Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo města Hoštky
zasedalo dne 18. 12. 2019
a jedním z důležitých bodů
programu bylo schválení rozpočtu
na rok 2020. České ekonomice
se spolu s ostatními stále daří,
což, má velice příznivé dopady na předpokládané
příjmy z rozpočtového určení daní v úrovni
28,5 mil. Kč pro město Hoštku. Nedaňové
a kapitálové příjmy a investiční dotace včetně
předpokládaných 4 mil. Kč za modernizaci
základní školy a dotace od ústeckého kraje tvoří
dalších plánovaných 14,5 mil. Kč a celkové příjmy
jsou plánovány v úrovni 43,05 mil. Kč.
Oproti tomu jsou plánovány běžné výdaje 32,14 mil.
Kč. Rada města vycházela při přípravě rozpočtu
ze zkušeností minulých let a všechna odvětví
výdajového rozpočtu jsou naplňována rovnoměrně.
Najdou se zde fi nance na opravy a údržbu místních
částí Hoštky, sběr a svoz komunálních odpadů,
na činnost a zabezpečení provozu místní správy
a v neposlední řadě také fi nanční prostředky na
přímé dotace pro základní a mateřskou školu,
spolky pracující s dětmi a mládeží, instituce
zajišťující potřeby občanů a seniorů a v neposlední
řadě také na obnovu fasád domů přispívajících
ke zlepšení vzhledu našich místních částí. Mimo
jiné 2 mil. Kč je alokováno na opravu pěti můstků
přes potok Obrtku. V kapitálových (investičních)
výdajích 13,26 mil. Kč jsou fi nanční prostředky na
investice do komunikací a chodníků, rozšiřování
dešťové i splaškové kanalizace, zadržování vody
v krajině, do zařízení podporujících sportovní
vyžití a relaxaci dětí i dospělých, na další stání
pro nádoby na tříděný odpad a nejnákladnější
plánovanou akcí v letošním roce je celková
rekonstrukce fotbalového hřiště za 3,5 mil. Kč.
V návaznosti na vyhotovenou územní studii
zástavby rodinných domů v Kochovicích v lednu
proběhlo 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. Stále přetrvává velice dobrá
ekonomická situace s nízkou nezaměstnaností,

což má za následek nedostatek projektantů
a realizačních fi rem, které mají lukrativní zakázky
v průmyslové sféře a o výběrová řízení ve veřejné
správě nejeví zájem. Současné celkové výdaje jsou
plánovány v úrovni 45,4 mil. Kč. To znamená,
že letošní rozpočet je plánován se schodkem
2,35 mil. Kč. Schodek bude fi nancován z fi nanční
rezervy města, kdy na účtech města bylo k 31. 12.
2019 celkem 18,6 mil. Kč. Rozpočet není dogma
- pevně stanovený soubor čísel, ale je to pouze
plán jak na straně příjmů, tak i vydání, který se
může v průběhu roku vyvíjet podle momentální
situace, podmínek a dosažitelnosti dodavatelských
společností. Představení a komentář starosty města
k rozpočtu a následná diskuze trvaly cca 40 minut.
Rozpočet uvedený dole (tabulka č. 1) v základním
členění s uvedenými závaznými ukazateli a dalšími
nepovinně uvedenými převody cizím rozpočtům byl
schválen po diskusi, kdy nebyl zastupiteli schválen
nákup přístroje na ekologickou likvidaci trávy
a plevelů horkou vodou na chodnících a dalších
komunikacích, veřejných prostranstvích, základní
a mateřské škole a dětských hřištích v hodnotě
530 tis. Kč a tato položka byla z investičních výdajů
vyjmuta.
Milan Konfršt, starosta města
Tabulka Rozpočet na rok 2020 viz. strana 2

HASIČI HOŠTKA-MALEŠOV
V ROCE 2019

I Já bych Vám dnes ráda předala několik informací
k uběhlému roku 2019 z pohledu hasičů města
Hoštky.
Sbor v tomto roce pořádal několik akcí pro
veřejnost, v březnu Hasičský ples, v dubnu Slavnosti
jara spojené s pálením čarodějnic, v červnu se na
Malešově konal dětský den, v srpnu hasiči poprvé
pořádali hasičské závody PHL a závody O pohár
starosty města Hoštka v požárním útoku mužů
a žen na Malešově, a první adventní neděli
proběhlo zdobení perníčků v hasičské zbrojnici
a večer rozsvícení stromečku.
Mimo tyto akce ještě naši vedoucí mládeže vedli
a vedou kroužek pro mladé hasiče a to každou středu
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MĚSTO HOŠTKA
ROZPOČET na rok 2020 - schválený
2020
PŘÍJMY
TŘÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY
TŘÍDA 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
TŘÍDA 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
TŘÍDA 4 – PŘIJATÉ TRANSFERY
Neinvestiční transfery ze SR
Neinvestiční transfery ze SR
Neinvestiční transfery ze SR
Neinvestiční transfery od obcí
Ostatní převody z vlastních fondů
Investiční transfery ze SR
Investiční transfery od KÚÚK

Odvětvové
třídění

4111
4112
4116
4121
4139
4216
4222

PŘÍJMY CELKEM

TŘÍDA 5 – BĚŽNÉ (provozní) VÝDAJE
Odvětvové třídění - Dotace a dary
Základní školy
Činnost registr. církví a nábož.společností
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže…
Využití volného času dětí a mládeže…
Využití volného času dětí a mládeže…
Ostatní zájmová činnost a rekreace

3113
3330
3419
3421
3421
3421
3429

Výdaje
Částka v Kč
32 141 000
---2 160 000
30 000
150 000
27 000
80 000
180 000
20 000

Ostatní činnosti souv.se službami pro obyv.

