Vážení spoluobčané,
na jaře postihla Českou republiku
stejně jako další státy světa pandemie, označovaná jako COVID – 19.
Vláda ČR schvalovala v rychlém
sledu krizová opatření, která znamenala uzavření škol, úřadů, velkých nákupních center i jednotlivých obchodů, restaurací a hotelů a v neposlední
řadě na základě pandemické situace omezení provozu
nebo uzavření některých průmyslových podniků. To
se samozřejmě negativně odráží v ekonomice české,
evropské a světové.
Zmiňuji to, abychom si uvědomili, že hlavní příjmy
měst a obcí jsou přímo propojeny s ekonomickou
situací celé země. Předpokládaný propad příjmů pro
obce a města ve sdílených daních je cca -40 miliard
Kč oproti vládní předpovědi na r. 2020. Očekávaný
pokles je dále prohlubován tím, že vláda schválila
vyplácení kompenzací pro OSVČ, malé firmy a jejich
společníky, z nichž samosprávy nemají prakticky
žádné příjmy z daňových příjmů ze závislé činnosti
(zaměstnaneckých vztahů), které naopak představují
významné daňové příjmy samospráv. Rozpočty měst
a obcí takovým zásahem státu přišly o dalších 16,5
miliardy korun.
Na základě schválených daňových zákonů vyhlásily
Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu
venkova a Svaz měst a obcí stávkovou pohotovost starostů. Na obecních úřadech včetně hošteckého byly
vyvěšeny černé vlajky a parte za ohrožené investice
obcí. V Praze se 16. 6. 2020 uskutečnilo shromáždění starostů na podporu návrhu na změkčení dopadů
již schváleného zákona účelově nevázanou částkou
na každého obyvatele. To všechno vytvořilo jednotný tlak již zmíněných institucí a obecních samospráv
na vládu, která nakonec kompenzace pro obce také
schválila. Vláda nakonec souhlasila s tím, že státní
rozpočet přispěje každé obci částkou 1250 korun na
obyvatele, což pro Hoštku znamená příjem 2.186 tis.
Kč. Propad našeho rozpočtu ze sdílených daní byl
však za tři měsíce květen až červenec ve výši 2.458 tis.
Kč. Což dělá rozdíl -272 tis. Kč.
Příjmová stránka rozpočtu je ke konci července
naplněna na 57,52 %, kdy 6,36 mil. Kč (čtvrtina
všech příjmů) tvoří právě kapitálové příjmy z prodejů

nemovitostí a příjmy z dotací. Výdajová stránka
rozpočtu je na úrovni 46,78 %, kde je již započítána
částka 3,25 mil. Kč za rekonstrukci fotbalového
hřiště. I přes veškeré ekonomické a daňové negativní
dopady a díky naší zdrženlivosti při jiných výdajích
lze konstatovat, že finanční situace města je stále
udržitelná.
Dnes je již jasné, že nemůžeme být odkázáni pouze
na daňové příjmy (sdílené daně) a nedaňové příjmy
rozpočtu kam patří mimo jiné poplatky za svoz
komunálních odpadů, příjmy z bytových a nebytových
prostor. V tomto období tvoří významnou příjmovou
část rozpočtu také kapitálové příjmy z prodeje
nemovitostí a příjmy z dotací. Z tohoto důvodu vedení
města pracuje na postupných investicích do budoucího
rozvoje města a na žádostech o dotace. Dnes se nám
vrací peníze z minulých projektů, tj. z dotací a prodejů
stavebních pozemků a dalších nemovitostí.
Příkladem takového přístupu k financováním města
je v současné době příprava a zasíťování stavebních
pozemků v lokalitě nad Ježkovým mlýnem, kdy
počáteční investice bude znamenat budoucí příjem do
městského rozpočtu.
Dotační programy mají v dnešní době velmi složité
a měnící se podmínky, ale i přes všechny problémy
s tím spojené se nám daří některé dotace získávat.
Například na akci modernizace učeben a pracovního
vyučování ZŠ včetně rekonstrukce výukové kuchyňky
v celkové hodnotě 5,8 mil. Kč získalo město v letošním
červenci dotaci téměř 3,8 mil. Kč. ZŠ uzavřela
smlouvu o spolupráce mezi ZŠ a MŠ Hoštka a obecně
prospěšnou společností Centrum D8, která zajistila
pro ZŠ získání dotace v rámci dotačního programu
Podpora předškolního, školního a neformálního
vzdělávání v úhrnné hodnotě necelých 3 mil. Kč.
Tyto peníze jsou určeny na dva asistenty pedagoga na
dva roky, vyučovací pomůcky a rekonstrukci zázemí
Centra Mája v č. p. 232.
Měnící se ekonomická situace okolo nás vyžaduje
přijímat nová, netradiční rozhodnutí. Je nezbytné
mít relevantní informace o vývoji české ekonomiky
a spolupracovat s profesionály na financování města
více než kdy jindy. Proto jsme se rozhodli mimo jiné
zúčastnit se ekonomického semináře s odborníky
z Ministerstva financí a společnosti Cityfinance.
Věřím, že tak dokážeme odpovědně připravit
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vyvážený rozpočet pro rok 2021 a tím udržet trend
rozvoje našeho města k prospěchu našich občanů
i v budoucnosti.
Milan Konfršt, starosta města

