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zeleně ještě připravujeme žádost o dotaci na výsadbu
parku nad Kolonkou a úpravy několika míst ve městě
a místních částech. Další finanční prostředky si také
vyžádá nová výsadba za pokácené uschlé smrky před
základní a mateřskou školou.
Letos jsme z čistě ekologických důvodů a s ohledem
na zvýšenou ochranu životního prostředí omezili
likvidaci plevelů v intravilánu města chemickými
prostředky, totálními herbicidy na bázi glyfosátu.
Při minimálním používání chemických prostředků
musíme však najít vhodný způsob jak plevele a
trávu na veřejných prostranstvích eliminovat.
Mimo chemickou likvidaci plevelů nám zbývají
ještě tři základní možné způsoby jejich likvidace.
Prvním způsobem je mechanické odstraňování
plevelů ručním způsobem vytrháváním a za
použití různého ručního nářadí. Tento způsob
je však pracný a potýkáme se s nedostatkem
pracovníků. I zde musím poděkovat všem
občanům, kteří se starají o okolí svých domů, udržují
chodníky a další prostranství čistá a nečekají, až
jim někdo uklidí před jejich dveřmi. Ještě jednou
díky. Mechanická likvidace plevelů strojově se
v našem případě nedá použít. Do druhé skupiny
likvidace plevelů patří likvidace termická plamenem,
plynovým vyvíječem infračerveného záření nebo
horkou pěnou, kdy používání propan-butanového
plynu má také svá úskalí a bezpečnostní rizika.
Jednoduchý vozík s infrazářičem na jednu PB bombu
pro plošnou likvidaci a s pomocným hořákem pro
přímou likvidaci otevřeným plamenem se dá pořídit
za 100 tis. Kč. Třetím způsobem je likvidace horkou
vodou. V letošním roce jsme tento vysoce ekologický
způsob likvidace plevelů a trávy horkou vodou
vyzkoušeli. Zařízení se skládá z nádrže s objemem
1 tis. litrů, čerpadla poháněného benzínovým
motorem a naftovým vyvíječem horké vody. Voda
o teplotě 98 0 C je aplikována za pomoci plošné nebo
proudové trysky na rostlinu, která dostane teplotní
šok a odumře. Nespornou výhodou je, že se horká
voda může aplikovat bez jakýchkoliv problémů v okolí
i na dětských hřištích a stejně tak na ostatních hracích
plochách, v okolí základní a mateřské školy a také
tam, kde se vyskytují drobní živočichové, zvířata
a hmyz, kteří mohou po použití chemických přípravků
uhynout. Čerpadlo přístroje je vysokotlaké a teplá
nebo horká voda se může použít na vysokotlaké mytí
městského mobiliáře, čištění chodníků od žvýkaček
a na celou řadu dalších činností. Proti ekologické
likvidaci rostlin však stojí poměrně vysoká pořizovací
cena tohoto agregátu, která se pohybuje mírně přes
500 tis. Kč. Tato technologie je však v zahraničí
posuzována jako nejméně zatěžující životní prostředí
a je velmi vhodná k omezení plevelných rostlin
především na dětských hřištích, v areálech škol
a mateřských škol, v areálech sanatorií, v lázeňských
městech atd.
Milan Konfršt, starosta města
2

KULTURNÍ KOMISE MĚSTA
HOŠTKY
V měsíci červnu si mohli občané našeho města užít
2. ročník Velešické pouti. Při ní probíhá pravidelně
i bohoslužba v kostelíku sv. Antonína Paduánského,
kterou slouží otec Anselm - farář naší farnosti.
Po skončení mše je před kostelem požehnáno
všem
cyklistům,
motocyklistům
a
jejich strojům, aby se
vždy šťastně vrátili
ze svých cest.
V sobotu 15. června
se na Malešově
uskutečnil maškarní
bál
pod
širým
nebem na návsi. Masek se sešlo opravdu hodně,
počasí se vydařilo, atmosféra byla báječná. K tanci
hrála skupina No Name. LT. Část večera se k nim
připojila i skupina rBAND. Všichni si tento večer
velmi pochvalovali a tak se můžeme za rok těšit na
opakování.
Ve středu 19.6. jsme se společně sešli při akci
s názvem Aktivní městské odpoledne. Prvním bodem
bylo v 15 hodin slavnostní otevření venkovního hřiště
se cvičebními prvky pro dospěláky. To se nachází
v sousedství sportareálu a workoutového hřiště.
Starosta města po přestřižení pásky a krátkém
úvodním slovu aktivně předvedl všem přihlížejícím,
jak se na kterém stroji
cvičí. Poté se všichni
přítomní přesunuli
do vnitřních prostor
sportcentra.
Tady
bylo
nachystáno
malé
pohoštění
a všichni si užívali
muziku podřipského
harmonikáře Pavla Ericha. Zpívalo a tančilo se až
do večerních hodin a i toto setkání si všichni velice
pochvalovali.
V letošním roce pro vás ještě chystáme mnoho
akcí, které vás, jak doufáme, zaujmou a přijdete je
navštívit. Začátek září se ponese v duchu Hošteckých
slavností, které letos 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.
Začátek akce je ve 14 hodin a nabitý program je
naplánován až do pozdní noci. Slavnosti proběhnou
v prostoru mezi tenisovými kurty a fotbalovým
hřištěm. Ten samý den dopoledne v rámci Hošteckých
slavností proběhne 2. ročník Běhu Hoštkou. Vloni se
1. ročníku zúčastnilo mnoho běžců a akce se skutečně
vydařila. Tak se těšíme i letos.
Na středu 25.9. pro vás máme domluvené překvapení.

