Vážení spoluobčané,

Zastupitelstvo města Hoštky zasedalo
naposledy dne 27. 12. 2018 a jedním
z důležitých bodů programu bylo
schválení rozpočtu na rok 2019, abychom
nemuseli v prvních měsících letošního
roku pracovat s rozpočtovým provizoriem.
Ekonomická situace v České republice, Evropě, ale i ve světě
je nadále příznivá a zatím dochází pouze k malému zpomalení
světových ekonomik. To, že naše ekonomika funguje, má
velice příznivé dopady na příjmy z rozpočtového určení daní
v úrovni 27 mil. Kč pro město Hoštku. Nedaňové, kapitálové
a dotace ze státního rozpočtu tvoří dalších plánovaných 10,5
mil. Kč a celkové příjmy jsou plánovány v úrovni 37,5 mil. Kč.

V návaznosti na vyhotovenou územní studii zástavby rodinných
domů v Kochovicích připravujeme jednání se všemi dotčenými
orgány a správci inženýrských sítí pro realizaci zasíťování
lokality nad Ježkovým mlýnem, vypsání výběrového řízení na
projekt odkanalizování Malešova, Velešic a stavbu víceúčelové
haly. Práce je v této době velice složitá, protože je nedostatek
projektantů a realizačních firem, které mají lukrativní zakázky
v průmyslové sféře a o výběrová řízení ve veřejné správě nemají
zájem. Před zahájením realizace některé z větších investičních
akcí převedeme peníze z rezervy města do patřičné kapitoly
rozpočtu pomocí rozpočtového opatření.
Současné celkové výdaje jsou plánovány v úrovni 39,6 mil.
Kč. To znamená, že letošní rozpočet je plánován se schodkem
2,1 mil. Kč, což je 5,3 % z celkových výdajů. Schodek bude
financován z finanční rezervy města, kdy na účtech města
bylo k 31. 12. 2018 celkem 17,3 mil. Kč. Diskuze k rozpočtu
trvala cca 20 minut a rozpočet uvedený dole v základním

Oproti tomu jsou plánovány běžné výdaje 28 mil. Kč. Rada
města vycházela při přípravě rozpočtu ze zkušeností minulých
let a všechna odvětví výdajového rozpočtu jsou naplňována
rovnoměrně. Najdou se zde finance na opravy
MĚSTO HOŠTKA
a údržbu místních částí Hoštky, sběr a svoz
ROZPOČET na rok 2019 - schválený
komunálních odpadů, na činnost a zabezpečení
Odvětvové
2019
Příjmy
třídění
Částka v Kč Poznámka
provozu místní správy a v neposlední řadě také PŘÍJMY
1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY
27 040 000
finanční prostředky na přímé dotace pro základní TŘÍDA
TŘÍDA 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
6 650 000
a mateřskou školu, spolky pracující s dětmi TŘÍDA 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
2 220 000 Byt čp. 62 prodej, pozemky Pod+, stavební
a mládeží, instituce zajišťující potřeby občanů TŘÍDA 4 – PŘIJATÉ TRANSFERY
1 590 000
a seniorů, zubní pohotovost a také na obnovu fasád Neinvestiční transfery ze SR
4111
20 000 Volby Evropský parlament
4112
560 000 Výkon státní správy
domů přispívajících ke zlepšení vzhledu našich Neinvestiční transfery ze SR
Neinvestiční transfery ze SR
4113
0
místních částí. V kapitálových (investičních) Neinvestiční transfery ze SR
4116
650 000 Veřejně prospěšné práce
výdajích 11,5 mil. Kč jsou finanční prostředky na Neinvestiční transfery od obcí
4121
10 000 Drahobuz - zajištění požární ochrany
4222
350 000 Dotace VO
investice do komunikací a chodníků, rozšiřování Investiční transfery od KÚÚK
PŘÍJMY CELKEM
37 500 000
dešťové i splaškové kanalizace, zadržování vody
Výdaje
Částka v Kč
v krajině, do zařízení podporujících sportovní VÝDAJE
28 090 000
vyžití a relaxaci občanů, umístění nového TŘÍDA 5 – BĚŽNÉ (provozní) VÝDAJE
---Odvětvové třídění - Dotace a dary
komunitního domu pro seniory, do dalších stání Základní školy
3113
2 060 000 Dotace ZŠ a MŚ, psycholog
3330
pro nádoby na třídění odpadu a v neposlední Činnost registr. církví a nábož.společností
30 000 Dveře nebo varhany
3419
150 000 Dotace na činnost TJ Sokol Hoštka z.s.
řadě také na zajištění požární ochrany v našich Ostatní tělovýchovná činnost
Ostatní tělovýchovná činnost
3419
20 000 Gymnastický oddíl
obcích. Z výčtu plánovaných akcí by se mohlo Využití volného času dětí a mládeže…
3421
20 000 Dotace na činnost MC Mája z.s.
80 000 Dotace na činnost Hoštecké děti z.s.
3421
zdát, že jsme se omezili pouze na údržbu Využití volného času dětí a mládeže…
180 000 Program rozvoje sportu (PROS)
Využití volného času dětí a mládeže…
3421
a drobnější investice, ale zde musím připomenout,
3429
20 000 Dotace na činnost Čes. kynolog. svaz z.s.
že připravujeme celou řadu velkých a finančně Ostatní zájmová činnost a rekreace
Dotace na činnost Spolek za rozvoj obce
Ostatní
činnosti
souv.se
službami
pro
obyv.
3900
20 000 Malešov z.s.
nákladných investic. Stále sledujeme dotační
činnosti souv.se službami pro obyv.
3900
60 000 Dotace prodejna Malešov
tituly a řešíme nové umístění komunitního Ostatní
Ostatní činnosti souv.se službami pro obyv.
3900
20 000 Dotace Hoštecké kočky z.s.
domu seniorů (KODUS), na který je vypsáno Ostatní činnosti souv.se službami pro obyv.
3900
50 000 Ostatní příspěvky
3319
10 000 Dotace na činnost Český svaz žen z.s.
třetí kolo dotací. Pokud ani po třetí neuspějeme, Ostatní záležitosti kultury
péče
3512
45 000 Dotace Zubní pohotovost Mělník
tak jsme přesvědčeni, že KODUS dokážeme Stomatologická
25 000 Dar - Hospic Sv. Štěpána Litoměřice
Hospice
3525
postavit z vlastních prostředků. Na stole máme Ostatní rozvoj bydlení a bytového hosp.
3619
300 000 Dotace na obnovu fasád
5512
20 000 Dotace na činnost SDH Malešov z.s.
opravy, údržbu a zateplování bytového fondu za Požární ochrana
TŘÍDA 6 – KAPITÁLOVÉ (investiční) VÝDAJE
11 510 000
3,5 milionu. Prověřujeme dotace na nevyužívané VÝDAJE CELKEM
39 600 000
budovy, abychom mohli začít opravovat dům TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ
2 100 000 z finanční rezervy města, položka 8115
v Litoměřické ulici. Zpracovává se projekt na Konsolidace
200 000 Povinná položka 6330, převody z vl. účtů
39 400 000
výstavbu garáží u dráhy nad Lindovým dvorem. ROZPOČET PO KONSOLIDACI
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členění s uvedenými závaznými ukazateli a dalšími nepovinně
uvedenými převody cizím rozpočtům byl následně schválen
v předloženém znění.
						