3900

20 000

Ostatní činnosti souv.se službami pro obyv.
Ostatní činnosti souv.se službami pro obyv.
Ostatní činnosti souv.se službami pro obyv.
Ostatní záležitosti kultury
Hospice
Protidrogová prevence
Ostatní rozvoj bydlení a bytového hosp.
Požární ochrana

3900
3900
3900

60 000
20 000
90 000
20 000
35 000
20 000
150 000
30 000
13 259 000
45 400 000

VÝDAJE

3319
3525
3541
3619
5512

TŘÍDA 6 – KAPITÁLOVÉ (investiční) VÝDAJE
VÝDAJE CELKEM
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

8115

Konsolidace

6330

ROZPOČET PO KONSOLIDACI

a čtvrtek. Kroužku se účastní 19 aktivních členů.
Díky velké aktivitě dětí a neuvěřitelnému přístupu
vedoucích, mohly děti začít v tomto roce i závodit.
Zúčastnily se soutěží PHL v požárním útoku, kde
starší žáci obsadili krásné 5. místo, za což jim patří
veliká gratulace, vzhledem k tomu, že do seriálu
soutěží „naskočili“ se zpožděním. Několik děvčat
se zúčastnilo ZVP v Lukavci, kde mohly zužitkovat
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Příjmy
Částka v Kč
28 400 000
6 719 000
2 080 000
5 851 000
21 000
560 000
450 000
10 000
260 000
4 000 000
550 000
43 050 000

2 350 000
260 000
45 140 000

Poznámka
+ odpady
Stav. parcely Lindův dvůr, Pod křížkem
Volby do zastupitelstva kraje
Výkon státní správy
Veřejně prospěšné práce
Drahobuz - zajištění požární ochrany
Modernizace učeben, prac. vyučování
Mostky + Územní plán

Dotace ZŠ a MŠ
Příspěvek na opravu varhan
Dotace na činnost TJ Sokol Hoštka z.s.
Dotace na činnost MC Mája z.s.
Dotace na činnost Hoštecké děti z.s.
Program rozvoje sportu (PROS)
Dotace na činnost Čes. kynolog. svaz z.s.
Dotace na činnost Spolek za rozvoj obce
Malešov z.s.
Dotace prodejna Malešov
Dotace Hoštecké kočky z.s.
Ostat. příspěvky, nadané děti,

„Hasičská mládež“

k
několika
událostem,
KOPIS jednotku v tomto
roce volal k několika
likvidacím padlých stromů
a zprůjezdnění komunikací,
proběhly i zásahy na bodavý
hmyz, kdy jednotka musela
vyřešit ohrožení civilistů
hmyzem.
Jednotka, také v tomto roce byla povolána
k likvidaci požáru stohu na Julčíně, kdy zásah
trval celou noc a zúčastnilo se ho 5 členů jednotky.
V Prosinci byla jednotka povolána i k likvidaci
požáru skládky u Siřejovic, jednotka vyjela v počtu
8 lidí a byla vyžádána i technika, takže obě cisterny
kyvadlově dopravovaly vodu z Lovosic na místo
požáru celý den.
Toto je ve zkratce shrnutí uplynulého roku. Tímto
bych ráda za jednotku, sbor i mládež poděkovala
zastupitelům, radním a panu starostovi za jejich
podporu. Vše co jsme v roce 2019 udělali, bychom
nemohli bez podpory města a sponzorů, stejně tak
jako v letech předešlých.
Rok 2019 byl pro jednotku zlomový, ale o tom
blíže v příštím vydání zpravodaje.
Jarka Lochmanová, starosta SDH Malešov

Dotace na činnost Český svaz žen z.s.
Dar - Hospic Sv. Štěpána Litoměřice
K-centrum a terén. služby, další subjekty
Dotace na obnovu fasád
Dotace na činnost SDH Malešov z.s.

z finanční rezervy města, položka 8115
Povinná položka, přev. z vlastních účtů

své všeobecné znalosti z kroužku. U mladších žáku
dopadla jejich snaha 10tým místem, což je také
nádherné na první sezonu.
Ale ani jednotka nezahálela. Svou technickou
pomoc pro obec jednotka vykonávala pravidelně již
od jara a to v podobě doplňování vody do studen
u malešovského hřbitova a zaléváním zeleně
převážně v Hoštce. Jednotka také letos vyjela

NOVINKY Z CENTRA MÁJA
Dobrý
den,
rády
bychom
Vás seznámily s provozem
Centra Mája od ledna 2020.
Novinkou jsou pravidelné kurzy
psychomotorického vývoje dětí od
0 do 6 let, které připravují i vedou
zkušené lektorky - fyzioterapeutka
Tereza Svobodová a instruktorka
metody Evy Kiedroňové Šárka Kalová. Na těchto
lekcích jsou děti rozděleny dle fáze vývoje do
7 skupin. Rodiče i děti se zde seznámí se správným
psychomotorickým vývojem. Hravou formou získají
informace o možné pomoci ke správnému vývoji.
Dozví se, jak své dítě podpořit v jednotlivých
fázích, jak s dítětem komunikovat a jak podpořit
vzájemnou souhru, lásku a úctu jeden k druhému.
Máme připravený i kurz pro maminky, které si
chtějí první tři měsíce s miminkem užít a nechtějí

se někam trmácet. Lektorka Vás navštíví u Vás
doma.
Znovu se vrací cvičení v tělocvičně ZŠ pro rodiče
s dětmi - "Hravé cvičení". Každé úterý od 16 do
17 hodin. Výtvarné dílny jsou pro Vás připravené
každou středu od 16 do 17 hodin. Tyto dvě aktivity
pro vás připravují a lektorují členky Centra Mája.
Hlídání dětí - každé úterý a čtvrtek od 8 do 12
hodin máte možnost využít hlídací tetu Šárku
Kalovou.
Pátky v Centru patří maminkám s dětmi od
1 do 6 let. Je pro ně připravena velmi pestrá
3 hodinová aktivita (od 9 do 12 hodin), kde se jim
věnuje lektorka vždy s tematickým animačním
programem, o zábavu je vždy postaráno. Pravidelné
setkávání dětí předškolního věku děti rozvíjí po
mnoha stránkách. Tato aktivita je zaměřená na
rozvoj komunikačních schopností a důvěry sám
v sebe a okolí. Děti se naučí spolupracovat
s ostatními dětmi, respektu a lásce. Půl roku
docházky na tuto aktivitu děti připraví na vstup
do kolektivu bez rodičů. Tuto aktivitu vede Šárka
Kalová.
V Centru Mája jsme se zaměřili i na aktivity
pro maminky. Pondělní večery patří kurzům
Mohendžodára - tantra jóga pro ženy, která
doslova uzdravuje. Od února se otevírají lekce
pro pokročilé i začátečnice. Lektorky Kateřina
Kalivodová a Lucie Kubů.
Jednou za měsíc se v Centru konají ženské kruhy.
Cílem je setkat se, sdílet a odpočinout si od
shonu a povinností. Téma je vždy jiné a náplň si
tvoříme často intuitivně dle nálady a aktuálních
potřeb (tanec, zpěv, povídání, aromaterapie, hra
na hudební nástroje...). Na tuto aktivitu si lektorky
do Centra zveme a nebo si je vedeme samy. Ženy
jsou vítány bez rozdílu věku. Lektorky Venus Sun
Amorah, Šárka Veselá a další.
Novinkou v roce 2020 jsou pravidelné kurzy
automatické kresby. První kurz proběhl 10. 1. 2020
od 17 do 19 hodin. První večer bude zaměřený
na naše situace. Naučíme se vstoupit do svého
podvědomí prostřednictvím meditace, uvolnění
a vypnutí od okolního světa. Necháme promlouvat
pouze svou duši pomocí pastelek. Naučíme se jak
"číst" v obrázku, jak hledat symboly, co nám říkají
barvy, tahy a chování našeho těla. Poznáme příčinu