kulturní komise města
hoštky
Letošní rok je mnoho věcí bohužel velmi ovlivněno
celosvětovou pandemií koronaviru, která zasáhla i naší zemi
a od března začala platit výrazná bezpečnostní opatření
nařízená vládou.

My se nyní podíváme na kulturu v Hoštce pěkně od
začátku letošního roku. O novoročních akcích, konaných
1. ledna jsme vás stihli informovat v prvním čísle letošního
zpravodaje města.

Ve středu 15. ledna proběhlo slavnostní otevření nově
zrekonstruovaného sálu Radnice. K tanci a poslechu hrál
dechový orchestr Pozdní sběr, který jste mohli slyšet
v loňském roce při rozsvěcení vánočního stromu na
hošteckém náměstí. Tanečním odpolednem zněly tóny
nejen taneční hudby, ale třeba i hudby filmové. Lidé si užili
rytmus dechovky, populární hudby a také si třeba mohli
zatančit na skladby skupin ABBA či Deep Purple. Sál byl
zaplněn a všichni přítomní si akci velmi pochvalovali.
19. února se na sále opět sešli všichni zábavy a tancechtiví na
tanečním odpoledni se skupinou Adamis. Tato akce má již
několikaletou tradici a schází se zde nejen občané Hoštky,
ale zájemci přijíždějí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Opět
bylo velmi živo a veselo a domů ze sálu se nikomu nechtělo.
Ve středu 26. 2. 2020 uspořádalo město Hoštka malé

Znovuotevření sálu Radnice

Taneční odpoledne s kapelou Adamis
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posezení a ocenilo dobrovolníky, kteří ve svém volném čase
a bez nároku na odměnu pracují s dětmi. Jednalo se o lidi
ze spolku Hoštecké děti, spolku Mája, TJ Sokolu Hoštka,
kynologického klubu, sboru dobrovolných hasičů, Českého
svazu žen, mysliveckého spolku a také o lidi, kteří vedou
zájmové kroužky v naší základní škole. Posezení mělo
velmi příjemnou atmosféru a všichni dostali od města malý
dárek jako poděkování. Je moc dobře, že je v našem městě
dost lidí, kteří se již po mnoho let těmto aktivitám věnují.
Všem patří ještě jednou velký dík!!!
No a potom nám nezbylo než začít postupně rušit všechny
naplánované akce. Od 10. března 2020 začala platit
zákazová nařízení a tak jsme postupně odvolávali Maškarní
pro dospělé, Sváťovo dividlo, Pexesiádu, Odpoledne
s harmonikou, Ukliďme Česko a mnoho dalšího. Zákaz
se týkal i tradičních Letních hošteckých slavností, ty
jsou přesunuty na sobotu 19. září a doufáme, že je už nic
nepokazí.
V době koronaviru jsme ovšem nezapomněli na připomenutí
výročí ukončení 2. světové války a při té příležitosti jsme
se na hřbitově sešli při malém pietním aktu. Tady starosta
města pronesl pár slov a byly položeny květiny ke hrobu
obětem válek a v upomínku zapáleny svíčky.

První pokoronavirovou akcí byl dětský den, který
uspořádal spolek Hoštecké děti a se kterým město Hoštka
spolupracuje.
Na začátku června jsme spolu se starostou města navštívili
s velkým poděkováním a malým dárkem všechny ženy
švadlenky, které se na začátku pandemie pustily do šití
roušek a tím pomohly mnoha lidem i institucím.

13. června proběhla ve Velešicích pouť, při které opět,
jako každoročně, požehnal farář otec Anselm pro šťastné
cesty i návraty z nich všem cyklistům, motoristům i jejich
strojům. Český svaz žen
zde uspořádal soutěže pro
děti, výstavu motocyklů
a
zemědělské
techniky
a nechyběla ani soutěž
o nejlepší štrúdl. 11. července
jsme společně s hasiči otevřeli
a dali do provozu nové garáže
pro
hasičskou
techniku
a předali do užívání nový vůz.