Milan Konfršt
					
starosta města Hoštky

NOVÉ ZPRÁV Y Z KNIHOVNY
Vážení čtenáři, vítám Vás v novém roce a doufám, že se
s Vámi budu často potkávat v knihovně.

Již skoro tři měsíce bojuji s novým knihovnickým programem
KOHA. Asi to není o programu, ale o uspěchaném
a zmateném převodu údajů a knih ze systému Clavia do
Kohy. Doufám, že se to konečně vyřeší a zmizí všechny
zmatky při půjčování knih.
Tak Vás prosím o trpělivost,
není to moje chyba, stále
čekám na konečné řešení
problémů. Nejen knihovna
v Hoštce, ale i všechny další
malé knihovny spadající pod
Knihovnu v Litoměřicích
řeší tento problém. 14.ledna
odpoledne
proběhlo
v knihovně vyhodnocení nejpilnějších čtenářek za rok 2018.
Na paní Bízovou, Jakubíkovou, Pekárkovou, Rážovou
a Slanařovou čekalo příjemné posezení s občerstvením.
Starosta města p. Milan Konfršt a místostarostka p. Ilona
Stieranková jim předali diplomy a malý dárek. O dalších
akcích v roce 2019 budou průběžně informace na stránkách
knihovny.
Zdena Kocourková, knihovnice

KULTURNÍ KOMISE MĚSTA
HOŠTKY
Kulturní komise našeho města pracuje ve složení:
předsedkyně - Irena Nádvorníková, členové - Hana Baková
a Milan Konfršt - starosta města. Od vydání minulého
zpravodaje v listopadu loňského roku se v našem městě
uskutečnilo několik vydařených akcí a do dalších měsíců
pro vás mnoho dalších kulturních záležitostí chystáme.

Na úvod tohoto článku se vrátíme do konce roku
uplynulého. V pondělí 3. prosince proběhlo na hošteckém
náměstí od 17 hodin tradiční rozsvícení vánočního stromu.
Zde nechybělo krásné pásmo písniček a koled v provedení
žáčků naší mateřské a základní školy. Trubači Podřipského
žesťového kvintetu celou akci svým blokem koled zahájili,
krátké úvodní slovo přednesl starosta města Milan Konfršt

a novinkou bylo i několik andílků - žákyň naší školy které na úvod chodily mezi přítomnými a dětem rozdávaly
malé sladkosti. Ten večer nám počasí moc nepřálo a tak
byla velmi vítaná možnost zakoupit si něco na zahřátí.
Atmosféra večera byla, i přes nepřízeň počasí, velmi milá
a krásně navodila čas předvánoční.
Ve středu 12.12. rozezněly sál hoštecké Radnice tóny
skupiny Adamis, kterou mnozí znají z TV Šlágr a která
je u nás velmi oblíbená. Více než 100 účastníků, nejen

sychravo a přesně v čas odpálení ohňostroje začal padat
sníh s deštěm a docela silně foukalo. Překvapivě se i tak
u šaten shromáždilo dost lidí a akci si všichni podle ohlasu
dobře užili.
Ve středu 16. ledna proběhlo na náměstí v Hoštce malé
vzpomínkové setkání při příležitosti 50. výročí od
sebeobětování se Jana Palacha. Krátkou řeč pronesl starosta
města Milan Konfršt a také na tu dobu zavzpomínala
pamětnice Anna Podpěrová. K fotografii J. Palacha byla
položena květina a přítomní zapálili svíčky.
Začátek roku se i u nás na sále nese ve znamení plesů myslivecký, školní a hasičský.