Od 15 hodin proběhne ve sportcentru Společenské
odpoledne s tancem. Tentokrát si budete mít možnost
i zasoutěžit - chystáme pro vás CZ Kvíz s moderátorem
Zdeňkem Lukeslem (toho mnozí znáte z vysílání
rádia a různých společenských akcí v regionu). Soutěž
je o historii naší republiky, prokládaná písničkami.
Mimo tuto soutěž nás odpoledne hudbou doprovodí
kapela Vivasong Víti Vávry.

Na letošní rok připadlo 20. výročí od zahájení provozu
hošteckého Domu s pečovatelskou službou. I toto
výročí si připomeneme akcí pro všechny obyvatele. Ve
středu 16.10. od 15.00 hod. si můžete ve sportareálu
prohlédnout vystavené fotografie ze současnosti
i z minulosti. Na harmoniku bude celé odpoledne pro
všechny k tanci a poslechu hrát podřipský harmonikář
Pavel Erich. Přijďte si prohlédnout fotografie
a posedět. Malé občerstvení bude nachystáno.
Ve středu 23.10. si přijďte se svými dětmi či vnoučaty
užít na sál Radnice pohádku oblíbeného Sváťova
Dividla. Začátek představení je v 17.00 hod.
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.
V sobotu 30.11. zveme všechny soutěživé do
sportareálu v Hoštce. Tady bude probíhat další ročník
Bowlingového turnaje pro dospělé. Přihlásit se může
opravdu každý dospělák, který má chuť si zasoutěžit
a užít si večer v pohodové atmosféře. Ta tu panuje
každoročně a výherci si odnesou poháry a malé ceny.
V pondělí 2.12. proběhne na náměstí tradiční
rozsvícení vánočního stromu. K tomu chystáme malý
doprovodný program a chybět nebude ani vystoupení
našich dětí.
Ve středu 11.12. od 15.00 do 18.00 hod. jste srdečně
všichni zváni na taneční odpoledne. Tentokrát
s dechovým orchestrem Pozdní sběr. Z pódia zazní
skladby nejen klasické dechovky, ale i melodie
muzikálové a swingové, lidovky ale také písně skupin
ABBA, atd... . Přijďte si i toto odpoledne spolu
s námi užít.
A poslední pozvánka, kterou vám dnes představíme

je již novoroční a to na klasický výstup na horu
Sovice a večerní ohňostroj. Podrobnější popisky
všech akcí budeme doplňovat a můžete je vidět na
vývěskách městského úřadu, webových stránkách,
FB stránkách města, v rozhlase a kabelové televizi.
Těším se na vás !!!
Irena Nádvorníková - předsedkyně kulturní komise

OCHRANA ZVÍŘETE PŘI
SEČENÍ PÍCNIN
Každoročně zahyne při sečení luk a polí s vojtěškou
obrovské množství zejména srnčí zvěře. Jde hlavně
o srnčata, která jsou v období sečení ještě malá, takže
nejsou sama schopná porost opustit a před sekačkami
utéct. Proto se i náš Myslivecký spolek dlouhodobě
snaží o to, aby ztráty na zvěři byly co nejmenší. Vývoj
možností, jak ztrátám předejít jde dopředu, a i my
se snažíme držet krok. Když se objeví nějaký nový
způsob, jak srnčata z polí dostat a tím je zachránit,
snažíme se ho vyzkoušet. Začínali jsme s tradičním
procházením porostů se psy, což je ale velmi málo