Na letní měsíce připravilo
naše město ve spolupráci
Pietní akt – 75 let od ukončení 2.světové války
s Podřipským biografem
promítání
letního
kina.
V pátek 10. července byl
v hošteckém sportareálu
promítán film Bohemian
Rhapsody. Před filmovým
promítáním
vystoupila
hudební skupina rBand, která
příjemně bavila diváky celý
podvečer až do začátku filmu.
Poděkování švadlenkám

Na další měsíce máme spoustu
plánů a doufáme, že se opět

životního prostředí, rozmístění průmyslových areálů
nebo komunikací či rodinných domků. Územní plány
tak řeší budoucí podobu veškerých ploch na území obce.
ÚP navazuje na zásady územního rozvoje kraje a měl
by upřesňovat úkoly a cíle, které byly obecně uvedeny
v zásadách. Dále ÚP obsahuje záměry místního významu
(místní komunikace, plochy pro bydlení, plochy pro zeleň,
občanské vybavení, sport, zahrádky atd.). Pořízení ÚP je
časově a zejména finančně velice nákladná záležitost.

Poděkování dobrovolníkům

něco
nepokazí.
Prvními
akcemi
v září jsou 12. 9.
Ukliďme
Česko.
19.9. nás čekají Letní
hoštecké slavnosti
(plakát
najdete
i v tomto zpravodaji).
14. 10. nás navštíví
Sváťovo
Divadlo
Velešická pouť – otec Anselm
s pohádkou Zvířátka
a loupežníci, 20.10. proběhne odpoledne s harmonikou
- hrát nám bude podřipský harmonikář Pavel Erich, 30.
listopadu zahájíme advent rozsvícením vánočního stromu
na náměstí. Ve středu 16. prosince proběhne taneční
odpoledne s kapelou Pozdní sběr a chystáme mnoho dalších
akcí, o kterých budete včas informováni.
Irena Nádvorníková - předsedkyně kulturní komise.

Zadání nového návrhu Územního plánu Hoštka bylo
schváleno zastupitelstvem města dne 29. 09. 2014
a předáno odpovědnému projektantovi. Rozsah řešení
návrhu ÚP byl v průběhu roku 2015 doplněn o další,
zastupitelstvem města schválené, požadavky. Po
provedených místních šetřeních a konzultacích zpracoval
projektant v 12/2015 návrh ÚP. Po provedených úpravách
doplňujících požadavků ze strany pořizovatele byla finální
verze předmětné dokumentace předložena pořizovateli
v 07/2016.
Společné jednání pořizovatele, města a projektanta
o návrhu ÚP se uskutečnilo dne 31. 08. 2016.

Pořizovatel následně zažádal Krajský úřad Ústeckého kraje
o vydání stanoviska k návrhu ÚP. Souhlasné stanovisko
bylo pořizovateli doručeno dne 16. 11. 2016 a následně
zpracovatel vyhotovil čistopis Územního plánu Hoštka,
jehož projednání se uskutečnilo dne 29. 01. 2018.
Pořizovatel předložil dne 07. 03. 2018 Zastupitelstvu
města Hoštka návrh na vydání Územního plánu Hoštka
s jeho odůvodněním. Zastupitelstvo města Hoštka na
svém zasedání konaném dne 21. 03. 2018 svým usnesením
k bodu 8.13 vyslovilo nesouhlas s předloženým návrhem
ÚP a schválilo jeho vrácení pořizovateli k úpravě a novému
projednání
Návrh ÚP upravený ve smyslu uvedených pokynů
předložil projektant v 05/2019 pořizovateli k posouzení
a odsouhlasení.

Opakované veřejné projednání návrhu ÚP se konalo dne
30. 10. 2019, avšak v rámci opakovaného řízení o návrhu
ÚP již byly podány námitky oprávněným investorem.
Z tohoto důvodu bylo třeba s ohledem na veřejné zájmy
zpracovat návrh rozhodnutí o podaných námitkách
a taktéž návrh vyhodnocení uplatněných připomínek.
rBAND

Schválení nového
Územního plánu města
Hoštky
Obecní úřad obce s rozšířenou působností Litoměřice (dále
také pořizovatel) v přenesené působnosti pořizuje pro obce
ve svém správním území mimo jiné také územní plány
(dále také ÚP).
Územní plán obce je velmi podrobným popisem toho, jak
bude uspořádáno území obce např. z hlediska ochrany

Pořizovatel svým opatřením ze dne 28. 02. 2020 předložil
dotčeným orgánům „Vyhodnocení připomínek a návrh
rozhodnutí o námitkách k návrhu Územního plánu
Hoštka“ z 02/2020 a tyto orgány vydaly kladná stanoviska
a mohl tak být vyhotoven konečný čistopis Územního
plánu Hoštka. Tímto byla završena téměř šest let trvající
práce na novém Územním plánu.
Starosta města svolal zasedání Zastupitelstva města
Hoštka, které se konalo dne 29. 7. 2020 a vydalo Územní
plán Hoštka formou opatření obecné povahy.
Město Hoštka zaplatilo za nový ÚP 460 tis. Kč a požádalo
Krajský úřad Ústeckého kraje o dotaci a ta byla přislíbena
ve výši 200 tis. Kč.

