Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo
města
Hoštky
zasedalo dne 21. 12. 2020 a jedním
z důležitých bodů programu bylo
schválení rozpočtu na rok 2021.
Vývoj české ekonomiky silně
ovlivňuje pandemie COVID-19
a související mimořádná opatření
vlády, kdy byla v několika krocích uzavírána celá
společnost a omezováno podnikání především
v obchodu a službách. V této souvislosti sněmovna
odsouhlasila daňové balíčky a úlevy, které budou mít
přímý dopad do daňového příjmu státu a tím také do
daňových příjmů měst a obcí z rozpočtového určení
daní. Předpokládaný propad byl v úrovni 10% ještě
před přijetím posledního balíčku se zrušením super
hrubé mzdy a snížení daně na poplatníka, což může
dělat ztrátu v daňových příjmech dalších 10%. Při
tvorbě rozpočtu na rok 2021 jsme počítali s nižšími
příjmy ze sdílených daní o 10,5%, což v našem případě
dělá propad téměř 3 miliony Kč. Daňové příjmy jsou
plánovány ve výši 26,42 mil. Kč. Nedaňové a kapitálové
příjmy a investiční dotace včetně dotací od ústeckého
kraje tvoří dalších plánovaných 10,2 mil. Kč a celkové
příjmy jsou plánovány v úrovni 36,615 mil. Kč. To
znamená, že celkové příjmy jsou plánovány o téměř
6,5 mil. Kč nižší oproti roku 2020.
Ve výdajích jsou plánovány běžné výdaje 30,69 mil. Kč
s úsporou 2,425 mil. Kč oproti minulému roku. Rada
města vycházela při přípravě rozpočtu ze zkušeností
minulých let a všechna odvětví výdajového rozpočtu
jsou naplňována rovnoměrně. Najdou se zde finance
na opravy a údržbu místních částí Hoštky, sběr a svoz
komunálních odpadů, na činnost a zabezpečení provozu
místní správy, finanční prostředky na přímé dotace pro
základní a mateřskou školu, všechna občanská sdružení
pracující ku prospěchu našich obcí a občanů včetně dětí
a mládeže, program rozvoje sportu, instituce zajišťující
potřeby občanů a seniorů a v neposlední řadě také na
obnovu fasád domů přispívajících ke zlepšení vzhledu
našich místních částí, údržbu a dosazování zeleně. Dva
miliony Kč je alokováno na zahájení oprav pěti můstků
přes potok Obrtku.
V kapitálových (investičních) výdajích ve výši
19,63 mil. Kč jsou finanční prostředky na investice
do komunikací a chodníků, rozšiřování dešťové
i splaškové kanalizace, opatření pro zadržování vody

v krajině, do zařízení podporujících sportovní vyžití
a relaxaci dětí i dospělých, na dalších stání pro nádoby
na tříděný odpad. V návaznosti na vyhotovenou
územní studii zástavby rodinných domů v Kochovicích
proběhlo jednání se všemi dotčenými orgány a správci
inženýrských sítí pro realizaci zasíťování lokality nad
Ježkovým mlýnem, kde již máme se spoluinvestorem
zaplacenou částku na rezervaci elektrického příkonu.
Zde plánujeme investovat v letošním roce 5 mil. Kč.
Dále budeme vypisovat výběrová řízení na projekt
odkanalizování Malešova, Velešic a stavbu nafukovací
haly. I přes složitou situaci s COVID-19, jarní
a podzimní vlnu pandemie, uzamčení společnosti,
obchodu a služeb a následujících problémů v některých
odvětvích průmyslu je v ČR nízká nezaměstnanost,
což má stále za následek nedostatek projektantů
a realizačních fi rem, které mají lukrativní zakázky
v průmyslové sféře a o výběrová řízení o nejnižší
cenu ve veřejné správě nejeví zájem. Celkové
výdaje jsou plánovány v úrovni 50,32 mil. Kč.
To znamená, že letošní rozpočet je plánován
se schodkem 13,705 mil. Kč. Schodek bude
fi nancován z fi nanční rezervy města, kdy na účtech
města bylo k 31. 12. 2019 celkem 22,6 mil. Kč.
Finanční schodek se může zdát příliš velký, ale za
posledních šest let bylo z výše uvedených důvodů
průměrné plnění kapitálových výdajů v úrovni 63%
a v loňském roce jsme ušetřili téměř 4 mil. Kč ve
výdajové části rozpočtu. V letošním investičním
rozpočtu je celá řada neznámých, a pokud bychom jej
splnili na 65%, tak bychom utratili o 4,8 mil. Kč méně,
než je rozpočtováno. 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 v závislosti na momentální situaci, komplikacích
úřednických nadřízených orgánů, podmínkách
a dosažitelnosti dodavatelských společností. Rozpočet
města plánujeme již sedmý rok schodkový, ale i přes
značné investice do komunikací, bytového fondu,
zvelebování města a místních částí, zájmových spolků
(garáže hasiči a nové fotbalové hřiště) a při míře plnění
rozpočtu se vedení města podařilo navýšit finanční
rezervy města od roku 2015 o 10 milionů Kč. Finanční
situace města je ve velmi dobré kondici a rada města
dokáže pružně reagovat na vývoj financí města.
K rozpočtu proběhla mezi zastupiteli diskuze
v délce cca 40 minut. Rozpočet v základním členění
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s uvedenými závaznými ukazateli byl zastupiteli
schválen v navrženém znění. Rozpočet je zveřejněn na
webu města.
Milan Konfršt, starosta města

