náš spolek.

Současně vás všechny zveme na „Dětský den“, který se koná
31.5.2018 v 16.hodin ve Sportcentru Hoštka.
Více informací získáte na tel.: 605 148 600, majahostka@email.cz.
Těšíme se na viděnou.
Mirka Plassová - předsedkyně spolku
PRonáJeM HRoboVÝcH MíSt
na MalešoVě a V Hoštce
Upozorňujeme nájemce hrobových míst, že do 30.6.2018 je
třeba uhradit nájemné na dalších 5 let. Úhradu nájemného,
popřípadě aktualizaci nájemní smlouvy můžete provést v kanceláři
městského úřadu. Bezhotovostní platbu je možné provést na č.účtu:
275 156 995/0300 pod VS-36322111, do zprávy pro příjemce
uveďte „příjmení“ nájemce hrobu.

noc S andeRSeneM V Zš HoštKa
Letos potřetí měly hoštecké děti možnost zúčastnit se projektu
Noc s Andersenem. Již poosmnácté se tisíce dětí nejen v České
republice účastnily nočního pohádkového dobrodružství.
Ani tentokrát nebylo v noci z 23. na 24. března o dobrodružství
a legraci nouze. Letošní NsA nás provázeli Pejsek s Kočičkou.
Inspirací pro letošní ročník bylo také 180. výročí vydání
Andersenovy pohádky Statečný cínový vojáček. V hlavní roli opět
byla dětská kniha, a tak i tentokrát měli cínový vojáček, císař,
Malenka, Gerda, dokonce i Sněhová královna a mnohé další
pohádkové postavy možnost statečně bojovat s moderní technikou
o dětskou fantazii. Navrátit dětem jejich fantazii je totiž jedním
z hlavních poslání tohoto projektu.
Nejprve si děti opět připomněly osobnost 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 již tradičně důkladně prověřila paní
učitelka Bláhová, která navíc dětem osladila ráno skvělými
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tematickými „pejsko-kočičkovými“ cupcaky. Kromě předčítání
příběhů děti řešily různé kvízy, hádanky, vyráběly fantastické
papírové dorty podle receptu Pejska a Kočičky. Ještě než se děti
dočkaly závěrečného příběhu na dobrou noc, musely prověřit své
orientační schopnosti při hledání pokladu. Nejprve bylo třeba najít
šest kočiček či pejsků té správné barvy, ti jim pak „předali“ tajnou
zprávu, kde hledat další indicii. A protože se jedná o knižní večer,
tajná zpráva je přivedla na stránky knih, v nichž našly zašifrovaný
vzkaz, který je už dovedl ke sladké odměně. Všechny děti byly
opravdu šikovné a vzkazy správně rozluštily. Za přípravu napínavé
bojové hry je třeba poděkovat Markétě Machové a Báře a Tereze
Doležalovým. Rovněž je potřeba poděkovat všem maminkám,
které dětem připravily opravdu výborné pohoštění.

Pak už nezbývalo nic jiného než si poslechnout pohádku na dobrou
noc. Tentokrát to byly příběhy Pejska a Kočičky v novém zpracování
herců Dejvického divadla. „Tak tedy poslouchejte, pohádka
začíná. Až si ji povíme celou, budeme vědět víc, než víme teď.“
(H. Ch. Andersen, Sněhová královna)
Ať je i příští Noc s Andersenem tak povedená jako ta letošní!

Mgr. Monika Fajčáková

Mobilní RoZHlaS HoštKa
vážení spoluobčané, na základě nejnovějšího nařízení Evropské
unie byly v rámci přístupu do Mobilního rozhlasu upraveny
podmínky pro zpracování vašich osobních údajů tak, aby
vyhovovaly náročným bezpečnostním podmínkám k ochraně
osobních údajů.

Podmínky byly upraveny proto, abyste mohli i nadále využívat
všechny funkce a výhody Mobilního rozhlasu. Osobními údaji
jsou vedle jména, příjmení, adresy a data narození také telefonní
číslo nebo e-mailová adresa na které Vám jsou informace posílány.
Bez nového přihlášení do aplikace Mobilního rozhlasu a vyjádření
Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů nebudete moci od
25. 5. 2018 tuto aplikaci používat a dostávat aktuální informace
jako jsou různé odstávky, poruchy, kulturní či sportovní akce nebo
se podílet na anketách.
Stačí se pouze přihlásit na https://hostka.mobilnirozhlas.cz
a zaškrtnout souhlas s novými podmínkami, popř. můžete navštívit
náš městský úřad, kde vám s odsouhlasením nových podmínek
pomůžeme. Jen si s sebou vezměte také mobilní telefon.
Ať je i příští Noc s Andersenem tak povedená jako ta letošní!