Milan Konfršt, starosta města
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Příprava ProgramU rozvoje
obce na r. 2021 - 2024
V současné době Rada města (dále také RM) zpracovává
Program rozvoje města Hoštky a jeho místních částí, který
je základním dokumentem města a v němž jsou zakotveny
hlavní rozvojové aktivity. Program rozvoje města (dále také
PRO) jako důležitý dokument schvaluje Zastupitelstvo
města. Současný program rozvoje byl schválen v roce 2016
a je platný do konce letošního roku 2020.

RM vypracovala harmonogram prací na novém PRO, ve
kterém je mimo jiné zakotvena analýza plnění minulého
Plánu rozvoje, popis vývoje a stavu obce, pojmenování
problémů a hledání příčin problémů. Dále bude následovat
SWOT analýza, neboli analýza silných a slabých stránek
PRO. RM pracuje na pokračování současného platného
rozvojového plánu pro roky 2016 až 2020, jehož plnění
hodnotíme jako velice úspěšné. K vlastnímu hodnocení se
vrátím v příštím zpravodaji. RM pracuje na formulování
dalších vizí a cílů do nového PRO. Jako velice důležité
však vidíme zapojení veřejnosti, podnikatelů, spolků
a v neposlední řadě také dětí naší základní školy do
formulování vizí a cílů pro další směřování našich obcí.
V tomto Zpravodaji jste obdrželi formulář dotazníkového
šetření mezi občany našeho města staršími 15 let a již
zmíněnými subjekty. V listopadu budou následovat
besedy a rozhovory s veřejností. Potom bude přikročeno
k úpravám formulace vizí a cílů na základě námětů
veřejnosti a ostatních subjektů. Vytvořený PRO bychom
měli schvalovat na zasedání Zastupitelstva města v prosinci
letošního roku.
Vážení spoluobčané, Vy všichni máte možnost vyjádřit
Vaše myšlenky, názory a nápady na zlepšení života nás
všech, podílet se na přípravě vizí a cílů v Programu rozvoje
všech našich místních částí a podílet se tak na určení priorit
a směru dalšího rozvoje našich obcí. Pevně věřím, že se
aktivně zapojíte a využijete této možnosti vyjádřit Vaše
myšlenky, názory, nápady a potřeby.
Milan Konfršt, starosta města

Mladí hasiči
Myšlenka mladých hasičů nás provázela několik let, avšak
teprve v roce 2018 jsme se rozhodli tuto myšlenku převést
do reality. 4. října 2018 jsme uspořádali informativní
schůzku pro rodiče a již o týden později jsme měli první
oficiální hodinu kroužku mladých hasičů. Během zimních
měsíců jsme děti naučili topografické značky, grafické
značky požární ochrany a základy první pomoci.
Do roku 2019 jsme vstoupili aktivní přípravou na příchozí
sezónu, zejména pak na závody v požárním útoku Podřipské hasičské ligy, která byla naším hlavním bodem pro tento rok. Starší žáci se zúčastnili 6 ze 7 závodů podřipské hasičské ligy a ve své kategorii se umístili v celkovém pořadí
na krásném 5. místě. Zároveň se tým 26. 10. 2019 zúčastnil
vyhlášení Podřipské hasičské ligy, kde si za své výkony převzal ocenění. Tým mladších žáků se pro vyšší absenci bě-

4

hem letních prázdnin
zúčastnil jen dvou závodů a celkově se umístil na 10. místě. Mimo
Podřipskou ligu jsme
se zúčastnili i závodu
Boháček cup v Nových Dvorech a závodu
požární všestrannosti
v Lukavci, kde jsme se
nezapomenutelně zapsali do paměti, a to
ztrátou závodnice přímo na trati.

Abychom nezaháleli,
přihlásili
jsme
se
v ročníku 2019/2020 i do celostátní hry Plamen, která byla
nakonec kvůli pandemii zrušena.

Ještě před nucenou přestávkou 8 starších žákyň dne 4. 3.
2020 úspěšně splnilo zkoušku odbornosti – Preventista,
která se skládala z písemné i ústní části. Mladší žáky tato
zkouška čeká na konci roku.
V tomto roce jsme bohužel museli většinu plánovaných
akcí a výletů zrušit či přesunout až na příští rok, nejvíce se
však ale těšíme na závody v požárním útoku na domácím
hřišti a to 22. 8. 2020, kde se tyto závody pro mladší/starší
žáky budou konat poprvé.
Aktuálně máme registrovaných 22 mladých hasičů ve věku
od 6 do 17 let, kteří kroužek navštěvují jednou týdně, a to
ve středu starší žáci, ve čtvrtek mladší žáci.
Markéta Janušková, vedoucí kolektivu

ZŠ a MŠ Hoštka
Vážení občané, úvodem svého příspěvku se vrátím
k mimořádné situaci z jara tohoto roku k uzavření školy od
11. března. Je mojí povinností poděkovat všem pedagogům
a zaměstnancům školy za zvládnutí této situace, rodičům
a našim žákům za vstřícnost a snahu při realizaci distanční
výuky, žákům devátých tříd pogratulovat k úspěšnému
přijetí na střední školy.