„tým Centra Mája“

3

situací, které se nám dějí a jak z nich můžeme ven.
Odstraníme vše, co nám brání k vyřešení daných
situací a na závěr budeme pracovat na svém přání.
Využijeme k tomu i sílu úplňku. Volných pouze
6 míst!
Lektorka Michaela Sasková

Akce na rok 2020, které připravují členky spolku
Mája:
úterý od 16 hodin HRAVÉ CVIČENÍ v tělocvičně
ZŠ v Hoštce

3.- 5. 4.Sportovní víkend pro rodiny s dětmi
ve sportovní hale v Liberci
15.- 17. 5. Sjezd řeky Ohře pro rodiny s dětmi

25. 6. BAREVNÍ SKŘÍTCI ve Sportcentru
Hoštka od 16 hodin
23. 7. ZÁVODY NA KOLOBĚŽKÁCH
ve Sportcentru Hoštka od 16 hodin

16.- 18. 10. Sportovní víkend pro rodiny s dětmi ve
sportovní hale v Liberci
22. 10. DRAKIÁDA vedle fotbalového hřiště
v Hoštce od 16 hodin
25. 11. Výroba adventních věnců od 18 hodin
1. 12. Hravé cvičení s Mikulášem

3. 12. ANDĚLSKÁ NADÍLKA pro nejmenší
s programem a živou hudbou v Centru Mája
Dále připravujeme: Kurz šití barefootových bot,
Kurz první pomoci u dětí i dospělých, sázení stromů,
přednášky na téma hormonální rovnováha a zelené
potraviny, Imunita a zelené potraviny, výživa nejen
u dětí, kojících žen a sportovců a zelené potraviny.
Součástí těchto přednášek o zdravém životním
stylu je i měření na bioimpedanční váze Tanita.
Bližší informace získáte na webových stránkách
http://www.osmaja.euweb.cz/ nebo na facebooku
Centra Mája.
Za všechny členky spolku Mája Vám přejeme
krásný rok 2020!
Šárka Kalová

KULTURNÍ KOMISE MĚSTA
HOŠTKY

Kulturní komise našeho města funguje ve složení:
Irena Nádvorníková, předsedkyně
a členové
Hana Baková a Milan Konfršt. V tomto článku
se vrátíme v čase a provedeme vás akcemi, které
proběhly v našem městě od podzimních měsíců až
do závěru roku 2019.
V sobotu 7. září proběhl v Hoštce další ročník
již tradičních Hošteckých letních slavností. Ty
proběhly letos jako takové rozloučení s létem
a prázdninami. Součástí těchto oslav byl již
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2. ročník běžeckého závodu - Běh Hoštkou. Od
rána se u fotbalových kabin scházeli účastníci
tohoto závodu. Běželo se v kategoriích : děti do
6 let ( 300 m ), běžci od 7 do 11 let ( 1000 m ),
12 ž 15 let ( 1700 m ). Krátce po jedenácté hodině
byl odstartován hlavní závod na trať dlouhou
6200 m. Jen pro zajímavost, nejstarším účastníkem
tohoto běhu byl 75letý Jiří Plecháček. Počasí
tomuto závodu letos opravdu nepřálo, byla zima
a pršelo. Účastníci tohoto závodu si ale přesto
přípravu, trať i atmosféru velice pochvalovali.
Velký dík za to patří i celému týmu pořadatelů!!!
Od 14 hodin začal hlavní program slavností a to
v prostoru mezi tenisovými kurty a fotbalovým
hřištěm. Na úvod se představila historická kapela
Bohemia Bards, kterou měli možnost návštěvníci
akce spatřit ještě ve 3 dalších hudebních vstupech
během odpoledne. Velký úspěch měly vystoupení
s tématem Bitvy Vikingů. Ty proběhly v průběhu
odpoledne dvě a sklidily zasloužený potlesk. Milé
a vtipné bylo uspořádání bitvy pro hoštecké děti.
Ty plně vybaveny a ustrojeny v plném bojovém
nasazení zvítězily v lítém boji nad velkými zlými
Vikingskými válečníky. Po třetí hodině odpolední
zavítal na hoštecké slavnosti starosta našeho města
pan Milan Konfršt a představil hosty, které s sebou
přivedl - delegaci ze spřáteleného německého města
Elsterwerda. V průběhu odpoledne mohli všichni
obdivovat vystoupení siláka Jafara - člověka vážícího
170 kg a předvádějícího neskutečné věci. V areálu
oslav po celé odpoledne probíhaly také různé hry
pro děti. Večerní program zahájila skupina BuglesBeatles revival, po které následovala ohnivá šou
s napínavým příběhem a závěr oslav patřil venkovní
zábavě se skupinou Garance. Letošní oslavy
proběhly zdárně, počasí se nakonec umoudřilo,
lidé se bavili a co víc si můžeme přát.
Ve středu 25. září uspořádalo město Hoštka ve
sportareálu Zábavné odpoledne s CZ kvízem
a hudbou kapely
Vivasong Víti Vávry.
Celé odpoledne bylo
plné soutěží . Otázky
byly velmi vtipné a
všichni přítomní se
skvěle bavili - o to se
postaral moderátor
Zdeněk
Lukesle.
Ani o hudbu a tanec nebyla nouze. Nejen vítězové
kvízu, ale všichni účastníci si odnesli nějakou cenu
za odměnu a snahu.
15. října se sešli všichni pozvaní na malém setkání
v Hotelu U lišky. Tady město Hoštka uspořádalo
akci s poděkováním všem, kteří přispěli svými
vzpomínkami do nové knihy Almanach kořeny Hoštka po vzniku Československa. Velký podíl na
této publikaci má p. Anna Podpěrová, které tímto
velice děkuji.

