Vážení spoluobčané,

Dne 27. března 2019 se konalo zasedání
Zastupitelstva města Hoštky č. 3/2019.
V programu byl jeden bod věnován
vzniku komunálních odpadů, jejich
množství, třídění a nákladům města
Hoštky na jejich likvidaci.
V roce 2018 vyprodukovalo město Hoštka a jeho
občané celkem 614 tun komunálních odpadů. Město
zaplatilo za likvidaci všech komunálních odpadů
v roce 2018 celkem 2.038 tis. Kč, tj. o 179 tis. Kč více
než v roce 2017. Oproti tomu příjmy od občanů a příjmy
za tuny vytříděných odpadů pokryjí necelou polovinu
této platby, tzn. rozdíl mezi příjmy a vydáním ve výši
1.081 tis. Kč zaplatilo město.

Kategorie
Třídění
Občané
Ostatní
Celkem

Platby za odpady rok 2018
Příjmy
Výdaje
[Kč]
[Kč]
332 587
636 788
623 570
1 366 980
0
33 880
956 157
2 037 648

Rozdíl
[Kč]
-304 201
-743 410
-33 880
-1 081 491

Rada města již v roce 2015 rozhodla o podání žádosti
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. Specifikovaná
zařízení byla pořízena za 961 tis. Kč, z čehož 898 tis. Kč
bylo pokryto dotací. Počet 200 ks kompostérů byl zapůjčen
občanům a větve dovezené do sběrného dvora jsou zde
štěpkovány a tím jsme určitě významně snížili množství
BRKO odváženého do kompostárny. Dopady těchto
opatření do nákladů města vyhodnotíme po uzavření
letošního roku na jaře roku 2020. Ve sběrném dvoře je
v současné době dostatek nadrcených větví, které si mohou
občané města Hošky bezplatně odebrat k dalšímu využití
na svých pozemcích.

V loňském roce po jedenácti letech stagnace byly
svozovou společností zvýšeny ceny za likvidaci směsného
komunálního odpadu (SKO) o 3 %, což se projevilo
v rozdílu příjmů a vydání rovněž negativně. Rada města
však rozhodla, že město Hoštka zvýšení cen za likvidaci
směsného komunálního odpadu z domácností 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. Pro letošní rok došlo ještě k navýšení
ceny za likvidaci jednotlivých složek odpadů ze sběrného
dvora. Produkce tříděných odpadů, v porovnání leden 2014
a prosinec 2018, se zvýšila čtyřnásobně. Za to patří velké
Produkce tříděného komunálního odpadu celkem
100,8
82,1

Tuny

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.
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. Negativní vlastností
takovéto likvidace je spotřeba pohonných
120
hmot na přistavení prázdných a odvoz plných
100
kontejnerů. Následně na vlastní manipulace
80
v kompostárně a rozvoz již hotového
kompostu. Kompost je prodáván za cenu,
60
která pokrývá minimálně náklady vzniklé
40
24,9
na kompostárně a o tento kompost za úplatu
20
není však valný zájem. Tato likvidace BRKO
0
vzhledem ke spotřebě pohonných hmot
2013
a energií není zcela jistě příliš ekologická

a ekonomická. Nejekologičtější a zároveň nejlevnější je
likvidace v místě jeho vzniku, na zahradě nebo zahrádce
u domu, tak jak se to běžně dělalo v minulosti. Bývalo zcela
běžné, že v rohu každé zahrady a zahrádky bylo místo pro
kompost, kde se kompostovaly rostlinné zbytky ze zahrady
a domácnosti a vzniklý kompost byl zpětně využíván
v zahrádkách.
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poděkování všem, kdo odpady třídí. Třídění budeme
i nadále podporovat a v letošním roce plánujeme vybudovat
ještě další místo pro odevzdávání tříděného odpadu.

Poslední informace k odpadům se týká soutěže
„Ústřižkovka“. Soutěž je zcela dobrovolná a každý občan
města Hoštky, který odevzdá odpad ve sběrném dvoře, si
může od obsluhy odebrat jeden díl šatnového bloku. Druhé
díly bloku jsou po ukončení čtvrtletí vždy první pondělí
v měsíci následujícím po ukončeném čtvrtletí vloženy do
osudí a slosovány. Hrajeme o poukázky na nákup zboží
v hodnotě 1.500, 1.000 a 500 Kč za 1., 2. a 3. místo.
Informace k vydávání ústřižků a pravidla soutěže jsou
vyvěšeny vedle vstupu do sběrného dvora odpadů a rovněž
je najdete na webových stánkách města Hoštky.
						