kulturní komise města
hoštky

vinice, okolo rybníka i potoka. Nasbíráno bylo mnoho
pytlů nepořádku. Je neuvěřitelné, co vše někteří naši
spoluobčané vyhodí v přírodě.
Sobota 19. září se nesla v duchu Hošteckých slavností.
Dopoledne proběhl 3. ročník Běhu Hoštkou, který
měl hojnou účast závodníků a pořadatelům se opravdu
vyvedl. Od 14 hodin si lidé mohli v prostoru mezi

Loňský rok byl nejen pro kulturu velmi složitý. My
vám zde přiblížíme několik aktivit, které proběhly
v průběhu podzimu a prosince 2020.
Dne 10. září jsem se jako předsedkyně kulturní
komise a radní našeho města zúčastnila spolu s naším
starostou Milanem Konfrštem společenského setkání
nazvaného „Setkání v zahradě“. Tuto akci uspořádal
Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích jako příležitost
Běh Hoštkou

Hospic- setkání v zahradě

poděkovat dárcům a přispěvovatelům tohoto zařízení.
Město Hoštka pravidelně každoročně přispívá finanční
částkou z rozpočtu města. V posledních letech se
jedná o částku 30 000,- kč. Akce se zúčastnilo mnoho
zajímavých lidí. Úvodní slovo přednesla ředitelka
Hospice sv. Štěpána p. Monika Marková. Počasí se ten
den vydařilo, nálada byla výborná a všechny během
odpoledne bavila i příjemná hudba.
V sobotu 12. září proběhl v Hoštce 2. ročník
celorepublikové akce „Ukliďme Česko“, ráno v 9 hodin
se před radnicí sešli účastníci - tentokrát v počtu 21
osob a pustili se do úklidu okolo města - vyčištěna
byla od nepořádku cesta z Hoštky do Mastířovic, na

Ukliďme Česko
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fotbalovým hřištěm a tenisovými kurty užívat bohatý
program, který se nesl v duchu gladiátorů. Celé
odpoledne byl k vidění gladiátorský tábor, děti si mohly
užít gladiátorské hry a měly možnost si vyzkoušet
i výuku v gladiátorské škole. Na pódiu všechny bavila
dobová kapele Querkus. Divadlo Dokola připravilo pro
děti loutkovou pohádku. Během odpoledne proběhly
2 bitvy velkých gladiátorů a na večer byla nachystána se
svojí muzikou kapela Claymore. Po ní proběhla ohnivá
šou a od 22 hodin do 2 hodin do rána si mohli lidé
zatancovat při venkovní taneční zábavě se skupinou
Garance. Jsme rádi, že jsme tuto akci stihli uspořádat
těsně před novými podzimními koronavirovými
opatřeními. Původní termín slavností byl naplánován
již na 6. června, ale toto datum muselo být kvůli
pandemii zrušeno a tak nám to teď vyšlo jen tak tak.
Počasí nám přálo a všichni, kdo jsme se zúčastnili, tak
jsme se skvěle bavili.
V pondělí 30. listopadu jsme
na hošteckém náměstí rozsvítili vánoční strom. Letos
bohužel bez doprovodného
programu.
13. prosince – třetí adventní neděli nám zpestřilo
vánoční muzicírování Podřipského orchestru. Hrálo se
tentokrát ve všech místních
částech - Malešov, Velešice,
Kochovice i Hoštka. Všude
panovala příjemná adventní atmosféra a posluchači se naladili na vánoční notu.
Bohužel víc akcí se nám, díky současné situaci,
uskutečnit nepodařilo. Mnoho akcí bylo plánovaných
a následně musely být zrušeny. Tak si přejme, ať se zase
můžeme vídat v dobrých časech.
Těším se na vás a všem přeji hlavně hodně zdraví !!!
Irena Nádvorníková - předsedkyně kulturní komise