V tento den pro vás otevřeme venkovní hřiště se cvičebními
prvky pro seniory a dospěláky, které bude v sousedství
sportareálu a workoutového hřiště, které již zdárně
funguje. Představí se nám se svým vystoupením děti a od
15 do 19 hodin nás čeká v areálu sportu příjemné posezení
s malým občerstvením a podřipským harmonikářem Pavlem
Erichem. Přijďte si společně užít odpoledne, zazpívat si,
případně si i zatancovat nebo si rovnou i zacvičit.

Na sklonku léta pro vás chystáme další ročník Běhu
Hoštkou. Vloni se 1. ročníku zúčastnilo mnoho běžců
a akce se skutečně vydařila. Tak se těšíme i letos.

Na středu 13. února zveme všechny naše seniory do hotelu
U Lišky na tradiční taneční odpoledne s Bingem, muzikou
pana Jana Kačányiho a malým občerstvením. Nezapomeňte
si s sebou vzít tužku a brýle.

z Hoštky, ale i z okolí se přišlo pobavit, zazpívat a zatančit
si. Zpestřením programu bylo zábavné vystoupení tanečnic
z nedalekých Kyškovic, které předvedly Českou besedu
a vtipné vystoupení na skladbu Michala Davida Poupata.

V sobotu 15. prosince proběhl již 4. ročník Adventního
bowlingového turnaje pro dospělé. Tento turnaj pořádá
město Hoštka ve spolupráci s hošteckým sportareálem.
Turnaje se zúčastnilo 19 hráčů - 7 žen a 12 mužů.
V naprosto pohodové atmosféře celého večera probíhala
napínavá utkání a všichni si celý večer báječně užívali.
A jak to dopadlo??? V kategorii ženy se na 1. místě
umístila Mirka Konfrštová, 2. místo patřilo Jiřině Bláhové
a 3. skončila Hanka Dušánková. V kategorii muži zvítězil
Miloslav Urban, na 2. místě se umístil Milan Konfršt
a 3. místo patřilo Jiřímu Bláhovi. Všem hráčům děkujeme
za příjemný večer a vítězům ještě jednou gratulujeme.
V úterý 1.1. se ve 13 hodin sešli u lípy v Kochovicích
účastníci pravidelného každoročního výstupu na kopec
Sovici. Tato novoroční akce se konala již po patnácté.
Lidských účastníků se letos na cestu vydalo 59 a doprovázel
je nespočet čtyřnohých psích kamarádů. Na vrcholku kopce
nechybí přípitky, přání do nového roku, malé občerstvení
a tradiční opékání buřtíků. V ten samý den - to znamená
v úterý 1.1. proběhl od 18 hodin u fotbalových šaten
tradiční novoroční ohňostroj. Od půl šesté večer byla
možnost zakoupit si něco malého k občerstvení. Přípitek,
jak pro dospělé, tak pro děti byl od města pro všechny
zdarma. Bohužel, ani tady nám počasí moc nepřálo. Bylo

Děti se mohou těšit na středu 13. března. Navštíví nás Sváťa
se svým Dividlem a tentokrát zahraje pohádku O třech
prasátkách. Představení proběhne od 17 hodin a vstup je
zdarma.
Společně se základní školou chystáme výstavu kraslic.
Proto máme pro všechny výzvu - vytvořte kraslici či
kraslice a pochlubte se s nimi. Kraslice můžete vytvořit
dle vlastní fantazie, vyrobené z různých materiálů (papír,
modelína, keramika, látkové, atd.). Prosíme vyrábějte sami
či se svými dětmi či vnoučaty. Případně se pochlubte i se
svými vlastními výrobky. Veškeré výtvory odevzdávejte
v základní škole, na městském úřadě nebo přímo u mě
- Irena Nádvorníková (dotazy na tel.: 728 898 723).
Výstava veškerých prací proběhne v rámci Dne otevřených
dveří, který proběhne v naší základní škole v úterý
16. dubna!!! Ve středu 17. dubna si vaše výrobky můžete
ve škole vyzvednout a na Velikonoce je mít zase doma.
Nestyďte se pochlubit - určitě je mezi vámi spousta velkých
šikulů.
V sobotu 13. dubna si užijeme již 3. ročník Maškarního
pro dospělé. Minulé dva ročníky byly velmi povedené, tak
si pojďme spolu užít i ten letošní. Tentokrát nám bude hrát
kapela Rebel.

Skupina Adamis mezi nás opět zavítá ve středu 10. dubna
v 15 hodin na sál Radnice.

V sobotu 27. dubna si na své přijdou milovníci hry
Pexeso. Od 9. hodin pro vás chystáme další ročník tohoto
oblíbeného turnaje. Hraje se v několika kategoriích od těch
nejmenších až po dospěláky. Plánujte, zapište si do deníčků
a přijďte si spolu s dětmi užít sobotní dopoledne !!!

Tradiční Hoštecké slavnosti se nám letos dostaly až na
závěr léta. Proběhnou v sobotu 7. 9. jako takové rozloučení
s prázdninami. Užijeme si zábavu pro děti i dospělé v duchu
Vikingů, nebude chybět ani revivalová kapela a taneční
zábava pod širým nebem.

Na středu 25.9. pro vás máme domluvené překvapení, od
15 hodin proběhne na sále Radnice společenské odpoledne
s tancem a tentokrát si budete mít možnost i zasoutěžit chystáme pro vás CZ Kvíz. Soutěž o historii naší republiky
prokládanou písničkami. Odpolednem nás hudbou provede
kapela Vivasong Víti Vávry.