Milan Konfršt

výzvy budou moci poradit případně pomoci vyplnit
elektronickou žádost o kotlíkovou dotaci. (Informace
čerpány z webu Ústeckého kraje a časopisu Moderní obec).
						

Milan Konfršt

KULTURNÍ KOMISE MĚSTA
HOŠTKY
Od minulého vydání zpravodaje pro vás naše komise
uspořádala a i nadále chystá mnoho aktvit pro všechny
generace. Rádi vás o těchto akcích informujeme a na
nadcházející i zveme. Nyní se vrátíme v čase a nahlédneme
do měsíce února.

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Program na výměnu kotlů na pevná paliva běží už několik
let a kotlů nejstarších typů I. a II. emisní třídy je v ČR
v provozu stále na 300 tisíc. Od září 2022 však budou tyto
kotle ze zákona zakázané a lidé je budou muset vyměnit.
Nyní mají poslední šanci na to, aby na výměně kotle mohli
výrazně ušetřit. Ústecký kraj je jedním ze tří krajů, kde se
spouští program, kterým se umožní výměna neekologického
kotle i domácnostem, které nemají na předfinancování
výměny dostatek peněz. Kraj poskytne peníze na
předfinancování nového zdroje vytápění dopředu, a to na
celou jeho pořizovací hodnotu. Bližší podrobnosti budou
známy až po schválení podmínek dotačního programu
ústeckým krajem.
Dne 27. 2. 2019 byl usnesením Rady Ústeckého kraje
č.005/62R/2019 schválen harmonogram 4. výzvy
Kotlíkových dotací v Ústeckém kraji. Podmínky dotačního
programu budou předloženy do Zastupitelstva Ústeckého
kraje 24. 6. 2019 a následně (7/2019) budou vyhlášeny
na úřední desce a zveřejněny na internetových stránkách
Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Příjem žádostí od fyzických osob o poskytnutí kotlíkové
dotace na výměnu neekologického kotle na pevná paliva
s ručním přikládáním za nový, ekologičtější zdroj, kterým
může být tepelné čerpadlo, kotel na biomasu (samočinná
dodávka paliva), kotel na biomasu (ruční dodávka paliva)
nebo plynový kondenzační kotel bude zahájen 16. 9. 2019.
Žádost mohou podávat fyzické osoby – majitelé rodinných
domů na území Ústeckého kraje. Žádost bude podávána
pouze elektronicky.
Město Hoštka žádá občany, kteří by chtěli získat kotlíkovou
dotaci ve 4. a poslední dotační výzvě, aby svůj zájem se
specifikací druhu zamýšleného vytápění nahlásili na MěÚ
(pan Janeček) E-mailem m.janecek@hostka.cz, telefonicky
na 416814114 nebo osobně. Zaměstnanci města budou
evidovat zájemce pro získání dotace, abychom mohli
nahlásit Ústeckému kraji předpokládaný objem finančních
prostředků potřebných v této výzvě. Po vyhlášení podmínek
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Ve středu 13. února uspořádalo město Hoštka v hotelu
U Lišky další z již tradičních tanečních odpolední pro
seniory. Jako obvykle se hrála i hra Bingo.
Vítězi byli - Danuše Málková, Zdeňka Červenková, Arnošt
Svatoš a štěstí ve hře tentokrát přálo i hudebníkovi, který na
této akci pravidelně hraje p. Janu Kačányimu. Ten k tanci
a poslechu hrál i tentokrát. Nechybělo ani malé pohoštění
pro všechny. Účastníci si akci velmi pochvalovali a užili.
Na středu 13. března se těšily hlavně naše děti. Na
sál Radnice zavítal oblíbený Sváťa se svým Dividlem
a tentokrát zahrál pohádku ,,O třech prasátkách“. Skoro
zaplněný sál chvílemi napětím ani nedutal a chvílemi se
zas otřásal salvami
smíchu. Děti byly
nadšené
a
při
konečném vystoupení
čertíka Poplety se děti
skutečně smíchy za
břicha popadaly!!!
Ve čtvrtek 7. března
uspořádalo
město
Hoštka malé posezení