Letní hoštecké slavnosti

Vánoční muzicírování

Nov ý zákon o odpadech a
ceny za svoz komunálních
odpadů pro rok 2021.
Produkce odpadů a jejich likvidace nebo lépe řečeno
neschopnost jejich likvidace, recyklace či spalování
je již celou řadu let velice vážným celosvětovým
ekologickým problémem. Dnes se lidská populace
doslova topí v odpadcích všeho druhu, kdy příroda,
řeky a moře jsou znečištěny obrovským množstvím
odpadu. I přes to, že se dnes vyrábí velké množství
nápojů v PET lahvích a plastové obaly se běžně
používají, nemají doposud některé státy mimo střední
a západní Evropu zavedeny systémy pro likvidaci
odpadů a vše končí kdesi v lese, v řece, v přírodě. Na
tuto neutěšenou situaci reagovala Evropská unie a její
jednotlivé státy přijetím nové odpadové legislativy.
V ČR nový zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2021
a dotýká se celkem šesti souvisejících zákonů, tzn.
přijetí nových zákonů, novelizace zákona o místních
poplatcích nebo také zákona o zadávání veřejných
zakázek. Nový zákon namísto dosavadních
třech možných režimů likvidace odpadů ukládá
zpoplatnění občanů a vlastníků nemovitostí
v souvislosti s komunálním odpadem pouze ve
dvou režimech. Oba jsou nyní včleněné do zákona
o místních poplatcích. Město musí vypracovat Obecně
závaznou vyhláškou, kde stanoví výši poplatku na
litr objemu nádoby a počet členů domácnosti s tím,
že náš dosavadní systém odstraňování komunálních
odpadů od fyzických osob na základě smlouvy dle
§ 17 odst. 6 již zrušeného zákona o odpadech nebude
možné aplikovat. Nová odpadová legislativa však
obsahuje přechodná ustanovení, díky kterým je ještě
v roce 2021 možné postupovat dle dosavadních
pravidel a vybírat poplatky dle dnes již zrušené právní
úpravy. Přejít na nový systém tak bude zapotřebí
v průběhu roku 2021 tak, aby nové poplatkové vyhlášky
nabyly účinnosti nejpozději 1. ledna 2022.
Česká republika má omezené možnosti skládkování
a na skládky by mělo přijít pouze to, co se již nedá
vytřídit a zpětně zpracovat. Poslanecká sněmovna
ČR schválila nový zákon o odpadech v prosinci 2020.
Loňská cena za likvidaci směsného komunálního
odpadu na skládce vč. DPH byla 1.046,50 Kč/t. Nový
zákon stanovuje množství odpadu ukládaného na
skládku 200 kg na občana a rok 2021 za základní
cenu skládkovného. Základní cena na skládce se od
letošního roku zvyšuje o 12,7% na 1.179,-Kč/t.
Skládkování množství přesahující 200 kg je
zpoplatněno cenou vyšší o 41,4% což je 1.479,Kč/t. Počítá se součet toho, co se ukládá na
skládku a tím je směsný komunální odpad (SKO)
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z domácností a objemný odpad. U objemného
vývoz tříděných odpadů se zvýšily z důvodu umístění
odpadu se zvýšilo skládkovné do 200 kg na osobu
dalších nádob na plasty a papír a také z důvodu
z 1.232,- Kč/t o 7,3% na 1.321,- Kč/t a o 31,6% při
častějších vývozů. Tyto náklady můžeme zmírnit také
překročení stanoveného množství 200 kg.
tím, že budeme do nádob vkládat zploštělé PET lahve
a rozložené papírové a lepenkové krabice což nám
V roce 2019 vyprodukovala Hoštka 231 kg na občana
umožní lepší využití sběrných nádob. A k tomu může
a v roce 2020 to však bylo 247 kg na občana. Podle
přispět každý z nás. Ještě bych chtěl apelovat na všechny
údajů svozové společnosti byl zaznamenán mírný náobčany, aby do nádob na tříděný odpad odkládali
růst SKO o 2%, ale nárůst objemného odpadu o 22%.
pouze to, co do nich skutečně patří a nevhazovali tam
Oproti tomu zaplatilo město Hoštka v roce 2020 za
odpad směsný. Hoštka má velkou výhodu, protože má
likvidaci odpadů 2 614 tis. Kč, což je o 628 tis. Kč
k dispozici mimo stanovišť na tříděný odpad také sběrný
(o 31,6 %) více než v roce 2019. Celkové příjmy
dvůr odpadů, kde se dají bezplatně odevzdat veškeré
z odpadů roku 2020 byly 1 297 tis. Kč. Vybrané
složky odpadů, mimo těch, které patří do nádoby na již
poplatky za likvidaci odpadů od občanů uhradily necenepoužitelný směsný odpad z domácnosti.
lých 30 % a odměny za třídění dalších 19 % z celkových
nákladů. Na základě těchto výsledků a oznámeného
Část nákladů tvoří náklady na likvidaci biologicky
zvýšení cen rozhodla Rada města o zvýšení poplatků
rozložitelných komunálních odpadů (BRKO). Město
za svoz směsného komunálního odpadu pro rok 2021
se snaží předcházet vzniku těchto odpadů, a proto