Připomněli jsme si také 20. výročí od otevření
Domu s pečovatelskou službou. Při této příležitosti
jsme uspořádali v hošteckém sportareálu malou
slavnost. Ta proběhla ve středu 16. října. Pozvání
přijali současní obyvatelé DPS, bývalá i současná
pečovatelka a sociální pracovnice, mnoho
hošteckých obyvatel a čestným hostem byla
bývalá dlouholetá starostka našeho města p. Anna
Podpěrová, která za vznik DPS (jak se tak říká)
může. Na programu bylo pár slov vzpomínek,
tanec, zpěv a hudba Podřipského harmonikáře
Pavla Ericha. K vidění byla i výstava fotografií
z minulosti i současnosti DPS a nechybělo ani
malé pohoštění.
Ve středu 23. října navštívil Hoštku oblíbený Sváťa
se svým Dividlem. Od 17 hodin zahrál dětem
pohádku Míša Kulička. Představení mělo jako
obvykle velký úspěch a už teď se můžeme těšit na
další návštěvu Sváťova Dividla u nás v Hoštce a to
ve středu 11. března.
Celá naše země si v loňském roce připomněla
30. výročí 17. listopadu. Město Hoštka při této
příležitosti uspořádalo koncert - Remember
Karel Kryl, který proběhl v sobotu 16. listopadu
ve sportareálu. Touto událostí jsme si připomněli

„Oslava 20 let DPS“

„Vítězové bowlingového turnaje“

„Běh Hoštkou“

„Andělé při rozsvícení stromu“

i dvě významná výročí, které se týkají přímo osoby
Karla Kryla a to nedožité 75. narozeniny, které
by oslavil a také 25 let od jeho úmrtí. Na konceru
vystoupili: JUDr. Pavel Foltán, autor knihy Karel
mezi námi, vynikající kytarista Petr Bublák
zvaný Bubák a herec a moderátor Standa Berkovec.
V neděli 24. listopadu proběhl ve sportareálu
koncert pro dvoje varhany. Ten se konal pod
záštitou Mons. Mgr. Jana Baxanta - biskupa
litoměřického a měst
Hoštka a Liběchov.
Při akci vystoupili
mladí
talentovaní
hudebníci z Hoštky
Vlasta,
Jiří
a Štěpán Klekerovi,
Jiří Knotte – klavír
a Marie Maříková
– zpěv. Benefiční koncert podpořil obě veřejné
sbírky na opravu vzácných historických varhan a to
v kostele sv. Otmara v Hoštce a v kostele sv. Havla
v Liběchově. I tady byl plný sál a všichni účastníci
nešetřili potleskem a chválou. Některé z vás
možná udivuje, že všechny tyto akce města Hoštka
probíhaly v hošteckém sportareálu. Důvodem
je velká rekonstrukce sálu, která probíhala až do
konce roku 2019.
Další akcí města Hoštka, kterou tradičně pořádáme
je Bowlingový turnaj pro dospělé. Letos proběhl
již 5. ročník a to v sobotu 30. listopadu. Tohoto
ročníku se zúčastnilo 18 soutěžících a v pohodové
atmosféře a v napínavých soubojích zvítězily: na
3. místě v ženách se umístila Zuzana Rudolfová,
na 2. místě Jiřina Bláhová a místo 1. obsadila
Mirka Konfrštová. V mužích 3. místo obsadil Jiří
Bláha, na místě 2. byl Miloslav Urban a na místě
1. a současně i absolutním vítězem turnaje
s nástřelem 362 bodů ve dvou hrách Milan Konfršt.
Děkujeme všem účastníkům a gratulujeme vítězům.
V pondělí 2. prosince večer se hoštecké náměstí
zaplnilo lidmi. Město Hoštka uspořádalo od
17 hodin další ze svých tradičních akcí a to
Rozsvícení vánočního stromu. Již od třičtvrtě na
pět vítal příchozí svoji hudbou orchestr Pozdní
sběr pod vedením p. Richarda Noska. Mezi lidmi
se pohybovaly krásné andělky, které rozdávaly
bonbónky na uvítanou. V 17 hodin se ujal slova
starosta města Milan Konfršt, který všechny
přivítal a slovo předal dětem z naší MŠ a ZŠ,
ty se představily s krásným pásmem písniček.
Po vystoupení dětí následovalo odpočítávání
a rozsvícení vánočního stromu. Počasí přálo,
atmosféra byla skvělá a tak se mnohým nechtělo
ani domů. Při hudbě Pozdního sběru a při teplém
občerstvení si užívali atmosféru nastupujícího
adventu.
26. prosince proběhlo tradiční Svatoštěpánské
zpíváníčko v kostele sv. Otmara v Hoštce.
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OZNÁMENÍ

O program se postarala rodina Klekerových
z Kochovic. Děkujeme tímto paní Vlastě
Klekerové a jejím nadaným dětem - Vlastě, Jiřímu
a Štěpánovi. Poděkování patří také faráři naší
farnosti - otci Anselmovi Pavlu Křížovi.
Ve středu 1. 1. 2020 proběhl další ročník
(tentokrát již 16.) novoročního výstupu na kopec
Sovici. Letos se na cestu vydalo neuvěřitelných
130 lidí a nespočet psů. Nahoře na kopci nechybělo
občerstvení, opékání buřtů i novoroční přípitky.
V ten samý den, to znamená 1.1.2020 jsme na
hošteckém náměstí uspořádali Lasershow. Jako
první město v širokém regionu jsme tímto počinem
nahradili tradiční ohňostroj. Akci si nenechalo ujít
velké množství diváků, kteří si užívali světelnou
projekci spojenou s hudbou. Samozřejmostí je
i připravený přípitek pro všechny zdarma.
Zveme vás 15. ledna od 15 hodin na slavnostní
zahájení provozu zrekonstruovaného sálu Radnice.
Proběhne taneční odpoledne s orchestrem Pozdní
sběr, který jste mohli vidět a slyšet při rozsvícení
vánočního stromu.
19. února se můžete těšit na skupinu Adamis,
11. března přijede Sváťa se svým Dividlem,
14. března si užijí dospěláci na dospělácké
Maškarní zábavě. Hrát nám budou skupiny
Rhodesia a Claymore.
A s velkým předstihem vám oznamujeme termín
Letních hošteckých slavností - ty proběhnou
v sobotu 6. června 2020.
Samozřejmě akcí bude mnohem více, ale termíny
se teprve plánují a vy budete včas informováni.
Těším se na vás.