s poděkováním lidem, kteří se
věnují v našem městě práci s dětmi.
Na ocenění nominovali své
zástupce kynologové, dobrovolní
hasiči, MC Mája, spolek Hoštecké
děti, fotbalisté TJ Sokolu Hoštka,
český svaz žen a ocenění získali
také dobrovolníci, kteří se věnují
dětem v zájmových kroužcích.
Všem poděkoval starosta města
a vyzdvihl ochotu těchto lidí
pracovat pro děti ve svém volném
čase a bez nároku na odměnu.
V sobotu 6. dubna se naše město
připojilo k celorepublikové akci
„Ukliďme Česko“. Akce se přímo
v našem městě zúčastnilo 80 lidí.
Určilo se celkem 9 tras, které byly
pečlivě uklizeny. A že tam toho
nepořádku bylo opravdu mnoho.
Úklid se prováděl nejen přímo ve
městě, ale také cestou na Malešov,
Velešice, Mastířovice, vyhlídku
k Labi nebo směrem ke Štětí.
Velkou radost nám udělal počet
účastníků a to nejen dospělých
ale i dětí. Další akce probíhala
současně s námi v naší spádové
obci Velešice. Například naše
pětičlenná skupinka vyrazila
z
Hoštky
směrem
na
Mastířovickou křižovatku a zpět.
Pytlů bylo cestou naplněno mnoho
a někdy jsme nacházeli prazvláštní
věci. Všem účastníkům patří ještě
jednou velké díky!!! Na závěr této
akce jsme se sešli v hošteckém
sportareálu a všichni jsme si
s chutí opekli buřta.

Ve středu 10. dubna se sál Radnice
opět plně obsadil. Nejen z Hoštky, ale i z blízkého či
vzdálenějšího okolí se sešli fanoušci skupiny Adamis.
Dohromady se přišlo na sál bavit asi 130 zábavychtivých
lidí. Skupina svůj program rozehrála jako obvykle
v 15 hodin a parket praskal ve švech. I ti, kteří netancovali se
báječně bavili a již dnes vám můžeme slíbit další odpoledne
s touto skupinou někdy v podzimních měsících.

V sobotu 13. dubna jsme
uspořádali již 3. ročník Maškarní
zábavy pro dospělé. Tentokrát se
skupinou Rebel. Úžasných masek
se sešlo přes padesát a akci přišlo
podpořit i několik desítek lidí
nenamaskovaných.
Atmosféra
byla skvělá, všichni si to báječně
užívali a nechyběly ani následné
velmi kladné ohlasy a dotazy, zda
akce bude i příští rok. Již nyní
slibujeme, že ano a můžete se na
ní těšit.

V úterý 16. dubna proběhla Výstava
kraslic. Tu uspořádalo město
Hoštka ve spolupráci s hošteckou
základní školou. Na výstavě bylo
k vidění mnoho výrobků dětí,
ale i dílka dospěláků, kteří nám
své výrobky poskytli k vystavení.
Všem patří velké díky za ochotu
se na akci podílet. A všichni, kteří
byli nahlédnout, ocenili šikovnost
vystavujících.

Na sobotu 27. dubna se těšili
hlavně hráči pexesa. Od 9 hodin
probíhal další, již tradiční turnaj
v této hře. Tentokrát se v obřadní
síni sešlo 26 hráčů. V nejmladší
kategorii bylo pořadí: 1. Štěpánka
Poláčková, 2. Ondra Chvalina a 3.
Šárka Pospíšilová. V kategorii 6 10 let: 1. Anička Rážová, 2. Laura
Krajníková, 3. se stejným počtem
bodů - Jonáš Razák a Pepa Záleský.
Kategorie 11 - 14 let: 1. Radim
Šebl, 2. Anička Záleská, 3. Alice
Šeblová. Kategorie dospělých:
1. Štěpánka Šeblová, 2. Laura
Michaela Kaiserová, 3. Radka
Kaiserová. Všem hráčům velice děkujeme a výhercům
ještě jednou gratulujeme. V sobotu 4. května proběhla na
Malešově Jarní slavnost spojená s pálením čarodějnic. Akci
zahájilo Divadélko Romaneto se svojí Pohádkou z Kampy
aneb pirátskou pohádkou. Bohužel tento den již od rána
velmi nepřálo počasí. Celý den pršelo a byly pouze 3 stupně
nad nulou. Čarodějnický průvod a pálení čarodějnic přesto
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ale i zasoutěžit - chystáme pro vás CZ Kvíz. Soutěž
o historii naší republiky prokládanou písničkami. Hudbou
celé odpoledne doprovodí kapela Vivasong Víti Vávry.