o 10,8%, což v konečném důsledku zvýší podíl občapožádalo o již druhou dotaci na pořízení zahradních
nů na příjmové stránce rozpočtu o 82 tis. Kč. Z dikce
kompostérů, kdy bude pořízeno a rozdáno dalších 210
zákona vyplývá, že letošní limit pro ukládání odpadu
kompostérů. Zde musím poděkovat občanům, kteří si
na skládku, tj. 200 kg se bude každý rok snižovat o 10
zažádali a zdarma získali jeden nebo dva kompostéry
kg až na konečných 120 kg na občana a rok a současz první dotace na 220 kompostérů a BRKO likvidují
ně se bude základní poplatek za skládkování odpadů
na svých pozemcích a vzniklý kompost dále využívají.
zvyšovat z dnešních 1.179,-Kč/t až na 2.530,- Kč/t do
Pomáhají tak šetřit náklady města na tuto likvidaci.
roku 2030. Cena za ukládání nadlimitního množPro snížení nákladů na likvidaci BRKO jsme navázali
ství odpadů bude stoupat až na 2.830,- Kč/t. Nárůst
spolupráci s kompostárnou v Mošnici a ještě tak ušetřili
nákladů můžeme zmírnit tím, že budeme ještě lépe
50 % nákladů na dopravu.
třídit jak SKO z domácností, tak i to co odkládáme do
Na prosincové členské schůzi spol. SONO
odpadu objemného.
provozujících skládku jsme diskutovali společně se
Vedení města je přesvědčeno, že náš systém, který
svozovou společností zavedení systému vážení odpadů
nás zákon nutí zrušit, motivuje domácnosti k třídění
vyprodukovaných obcemi na základě údajů vážení
odpadů. Domácnost si může sama určit velikost
jednotlivých nádob. K tomuto kroku nás motivuje
nádoby a četnost vývozů, a pokud dobře třídí, tak si
přijatý zákon, který stanový limity pro ukládání na
může dovolit menší nádobu s méně četnými vývozy.
skládku s přesností na desítky kilogramů a také to, že
Dnes již 91 % domácností používá nádobu o objemu
obce budou platit odpad, který skutečně vyprodukují.
110 litů a zbývajících 9 % nádobu 240 litrů, viz.
Svozová společnost dnes využívá tzv. poměrný systém,
Tabulka č. 1. Pro seniory a držitele průkazu ZTP
kdy množství odpadu je určováno poměrně na základě
nebo ZTP/P platí pravidlo, že osoba starší 65 let nebo
svozu dvou nebo tří obcí. Při vážení budeme v první
osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
fázi pracovat s celkovými čísly za město a následně
a je samostatně žijící v domácnosti se může dohodnout
budeme analyzovat data jednotlivých svozů. Systémy
s další takovou osobou a mohou mít na základě oznámení
vážení již u některých svozových společností fungují.
městskému úřadu a smlouvy společně sdílenou nádobu
na komunální odpad. V prodeji budou i nadále pytle
Tabulka č. 1 Ceny za svoz SKO pro rok 2021
na odpad a lístky pro mimořádné vývozy nádob.
Hoštka
Hoštka
Počet Počet
O velice dobré úrovni třídění v našich obcích
2020
2021
svozů nádob Za rok Kč
Nádoba 110 l
Prům.zvýš. 10,8 %
91%
svědčí již podruhé získané druhé místo v krajské
svoz
1
x
14
dní
59
Kč
65
Kč
26
239
1 690 Kč
soutěži „O skleněnou popelnici“. Dobrá úroveň
svoz
kombinovaný
1
57
Kč
63
Kč
41
11
2 583 Kč
třídění nám umožňuje udržet stále příznivé
svoz kombinovaný 2
55 Kč
61 Kč
33
7
2 013 Kč
poplatky za likvidaci SKO. Vedení města tímto
svoz 1 x měsíčně
53 Kč
59 Kč
13
261
767 Kč
děkuje všem občanům, kteří poctivě třídí odpady.
9%
Nádoba 240 l
V nádobách připravených k vývozu je však vidět,
svoz 1 x 14 dní
125 Kč
139 Kč
26
34
3 614 Kč
že některé domácnosti s tříděním ještě nezačaly
svoz 1 x měsíčně
115 Kč
128 Kč
13
14
1 664 Kč
anebo třídí jen některé složky odpadů. Pouze
svoz kombinovaný 1
120 Kč
133 Kč
41
1
5 453 Kč
Jednorázový lístek
70 Kč
78 Kč
připomínám, že třídění odpadů nám všem
Odpadní pytel
65 Kč
72 Kč
ukládá zákon o odpadech. Také náklady na
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Jedná se o systémy dynamického vážení nádob na
svozovém autě, kdy každá nádoba na odpad má svůj
čip a váha obsahu nádoby je automaticky zapisována
do systému vážení. Zavedení systému vážení nás bude
stát ještě blíže nespecifikované náklady, ale pevně
věříme, že do budoucna budeme mít data pro analýzu
a optimální nastavení systému sběru a likvidace
komunálních odpadů a tento systém nám pomůže
zmírnit dopady již zmíněného zákona o odpadech do
rozpočtu města a našich občanů. O dalších krocích
v záležitosti odpadů budeme občany a čtenáře
informovat v průběhu letošního roku, kdy budeme
vytvářet novou obecně závaznou vyhlášku a koncipovat
nový systém odpadového hospodářství.