V listopadu si naše republika připomene 30. výročí od
sametové revoluce. My si toto výročí připomeneme
v sobotu 16.11. malou besedou, odpoledním koncertem
- vzpomínkou na Karla Kryla a večer proběhne taneční
zábava se skupinou Rosti Pechouška. Tady bude zpestřením
vystoupení výborného imitátora Elvise Presleyho.
Akcí bude v druhé polovině roku mnohem více a o všech
vás budeme včas informovat. Tak ještě jednou všem
připomínám výstavu kraslic, která proběhne v polovině
dubna, děkuji předem všem, kteří se zúčastní. Ráda se
s vámi kdekoliv potkám, přijďte se pobavit!!!
Irena Nádvorníková - předsedkyně kulturní komise

V sobotu 4.5. přivítáme jaro na Malešově, proběhne malá
oslava spojená s pálením čarodějnic.

8.5. se sejdeme na hřbitově v Hoštce u hrobu padlých
a vzpomeneme výročí konce 2. světové války. Na sobotu
25.5. chystá spolek Hoštecké děti ve spolupráci s městem
Hoštka, hošteckým svazem žen, myslivci, kynology
a hasiči tradiční oslavu Dne dětí a to v dopoledních
hodinách v hošteckém sportareálu.
15.6. bude 2. ročník pouti ve Velešicích.

Na středu 19. 6. chystáme aktivní městské odpoledne.
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Velešice
celkem

ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI ZŠ A MŠ
HOŠTKA
Ve školním roce 2018/2019 zahájila jídelna provoz
pod vedením nového vedoucího - pana Petra Šimona.
Jeho krédem je vařit pouze z čerstvých a kvalitních
surovin, což zajišťuje nový centrální dodavatel. Tak jako
v minulém roce, máme i letos 3x týdně výběr ze dvou
obědů. Do jídelníčku jsme zařadili více ovoce, zeleniny,
ryb a obohatili jsme páteční menu o domácí moučník. Už
nyní při podávání pokrmů vidíme, že děti i učitelé tyto
novinky velice uvítali. Vše výše uvedené také podporuje
projekt naší školy „Škola v pohybu“ a přispívá k osvojení
kvalitních stravovacích návyků dětí a žáků.

75 let, paní Drahoslava Kubíková z Hoštky 70 let,
pan Jiří Sluka z Hoštky 85 let, paní Hana Svatošová
z Hoštky 83 let, paní Jaroslava Koulová z Hoštky 83 let, pan
Rudolf Neumann z Hoštky 83 let, paní Milena Solničková
z Hoštky 81 let, paní Alena Fürstová z Kochovic 81 let,
paní Jana Pirunčíková z Hoštky 75 let a pan Jiří Sluka
z Kochovic 70 let.
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně síly
a houževnatosti a ještě mnoho šťastných a spokojených let.
Hana Baková, matrikářka

PAMĚŤOVÉ INSTITUCE VE
ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
I v letošním školním roce byla naše škola součástí projektu
MŠMT „Pokusné ověřování: Vzdělávací programy
paměťových institucí do škol“. Cílem projektu je ověřit
vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky
společenskovědních předmětů na základních školách.
Tohoto projektu se účastní pouze 100 škol z celé České
republiky (z toho 7 škol z Ústeckého kraje).

Od září využívá jídelna celý program VIS, včetně
skladového programu a tudíž jsme změnili i systém
plateb. Zahájení nového systému se určitě neobešlo bez
počátečních nesrovnalostí, ale věříme, že již vše funguje ke
spokojenosti rodičů.

V rámci tohoto projektu škola získala dotaci od MŠMT,
ze které můžeme financovat vzdělávací programy ve
vybraných muzeích či zámcích a hradit tak náklady
spojené s návštěvou těchto programů (dopravu, stravu,
popřípadě ubytování). Žákům se při návštěvě muzeí
a památníků prostřednictvím zážitkové pedagogiky
a oživené historie přiblíží nejrůznější historická období
a témata.

Nově také připravujeme obědy a svačinky pro mateřskou
školu z Vrutice a Vrbice. Malí strávníci jsou s podávaným
jídlem velice spokojeni a k údivu učitelek si chodí
i přidávat. Doufáme, že i nadále budeme našim strávníkům
poskytovat pouze kvalitní a chutnou stravu.

V
únoru,
březnu
a dubnu roku 2019
oslaví svá významná
životní jubilea tito naši
spoluobčané – paní
Milada
Nováková
z Kochovic 88 let,
pan Vladimír Karnoš
z Hoštky 81 let, pan
Josef
Malimánek
z Kochovic 75 let,
paní Růžena Hůlková z Velešic 70 let, pan Miloslav
Vávra z Kochovic 80 let, pan Josef Dolejš z Hoštky
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Před komunálními volbami 2018 měly dvě volební strany
ve svém volebním programu víkendové svícení na základě
požadavků spoluobčanů. Proto rada města rozhodla
o dotazníkovém šetření k této problematice. V prosinci
2018 bylo toto dotazníkovým šetření vyhodnoceno
a výsledky jsou následující: Ankety se zúčastnilo v průměru
15,63 % dotázaných občanů starších 18-ti let. Účast se
lišila v jednotlivých místních částech a nejlepší účast byla
u občanů Velešic. Z tabulky je patrné, že tato
„problematika“ 73 až 91 % občanů vlastně nezajímá.