V listopadu si naše republika připomene 30. výročí od
sametové revoluce. My si toto výročí připomeneme 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, to vše v sobotu 16.11.

Akcí bude v druhé polovině roku mnohem více a o všech
vás budeme včas informovat. Ráda se s vámi kdekoliv
potkám, přijďte se pobavit!!!
Irena Nádvorníková - předsedkyně kulturní komise
proběhlo. I přes nepřízeň počasí se na návsi lidé sešli a akci
si užili.
V úterý 7. 5. jsme si na hošteckém hřbitově při malé pietní akci
připomněli výročí ukončení 2. světové války a vzpomněli
na její oběti. Krátké úvodní slovo přednesl starosta města
a zavzpomínalo i několik pamětníků. Nechybělo ani
položení
kytice
na hrob obětí
války a všichni
na
vzpomínku
zapálili svíčku. 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 10 hodin v hošteckém
sportareálu.
15.6. se koná 2. ročník pouti ve Velešicích.

Na středu 19. 6. chystáme aktivní městské odpoledne.
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, zatancovat nebo si rovnou i zacvičit.

Na sklonku léta pro vás chystáme další ročník Běhu
Hoštkou. Ten proběhne tradičně v rámci hošteckých
slavností. Vloni se 1. ročníku zúčastnilo mnoho běžců
a akce se skutečně vydařila. Tak se těšíme i letos.
Tradiční Letní 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. Tentokrát si můžete nejen zatančit,
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PŘÁTELSTVÍ MĚST - HOŠTKA
A ELSTERWERDA
Návštěva v Elsterwerdě 09. 03. – 10. 03. 2019

V únoru přišlo panu starostovi Milanu Konfrštovi pozvání
od paní starostky Anji Heinrich ze SRN k přátelské návštěvě
do města Elsterwerda. V termínu pozvání měl však pan
starosta již dlouhodobě plánovanou zahraniční dovolenou.
Rozhodl tedy, že vyšle zástupce ve složení: místostarostka
Ilona Stieranková, její manžel Josef Stieranka a úředník
města Martin Janeček.

V sobotu dopoledne nás přivítala starostka města
Elsterwerdy Anja Heinrich. Paní starostka je ve funkci
jeden rok, uspořádala slavnost, na kterou pozvala zástupce
polského města Naklo, se kterým spolupracují již 20 let.
Během přípravy oslav si vzpomněl pan Wilhelm Neustadt
na bývalé partnerské město Hoštka. Paní starostku tím
inspiroval a naše město pozvala k navázání další spolupráce.
Byli jsme mile
přivítáni, prohlédli
jsme si město, co
se podařilo změnit
a vybudovat. Večer
jsme se účastnili
setkání
občanů
v kulturním domě,
hlavním
bodem
programu
bylo
ocenění
občanů,
kteří
se
nějak
zasloužili o rozvoj
města,
dosáhli
nějakého úspěchu
v osobním nebo
veřejném životě.

V neděli jsme se
společně se zástupci
Elsterwerdy a zástupci Naklo účastnili pietní akce na
hřbitově a následně jsme byli na Popeleční mši v městském
kostele.
Paní starostku a její tým jsem jménem pana starosty pozvala

na Hoštecké slavnosti 07. 09. 2019. Přála bych si, aby se
návštěva z Elsterwerdy v našem městě cítila stejně dobře,
jako my u nich.
Prosím občany, kteří si pamatují na přátelství mezi
městy, napište mi Vaše vzpomínky z této doby, můžete
poslat i naskenované dobové fotografie, nebo je zapůjčit
k okopírování na MěÚ Hoštka.

a zahráli si Slovní domino. Vítěz dostal malý dáreček.