fotbalového hřiště včetně drenáží, závlahy, záložního
zdroje vody, oplocení, kamerového systému a tréninkové
plochy s oplocením za částku přesahující 6 mil. Kč. Do
údržby a zateplení bytových domů jsme investovali
4,3 mil. Kč a 1 mil. Kč do zateplení domu s pečovatelskou
službou. Mimo jiné jsme zrekonstruovali městskou
knihovnu, provedli celou řadu opatření pro zadržení vody
v krajině a zvelebení města a místních částí. Na konci
roku 2020 máme na účtech města finanční rezervu ve výši
22,6 mil. Kč.
Milan Konfršt, starosta města

Základní škola
Vážení občané,

Hodnocení rozpočtu
za rok 2020
V roce 2020 se na ekonomickém vývoji České republiky
a dalších států Evropy odrazila celosvětová 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. Tato
neutěšená situace se přehoupla i do roku 2021.

Hlavní příjmy měst a obcí jsou přímo propojeny
s ekonomickou situací celé země. Skutečný propad příjmů
v roce 2020 nebyl v našem případě tak velký, jak se původně
předpokládalo. K tomuto výsledku přispělo pozitivně
rozhodnutí vlády, že státní rozpočet přispěje každé
obci částkou 1250 korun na obyvatele na krytí výpadků
sdílených daní, což pro Hoštku znamenalo příjem 2.188
tis. Kč. I přes toto opatření byly však daňové příjmy nižší o
5,1 % (1,5 mil. Kč) a celkové příjmy tak byly nižší o 5,8 %.

probíhající školní rok je samozřejmě poznamenán
pandemií Covid 19, která zásadně ovlivňuje výchovněvzdělávací proces v naší škole.

V září jsme přivítali do dvou prvních tříd 36 prvňáčků
a celkově 250 žáků, kteří se vzdělávají ve dvanácti třídách
prvního a druhého stupně.
Škola se v průběhu září pečlivě připravila na možnou
distanční výuku - bylo zakoupeno 15 notebooků
pro pedagogy, připraveno 15 tabletů a 17 notebooků
k zapůjčení našim žákům. Pedagogové i žáci páté až deváté
třídy byli proškoleni ve využívání aplikace Microsoft
Teams, prostřednictvím které se realizuje distanční výuka,
která probíhá do dnešního dne.

I přes důkladnou přípravu klade distanční forma vzdělávání
značné nároky na všechny účastníky - pedagogy, žáky
i rodiče.