Místní část
Hoštka
Kochovice
Malešov
Velešice
celkem

Možnost A
jako
doposud
66
54
11
12
143

Anketa noční svícení
Možnost B
svítit o
Možnost C
Obě
nevyplně Pro nesvícení
víkend
bez názoru možnosti
no
z hlasujíc
27
0
2
0
69,5%
16
1
0
1
75,0%
0
0
1
0
91,7%
2
0
0
0
85,7%
45
1
3
1

Účast v anketě

Oproti tomu
z počtu
obyvatel, kteří se v dotazníkovém
Vydáno
Vráceno
hlas.lístků hlasovalo
hlas.lístků
Účast
v %až 91,7 % obyvatel pro
Místní
část vyjádřili,
šetření
69,5
Hoštka
602
93
15,45
zachování současného
stavu.16,47
To znamená, že se i nadále
Kochovice
425
70
nebude v našich
místních
částech
svítit od 24 hodin do
Malešov
116
11
9,48
Velešice
60 po dobu
14 celého
23,33
4 hodin ráno
týdne. Občané Malešova
celkem
1203
188
15,63
prostřednictvím Osadního výboru Malešov si ještě
nechali prodloužit dobu nesvícení o jednu hodinu a na
Malešově se nesvítí již od 23 hodin.
Tímto děkuji všem občanům, kteří se ankety zúčastnili
a vyjádřili svůj postoj k ochraně životního prostředí
snížením světelného smogu a pomohli tak Hoštce udržet
tento dlouholetý, ekologický a úsporný model nočního
nesvícení.
Milan Konfršt

2
45

Účast v anketě
Vydáno
Vráceno
hlas.lístků
hlas.lístků
602
93
425
70
116
11
60
14
1203
188

Místní část
Hoštka
Kochovice
Malešov
Velešice
celkem

0
1

0
3

Účast v %
15,45
16,47
9,48
23,33
15,63

PLNĚNÍ PLÁNOVANÝCH PŘÍJMŮ
A V YDÁNÍ ROZPOČTU
V ROCE 2018
Příjmy a vydání rozpočtu města Hoštky pro rok 2018 byly
naplánovány se schodkem 5 100 tis. Kč. Jak můžete vidět
v přiložené tabulce, tak plánovaná strana příjmů se nám
podařila splnit na 100,49 %. Výdajovou stranu jsme splnili
po provedeném zvýšení výdajů rozpočtovými opatřeními
na 77,79 % a oproti původním plánovaným výdajům na
89,02 %. Finanční prostředky v kapitálových výdajích
jsme nevyčerpali zejména proto, že jsme již podruhé
nezískali dotaci na výstavbu Komunitního domu seniorů.
Nevyčerpané peníze samozřejmě zůstávají na bankovních
účtech města a na konci roku 2018 bylo na účtech města
celkem 17.306.752,82 Kč.
V uplynulém roce jsme pokračovali v opravách a údržbě
bytového fondu města, zvelebování a údržbě všech našich
místních částí. Restaurování našich památek, sloupu
Nejsvětější trojice, Sv. Jana Nepomuckého na kašně
a busty Františka Josefa I. Provedli jsme opravy a vylepšení
na malešovském i hošteckém hřbitově, instalaci nových
vývěsek, osazení nových bezpečnostních prvků, zábradlí
a zrcadel, nové stání tříděného odpadu. Zahájili jsme
rekonstrukci budovy Radnice, odizolování, opravy krovu

Hodnocení rozpočtu 1-12/2018 - souhrn

ZŠ a MŠ Hoštka

NAŠI OSLAVENCI

V ÝSLEDKY ANKETY K NOČNÍMU
SVÍCENÍ

12
143

Pro žáky 1. i 2. stupně jsme tedy během 1. pololetí
zorganizovali hned několik exkurzí. Žáci 6. třídy vyrazili
dokonce na dvoudenní výlet na Moravu. A co všechno
naši žáci navštívili? Konkrétně tyto paměťové instituce:
Muzeum B. Smetany (Malujeme a posloucháme
Vltavu), Národní muzeum (Keltové – Jak se žilo
u Keltů, Dobrodružství Severní Ameriky, Putování
Jižní Amerikou, Indiáni Severní a Jižní Ameriky,
Gastronomie, Voda v krajině, Český lev se probouzí),
zámek Jaroměřice, Památník L. Janáčka.
Doufejme, že právě neotřelé výukové metody edukačních
programů se budou u žáků i učitelů těšit stále větší oblibě.

Mgr. Martina Ratajová

Text

Rozpočet

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
převody mezi účty
Příjmy celkem
Financování (položka 8115)
Konsolidace

26 037 000
5 874 000
2 192 000
3 447 000

Příjmy celkem po konsolidaci

37 350 000

34 322

1 027 299

692 672

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Převody mezi účty
Výdaje celkem
Financování (položka 8115)
Konsolidace

26 120 000
16 530 000

73 207
4 698 000

380 000

389 319
588 000

42 650 000

4 771 207

380 000

977 319

48 778 526
0

Výdaje celkem po konsolidací

42 450 000

4 771 207

380 000

977 319

37 550 000

Změna
č.1
34 322

34 322

Změna
č. 2

Změna
č. 3

150 000

223 000

877 299

469 672

1 027 299

692 672

Změna
č. 4

-200 000
0

Rozpočet
po změnách
26 037 000
6 281 322
2 192 000
4 793 971
0
39 304 293
0
-200 000