I zápis do první třídy proběhl poprvé vzdálenou formou.
K plnění povinné školní docházky bylo přijato na školní
rok 2020/2021 37 žáků, což pro nás znamená otevření
dvou prvních tříd. V souvislosti se zvýšeným zájmem
o vzdělávání v naší škole bylo nutné se souhlasem
ministerstva školství navýšit kapacitu z 240 na 260 žáků
a připravit novou učebnu pro naše budoucí prvňáčky.
Dále škola v souvislosti s mimořádnou situací nově otevřela
během letních prázdnin na dva týdny hlídací skupiny
s cílem pomoci rodičům zabezpečit péči o děti.

Závěrem si dovolím vyslovit naději, že školní rok
2020/2021 a výuka včetně všech akcí a projektů proběhne
v „normálním“ režimu.
Mgr. Radovan Rieger, ředitel školy

centrum mája
Vážení spoluobčané a příznivci,

podpora školního,
předškolního
a neFormálního
vzdělávání v hoštce
Nestátní nezisková organizace Centrum D8 o.p.s., která
působí v Roudnici nad Labem, Kralupech nad Vltavou
a Litoměřicích, rozšiřuje svou působnost také do Hoštky,
a to díky spolupráci s Mateřským centrem Mája. Od září
2020 zde bude probíhat projekt v délce 29 měsíců „Podpora
školního, předškolního a neformálního vzdělávání
v Hoštce“, který má za cíl rozšířit nabídku aktivit pro děti
od dvou let a eliminovat školní neúspěchy dětí.

jsme velice vděčné, že se nám povedl
zrealizovat projekt „Podpora školního,
předškolního a neformálního vzdělávání v Hoštce“. Děkuji za spolupráci městu Hoštka, jmenovitě panu starostovi
Milanu Konfrštovi, za ZŠ a MŠ Hoštka panu řediteli Mgr. Radovanovi Riegerovi a mnohým
dalším. Největší díky za realizaci a úspěch projektu patří
Ivetě Fidlerové z Centra D8. Díky jejímu dvouletému snažení se od září můžete hlásit do nových aktivit, které jsou
zdarma.
Aktivity pro rodiče s dětmi (2 - 6 let):

Předškolní centrum – příprava na vstup do mateřské školky.
Určeno pro děti z Hoštky, Kochovic, Velešic a Malešova od
2 do 6 let. Bude zde probíhat podobný program jako ve
školce. V čase od 8 do 12 hodin se o děti budou starat tři
chůvy - Šárka Kalová, Lucie Kohoutková a Lída Ždychová.
Výtvarná dílna, Muzikohraní, Hravé cvičení, Příprava na
školku s rodiči
Kroužky pro děti z prvního stupně ZŠ (6 - 10 let):

Hudební kroužek, Enviromentální kroužek, Literárně
– dramatický kroužek, Sportovní kroužek, Taneční
kroužek, Zdravotní kroužek, Hasiči - Malešov
Doučování pro děti z prvního stupně ZŠ:

Je možnost využít této služby pro přípravu Vašeho dítěte
do školy. Jde o pravidelnou přípravu, po dohodě s lektorem
buď v Centru Mája, ve škole nebo u Vás doma.

Těšit se dále můžete na příměstské tábory, kariérového
poradce, odborného konzultanta pro rodiče a děti
předškolního věku.
Díky tomuto projektu zajistíme pro ZŠ Hoštka finanční
prostředky na školní asistenty v rozsahu 1,5 úvazku
a umožníme rozšířit nabídku volnočasových kroužků
a doučování. V Hoštce bude v prostorách MC Mája nově
fungovat tzv. „Předškolní centrum“ s kapacitou 10 dětí.
Tam budeme děti od dvou let připravovat na vstup do MŠ.
V rámci projektu budeme nabízet také doučování dětí,
volnočasové kroužky, letní programy pro děti, kariérové
poradenství a vzdělávací semináře pro rodiče. Všechny
uvedené aktivity a služby budou pro rodiče a jejich děti
ZDARMA.