účinné, protože srnče po narození nemá žádný pach,
takže ho ani psi nenajdou. Další variantou, kterou
jsme za léta vyzkoušeli, byly různé zvukové a následně
i optické plašiče. Ty jsou před sklizní umisťovány do
porostu a mají za úkol zvěř vyhnat. Ale ani tento
způsob není dokonalý a je málo účinný.
Nejnovějším trendem je využívání dronu s termovizí,
kterým je zvěř v porostu nalezena a následně vynesena
mimo pole. Tuto metodu pro nás již druhým rokem
zajišťoval v rámci navázané spolupráce Výzkumný
ústav lesního hospodářství a myslivosti ve Strnadech
a to prostřednictvím Ing. Františka Havránka a Ing.
Jana Cukora. Celá akce musí proběhnout v brzkých
ranních hodinách za rozbřesku a to proto, aby
teplotní rozdíl mezi srnčetem a okolním porostem byl
co nejvyšší a bylo tak možné termovizí zvěř nalézt.
Když je srnče dronem nalezeno je třeba na dané
místo, lokalizované dronem, dojít a srnče odchytit.
Srnčata následně umístíme do vojtěškového lože
v krabicích s ventilačními otvory a vyneseme mimo
pole a umístíme do stínu. Po „přelétnutí“ celé plochy
určené ke sklizni a vynesení všech nalezených srnčat
následuje sečení. Když je posekáno celé pole, ihned
vypustíme srnčata z krabic, srny si je následně najdou.
Pobyt srnčete v krabici musí být co nejkratší.
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Tato metoda se jeví jako téměř dokonalá a s její
pomocí je možné objevit a vynést téměř veškerou zvěř
ze sklízeného pole. Podstatnou součástí je i nutnost
spolupráce se zemědělci, tak aby byly vždy přesně
známy termíny a plochy určené k sečení. Spolupráce
s místním zemědělským podnikem funguje bez
problémů a tak můžeme mít všichni radost z práce
vykonané ve prospěch přírody.
Tomáš Perna, Myslivecký spolek Hoštka

ZŠ A MŠ HOŠTKA - NOVINY PRO
ŠKOLNÍ ROK 2019-2020
Základní škola a mateřská škola Hoštka začne nový
školní rok s 237 žáky základní školy a 73 dětmi
mateřské školy, což znamená, že kapacita školy je
zcela naplněna.
Škola disponuje plně kvalifikovaným pedagogickým
sborem a při výuce jednotlivých předmětů bylo
dosaženo maximální možné míry aprobovanosti.
Dále bude ve škole působit i školní psycholog.
S novým školním rokem začnou žáci společně se
svými učiteli využívat nově zřízené učebny- jazykovou
laboratoř, zrekonstruovanou počítačovou učebnu,
dílnu pro technické vzdělávání a cvičnou kuchyňku.
V souvislosti se zřízením nové dílny pro technické
vzdělávání a rekonstrukcí kuchyňky bude v tomto
školním roce probíhat výuka pracovních činností dle
nové koncepce.
Vedení školy předpokládá zapojení do čtyř dotačních

titulů zaměřených na vzdělávání pedagogického
sboru, materiální podporu výuky a různorodé aktivity
pro žáky.
Naši žáci se také mohou těšit na návštěvy významných
památek (plně hrazeno z dotačního titulu), den
otevřených dveří, vánoční jarmark, dotovaný lyžařský
výcvik, plavecký výcvik, školy v přírodě, školní
akademii, rafty a kola, činnost zájmových kroužků
a různé sportovní akce.
Mgr. Radovan Rieger, ředitel ZŠ a MŠ Hoštka
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ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ
ORGANIZACE HOŠTKA
Od nového roku proběhly na cvičišti Hoštka a cvičišti
Vrutice tři zkoušky. Dle národního, mezinárodního
a Brněnského zkušebního řádu. Máme velkou
radost, že na tyto zkoušky chodí nejen členi ZKO
Hoštka, ale i návštěvy z velké dálky. Je pro nás
velkým potěšením, že se zatím daří udržet dobrý
standart průběhu, 100% úspěšnost a spokojenost
nejen účastníků, ale hlavně pro nás i velice důležité
kladné hodnocení nominovaných rozhodčích z ČR.

LETECKÉ SNÍMKY MĚSTA
V letošním roce byly opět po 7 letech pořízeny
letecké snímky všech místních částí našeho města.
Tak jako v minulosti si můžete snímky prohlédnout,
příp.zakoupit v kanceláři městského úřadu. Snímek
o velikosti 60x40cm pořídíte za cenu 200,-Kč
bez DPH. Dle sdělení dodavatele budou snímky
k dispozici začátkem října.