Rozpočet na rok 2020 byl plánován jako mírně schodkový
se schodkem necelých 2,5 mil. Kč. Běžné výdaje jsme
splnili na 82 % a uspořili tak více než 6 mil. Kč. Kapitálové
(investiční) výdaje jsme splnili na 78 % a uspořili 3 mil.
Kč a po započtení ztráty na straně příjmů jsme zvýšili
finanční rezervu města o téměř 4 mil. Kč. Přitom jsme
plně z rozpočtu města provedli celkovou rekonstrukci
Hodnocení rozpočtu 1-12/2020
SOUHRN
Text

Tabulka č. 1
Rozpočet

Změna
č.1

Změna
č. 2
33 000

Daňové příjmy
28 400 000
Nedaňové příjmy
6 719 000
Kapitálové příjmy
2 080 000
Přijaté transfery
5 851 000
50 000
-25 400
Příjmy celkem
42 790 000
50 000
7 600
Běžné výdaje
32 141 000 1 400 000 481 000
Kapitálové výdaje
13 259 000 650 000
Výdaje celkem
45 140 000 2 050 000 481 000
Stav finančních prostředků ke dni 31.12.2020 - 22 591 348,47 Kč

Změna
č. 3

Změna
č. 4

120 000
720 000
2 198 750
3 038 750
450 000

230 030

450 000

58 153
288 183
352183
49000
401 183

Rozpočet
po změnách
28 433 000
7 069 030
2 800 000
8 132 503
46 174 533
34 824 183
13 958 000
48 522 183

Skutečnost
v Kč
26 970 880
6 268 616
2 897 531
7 361 829
43 498 856
28 524 865
10 955 932
39 480 798

Plnění
v%
94,86%
88,68%
103,48%
90,52%
94,21%
81,91%
78,49%
81,37%
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Provoz školní jídelny nebyl v tomto školním roce přerušen
a obědy jsou zajišťovány pravidelně pro děti v mateřské
škole a žáky prvních a druhých ročníků.

V důsledku pandemie musely být zrušeny tradiční akce,
které probíhají každoročně – den otevřených dveří, vánoční
jarmark, školní akademie, lyžařský výcvik a školní ples.
Závěrem si dovoluji vyslovit naději, že s blížícím se jarem
začne probíhat normální výuka ve všech třídách.
Děkujeme všem rodičům za spolupráci při realizaci
distančního vzdělávání a žákům za jejich snahu.

Mgr. Radovan Rieger, ředitel ZŠ a MŠ Hoštka

Dárci krve
V pátek 26. listopadu proběhlo v obřadní síni města Štětí
další, již tradiční poděkování dárcům krve. Zlatou medaili
za 40 odběrů krve obdržel náš kochovický spoluobčan pan
Jiří Novák. Ve čtvrtek 17. prosince jsme na hoštecké radnici
uvítali pana doktora Bohuslava Plachého, dárce krve, který
nejcenější tekutinu daroval již 120x a byl oceněn Zlatým
křížem druhého stupně. Všem dárcům patří velký dík
a respekt !!! Děkujeme !!!
Irena Nádvorníková - předsedkyně kulturní komise

Hasiči
Dovolte mi, abych za SDH Hoštka Malešov a JPO V
v krátkosti shrnula uplynulý rok 2020. Jelikož na jaře do
životů nás všech zasáhl Covid i my jako hasiči jsme byli
nuceni omezit aktivity dle nařízení vlády.
Po zrušení všech společenských akcí jsme mohli pokračovat
alespoň ve sportovní činnosti našich mladých hasičů.

Děti se druhým rokem zúčastnily série závodů Podřipské
hasičské ligy (dále PHL) a to v kategoriích mladších
a starších žáků.
Celkem děti za celý rok dopadly velmi dobře a to starší
žáci A na celkovém 6. místě, starší žáci B na celkovém
11. místě a mladší žáci byli celkově na místě 8.

Také ženy z SDH v roce 2020 prošly celým pohárem
PHL a to za soutěžní družstvo SDH Štětí. Ženy v obou
kategoriích (TOP a ŘÍP) skončily na 5. místě.
V lednu jsme stihli uspořádat VVH SDH tak jak nám
nařizují stanovy.

I tento úkol jsme díky sponzorům a městu Hoštka dotáhli
do konce a před Silvestrem jsme mohli našim dětem přivézt
úplně novou mašinu, která jim, jak doufáme, v sezóně
2021 dopomůže k vysněným výsledkům na soutěžích
PHL. Tímto bych chtěla všem zúčastněným, ale hlavně
sponzorům a městu Hoštka jménem dětí poděkovat za
obrovskou pomoc a splnění snu našich mladých hasičů.