Milan Konfršt, starosta města

HledáMe šiKoVnÉ Ruce
ZŠ a MŠ Hoštka hledá vedoucího zájmového kroužku s možností
využití nově zřízené dílny pro technické vzdělávání (modelářství,
práce se dřevem, kovem atd. ). Případní zájemci se mohou hlásit
u ředitele školy Mgr. Radovana Riegera, tel. č. 413 814 145.

Milí sportovní kamarádi,
ráda bych vás informovala
o činnosti gymnastického
oddílu HAKA SK Štětí, ve
kterém už druhým rokem
trénuji dvakrát týdně dvě
hodiny 10 chlapců ve věku
od 5 do 12 let. Na základě
podnětů jsme od září 2017
přibrali i 12 děvčat, kterým se
pilně věnuje Lucka Pokorná
a občas přijde vypomoct i Eva Kyznarová, gymnastka ze Štětí.
Tréninky probíhají v hoštecké tělocvičně a díky velké podpoře
města Hoštka, firmy Mondi a oddílu SK Štětí se nám velmi daří.
V říjnu 2017 jsem absolvovala rozhodcovské zkoušky a získala
tím průkaz rozhodčího pro sportovní gymnastiku mužské složky.
27.1. 2018 jsme se zúčastnili (Matěj Balog, Dominik Víšek
a Šárka Kalová) semináře Dopomoc a záchrana – akrobacie
v Praze, kde jsme se učili správné průpravě, provedení cviků
a velmi důležité dopomoci. Druhý víkend v březnu jsme vyrazili
na třídenní soustředění v Liberci do nejlépe vybavené tělocvičny na
gymnastiku v ČR (www.gymlib.cz). Soustředění se zúčastnilo 19
dětí a 5 dospělých z Hoštky a Štětí. Spánek i stravování jsme měli
v tělocvičně a díky tomu jsme zvládli náročný třífázový trénink.
Měli jsme možnost využít služeb profesionálního gymnastického
trenéra, který nám ukázal další možnosti nácviku a průprav pro
lepší pochopení a hlavně výsledek. Cílem bylo kluky připravit na
následující závody, a to se opravdu povedlo.
Následující víkend jsme jeli na krajské závody ve Štětí a další víkend na
okresní závody v Chomutově, kde chlapci předvedli vynikající výkon
a ze čtyř kluků se tři dostali na republikové závody v Doubí, které
budou v květnu 2018.
Hoštečtí gymnasté se umístili na okresních závodech v Chomutově
takto:

V kategorii mladší žáci II. - Matěj Balog na 2. místě s 34,30 body
(klučina na prvním místě měl 34,50) – perfektní!
V kategorii mladší žáci I. - Jan Podolský - 3. místo,
Dominik Víšek - 4. místo , Tomáš Franta - 5. místo.
Díky tomuto výsledku kluci získali i první místo v soutěži
družstev. Za odměnu mohou jet v létě na týdenní soustředění do
Liberce.
Třetí týden v září 2018 proběhne nábor do oddílu HAKA SK
Štětí. První víkend v listopadu pojedeme zase na soustředění do
Liberce. Držme společně palce, ať se jim daří!

Šárka Kalová trenérka SK Štětí

KultuRní KoMiSe MěSta HoštKy
Začátek každého roku se v kultuře mnoha měst a obcí nese
v atmosféře plesů a karnevalů. Nejinak je tomu i u nás v Hoštce.
Program začátku roku obohatila kulturní komise o odpolední
posezení pro naše seniory, které proběhlo v hotelu U Lišky ve
středu 14. února. Celé odpoledne k tanci a poslechu hrál p. Jan
Kačányi, nechybělo malé pohoštění a na začátku odpoledne
se hrála jako již obvykle oblíbená hra Bingo. Výherkyním ještě
jednou gratulujeme!!!

Ve středu 4. dubna dorazil na sál Radnice oblíbený Sváťa se svým
Dividlem a děti mohly shlédnout pohádku ,, O koblížkovi,,. Dětí
se spolu se svými rodiči a prarodiči sešlo dost a pohádku si opravdu
užily. Další představení Sváti a jeho Dividla je nachystáno na
středu 3. října 2018.

Další akcí naší komise bylo Taneční odpoledne se skupinou
Adamis. To proběhlo ve středu 11. dubna na sále Radnice. Sešlo
se přes 130 lidí nejen z našeho města, ale i z okolí. Nálada byla
výborná, tancovalo se, zpívalo a mnohým se večer nechtělo domů.

2. ročník maškarního pro dospělé se uskutečnil v sobotu 21. dubna.
Na sále se sešlo mnoho krásných masek, nechyběli například
králíci, mrtvá nevěsta a ženich, zájezd z blázince, indiánský kmen,
mimové a mnoho, mnoho dalších nádherných kostýmů. K tanci
hrála skupina Format a celý večer byl víc jak vydařený.