Dále malování na obličej, tetování a malování na
sádrové odlitky. Při soutěžích se mnohdy zapojili
i dospěláci a den si užívali společně s dětmi. Tuto
oslavu pořádáme ve spolupráci s městem Hoštka,
hošteckým kynologickým klubem, českým svazem
žen a myslivci, kteří si všichni připraví stanoviště
s různými úkoly. Dobrovolní hasiči se také zúčastňují
pravidelně a mají pro děti nachystanou pěnu - ta má
vždy velký úspěch. Děkuji všem dobrovolníkům,
kteří nám jsou ochotni pomoci a také všem
spolupracujícím hošteckým spolkům !!! Na podzim se
můžete i v letošním roce těšit na další ročník oblíbené
Strašidelné stezky, kterou pro vás náš spolek chystá.
Na přiložené fotografii aktivní členové spolku - Irena
Nádvorníková, Eliška Fialová, Markéta Šváchová
a Radovan Rieger.
Irena Nádvorníková - předsedkyně Spolku Hoštecké děti

SPOLEK MÁJA
Proto, aby výcvik a v závěru i zkoušky (pro ty, kteří
chtějí tímto projít) proběhly bezpečně a dle řádu,
musíme v průběhu obnovovat, inovovat a zajišťovat
překážky, které splňují řádem daná kritéria. Máme
radost, že cvičiště každým rokem získává kvalitnější
a přívětivější tvář pro lidi, jejich členy rodiny a zvířecí
parťáky.
Klasický výcvik poslušnosti probíhá v letních
měsících každou neděli od 9 hodin. V zimě pak od
15 hodin. Zájemci jste srdečně zváni i v případě, že
se chcete jen nezávazně podívat na výcvik, cvičiště.
Nemáme problém ani s dětskými návštěvníky
v doprovodu rodičů :-)
Tradičním prvkem na našem cvičišti je i AGILITY,
vedený cvičitelkou Janou Šrumovou. Opět otevíráme
kurzy Agility pro začátečníky a to od 2.9. Cena kurzu
je 1000,- Kč, zahrnuto je 8 lekcí každé pondělí 16-17
hodin a následně závod, ve kterém si budou účastníci
moc vyzkoušet vše jako na oficiálním závodě.
Přihlásit se můžete na e-mailu beduinka@seznam.
cz nebo na čísle +420 608 183 563. Naše cvičiště je
plně vybaveno i pro tento zajímavý a moderní sport
člověka se psem.
Touto cestou bych ráda poděkovala všem
dobrovolníkům z řad našich členů ZKO a jejich rodin
a přátel, kteří se bez nároku na honorář zúčastnili
všech akcí pro děti v Hoštce, pro děti z MŠ na našem
cvičišti, ale i za účast na chystaném rozloučení
s prázdninami.
Za ZKO Hoštka - Vendula Bláhová +420724506039

Ráda bych vás informovala o dění v mateřském centru
Mája. V letních měsících jsme se pustili do úklidu
a obnovy vybavení. Připravujeme
pro vás tyto aktivity - hlídání dětí,
cvičení s dětmi už od narození,
kurzy vývojové psychomotoriky
s fyzioterapeutkou, kurzy o výživě,
výtvarné kurzy a tanečky.
Můžete
se
těšit
na
kurz
MOHENDŽODÁRO - Tantra jógy pro ženy, která
omlazuje a má blahodárné účinky na pánevní dno,
hormonální systém a psychiku ženy. Začínáme 9. 9.,
každé pondělí (17-19:30) v uzavřené skupině max.
6 žen. Bližší informace a přihlášky na emailu
kratkacz@gmail.com
Další akcí sdružení je Den otevřených dveří ve
čtvrtek 19.9.2019 od 16 h. Těšit se můžete na hry
a zábavu pro děti 0-6 let, představení aktivit, lektorek
a výbornou kávu - pořídili jsme nový kávovar.
Na sekání s vámi se těší spojek Mája
Šárka Kalová

SPOLEK HOŠTECKÉ DĚTI
Náš spolek Hoštecké děti uspořádal v sobotu 25. 5.
2019 v hošteckém sportareálu další ročník dětského
dne. Ten probíhal od 10 hodin dopoledne. Počasí
a atmosféra byly na výbornou. Připravili jsme celkem
17 stanovišť s různými hrami, pro děti byla zdarma
nachystána cukrová vata, popcorn, párky i pitíčko.