Skutečnost
v Kč
27 046 603
6 440 756
1 402 612
4 407 431
21 611 828
60 909 229

39 104 293

39 297 402

100,49%

26 962 526
21 816 000

26 891 645
10 898 248
21 611 828
59 401 721

99,74%
49,96%

-200 000

Plnění
v%
103,88%
102,54%
63,99%
91,94%
154,97%

-21 611 828

121,78%

-21 611 828
0

48 578 526

37 789 893

Výdaje celkem oproti původnímu rozpočtu

77,79%
89,02%
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a zateplení stropů, uložení kabelů vedení nízkého napětí
do země a nové veřejné osvětlení v ulici Klicperova
a Litoměřická, turistické posezení na vyhlídce z Malešova,
nové workoutové hřiště a další. Zde neuvádím spoustu akcí
menšího rozsahu souvisejících s údržbou a fungováním
města. V základní škole jsme investovali do nového
vybavení učeben přírodopisu, chemie, jazykové laboratoře
a pracovního vyučování kde se náklady na stavební
práce, plošinu pro bezbariérový přístup z přízemí do
druhého patra, nový nábytek a počítače dostaly na částku
5,7 milionu Kč a tato akce se tak stala nejnákladovější akcí
města Hoštky v roce 2018.
Milan Konfršt

HOŠTECKÉ KOČKY, Z.S.
Jistě jste si všimli, či zaslechli, že v Hoštce vznikl spolek,
založený lidmi, kterým není lhostejný život koček v našem
městě a blízkém okolí.

V září 2018 se na nás obrátil útulek v Dobříni s prosbou
o pomoc s řešením velkého množství potulných koček na
Labských vinicích nad Kochovicemi. Když jsme se tam
šli podívat, tak jsme nevěřili svým očím. Koček a kocourů
tam bylo okolo 30-40 kusů. V návaznosti na to někteří
občané upozorňovali vedení města na nekontrolovatelné
množení koček i v zástavbě mezi rodinnými a bytovými
domy.
Přemnožení
koček a neinformovanost
mnoha lidí chovajících
kočky přispívá k tomuto
neutěšenému
stavu.
Populace volně pobíhajících
koček se rozrůstá a útulky
jsou přeplněné. Kočka
může zabřeznout až 3x
ročně, porodí průměrně 5
koťat a tím se celá populace
exponenciálně rozrůstá. Toulavých koček je hodně, lidé je
mají spojené s nemocemi a parazity. Kolik lidí nechává svou
nekastrovanou kočku (kocoura) toulat se po okolí? Bohužel
jich je hodně! Často slýcháme, že nenechají vykastrovat
kocourka, který chodí venku, protože by mu to neudělali,
jen ať si užije, on přeci koťata mít nebude. Ale to je velmi
sobecký a neetický přístup. Nevykastrováním kocourka
nebo kočičky, tak berete plnou zodpovědnost za všechny
jeho potomky i ty, které zplodí mimo vaší zahradu. To, že
je nevidíte, vás nezbavuje zodpovědnosti za jejich život.
Občané si musí pamatovat „ Jsi navždy zodpovědný za
to, co jsi k sobě připoutal“. A právě kvůli této neutěšené
situaci s toulavými kočkami v našem městě jsme se
rozhodli s tím něco dělat a založili spolek, který musí
být zapsán ve spolkovém rejstříku. Jedině tak můžeme
dosáhnout na dotace a příspěvky na jeho fungování.
Každý si myslí, že spolek jen vybírá peníze a utrácí je za
granule apod., ale už nevidí, že ta nejhorší práce spolku je
zvířata odchytat, nechat vykastrovat, zkontrolovat lékařem,
poskytnout jim pokastrační léčební péči a vypustit zpět.
Nejdůležitějším úkolem před tím vším je sehnat peníze na
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kastrace a krmení. Činnost spolku bude dokumentována
a zveřejňována např. na facebookových (Hoštecké kočky
z.s.) nebo webových stránkách, kde budou uvedeni
i sponzoři, fotky a akce spolku. Nejbližší důležitou akcí,
která se bude konat, je zajištění povolení a stavba menší
buňky na Labských vinicích. Tam se kočky budou moci
schovat před psy a jinými zvířaty, spát a jíst. Tato akce řeší
hlavně to, aby zmizely misky z cest a kočky se v této lokalitě
dále nešířily, či nemnožily. Na stavbu tohoto zařízení,
granule a hlavně kastrace bude třeba nemalých finančních
prostředků, proto bychom i vás čtenáře zpravodaje města,
kterým není lhostejný osud koček, poprosili o jakýkoli
sponzorský dar. Buď finanční a to poukázáním jakékoli
částky na transparentní účet spolku č. 2201573525/2010
nebo materiální – deky, granule atd..
V březnu budeme pořádat na Městském úřadě v Hoštce
poradenství ohledně daňových přiznání – v přiznání si totiž
také můžete jako úlevu na dani uplatnit dar pro neziskové
organizace jako je ta naše.
Rádi bychom vám touto cestou poděkovali za vaše budoucí
příspěvky a dary. Pokud Vás naše snaha zaujala, chcete nám
pomoci nebo uvažujete o kastraci své kočky nebo se chcete
na něco zeptat, neváhejte a obraťte se na nás - Veronika
Sičáková, 722348061, sicakovav@gmail.com.
Hoštecké kočky, z.s. a jejich členové Veronika Sičáková,
Jana Sičáková, Aleš Müller

INFORMACE K REKONSTRUKCI
MOSTU VE ŠTĚTÍ
Zahájení rekonstrukce mostu ve Štětí je plánováno na měsíc
duben 2018. Rekonstrukce mostu má za hlavní cíl zvýšit
nosnost mostu pro nákladní dopravu a rozšířit chodníky
v obou směrech ze stávajících 1,2m na 2m.