Březnový Mezinárodní den žen byl obzvlášť slavností,
přišly nám popřát a zazpívat děti z místní mateřské školky.
Nechybělo malé pohoštění a každá žena dostala dáreček
a kytičku. Již se těšíme, co pro nás připraví Dita s Miladou
v dalších měsících.
obyvatelé DPS

Mgr. Ilona Stieranková, místostarosta@hostka.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Ve školce zavládlo jaro. Děti koncem měsíce března vynesly
Moranu. Vyhozením Smrtky do řeky Labe přivolaly
sluníčko. Školka se začala proměňovat do krásných jarních
barev. Nástěnky ozdobily dětské obrázky a výrobky s jarním
tématem. V dubnu se děti vydaly po stopách Velikonočního
zajíčka. Na stanovištích plnily úkoly, odměnou pro ně byl
sladký poklad. 16. dubna se konal den otevřených dveří,
školku navštívili budoucí žáčci. Starší žáci zavzpomínali
nad fotografiemi na „školková“ léta. Naši předškoláci se
zúčastnili zápisu do první třídy.
V měsíci květnu oslavíme svátek maminek. Čeká nás
tradiční setkání s pejsky a myslivci. Školní rok zakončíme
rozloučením s předškoláky a besídkami všech tříd.
Mgr. Lucie Straková – vedoucí učitelka MŠ

TJ SOKOL HOŠTKA
Mladší přípravka se zúčastnila pod vedením trenéra
Miroslava Zedka fotbalového soustředění ve dnech 4.4. 7.4. 2019 ve sportovním areálu Berounka, který se nachází
v obci Liblín.

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY V
ZÁKLADNÍ ŠKOLE

CO SE DĚJE U NÁS V „PEČOVÁKU“
Již potřetí v tomto roce jsme se sešli v klubovně domu
s pečovatelskou službou. Poprvé jsme 2.1. oslavili
příchod nového roku, kde nechyběla ochutnávka
vánočního cukroví a malý slavnostní přípitek.
Začátkem měsíce února v rámci mimočasových
aktivit našeho domu jsme si procvičili mozkové závity

Zápis do první třídy v Základní škole v Hoštce proběhl
4. dubna. Byl to čas, kdy něco končí a něco nového začíná.
Pro budoucí žáky paní učitelky připravily pohádkový
zápis, a tak procházeli se svými rodiči čtyřmi třídami
s pohádkovými příběhy. V lese Řáholci jsme se zaměřili
na řečové dovednosti. U rybníčku Brčálník jsme se
věnovali základům matematiky. Na hradě děti kreslily
postavu princezny, kterou zachraňovaly svými znalostmi
a dovednostmi. Do dračí věže děti zavázaly draka
a zneškodnily ho znalostí barev. Během zápisu byl rodič
informován o kladech dítěte i o věcech, které by bylo
potřebné před vstupem do 1. třídy vylepšit - v poslední
době se jedná např. o vady řeči. Letošní zápis absolvovalo
32 dětí a povinnou školní docházku začne plnit od září
22 prvňáčků. Všem budoucím prvňáčkům přejeme hodně
štěstí a těšíme se na ně v září.

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ
ZŠ A MŠ HOŠTKA
V letošním školním roce 2018/2019 se žáci naší školy
zúčastnili mnoha soutěží a turnajů pořádaných AŠSK
(Asociací školních sportovních klubů), jímž jsme členem.
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V září jsme běželi přespolní běh v Ploskovicích, kde
se nejlépe umístil Rafael Waldhausser na 4. místě
a Jan Viktora na 10.místě.
Naším největším úspěchem žáků II. stupně je zatím
3. místo v okresním kole ve stolním tenisu, které se konalo
v říjnu v Litoměřicích. Naši školu reprezentovali: Matěj
Bohatec, Petr Kadlec, David Šímo a Alex Šimánek.
V listopadu jsme absolvovali turnaje ve florbalu, kde chlapci
8. a 9.tř. a chlapci 4. a 5.tř. po vítězství v okrskovém kole ve
Štětí, postoupili do okresního kola v Lovosicích.
Družstvo chlapců z 8. a 9.tř. postoupilo do okresního
kola také v basketbalu, které se konalo v únoru 2019
v Litoměřicích.