Irena Nádvorníková - předsedkyně kulturní komise

DÁRCI KRVE
V pátek 29. listopadu
proběhlo ve Štětí
slavnostní ocenění
dobrovolných dárců
krve. Za 40 odběrů
byl z hošteckých
obyvatel na této akci
oceněn pan Zbyněk
Sejkora. Ten obdržel zlatou plaketu Prof. MUDr.
Jana Jánského a dárek byl předán i zástupcem města
Hoštky. Všem dárcům patří velké poděkování!!!
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IrenaNádvorníková

Oznamujeme vám, že dne 28.11.2019 zemřel ve
věku 83 let ThDr. František Kocman. Byl více než
14 let farářem v Hoštce a přilehlých obcích. Během
svého působení pečoval svědomitě o svěřené
kostely, které i vlastníma rukama opravoval.

SENIORDOPRAVA
Město Hoštka nabízí od února 2020 občanům
města a místních částí vedle sociální a terénní
pečovatelské služby novou doplňkovou službu
SENIOR DOPRAVA.
Služba je poskytována výhradně občanům s trvalým
bydlištěm ve městě Hoštka a místních částech
Kochovice, Malešov a Velešice, kteří jsou držiteli
průkazů ZTP nebo ZTP/P nebo jsou starší 70 let a
mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc druhé
osoby, nemají možnost dopravit se na vzdálenější
místa například pomocí veřejné dopravy z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení a potřebují si zajistit dopravu k lékaři,
na úřady, na nákupy, poštu, hřbitov či na návštěvu
k přátelům. Služba je poskytována výhradně
v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hod. Přednost
jízdy automobilem
poskytovatele mají
jízdy
pečovatelské
služby. Při volné
kapacitě budou moci
této služby využívat
další občané města,
kteří jsou držiteli
průkazů ZTP nebo ZTP/P nebo jsou starší 70 let.
Ceník služeb: (platný od 1. 2. 2020)
15,- Kč – nástupní taxa (neúčtuje se v případě, že
klienti služby nastupují na náměstí v Hoštce, nebo
pokud více klientů vyjíždí z jednoho místa),
60,- Kč – 1 cesta (tam i zpět) na území Hoštky
včetně místních částí, Štětí a okolních obcí do
vzdálenosti 7 km za 1 klienta, při dvou nebo třech
klientech je cena zvýhodněna,
35,- Kč – 1 cesta (tam nebo jen zpět) na území
Hoštky včetně místních částí, Štětí a okolních obcí
do vzdálenosti 7 km za 1 klienta, při dvou nebo
třech klientech je cena zvýhodněna,
100,- Kč – 1 hodina čekání, účtuje se každá
započatá ¼ hodiny, mimo území Hoštky a Štětí
do vzdálenosti 25 km je cena ve třech tarifních
pásmech cca 9,- Kč/km,
20,- Kč – doprovod na místo určení a změna
ceníku vyhrazena.
Službu SENIOR DOPRAVA lze objednat na
telefonním čísle 702 152 201 nebo e–mailem:
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pecovatelka@hostka.cz nebo osobně v kanceláři
sociální služby nám. Svobody čp. 208 a to od
pondělí do pátku ve vymezený čas od 9:00 –
15:00, nejdříve 14 dnů a nejpozději 2 dny před
požadovaným datem jízdy.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o problému, na který nás upozornil Hasičský záchranný
sbor České republiky.
Z dlouholetého sledování požárů v České republice vyplynulo, že v českých domácnostech dochází
každý rok k více než tisícovce požárů, při nichž umírají desítky lidí a stovky jsou zraněny. Jen
v loňském roce došlo k 1700 požárům rodinných domů, zemřelo při nich 30 lidí, 238 jich bylo zraněno
a škody způsobené požáry přesáhly 286 milionů korun. Jednotky požární ochrany vyjížděly k požárům
domácností každý den. Hasiči proto připravili informační kampaň, v níž ve spolupráci se všemi starosty
a starostkami obcí na území České republiky cílí na jednotlivé domácnosti.
Smyslem této informační kampaně je prostřednictvím obcí a starostů preventivně působit na
spoluobčany ve snaze snížit počet obětí a výši škody na majetku při požárech. Pomoci k tomu má
právě Bezpečnostní desatero požární ochrany, které Vám s tímto dopisem přikládám.
Každý z Vás si musí uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých
domovů proti požáru nese pouze on sám, nikoli stát nebo hasiči.
Naši dobrovolní hasiči naposledy zasahovali v garáži rodinného domu v Drahobuzi, v Hoštce při požáru
v rodinném domě o vánoční svátky. Oba požáry byly v roce 2018. Za posledních několik let dále likvidovali
několik požárů mimo zastavěnou část našich obcí a k největším patřil požár stohu technického konopí
na poli. Z těchto případů je patrné, že požárem může být ohrožena každá domácnost, pokud nebude
dodržovat bezpečnostní desatero.
											