Chceme tímto poděkovat vedení města a vedení ZŠ Hoštka
za velmi vstřícný přístup a aktivní spolupráci, díky níž
můžeme v Hoštce rozšířit nabídku aktivit pro děti, žáky
a jejich rodiče. Určitě musíme poděkovat také Šárce Kalové,
předsedkyni MC Mája, za dosavadní spolupráci a její elán.
Více aktuálních informací o Centru D8 o.p.s. a uvedeném
projektu naleznete na www.centrumd8.cz.
Iveta Fidlerová, zakladatelka Centra D8 o.p.s.

Všechny zmíněné služby jsou ZDARMA pro občany
Hoštky, Kochovic, Velešic a Malešova.
Bližší informace o aktivitách získáte na emailu
majahostka@email.cz nebo na dni otevřených dveří
17. 9. 2020 od 16 hodin u Centra Mája, kde Vám budou
představeni i všichni lektoři aktivit.
Od října patří pondělní večery v Centru Mája ženám:

5. 10. od 18 do 20 hodin „Ženský kruh“ malování s hennou
12. 10. od 18:30 do 21:30 a následně každé druhé pondělí
začínají lekce Mohendžodára pro ženy, lekce vede Lucie
Kubů
2. 11. od 18 do 20 hodin „Ženský kruh“ Luna Dance
14. 12. „Ženský kruh“ Intuitivní tanec

Na tyto večery se předem hlaste, počet míst je omezený.
Děkujeme za pochopení.
Na závěr bych ráda připomněla krásnou akci „Barevní
skřítci“, která se konala před prázdninami. Zúčastnilo se
neuvěřitelných 50 dětí v doprovodu rodičů a prarodičů.
Děti mohly ve Sportcentru Hoštka najít 6 barevných

5

proběhne intenzivnější výcvik.

V září již máme nový seminář Canicrossu - sportovní běh
se psem v tahu.
Říjen věnujeme ošetřování - 4.10. Pozitivní manipulace
se psem, 18. 10. První pomoc pro psa, k dispozici budou
makety psů, aby si mohl ošetření vyzkoušet i ten, kdo
psa nemá nebo není schopen udržet svého psího parťáka
v klidové pozici.
24. 10. proběhnou neoficiální agility závody, na které jste
srdečně zváni a naše cvičiště bude otevřeno i veřejnosti.

22. 11. připravujeme klubový závod, kde si členové a přátelé
mohou vyzkoušet, co vše za rok pejska naučili a na čem
naopak ještě musí zapracovat.
Barevní skřítci
skřítků, kteří pro ně měli připraveny úkoly. Po splnění
úkolu děti získaly barevnou křídu, a když nasbíraly všech
6 barev, nakreslily obrázek, za který si vysloužily odměnu.
Tímto všem účastníkům moc děkujeme! Velké poděkování
patří i městu Hoštka, hasičům z Malešova, Kateřině
Kocourkové a Vlastimilovi Nožičkovi za podporu. Za
organizaci všem členkám Mája a jejich dětem a Monice
Kosákové za malování na obličej.
Přeji nám všem pevné zdraví a krásný, pohodový a láskyplný
vstup do nového školního roku.

Za spolek Mája, Šárka Kalová

Základní kynologická
organizace Hoštka
Během karantény jsme nezaháleli a připravovali jsme nové
akce a žádost o podporu od společnosti Mondi v projektu
Patriot. Díky dotaci
se nám podařilo
zajistit další zajímavé
výcvikové pomůcky
v hodnotě 15000
Kč, které můžeme
použít i na akcích
pro děti a doufáme,
že časem i pro starší
občany, což byl
cíl schváleného projektu. Také jsme našli čas dotáhnout
informační letáček pro chovatele psů nejen v našem městě.
Obrázky malovali žáci naší MŠ a ZŠ.

V době pandemie bylo naše cvičiště uzavřené pro hromadné
akce, ale zájemci mohli navštívit naše prostory jednotlivě
a vyvětrat si hlavu. Chtěli jsme najít takto alespoň malou
možnost pomoci.
Plno akcí, tak jako všude, bylo zrušeno. Postupně se
snažíme je realizovat.

V červenci se podařil zajímavý seminář Noseworku, nového
kynologického sportu - práce s nosem, vyhledávání vzorků
pachů v terénu. Na začátku srpna se konal prodloužený
víkend agility soustředění. Konec prázdnin zakončíme
víkendovým výcvikem, kde utužíme nejen partu, ale hlavně
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Doufáme, že nám nic nezabrání zrealizovat i akci pro děti
Pes nanečisto. O termínu vás budeme informovat.
To vše probíhá při našem pravidelném výcviku poslušnosti
každou neděli v 9 a 18 hodin. Od září v 9 a 15 hodin
a lekcích agility, které také nabízíme.
Můžete nás sledovat na FC Kynologie Hoštka- ZKO 775