NAŠI OSLAVENCI
V měsíci září, říjnu, listopadu a prosinci slaví svá
významná životní jubilea tito naši spoluobčané – pan
Ludvík Barták z Kochovic 75 let, paní Miloslava
Liebscherová z Kochovic 84 let, pan Jiří Fürst
z Kochovic 85 let, paní Anna Šarayová z Kochovic 84
let, pan Vladimír Vacek z Hoštky 75 let, paní Jiřina
Zábrodská z Kochovic 70 let, pan Josef Odvárka
z Malešova 84 let, paní Hana Trčková z Kochovic
75 let, pan Vladimír Fory z Hoštky 80 let, paní Anna
Veselá z Malešova 89 let, paní Jaroslava Houšková
z Kochovic 80 let, pan Jan Solnička z Hoštky
5

84 let, pan Walter Olbrich z Hoštky 87 let, paní Vlasta
Abrtová z Kochovic 81 let, paní Marie Chvátalová
z Hoštky 89 let, paní Jaroslava Lvová z Hoštky
83 let, paní Jiřina Rousová z Hoštky 75 let, pan
Václav Hřeben z Malešova 70 let, pan Julius Plančík

15. 09. 13:00 st. přípravka – Podlusky
18. 09. 16:30 žáci – Travčice

22. 09. 10:00 st. přípravka – Štětí
27. 09. 17:00 st. garda – Kleneč

28. 09. 10:00 žáci – Lovečkovice
28. 09. 16:00 dospělí – Straškov

29. 09. 10:00 dorost – Straškov Vodochody
05. 10. 10:00 ml. přípravka – Bezděkov

06. 10. 10:00 st. přípravka – Straškov Vodochody
11. 10. 17:00 st. garda – Lovečkovice
12. 10. 10:00 žáci – Křešice

12. 10. 15:30 dospělí – Židovice

20. 10. 10:00 dorost - Mšené Lázně Budyně
26. 10. 10:00 žáci – Budyně nad Ohří

z Kochovic 88 let, paní Irena Rendlová z Kochovic
83 let, paní Ludmila Řidkošilová z Velešic 75 let,
paní Jana Tichá z Hoštky 70 let, pan Josef Slanař
z Hoštky 90let, pan Josef Novák z Kochovic 80
let, pan Jaroslav Bér z Hoštky 70 let, paní Zdeňka
Kocourková z Kochovic 70 let, pan Vilém Taschke
z Hoštky 82 let a pan Arnošt Svatoš z Hoštky
89 let.
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně
síly a houževnatosti a ještě mnoho šťastných
a spokojených let.
Hana Baková, matrikářka

ROZPIS DOMÁCÍCH FOTBAL.
UTKÁNÍ TJ SOKOL HOŠTKA
24. 08. 10:00 žáci - Dubany

24. 08. 17:00 dospělí – Kleneč

31. 08. 10:00 ml. přípravka – Štětí

01. 09. 10:00 st. přípravka – Mšené Lázně
06. 09 17:30 st. garda – Střížovice

07. 09. 14:00 žáci – Terezín

07.09. 17:00 dospělí – Mšené Lázně
08. 09. 10:00 dorost – Podlusky
14. 09. 10:00 žáci – Štětí

14. 09. 13:00 ml. přípravka – Liběšice
14. 09. 16:30 dospělí – Štětí B

15. 09. 10:00 dorost - Kostomlaty Hostomice

26. 10. 14:30 dospělí – Býčkovice
28. 10. 10:00 dorost – Velemín

03. 11. 10:00 st. přípravka – Libotenice
09. 11. 10:00 žáci – Mšené Lázně

09. 11. 14:00 dospělí - Vědomice

KALENDÁŘ AKCÍ
01. 09.
07. 09.
07. 09.
19. 09.
25. 09.
10/2019
16. 10.

Rozloučení s prázdninami - Velešice
Běh Hoštkou

Hoštecké letní slavnosti

Den otevřených dveří – MC Mája

Společenské odpoledne s CZ Kvízem
– sportareál

strašidelná stezka, zájezd do 			
Babylonu

20 let DPS Hoštka – odpoledne s 		
harmonikou – sportareál

18. 10.
20.10.

Lampiónový průvod – Velešice

23. 10.
16. 11.

Sváťovo dividlo – sál Radnice

30. 11.

koncert – otevření zrekonstruovaného sálu
Radnice
30 let od „sametové“ revoluce – 			
beseda, večerní zábava - sál Radnice

bowlingový turnaj pro dospělé – 			
sportareál

01. 12-03. 13. zimní burza
02. 12.
rozsvícení vánočního stromu – 			
náměstí Hoštka
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