Milan Konfršt

Pro úplnost uvádíme přehled revizí
nařízených zákonem, ČSN nebo vyhláškou:

1 x za rok revizi komína v případě, že topíte kotlem na
plyn

2 x za rok revizi komína v případě, že topíte topidly na
tuhá paliva

1 x za rok revizi kotle a plynového sporáku (revize

VÁNOČNÍ JARMARK A
ADVENTNÍ ČAS V ZŠ A MŠ
HOŠTKA
Konec roku 2019 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 náměstí. Pro žáky naší
školy tím ale krásný vánoční čas pouze započal…
Ve čtvrtek 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.
Celá škola se pak 11. prosince zúčastnila
vánočního jarmarku, který se konal již počtvrté.
Příprava byla sice náročná, ale stálo to 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 vánoční atmosféru. Zkrátka se
vydařil.
I v roce 2019 jsme se rozhodli udělat něco hezkého
a užitečného a ve spolupráci s vámi pomoci
potřebným. Pro litoměřický Klokánek jsme sbírali

sporáku nejsou zákonnou povinností, je však ve
vašem zájmu 1x ročně revizi nechat provést)

1 x za 3 roky revize kotle na tuhá paliva
1 x za 4 roky revizi hromosvodu v případě, že do
objektu neuhodí blesk

1 x za 5 let revizi elektro rozvodů
1 x za 3 roky nechat revizním technikem zkontrolovat
rozvody plynu od plynoměru ke spotřebiči
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drogistické zboží, školní potřeby a trvanlivé
potraviny. Vaše dary pak vedení školy osobně
předalo „tetám“ v FOD Klokánku Litoměřice.
Všem, kteří darovali potřebné, moc děkujeme!!!
Poslední výukový den před Vánoci (pátek
20.prosince) zaplavila školu atmosféra vánočních
besídek, na 1.stupni proběhl projekt Vánoce,
zakončený společným zpíváním koled na schodech.
A co nás čeká v roce 2020? 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 MŠ a 3. třídu a pro žáky 6.- 9. třídy.
Pokračujeme také s projektem „Hrdá škola“, kde
nás hned v lednu čeká velmi oblíbený Barevný
týden, v dalších měsících Mezinárodní den, Den
učitelů, Eko týden, Bublifukový den a Pyžamový
den. Na škole pokračují i badatelská odpoledne
v rámci projektu Laborky.cz, kde žáci 2. stupně
zkoumali v adventní čas téma Jak hoří svíčka?.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

25. října škola přivítala rodiče žáků a občany města
Hoštky na dni otevřených dveří. Návštěvníci
si mohli prohlédnout nejen nově zrekonstruované
učebny – dílnu pro technické vzdělávání,
jazykovou
laboratoř,
počítačovou
učebnu
a učebny fyziky a chemie, ale i všechny prostory

využívané k výuce. V jednotlivých třídách si žáci
se svými učiteli připravili ukázky z vlastního
výchovně-vzdělávacího procesu, ukázky z činnosti
zájmových kroužků a seznámili rodiče i prarodiče
s realizovanými projekty, do nichž je škola zapojena.
Děkujeme všem zúčastněným za značný zájem
o život v naší škole.
Mimo dílny je nově zrekonstruovaná také cvičná
kuchyňka a pořízeny nové šicí stroje. Tímto
bychom Vás chtěli požádat o zbytkové věci, které
doma už nevyužijete. Jedná se hlavně o zbytky látek
(hlavně bavlněných), nití, korálků, mašlí, zipů,
výplní, odřezků dřeva, překližek, trámků. Všechen
tento materiál využijeme s dětmi pro naše tvoření
v nově vybudovaných prostorách a obohatíme
tímto pracovní vyučování. Materiál můžete donést
do školy kdykoli. Děkujeme.

SPOLEK HOŠTECKÉ DĚTI
Největší akcí našeho spolku je mimo pořádání
každoročního Dětského dne i pořádání Strašidelné
stezky. Ta probíhá v předvečer podzimních prázdnin
a je uspořádána ve spolupráci s městem Hoštka.
Stezka se konala v pátek 25. října. Od půl sedmé
večer byli zájemci po malých skupinkách postupně
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vypouštěni na cestu plnou strašidel a příšer. Cestu
lemovaly svítící hlavy vyřezané z dýní. Všem, kteří
nám dýně poskytli, velice děkuji. Na stanovištích
byly pro děti nachystány úkoly a malé odměny.
Závěr cesty byl ve sportareálu. Tady na každého
čekalo malé pohoštění v podobě opečeného buřtu
a malinovky. Počasí nám v letošním roce přálo,
byl nádherný podzimní večer. Na cestu postupně
vyšlo přes 250
dětí spolu se svým
doprovodem a akci
si všichni velice
pochvalovali.
Komu se ještě
nechtělo jít spát,
tak si mohl ve
sportareálu užít i
taneční zábavu se
skupinou rBand.
Velké poděkování
patří všem, kteří
jsou ochotni na
této akci pomoci.
Bez nich by nebylo možné Strašidelnou stezku
uspořádat. Takže ještě jednou velké díky!!!
Další akcí našeho spolku je každoroční pravidelný
zájezd do libereckého Babylonu. Tentokrát
proběhl v úterý 29. října. Dva autobusy plné dětí
si mohly užít zábavu v Aquaparku, lunaparku
a IQ parku. Tyto zájezdy pořádáme pravidelně
v době podzimních prázdnin. Mimo tyto velké akce
pořádáme i mnoho menších výletů během celého
roku. Naposledy do Čokoládovny v Šestajovicích
a to 1. adventní neděli.
Těší nás váš zájem.
Irena Nádvorníková - předsedkyně Spolku Hoštecké děti

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ZŠ A MŠ
HOŠTKA
V minulém školním roce se žáci naší školy
zúčastnili mnoha soutěží a turnajů pořádaných
AŠSK (Asociací školních sportovních klubů), jímž
jsme členem.
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.
Další dubnovou akcí byl McDonald’s cup.
V květnu proběhl atletický trojboj pro
prvnostupňové žáky, kde 9 našich žáků postoupilo
do okresního kola v Lovosicích. Žáci 2. stupně se
zúčastnili tradičního Poháru rozhlasu – atletických
závodů též v Lovosicích. Na závěr školního
roku si žáci 6. - 9. tříd vyzkoušeli závody dračích
lodí ve Štětí.
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besídkou, kde si děti, coby malí čertíci, zasoutěžily.
Již nyní se těšíme na lednové vystoupení kouzelníka,
výlety do kina či jump arény a mnoho dalšího.