Vendula Bláhová , jednatelka ZKO

Mateřská škola
V měsíci březnu byla mateřská škola uzavřena z důvodu
pandemie Covid 19. Kolektiv MŠ zřídil společný email,
na němž mohli rodiče předškolních dětí čerpat náměty na
domácí vzdělávání svých dětí. Dveře mateřské školy se
otevřely koncem května, kdy školka fungovala v omezeném
provozu.
Během uzavření mateřské školy se zrealizovaly nové
botníky pro děti první a druhé třídy, proběhla též výmalba
tříd.
Kolektiv mateřské školy děkuje rodičům za spolupráci
a vstřícný přístup v době pandemie. Těšíme se na viděnou
v novém školním roce.
Mgr. Lucie Straková, vedoucí učitelka mateřské školy

Dětský den spolku
Hoštecké děti
Spolek Hoštecké děti připravil na sobotu 30. května první
veřejnou akci po pandemii koronaviru a to netradiční
Dětský den aneb Putování s veverkou Terkou. Start byl
v Kochovicích u lípy a lidé si mohli během dne (od 10
do 17 hodin) zvolit čas, kdy se akce zúčastní. Na startu
obdrželi papír s tajenkou, kterou doplňovali postupně
vždy po vyplnění úkolu, který byl na trase. Ta byla dva
a půl kilometru dlouhá a vedla převážně po vinicích, kde
se naskýtaly i překrásné výhledy do okolí. Úkoly byly jak
znalostní, tak na šikovnost a pohybovou zdatnost. Na cestu
se v průběhu dne vydalo 150 dětí se svým doprovodem. Po
návratu do cíle (ten byl totožný s místem startu) odevzdaly
vyluštěný kvíz a mohly si vybrat některou z mnoha odměn.

Všichni si akci velmi pochvalovali, počasí bylo nádherné
a tak jsou i pořadatelé spokojení. Velmi děkuji za přípravu
a organizaci akce paní Markétě Šváchové a paní Elišce
Fialové. Poděkování patří za finanční podporu i městu
Hoštka.
Irena Nádvorníková, předsedkyně spolku Hoštecké děti

a nové doplňky. Zde jsem často vídala paní Janu Šupovou
s partou lidí. Nyní jsou k nahlédnutí výsledky jejich práce
– nazdobené záhonky, skalky, zeleninová zahrada, broučí
domeček a mnoho dalšího. Prostě radost pohledět.

Tímto chci poděkovat všem zaměstnancům školy, kteří se
na tomto počinu podíleli. Vnímáme to i my lidé z venku.
Podívat se do školy a vše si prohlédnout můžete i vy všichni
!!! V pátek 25. září 2020 proběhne Den otevřených dveří
a zároveň oslavy 40 let výročí školy. Přijďte nahlédnout.
Irena Nádvorníková, předsedkyně spolku

Předání garáže a auta pro
hasiče
Den 11. 6 .2020 byl pro výjezdovou jednotku města Hoštka
jeden ze zásadních a zlomových okamžiků v novodobé
historii znovu obnovení jednotky. Toto sobotní odpoledne
jsme měli to štěstí a možnost oficiálně převzít z rukou
starosty města Hoštka Milana Konfršta nově vybudovanou
garáž pro naší hasičskou techniku a dopravní automobil
Ford Tranzit.

Jednotka města byla nastoupena k ceremoniálu, který
zahájil velitel jednotky Martin Lochman společně s naším
členem a moderátorem celé akce Josefem Veselým, poté
jsme slyšeli několik slov od pana starosty a také krajského
radního Miroslava Andrta.

Členové spolku HD

Všimli jste si ...

Když byla slavnostně přestřižena stuha panem starostou
a krajským radním, členové jednotky vytlačili z nově
předané garáže pořízený automobil a v tu chvíli přišel
na řadu další náš host Monsignore Jan Baxant, biskup
litoměřický, který pronesl velmi krásnou a příjemnou
řeč a posvětil jak techniku jednotky, garáž tak i členy
nastoupené jednotky.

Celé předání bylo zakončenou hasičskou modlitbou, kterou
přednesla děvčata s kroužku mladých hasičů.

Já bych tímto chtěla jménem celé jednotky města
a SDH Malešov, ještě jednou velmi poděkovat radním
i zastupitelům za podporu, díky níž jsme mohli tento den
zažít. V neposlední řadě děkujeme i Ústeckému kraji za
podporu, díky které město Hoštka mohlo pořídit právě
zmiňovaný automobil.
Po dobu koronavirové pandemie jsem jezdila a chodila
často okolo budov naší ZŠ a MŠ. S Velkým zájmem jsem
pozorovala změny a úpravy prostředí v okolí budov. Tím
chci pochválit zaměstnance školy
a školní jídelny za jejich nápady
a kreativitu. Zvelebeny byly vnitřní
i venkovní prostory, škola byla
uklizena, zčásti vymalována, vše
potřebné bylo opraveno, zrenovováno
a natřeno. Proběhl úklid a třídění
kabinetů. Ve vnějších prostorách školy
probíhaly zahradní úpravy, natíraly
se hrací prvky, ploty a zábradlí.
Školní zahrádka dostala nový kabát

Díky této podpoře máme velkou možnost lepšího udržování
majetku města v kondici, máme potřebné zázemí pro
„hladší“ a bezpečnější výjezdy a hlavně máme motivaci pro
budoucí generace a nové členy jednotky.