V dubnu jsme byli velice úspěšní ve vybíjené. Žáci a žákyně
4. a 5. tříd vybojovali nad žáky štětských škol postup do
okresního kola. V okresním kole dosáhly dívky na krásné
druhé místo a chlapci na třetí.
24.dubna jsme se zúčastnili McDonald’s cupu.

Jsme pyšní na všechny žáky, kteří nás skvěle reprezentují.
Zapojili jsme se také do projektu Česko vesluje, kde si žáci
naší školy mohou vyzkoušet veslování na trenažerech. Do
pravidelných pohybových aktivit naší školy patří výjezdy
na lyžařský výcvik, bruslení, plavání, sjíždění řeky Jizery na
raftech a cyklistický kurz.

Pohybová zdatnost našich žáků je také podporována
činností sportovních zájmových kroužků, vedených
pedagogy a občany Hoštky. Jedná se o kondiční cvičení,
gymnastiku, florbal, hýbeme se s nápadem a míčové hry.
Škola je také zapojena do programu pro školní družiny
Sportuj ve škole.
Mgr. Markéta Talpová

NAŠI OSLAVENCI
V květnu, červnu, červenci a srpnu, slaví svá významná
životní jubilea tito naši spoluobčané – pan Vlastimil Šotola
z Velešic 88 let, paní Vlastimila Eichlerová z Kochovic
80 let, paní Alena Bendová z Kochovic 75 let, paní Květuše
Vávrová z Kochovic 75 let, paní Libuše Matúšková
z Hoštky 86 let, pan Josef Adamec z Hoštky 80 let,
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pan Herbert Trčka
z
Kochovic
80
let, paní Marie
Všetečková z Hoštky
70 let, pan Miloš
Gruber z Kochovic
70 let, paní Jaroslava
Rybáková z Kochovic
70 let, pan Václav
Stehno z Kochovic
87 let, paní Miluše Matyášová z Hoštky 84 let, paní
Anna Mazánková z Hoštky 81 let, pan Jaroslav Macek
z Malešova 80 let, paní Helena Sinkeová z Kochovic 70
let, paní Helena Hemrová z Hoštky 70 let, pan Miroslav
Skalský z Velešic 87 let, paní Karla Vlková z Hoštky 86
let, paní Jiřina Skalská z Velešic 86 let, pan František
Slavíček z Kochovic 80 let, pan Pavel Veselý z Kochovic 80
let, paní Vlasta Kulichová z Hoštky 80 let, paní Zdenka
Nechanická 75 let, pan Karel Šuta z Hoštky 70 let, pan
Petr Balek z Hoštky 70 let, pan Jan Resl z Hoštky 70 let,
paní Eliška Jandová z Kochovic 70 let, pan Zdeněk Buřil
z Kochovic 70 let.
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně síly
a houževnatosti a ještě mnoho šťastných a spokojených let.
Hana Baková, matrikářka

ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA NA
ZŠ A MŠ HOŠTKA
Od ledna 2019 pracuji na Základní a mateřské škole
v Hoštce, díky podpoře místního zastupitelstva, jako školní
psycholožka.

Práce školního psychologa zahrnuje činnosti konzultační,
poradenské a intervenční a to jak pro žáky, tak pro
pedagogické pracovníky dané školy, ale také pro zákonné
zástupce žáků. Následují činnosti jako screening, depistáž,
diagnostika. Dále metodická práce a činnosti osvětové,
vzdělávací jako např. porady pro asistentky a učitele nebo
besedy pro rodiče a veřejnost. Tématický okruh je vymezen
prací ve školním prostředí a funkcí školy ve společnosti.
Tedy téma výchovy a vzdělávání, učení se poznatkům, ale
také rozvoj osobnosti a sociálních dovedností.
Sama o sobě vidím klad práce psychologa ve škole v tom,
že je k dispozici přímo. Pokud přijdete do školy, osobně
mně potkáte. Nejsem „cizí“. Zároveň má psycholog svou
autonomii. Může vstoupit do hodin, zejména pokud
jde o témata osobnostně- sociální výchovy a prevence
sociálně patologických jevů. Ale neučí. A má mlčenlivost.
Přednostně tak mohu chránit soukromí svých klientů. Jako
všude, kde se potkává větší množství lidí, větší množství
povah, nálad, názorů … osobností a individualit ..potřeb …
dochází k jejich interakcím. Někdy k příjemným, jindy ne.