Markéta Šváchová

„Nový školní rok = nové sportovní úspěchy“. Hned
první týden v září 2019 se všechny třídy naší školy
vydaly soutěžit v Labském čtyřboji. A nutno
říct, že se nám dařilo více než dobře. V kategorii
2. ročníků zvítězila naše 2. B, mezi 4. ročníky
všechny převálcovala naše 4. třída. I celkové
umístění stojí za zmínku. Soutěžily mezi sebou
také školy navzájem. 1. stupeň obsadil úžasné
1. místo (výhra nad všemi štětskými základními
školami), ani 2. stupeň se nenechal zahanbit a získal
krásné 3. místo.
V září také proběhl Běh po úštěckých schodech.
Náš žák Daniel Plášek se umístil na skvělém
3. místě.
V listopadu proběhla okrsková kola ve florbalu, kde
byli úspěšní chlapci z 6. a 7. tříd, kteří postoupili
do okresního kola v Lovosicích. 16. prosince
jsme s vybranými žáky II.stupně zavítali do Labe
arény ve Štětí. Zde jsme soutěžili na veslařských
a běžeckých trenažérech, stříleli z laserových
pistolí a na závěr jsme si zahráli turnaj
v Kinn-ballu.
Stále jsme také zapojeni do projektu Česko vesluje,
kde si žáci naší školy mohou vyzkoušet veslování
na trenažérech. 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. Škola je také zapojena
do programu pro školní družiny Sportuj ve škole.
Mgr. Markéta Talpová

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní družina začala nový školní rok změnou
provozní doby. Děti nyní mohou v družině pobývat
již od 5:45 hod., odpoledne si mohou hrát o půl
hodinky déle – tedy až do 16:30 hod. Věříme,
že tento vstřícný krok, uvítali především plně
zaměstnaní rodiče.
Další novinkou je měsíční konání celodružinových
akcí. V říjnu jsme si tak užili šipkovanou, kdy děti
po skupinkách na označené trase plnily úkoly.
V listopadu jsme pozvali veřejnost na již tradiční
vánoční dílničku a prosinec jsme započali čertí

NOVÉ CENY ZA SVOZ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Prosincové ZM odsouhlasilo nový ceník za svoz
komunálních odpadů a na základě neustále
stoupajících nákladů na skládkování jsme po devíti
letech přistoupili ke zvýšení cen. Rok od roku
narůstá celkový objem odpadů a provozovatel
skládky v Želechovicích již oznámil zvýšení
ceny za ukládání objemných odpadů o 27 %.
V prosinci vláda schválila nový zákon o odpadech,
v jehož důsledku se budou poplatky za skládkování
odpadů dále zvyšovat z dnešních cca 500 Kč až na
1850 Kč za tunu do roku 2030, kdy bude ukládání
na skládky množstevně omezeno na 10 – 20 %
současného množství. Na valných hromadách
spol. SONO provozujících skládku se zcela
vážně bavíme s ostatními starosty členských obcí
o zavedení systému vážení odpadů vyprodukovaných
jednotlivými domácnostmi. Tento systém již u
některých svozových společností funguje. Jedná
se o systém vážení nádob na svozovém autě, kdy
každá nádoba na odpad má svůj čip a váha nádoby
je automaticky zapisována do systému vážení.
Na základě údajů vážení se následně vyúčtuje
platba domácnosti za to, kolik odpadu skutečně
vyprodukovala. Hoštka má velkou výhodu, že má
k dispozici mimo stanovišť na tříděný odpad také
sběrný dvůr odpadů, kde se dají bezplatně odevzdat
veškeré složky odpadů, mimo těch, které patří
do nádoby na již nepoužitelný komunální odpad
z domácnosti.
Původní ceník platil beze změny od roku 2010
i při zvyšujících se platbách města za likvidaci
odpadů. Novým ceníkem se snažíme zastavit
nárůst plateb města a také motivovat naše občany
k důslednějšímu třídění odpadů. Platby města
za likvidaci odpadů se od roku 2014 zvýšily o
181 % z 385 tis. Kč na 1.081 tis. Kč v roce 2018

a město Hoštka tak zaplatilo za každého občana
v r. 2018 dalších 620 Kč. Stát nám ukládá stále nové
povinnosti, které nás stojí další náklady. Naposledy
je to povinnost sbírat jedlé oleje. V místních
částech Malešov a Velešice budou umístěny
nádoby o objemu 240 l pro odkládání použitých
jedlých olejů, kdy tyto oleje musí být odkládány
pouze v uzavřených nádobách z umělé hmoty nebo
PET lahvích. Obyvatelé Hoštky a Kochovic mají
možnost potravinářské oleje odevzdat ve sběrném
dvoře. Velkou část nákladů tvoří náklady na
likvidaci biologicky rozložitelných komunálních
odpadů (BRKO). Zde musím poděkovat občanům,
kteří si zažádali a zdarma získali jeden nebo dva
kompostéry a BRKO likvidují na svých pozemcích
a vzniklý kompost dále využívají. Pomáhají tak
šetřit náklady města na tuto likvidaci. Ve druhém
kole si zájemci mohou ještě kompostér na MěÚ
objednat do konce ledna 2020 i v případě, že již
jeden mají.
Čísla roku 2019 ještě nejsou k dispozici, ale
výsledky za prvních 11 měsíců naznačují, že
náklady na likvidaci odpadů budou opět vyšší
než v předcházejícím roce. Zvýšený rozpočet na
straně výdajů za likvidaci tříděných odpadů byl
naplněn již v listopadu. Toto číslo ukazuje, že se
stále zlepšujeme právě v oblasti třídění odpadů při
stále stoupajícím celkovém objemu produkovaných
odpadů. Jsme přesvědčeni, že náš systém podporuje
vyšší snahu o třídění odpadů. Domácnost si může
sama určit velikost nádoby a četnost vývozů,
a pokud dobře třídí, tak si může dovolit menší
nádobu s méně četnými vývozy. Při kontrole nádob
připravených k vývozu je však vidět, že některé
domácnosti s tříděním ještě nezačaly anebo třídí
jen některé složky odpadů. Zde bych chtěl apelovat
na všechny občany, aby do nádob na tříděný odpad
odkládali pouze to, co do nich skutečně patří.
Nový ceník odstraňuje rovněž v dnešní době již
nelogičnost toho původního, kdy občané kteří
vyprodukovali více odpadu (nádoba 240 litrů)
zaplatili méně oproti nádobě 120 l. Platby za
svoz jsou odstupňované podle četnosti svozů
a minimální nárůst ceny svozu je 6%. Pro seniory
a držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P platí pravidlo,
že osoba starší 65 let nebo osoba, která je držitelem
průkazu ZTP nebo ZTP/P a je samostatně žijící
v domácnosti se může dohodnout s další takovou
osobou a mohou mít na základě oznámení
městskému úřadu a smlouvy společně sdílenou
nádobu na komunální odpad. V prodeji budou
i nadále pytle na odpad a lístky pro mimořádné
vývozy nádob. Na závěr chci poděkovat všem
občanům, kteří odpad poctivě třídí a jsou příkladem
pro své děti a okolí.
Milan Konfršt, starosta města Hoštky
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Zvýšení poplatků za komunální odpad
Nádoba 110 l