Milan Konfršt, Martin Lochman, Miroslav Andrt
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Já pevně doufám, že i přes to, že město Hoštka toto zázemí
stálo nemalé peníze, bude co nejméně potřeba v krizových
situacích, protože to vždy znamená, že někdo z našich
spoluobčanů je v nesnázích. Ještě jednou všem obrovské
DÍKY.
Jaroslava Lochmanová, starostka SDH Malešov a člen JPOV

Evidence psů a svozu
komunálního odpadu
Pokud u občanů města a obcí nastaly nebo nastanou do
nového roku nějaké změny v množství a četnosti svozu
komunálního odpadu nebo v počtu chovaných psů,
prosíme o jejich nahlášení do 30. 11. 2020 na radnici.
Další změny bude možné provádět až od měsíce března
2021.

Maškarní zábava na
Malešově
13. června 2020 se na Malešově konala již tradiční
"maškarní zábava pod širým nebem" letos ve stylu 70 a 80
let. Oproti minulému roku byla nečekaná dvojnásobná účast
a to 160 platících účastníků. Zahrál Vivasong Víti Vávry
a k občerstvení byly navíc klobásy na grilu a hamburgery.
V překvapení večera vystoupily "naše retro pionýrky"
s choreografií na
píseň
Poupata.
Všichni se dobře
bavili a těší se na
příští rok.
Jan Januška, Spolek
za rozvoj obce
Malešov

Blahopřejeme jubilantům
Tito naši spoluobčané
slaví v měsících září, říjen,
listopad a prosinec 2020 svá
významná životní jubilea:

Paní
Edita
Vaňková
z Hoštky 70 let, paní Zeňka
Foryová z Hoštky 80 let,
paní Marie Degenová
z Kochovic 75 let, paní
Jiřina Hrdličková z Hoštky 70 let, paní Miroslava Machová
z Hoštky 70 let, paní Miloslava Liebscherová z Kochovic 85
let, pan Jiří Fürst z Kochovic 86 let, paní Anna Šarayová
z Kochovic 85 let, pan Vladimír Fory z Hoštky 81 let,
paní Jaroslava Houšková z Kochovic 81 let, paní Milada
Deutschová z Hoštky 70 let, pan Jan Solnička z Hoštky 85
let, pan Walter Olbrich z Hoštky 88 let, paní Vlasta Abrtová
z Kochovic 80 let, paní Marie Chvátalová z Hoštky 90 let,
paní Jaroslava Lvová z Hoštky 84 let, pan Jiří Vorlíček
z Hoštky 70 let, paní Hana Bérová z Hoštky 70 let, pan Julius
Plančík z Kochovic 89 let, paní Irena Rendlová z Kochovic
84 let, pan Jiří Skokan z Hoštky 70 let, pan Jaroslav Legner
z Hoštky 70 let, paní Alena Adamová z Malešova 70 let,
paní Alena Malimánková z Kochovic 75 let, paní Hana
Tošovská z Velešic 70 let, paní Milena Nováková z Velešic
70 let, pan Josef Slanař z Hoštky 91 let, pan Josef Novák
z Kochovic 81 let, pan Jaroslav Hypš z Hoštky 75 let, paní
Jaroslava Jakubíková z Hoštky 70 let, paní Marie Balková
z Hoštky 75 let, pan Vilém Taschke z Hoštky 83 let, pan
Arnošt Svatoš z Hoštky 90 let.
Všem jubilantům a jubilantkám přejeme hlavně pevné
zdraví, hodně štěstí a ještě mnoho spokojených let.
Hana Baková, matrikářka

Kalendář akcí
12. 9.

Ukliďme Hoštku

17. 9.

Den otevřených dveří – Centrum Mája

19. 9.

Běh Hoštkou

19. 9.

Letní hoštecké slavnosti

14. 10.

Sváťovo divadlo – sál Radnice

16. 10.

Lampionový průvod Velešice

20. 10. Odpoledne s harmonikou – Sportcentrum
30.11.

Rozsvícení vánočního stromu - náměstí

23. 10. Strašidelná stezka
29.11. - 1. 12 Zimní burza - sál Radnice
5. 12.

Mikulášská nadílka – sál Radnice

16. 12. Společenské odpoledne – sál Radnice
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