Pokud tedy budete řešit tu nepříjemnou variantu, můžete
využít služeb školní psycholožky. První pomoc je již ve
sdílení samotném. I proto mi kolegyně na předchozím
pracovišti nakreslila na dveře pracovny vrbu.

Ve škole mne najdete v pondělí a čtvrtek od 7:00 do
14:00 hodin. Konzultace po dohodě možné i později.
Momentálně sídlím ve druhém patře v kabinetu zeměpisu.
Díky podpoře vedení je však rekonstruován kabinet, který
bude sloužit jako konzultační a relaxační místnost.
Kontakt přes Bakaláře nebo email: psycholog.zshostka@
seznam.cz

Mgr. Jana Haslingerová

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Ve středu 6.března proběhl ve školní družině tradiční
karneval. Děti i vychovatelky se převlékly do kostýmů
a užily si odpoledne plné soutěží. Děti bez kostýmů
hlasovaly pro nej kostým svých spolužáků a vybraly ty
nejhezčí, které byly odměněny.
Ve čtvrtek 4.dubna jste mohli navštívit velikonoční
dílničku organizovanou také školní družinou. Děti, rodiče,
prarodiče i ostatní návštěvníci, kterých se tu sešlo bezmála
50, si mohli nazdobit perníčky, malovat kraslice voskem,
vyrobit zajíčka či kuřátko a další výrobky tematicky
zaměřené.

dozor si výlet náramně užily.

Třetí oddělení družiny pravidelně jednou za měsíc vyjíždí
do plaveckého bazénu v Litoměřicích, kde mají děti
možnost zahrát si známé hry zase jinak, tentokrát ve vodní
verzi.
V současné době zjišťujeme zájem rodičů o umístění dětí ve
školní družině v příštím školním roce vzhledem k nutnosti
zajištění personálního zabezpečení družiny.

Markéta Šváchová

NOC S ANDERSENEM
Letos počtvrté měly hoštecké děti možnost zúčastnit se
projektu Noc s Andersenem. Tisíce dětí se nejen v České
republice účastnily nočního pohádkového dobrodružství.

Ani tentokrát nebylo v noci z 29. na 30. března
o dobrodružství a legraci nouze. Letošní NsA nás provázeli
Petiškovi starořečtí hrdinové, krásná a moudrá princezna
Šeherezáda, pracovitý Ferda Mravenec a jeho přátelé i náš
starý známý neznámý Hans Christian Andersen. V hlavní
roli opět byla dětská kniha, a tak i tentokrát měli cínový

Ve středu 17.dubna bylo díky hromadnému školení
pedagogických pracovníků vyhlášeno ve škole ředitelské
volno. V rámci školní družiny jsme zorganizovali výlet do
Dětského světa Méďa v Bohušovicích. Celé dopoledne děti
strávily na prolézačkách, klouzačkách a dalších atrakcích,
kterých je zde bezpočet.

Výlet pro druhé a čtvrté oddělení družiny uspořádala školní
družina během Velikonočních prázdnin ve čtvrtek 18.
dubna tentokrát do JUMP arény v Ústí nad Labem. Děti
byly seznámeny s bezpečnostními pravidly Jump parku
a poté měly možnost vyzkoušet si skákaní na 35 vzájemně
propojených trampolínách, vyskočit na parkour wall,
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.

posléze z ní skočit do pěnové jámy, lézt na 4m vysokou
horolezeckou stěnu, chodit po slackline a mnoho dalšího.
To vše v doprovodu zkušených trenérů. Děti i pedagogický

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 opět osladila pohádkové
putování skvělými tematickými domácími dobrotami.
Kromě předčítání příběhů děti řešily různé kvízy,
hádanky, vyráběly fantastická papírová zvířata z říše
Ferdy Mravence. A ještě než se děti dočkaly závěrečného
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příběhu na dobrou noc, musely prověřit své orientační
schopnosti při hledání pokladu. Všechny děti byly opravdu
šikovné a vzkazy správně rozluštily.
Také je potřeba poděkovat všem maminkám, které dětem
připravily opravdu výborné pohoštění.