V čase uzávěrky tohoto zpravodaje máme těsně před sebou
Malešovské jarní slavnosti spojené s pálením čarodějnic. Tady
nebude chybět představení loutkového divadla, soutěže a hry pro
děti ani živá muzika. V sobotu 12. května chystáme další ročník
Pexesiády. Hráči hrají v několika kategoriích - od těch nejmenších
až po kategorii 15+. V této kategorii hrají i dospělí a je to vždy
velmi fajn. Velice vás všechny zvu k účasti při tomto turnaji v hraní
pexesa. Ve spolupráci se spolkem Hoštecké děti pořádáme v sobotu
26.května ve sportcentru Hoštka Dětský den. Červen se ponese
v duchu letních oslav. V sobotu 9. června proběhne Velešická pouť,
16. června se všichni můžeme těšit na Letní hoštecké slavnosti.
Program bude bohatý a plakát na tyto slavnosti naleznete v tomto
zpravodaji. Na měsíc září již
v těchto dnech domlouváme
s p. Tomášem Mikulským
společenské
odpoledne
s tancem a překvapením.
Máte se všichni na co těšit
a doufám, že se s vámi
někde potkám.
Irena Nádvorníková
- předsedkyně kulturní komise
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z Malešova 70 let, pan Zdeněk Kubík z Hoštky 70 let, pan Václav
Stehno z Kochovic 86 let, paní Miluše Matyášová z Hoštky
83 let, paní Anna Mazánková z Hoštky 80 let, pan Martin Španko
z Hoštky 75 let, paní Jaroslava Chaloupková z Malešova 70 let,
pan Miroslav Švejdar z Malešova 70 let a pan Emil Veselý z Velešic
70 let.

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně síly a houževnatosti
a ještě mnoho šťastných a spokojených let.
Hana Baková, matrikářka

Úspěchy našich spoluobčanů

Základní a mateřská škola Hoštka pořádá v pátek 4. května 2018
od 10.00 hodin a od 17.00 hodin na sále Radnice v Hoštce
Akademii 2018 na téma CESTA KOLEM SVĚTA.

Dne 15.4.2018 se p.Marie Gargalíková z Velešic zúčastnila se
svými pejsky Voříškiády Fauničky Praha. Její fena Belinka obsadila
ve velké konkurenci 180 psů, krásné druhé místo. Její pejsci se na
podobných soutěžích umísťují na předních příčkách pravidelně.
Paní Gargalíkové gratulujeme.

Srdečně zveme nejen všechny rodiče, prarodiče, tetičky, strýčky
a další rodinné příslušníky, ale i všechny ostatní, kteří se chtějí
pobavit a podívat se, jak se baví děti na naší škole.
Těšíme se na Vás ZŠ a MŠ Hoštka

Memoriál Pavla Všetečky
Zveme vás na 5. ročník memoriálu Pavla Všetečky který se koná
v sobotu 23.6.2018 na fotbalovém hřišti v Hoštce. Přihlášené týmy
- Šotek tým 8, Hoštka, Račice a Vrbice. Rozpis zápasů:
10:00 Šotek tým 8 - Račice
11.30 Hoštka - Vrbice
13:30 boj o třetí místo
15:00 finále
Čeká na vás živá kapela, občerstvení. Vstupné je dobrovolné.

Za organizátory - Lukáš Fiala

Kalendář akcí
4. 5.

- Akademie – sál Radnice

12. 5. - Pexesiáda – budova MěÚ Hoštka

26. 5. - Dětský den sp.Hoštecké děti – sporcentrum
31. 5. - Dětský den MC Mája - sportcentrum
9. 6.

- Velešická pouť

16. 6. - Letní hoštecké slavnosti

23. 6. - Memoriál Pavla Všetečky – fotbal. hřiště

Naši oslavenci
V květnu, červnu a červenci oslaví svá
životní jubilea tito naši spoluobčané
- pan Vlastimil Šotola z Velešic 87
let, pan Karel Pirunčík z Hoštky 75
let, pan Jiří Legner z Hoštky 70 let,
pan Jaroslav Konáš z Hoštky 70 let,
paní Libuše Matúšková z Hoštky
85 let, paní Milada Nováková
z Kochovic 75 let, paní Jana Petříčková z Hoštky 75 let,
paní Vlasta Miklová z Kochovic 70 let, paní Mária Sehnoutková

6. 7.

- Hoštecký podkovák – ranč

1. 9.

- Loučení s prázdninami - Velešice

září

- den otevřených dveří MC Mája

13. 7. - TY-JA-TR – putování s huculem – ranč
září
září

- nábor do oddílu HAKA SK Štětí

- společenské odpoledne - sál Radnice

22. 9. - Loučení s létem – ranč

3. 10. - Sváťovo dividlo – sál Radnice

26. 10. - Lampiónový průvod – Velešice
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