V srpnu jsme na „hasičském“ hřišti na Malešově pořádali
závody v požárním útoku v rámci zmiňované PHL
a soutěž o pohár starosty města Hoštka.

Jednotka města v loňském roce také nezahálela. Kromě své
povinnosti ohledně údržby techniky, pomáhala při výdeji
dezinfekce pro občany města Hoštka a ve spolupráci s SD
Vrbice rozdala ochranné štíty a roušky, které šily členky
SDH celé jaro.
Městu jednotka pomohla také při zalévání městské
zeleně, doplňování vody v obecních studnách a vyjela
k 8 událostem na žádost operačního střediska.
Na podzim jsme také zajišťovali dozor na slavnostech
města Hoštka.
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Nová stříkačka pro požární sport

Měsíc leden začal v mateřské školce vesele. Děti se radovaly
ze sněhu a užívaly si sněhové radovánky.

Před školkou postavily sněhuláky, nezapomněly ani na
ptáčky, kterým vyrobily krmítka.

Pro rok 2021 máme své plány a já pevně doufám, že
velkou část z nich nám daná situace dovolí uskutečnit
a naše životy se pomalu začnou vracet do „normálu“.

Na brzkou shledanou.

Za mateřskou školu děkujeme rodičům za spolupráci
a vstřícnost v této době.

Všem Vám v roce 2021 přeji hlavně zdraví a pevné nervy
v této nelehké situaci. I nadále platí, že pokud byste
potřebovali jakkoliv pomoci a bude to v silách nás hasičů,
kontaktujte nás přímo nebo přes městský úřad.

Akce mateřské školy jsou prozatím pozastaveny, děti si
však užívají s kamarády, pozvolnými krůčky se učí novým
věcem.

Jaroslava Lochmanová, starosta SDH Hoštka Malešov

Mgr. Lucie Straková, vedoucí MŠ Hoštka

Školní družina
Vážení rodiče,

uplynulý rok byl pro všechny velmi náročný. Námi
připravené akce v rámci družin jsme byly nucené mnohokrát
upravovat, avšak věřím, že v takto nelehkých podmínkách
se nám povedlo plnit. Každá paní vychovatelka v rámci
své družiny plní svůj tématický plán a snaží se vhodným
způsobem přizpůsobit činnosti věku, momentálním
podmínkám a náladám dětí.
Nový rok nám bohužel nezačal podle našich představ
a jsme nuceni z týdne na týden (občas doslova ze dne na
den) přeorganizovávat chod družin.
Pokud nám to situace dovolí, vrátíme se opět k oblíbeným
celodružinovým akcím.

Přeji Vám mnoho úspěchů v novém roce a pro děti si
z celého srdce přeji "normální"chod škol.
Lenka Hujslová, vedoucí vychovatelka, ŠD Hoštka

MUDr. Bohuslav Plachý - 120 odběrů

Mateřská škola

Školka je v běžném provozu, je však nutné přijímat do
školky zdravé děti, aby se předešlo šíření onemocnění
Covid a dalším infekčním onemocněním. Úsměv na tváři
si nenecháme zkazit, tak jsme uspořádali zimní olympiádu,
konečně na sněhu. Děti byly odměněny diplomem
a medailí.

V červenci jsme oficiálně od města Hoštka převzali garáž
pro hasičskou techniku viz článek v předešlém zpravodaji.

Bohužel na základě druhé vlny Covidu a nařízeních vlády
jsme na podzim museli opět přerušit zbytek plánovaných
aktivit.

Mgr. Jiří Novák – 40 odběrů

Po domluvě členů SDH i JPO V jsme se na podzim také
vrhli na další nelehký úkol a to sehnat peníze od sponzorů
na pořízení nové požární stříkačky pro závodní účely
mladých hasičů.