Ať je i příští Noc s Andersenem tak povedená jako
ta letošní!

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Dovolte mi, abych Vás seznámila s novinkami ve školní
jídelně. Počet vydávaných obědů se za tento školní rok
navýšil téměř o sto obědů. Vydáváme denně téměř přes 300
jídel. Pro zpestření jsme jednou týdně zařadili do jídelníčku
zeleninový nebo ovocný bufet. Každý strávník si může
sám vybrat to, co má
nejraději. Pokračujeme
v „pečících“ pátcích,
kdy
připravujeme
domácí
moučníky.
Stále jednou týdně
vydáváme mléko a ovoce
v rámci projektu Ovoce
a mléko do škol. Díky
novým kompostérům,
které jsme obdrželi
darem od hošteckého
úřadu, kompostujeme
bioodpad z provozu
a šetříme za vývoz
gastroodpadu.
Přes
prázdniny
plánujeme
kompletní
výmalbu
kuchyně a přilehlých prostor. Ráda bych poděkovala
celému osazenstvu školní jídelny za výbornou vzájemnou
spolupráci a panu Šimonovi za vzornou organizaci a vedení
celé jídelny.
						

Jana Šupová

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
ZŠ A MŠ Hoštka za finanční podpory města Hoštky
pořádá Příměstský tábor ve dnech 19. - 23. 8. 2019
Program tábora:

Cena je 250,- Kč/ den/dítě. Cena zahrnuje 2x svačinu,
oběd, pitný režim, vstupy a dopravu. Tábor se koná
v prostorách ZŠ a MŠ Hoštka v době 7-15 hodin.
Dítě můžete přihlásit pouze na Vámi vybraný den nebo na
celý týden. Dítě musí být občanem Hoštky a žákem 1.-9.
třídy jakékoli ZŠ. Maximální kapacita je 40 dětí/den.

Do 28. června je nutno dítě závazně přihlásit
a tábor zaplatit. Přihlášky noste paní Hujslové spolu
s odchody, nebo posílejte na lenkahujslova@centrum.
cz. Po odevzdání přihlášky posílejte platby na účet
181162550/0300 pod var.symb. 111, do poznámky uveďte
jméno dítěte.

KALENDÁŘ AKCÍ
25.5. – 10:00

Dětský den, sportareál

1.6. – 10:00

Fotbal – mladší přípravka,
fotbal.hřiště

1.6. – 17:00

Fotbal-dospělí, fotbal.hřiště

4.6. – 17:00

Fotbal – starší žáci, fotbal.hřiště

7.6.

Podkovák country festival, Ranč

9.6. – 10:00

Fotbal - dorost, fotbal. hřiště

15.6. dopoledne Pouť Velešice

15.6. – 10:00

Fotbal – starší žáci, fotbal. hřiště

15.6. – 17:00

Fotbal - dospělí, fotbal. hřiště

19.6. odpoledne Aktivní městské odpoledne, 		
sportareál
19.-23.8.

Příměstský tábor, ŽŠ a MŠ Hoštka

1.9.

Rozloučení s prázdninami, 		
Velešice

7.9.

Běh Hoštkou, Hoštka a okolí

7.9. – 14:00

Letní hoštecké slavnosti
u fotbalového hřiště

25.9. – 15:00

CZ kvíz s tancem, sál Radnice

28.9.

Loučení s létem, Ranč

18.10.

Lampionový průvod, Velešice

19. 8. 2019

Zoo Praha

21. 8. 2019

JUMP Ústí

16.11.

30. výročí sametové revoluce,
sál Radnice

Keramická dílna v ZŠ

1.-3.12.

Zimní burza, sál Radnice

7.12.

Mikulášská nadílka, sál Radnice

20. 8. 2019
22. 8. 2019
23. 8. 2019

Mirakulum Milovice
IQ Landia Liberec

(změna programu vyhrazena)
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