Od roku 2010
Souč. cena poč. svozů

Za rok

svoz 1 x 14 dní

49 Kč

26

1 274 Kč

svoz kombinovaný 1

48 Kč

41

1 968 Kč

svoz kombinovaný 2

49 Kč

34

1 666 Kč

svoz 1 x měsíčně

50 Kč

13

650 Kč

Nádoba 240 l
svoz 1 x 14 dní

80 Kč

26

2 080 Kč

svoz 1 x měsíčně

80 Kč

13

1 040 Kč

x

41

x

289 Kč

26

7 514 Kč

svoz kombinovaný 1
Kontejner 1.100 l
svoz 1 x 14 dní
Jednorázový lístek
Odpadní pytel

53 Kč
50 Kč

Od 1.1.2020
Nové ceny
Za rok
239 nádob
59 Kč 1 534 Kč
11 nádob
57 Kč 2 337 Kč
7 nádob
55 Kč 1 870 Kč
261 nádob
53 Kč
689 Kč
34 nádob
125 Kč 3 250 Kč
14 nádob
115 Kč 1 495 Kč
1 nádoba
120 Kč 4 920 Kč
Pouze bytové domy
410 Kč 10 660 Kč
Za byt cca 1523 Kč
70 Kč
65 Kč

NAŠI OSLAVENCI
Opět máme příležitost
blahopřát
našim
spoluobčanům k jejich
významným narozeninám.
V lednu slaví narozeniny
tito naši spoluobčané –
Josef Stejskal z Kochovic
95 let, Pavla Špačková z Hoštky 86 let, Božena
Rousová z Kochovic 82 let a Libuše Pirunčíková
z Hoštky 75 let. Měsíc únor přináší tyto jubilanty
– Vladimír Karnoš z Hoštky 82 let, Ludmila
Zemanová z Hoštky 80 let, Jiří Stuchlý z Hoštky
75 let a Rostilav Balaštík z Kochovic 70 let. Březen
patří jubileím těchto našich spoluobčanů – Miloslav
Vávra z Kochovic 81 let, Karel Vojtěchovský z
Hoštky 80 let, Vlastislav Beran z Kochovic 75 let
a Miloslava Rousová z Malešova 70 let. V dubnu
slaví svá jubilea – Jiří Sluka z Hoštky 86 let, Hana
Svatošová z Hoštky 84 let, Jaroslava Koulová z
Hoštky 84 let, Rudolf Neumann z Hoštky 84 let,
Milena Solničková z Hoštky 82 let, Alena Fürstová
z Kochovic 82 let, Růžena Křížová z Kochovic 70
let, Jana Švecová z Malešova 70 let a Jiřina Abrtová
z Kochovic 70 let. Všem jubilantům přejeme pevné
zdraví!				
Hana Baková, matrika

NOVÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ V YHLÁŠKA
Č. 2/2019 O POPLATCÍCH ZE PSŮ

Prosincové zastupitelstvo města také schválilo
novou zákonem vynucenou změnu Obecně závazné
vyhlášky o poplatcích ze psů. Původní vyhláška
platila od roku 2011. Při změně vyhlášky jsme také
upravili poplatky ze psů, kde sice došlo k 100 %

zvýšení, ale základní sazba za jednoho psa je 120
Kč v Hoštce a Kochovicích a 80 Kč v Malešově a
Velešicích. Vyšší sazby zaplatí majitelé psů bydlící v
bytových domech, kde jsou psi velice často jablkem
sváru mezi nájemci bytů a předmětem stížností na
nepořádek a hluk způsobovaný psy v domě. Také
k venčení psů z bytových domů dochází převážně
na veřejných prostranstvích a někteří majitelé po
svých čtyřnohých miláčcích vzniklý nepořádek
neuklízí. Ten pak musí uklízet město na své
náklady. Úlevu z poplatku mají ze zákona osoby
starší 65 let. Zákon pamatuje na tuto skupinu
obyvatel a maximální platba je 200 Kč za jednoho
psa a 300 Kč za druhého. Od poplatku je osvobozen
držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která
je považována za závislou na pomoci jiné fyzické
osoby podle zákona upravujícího sociální služby,
osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo
ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k
doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek
pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost
držení a používání psa zvláštní právní předpis.
		

Milan Konfršt, starosta města Hoštky

KALENDÁŘ AKCÍ
15. 1.

Společenské odpoledne – sál Radnice 		
15:00 (Pozdní sběr)

25. 1.

Myslivecký ples - sál Radnice 20:00

15. 2.

Školní ples – sál Radnice 20:00

19. 2.

Společenské odpoledne – sál Radnice 		
15:00 (Adamis)

7. 3.

Maškarní bál pro děti – sál Radnice 15:00

11. 3.

Sváťovo dividlo – sál Radnice 17:00

14. 3.

Maškarní zábava pro dospělé – sál 		
Radnice 20:00

21. 3.

Hasičský ples – sál Radnice 20:00

3. – 5. 4.

Velikonoční burza – sál Radnice

3. – 5. 4.

Sportovní víkend Centra Mája – Liberec

26. 4.

Pexesiáda – obřadní síň 9:00

30. 5.

Dětský den – sportcentrum 10:00

15. – 17. 5. Sjezd řeky Ohře pro rodiny s dětmi
6. 6. –

Letní hoštecké slavnosti – u fotbal.hřiště

13. 6.

Pouť ve Velešicích

25. 6.

Barevní skřítci – sportcentrum 16:00
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