Blahopřejeme
V těchto měsících slaví svá významná jubilea tito naši
spoluobčané. V lednu to byli – pan Jaroslav Balek
z Kochovic 75 let, pan Jiří Novák z Kochovic 70 let, paní
Jarmila Ečerová z Hoštky 80 let, paní Anna Kozmová
z Kochovic 87 let, paní Božena Rousová z Kochovic 83 let,
pan Josef Stejskal z Kochovic 96 let, pan Jaromír Nechuta
z Hoštky 80 let, paní Johanka Kočárová z Kochovic 80 let,
paní Jitka Taschkeová z Hoštky 80 let. V únoru oslaví paní
Hana Pšeničková z Hoštky 70 let, pan Vladimír Karnoš
z Hoštky 83 let, paní Věra Pavlovcová z Kochovic 80 let,
paní Anna Vítová z Hoštky 75 let, paní Ludmila Zemanová
z Hoštky 81 let. V březnu pan Karel Vojtěchovský
z Hoštky 81 let, pan Vlastimil Novák z Kochovic 70 let,
pan Josef Taraba z Malešova 70 let, pan Miloslav Vávra
z Kochovic 82 let, paní Jana Balaštíková z Kochovic 70 let,
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paní Antonie Hřebenová z Malešova 70 let, paní Vlasta
Opočenská z Kochovic 80 let. Duben je narozeninovým
měsícem pro tyto naše spoluobčany – paní Hana Svatošová
z Hoštky 85 let, pan Jiří Herbrich z Hoštky 75 let, paní
Milena Solničková z Hoštky 83 let, paní Alena Fürstová
z Kochovic 83 let, pan Ivo Perna z Hoštky 70 let, paní
Jaroslava Koulová z Hoštky 85 let, pan Jiří Sluka z Hoštky
87 let, pan Rudolf Neumann z Hoštky 85 let, pan Jaroslav
Pirunčík z Hoštky 70 let.
Všem jubilantům a jubilantkám přejeme hlavně pevné
zdraví, hodně štěstí a mnoho dalších spokojených let.

Hana Baková, matrikářka

závlahu. Počasí nám sice moc nepřálo, ale nakonec se
podařilo drenáž položit, osadit závlahu s 16 postřikovači.
Pokračovalo se navezením písku a zeminy a srovnání
terénu pomocí Graderu s křížovým laserem. Konečně jsme
se dočkali osetí plochy 300 kilogramy fotbalové travní
směsi a 200 kilogramy startovacího hnojiva, zapískování
a osazení hřiště brankami. Poté se závlaha připojila
k řídící jednotce k 25 kubíkové nádrži. Začalo se zalévat
a po měsíci a půl třikrát v týdnu sekat. Kolem celého areálu
se udělalo 3D oplocení a nainstaloval kamerový systém.
Dále byl do systému závlahy zapojen záložní zdroj vody
z vrtu u tréninkové plochy.

Díky rekonstrukci jsme jarní část sezóny započali hrát na
hřišti ve Vrbici. Té patří poděkování za pronájem kabin a
poskytnutí zázemí. Díky COVID 19 se sezóna nedohrála.
V sobotu 19. 9. 2020 se konaly Hoštecké slavnosti a od
rána jsme hostili již třetí ročník Běhu Hoštkou. Počasí
nám přálo a my si tento den velmi užili. Po Hošteckých
oslavách jsme se k práci vrátili a začali jsme realizovat
tréninkovou plochu, záchytné sítě a čtyři stožáry s dvanácti
světly pro podzimní trénování.
Náš klub má šest týmů - mladší a starší přípravku, starší
žáky, dorost, chlapy a tým staré gardy.

TJ Sokol Hoštka z.s. –
ohlédnutí za rokem 2020
Vážení spoluobčané dovolte mi malé ohlédnutí za
uplynulým rokem v našem klubu. V první řadě bych chtěl
poděkovat vedení města Hoštka za financování projektu
rekonstrukce fotbalového hřiště. Jak jste si již mohli
všimnout, tak z počátku jara 2020 firma Trávníkářství
Robert Janek z Blšan započala s rekonstrukcí fotbalové
plochy a tréninkového hřiště. Celá rekonstrukce spočívala
ve stržení drnu poté vybagrování zeminy a započali
výkopové práce na celoplošnou drenáž a na automatickou

Velké poděkování patří všem sponzorům, kteří náš klub
podporují. Rád bych poděkoval našemu předsedovi Ing.
Josefu Šenfeldovi za dlouholetou práci v klubu, také
Milanu Hunkovi. Díky firmě Mondi a.s. Štětí a jejímu
projektu Patriot jsme za získané prostředky zakoupili sadu
dresů pro mladší přípravku a pro obě přípravky teplákové
soupravy.

Poděkování patří také starostovi města panu Milanu
Konfrštovi, vedení města, všem firmám i lidem co se na
rekonstrukci podíleli.
Vážení spoluobčané, fotbalisté a příznivci hošteckého
fotbalu, všem děkujeme za přízeň a do nového roku
2021 přejeme pevné zdraví, štěstí a mnoho úspěchů ať už
životních nebo sportovních.
Josef Veselý, TJ Sokol Hoštka
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