Dále budou v rámci projektu realizována následující
opatření:
- nový sjezd z mostu na straně Štětí v místě autobusového
nádraží

- nový kruhový objezd před hotelem Terek pro snazší
napojení vozidel do ulice Cihelná

Most bude po dobu 15 měsíců uzavřen přes řeku Labe pro
všechnu železniční a automobilovou dopravu a také pro pěší.
Znovu bude most otevřen přibližně koncem června 2020
v závislosti na datu zahájení. Otevření mostu pro kolejovou
železniční dopravu je předběžně plánováno po 7 měsících
od zahájení prací. Otevření mostu pro automobilovou
dopravu a pro pěší je plánováno až po dokončení všech
prací, úředním povolení způsobilosti mostu k užívání
a předání mostu zpět Ústeckému Kraji.

Po celou dobu uzavírky mostu se připravuje náhradní lodní
doprava (přívoz) pro pěší a cyklisty. Na straně Štětí bude
využíváno stávající molo a na straně Hněvic bude zřízeno
molo před mostem. V současné době se ještě projednává
velikost lodi a její jízdní řád.
Více informací na www.steti.cz
Milan Konfršt

PŘELOM ROKU 2018-2019 V ZŠ A
MŠ HOŠTKA
Konec roku 2018 byl pro naši školu ve znamení několika
akcí. Zpěv koled v podání dětí z mateřské školky a žáků
1. stupně jste mohli slyšet při rozsvěcení stromečku na
hošteckém náměstí. Pro žáky naší školy tím ale krásný
vánoční čas pouze započal. Již v pondělí 5. prosince chodil
školou svatý Mikuláš, doprovázený hodným andělem
i strašidelnými čerty, který chválil hodné, napomínal
uličníky a pro všechny měl připravenou malou sladkou
odměnu.
Všechny třídy se pak 13. prosince zúčastnily vánočního
jarmarku, který se pod záštitou školy konal již po třetí.
Příprava byla sice náročná, ale stála za to. Na jarmarku byly
k vidění krásné a velice povedené výrobky žáků prvního
i druhého stupně, školní družiny i mateřské školy. Žáci
prvního stupně vyráběli výrobky za pomoci učitelek,
žáci druhého stupně vytvářeli výrobky v rámci výtvarné
výchovy a pracovních činností. Peníze, které žáci za prodej
výrobků utržili, mají uschovány u třídních učitelů a je
na rozhodnutí třídy, za jakým účelem je použijí. Jarmark
měl milou a pohodovou atmosféru, zkrátka se vydařil,
a jeho podmanivý vánoční duch vykouzlil všem přítomným
úsměvy na rtech.
Poslední výukový
den před Vánoci
(pátek 21.prosince)
jsme,
jako
již
tradičně, navštívili
zimní
stadion
v Roudnici nad
Labem. Žáci naší
školy si mohli
zabruslit, případně
zahrát lední hokej
a další hry. Všichni
žáci si bruslení užili
a již se těší na další
výjezd za ledem.

Další novinkou na naší škole je působení školní psycholožky.
Ta poskytuje odborné psychologické poradenství v oblasti
výchovy, vzdělávání a osobnostního rozvoje pedagogům,
dětem a rodičům či zákonným zástupcům. Pracuje
individuálně, se skupinami i celými třídními kolektivy.
Konzultace s rodiči a žáky jsou poskytovány bezplatně
– a to díky podpoře Města Hoštky. Pro více informací
navštivte webové stránky školy - https://skola.hostka.cz/.
ZŠ a MŠ Hoštka

LYŽAŘSKÝ V ÝCVIK
Lyžařský výcvik „Smržovka 2019“ se uskutečnil ve dnech
7. – 12. ledna v penzionu Červená Karkulka za účasti
32 žáků prvního a druhého stupně základní školy. I přes
dosti extrémní podmínky jsme lyžovali celých 5 dnů,
lyžařské základy zvládlo i 6 začátečníků. Tradičně v rámci
odpočinkového odpoledne proběhla návštěva krytého
bazénu v Jablonci nad Nisou a v pátek byl celý kurz uzavřen
lyžařskými závody. Večerní program vyplnily přednášky
s tématikou sjezdového a běžeckého lyžování a různé
společenské hry, turnaj ve stolním tenise a prší.
Díky programu rozvoje sportu města Hoštky byl každý
žák podpořen částkou 1 000Kč – celkové náklady včetně
jízdného činily pro rodiče 2 000Kč, což umožňuje účast
všem zájemcům o lyžování. Děti si tuto podporu zasloužily,
jejich přístup a chování bylo příkladné, za což jim a jejich
rodičům velice děkuji. Děkuji také svým spolupracovníkům
– lyžařským instruktorům Markétě Talpové, Blance
Hernychové, Lence Hernychové, Jiřímu Tomáškovi
a společnosti Agro Hoštka za úhradu přepravy.
Radovan Rieger

Zbytek pátečního
dne zaplavila školu
milá
atmosféra
vánočních besídek, proběhl i projekt Vánoce, zakončený
společným zpíváním koled na schodech.

A co nás čeká v roce 2019? Na škole proběhnou již tradiční
akce – jako např. projekty ŠVP (Den Země, Branný
den, Besip, Volby, Český Ráj s rafty, Cyklovýlet České
Středohoří), dále pak ozdravné pobyty - pro 3. a 4. třídu
s výukou plavání a pak pobyt pro žáky 5.- 9. třídy v Jánských
Lázních. Pokračujeme také s projektem „Hrdá škola“, kde
nás v únoru čeká velmi oblíbený Barevný týden, v dalších
měsících Den učitelů, Den zdravé stravy, Den slavných
a Den hudby. Na škole se pořádají badatelská odpoledne
v rámci projektu Laborky.cz, kde žáci 2. stupně zkoumali
tato témata: Co je to za hmotu?, Jak se dříve vyráběly
barvy?, Jak zvážit Zemi?, Proč rostliny vyrábí kyslík?.

KOMISE PRO BEZPEČNOST
A POŘÁDEK
Mám pro Vás několik informací o Komisi pro bezpečnost
a pořádek. Zřízením komise byla zaplněna určitá mezera
v obecních orgánech a také splněn předvolební slib.
Členy komise jsou: Anna Podpěrová, kterou znáte
z působení ve funkci starostky, Markéta Klimundová,
policejní komisařka, která bude vykonávat činnost zejména
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pro občany Malešova a Martin Janeček, pracovník MěÚ
Hoštka a bývalý předseda Komise pro projednávání
přestupků na MěÚ Štětí.

Hlavní náplní práce členů komise je prevence negativních
jevů a pomoc při zajišťování bezpečnosti a pořádku v obvodu
města Hoštky. Budeme spolupracovat s vedením města
i školy, s komisemi a výbory, ale hlavně s veřejností. Naše
komise bude od vás získávat dobré nápady a podněty, které
se bude snažit realizovat a předávat k řešení na příslušná
místa. Již se nám podařilo několik dobrých záměrů
uskutečnit a další jsou rozpracované. Našich jednání
se zúčastňuje starosta města i ředitel ZŠ. Naše náměty
a připomínky jsou projednávány v Radě města.

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat městskému úřadu
města Hoštky za možnost konání tanečních pro dospělé.
Taneční proběhly v deseti lekcích. Začínaly v říjnu
a poslední lekce proběhla třetí lednovou neděli. Pod
vedením tanečního mistra Radka Linky z Roudnice nad
Labem jsme měli možnost oprášit své taneční dovednosti
a naučit se i několik nových figur pro letošní plesovou
sezónu. Děkujeme městu a kulturní komisi za podporu při
realizaci tohoto kurzu.
Absolventi kurzu

Rovněž jsme pro občany k dispozici jako poradní tým,
pokud budou mít problém s korespondencí a jednáním
v úředních věcech, zejména v oblasti přestupkového práva.
Pokud budete mít dobrý nápad, který prospěje ostatním,
nebo si s nějakým problémem neumíte poradit, můžete se
na nás obrátit. Určitě vás vyslechneme. Paní Klimundová
bydlí na Malešově, Martina Janečka najdete na MěÚ.
Adresa A. Podpěrové je známá a můžete volat telefonicky
724155361. Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Anna Podpěrová

SPORTUJTE V HOŠTCE I SE SV ÝM
PSEM...
AGILITY je jednou z mladších kynologických disciplín,
které nabízí k běžným výcvikům poslušnosti a zkouškám
naše malé, rodinné, ale aktivní cvičiště v Hoštce.
Co to je agility? Pes (malého i velkého vzrůstu) zdolává
překážky pod vedením psovoda, který si tuto trasu musí
zapamatovat a poté v co nejrychlejším čase provést touto
trasou psa. Je to souhra rychlosti a přesnosti, přičemž tyto
dovednosti musí prokázat oba v týmu (tedy člověk i pes).

V letošním roce na jaře opět otevíráme kurz pro zájemce
o tento sport. Díky podpoře
sponzorů
máme potřebné
pomůcky a pod vedením kvalitní
trenérky Jany Šrumové můžete
dojít klidně až k závodní kvalitě.
Více informací již brzo na našich
webových a FC stránkách
(Kynologie Hoštka-ZKO 775).
Každý rok, letos již jako třetí
ročník
pořádáme
dokonce
i agility závody pro členy a přátelé ZKO Hoštka, přičemž
se snažíme maximálně podporovat i dětské a začínající
agiliťáky. Sledujte naše aktivity a nebo se přijďte podívat
přímo na cvičiště vždy v neděli.
Kontakt, předseda ZKO Hoštka Vendula Bláhová 724 506 039

KALENDÁŘ AKCÍ
13.2.

- setkání seniorů Bingo – Hotel U Lišky

13.3.

- Sváťovo dividlo – Tři prasátka – sál Radnice

9.3.

- maškarní bál pro děti – sál Radnice

Duben - velikonoční burza
10.4.
		

- Společenské odpoledne s Adamis
– sál Radnice

16.4.

- výstava kraslic – ZŠ a MŠ Hoštka

13.4.
16.4.
27.4.
4.5.

8.5.

25.5.

15.6.
19.6.
1.9.
7.9.

25.9.

18.10.
16.11.
		

- maškarní pro dospělé – sál Radnice
- den otevřených dveří – ZŠ a MŠ Hoštka
- Pexesiáda – MěÚ Hoštka
- vítání jara – Malešov

- pitetní akt – hřbitov Hoštka
- dětský den – sportcentrum
- pouť ve Velešicích

- aktivní odpoledne – sportcentrum

- rozloučení s prázdninami – Velešice

- hoštecké slavnosti - u tenisových kurtů
- CZ kvíz a tanec – sál Radnice

- Lampionový průvod - Velešice

- 30.výročí sametové revoluce, taneční zábava
– sál Radnice
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