ZPRAVODAJ 1/2005
HOŠTKA

MATRIKA
Milí spoluobčané,
zdravíme vás prvním Zpravodajem roku
2005. Nejdříve nabízíme několik zajímavostí
ze záznamů obecní matriky za minulý rok:
Do Hoštky se k trvalému pobytu přihlásilo
49 občanů a 43 se jich odstěhovalo. Narodilo se 16 dětí,
10 občanů k naší lítosti zemřelo. Na začátku roku žilo
v obci 1453 občanů, k 31.12. 2004 nás bylo 1470. Protože
se mezi nás započítává i 28 cizinců s povolením
dlouhodobého pobytu, chybí pouze 2 lidé, abychom
dosáhli hranice 1500, což znamená přeřazení do vyšší
kategorie obcí, vyšší příjmy do obecního rozpočtu a větší
možnosti dalšího rozvoje. Opravdu mezi námi není nikdo,
kdo není přihlášený k trvalému pobytu?

Konečně chceme také popřát hodně zdraví,
pohody, radosti a životního optimizmu všem jubilantům
nejbližších měsíců:
V březnu slaví pan Oldřich Rous z Kochovic, paní
Anna Škrábalová z Hoštky a pan Viktor Weikert z Hoštky.
V dubnu jubilují paní Vlasta Koulová z Hoštky, paní
Božena Miklová z Hoštky a paní Jana Vránová
z Kochovic. V květnu bude chystat své oslavy pan Josef
Abrt z Kochovic, pan Vilém Baum z Hoštky, paní Libuše
Cerbsová z Hoštky, pan Stanislav Kozumplík z Kochovic,
pan Stanislav Novák z Kochovic, paní Vincencia Sluková
z Hoštky, paní Olga Weikertová z Hoštky a Anna
Zlámalová z Kochovic.
Ještě jednou - všechno nejlepší!!!
D. Musilová

NOVOROČNÍ VÝSTUP NA SOVICI SE VYDAŘIL
Na Nový rok 1. ledna 2005 byl uspořádán
1. ročník Novoročního výstupu na Sovici.
Byli jsme překvapeni, že i bez velké propagace
se našlo poměrně dost lidí, kteří si chtěli procházkou
zpříjemnit den po silvestrovské noci. Sraz byl ve 13 hodin
u parčíku v Kochovicích a sešlo se zde 43 účastníků,
z toho bylo 5 psů, 17 přespolních turistů, především ze
Štětí a zbytek byl z Hoštky a Kochovic. Také děti zde byly
hojně zastoupeny. Nejmladšímu z turistů bylo 5 a nejstaršímu 65 let. Ve 13,10 hodin se celá skupina vydala na
pochod po modře značené turistické trase až pod Sovici
a ve 14 hodin byla většina účastníků na plochém vrcholu
kopce. Tam se všichni občerstvili, každý podle své chuti,
někteří sektem a chuťovkami, jiní čajem a sušenkami
nebo ovocem. Rovněž byly mobilním telefonem vyslány
zdravice asi 20-ti členné skupině obyvatel a spřízněných
duší ze Štětí, kteří téměř současně s námi dosáhli vrcholu
kopce Špičák nad Štětím. V tom, aby se obě skupiny
mohly vidět, vadil částečně porost na Sovici a pára
z komínu pece na vápno v Mondi Štětí. Obě skupiny
setrvaly na vrcholech protilehlých kopců asi 20 minut.
Návrat do Hoštky si někteří prodloužili sestupem do obce
Vetlá, jiní se vraceli cestou mezi vinicemi. Musím ještě
dodat, že počasí bylo příznivé, nepršelo, jen místy bylo

bláto. Cestou jsme potkávali i další spoluobčany, kteří
o této akci nevěděli a šli jen tak na procházku a nebo
nestihli začátek. Akci zakončovaly jednotlivé skupinky
individuálně a zdá se, že se setkala s velice příznivým
ohlasem.
Další podobnou výpravu plánujeme uspořádat
pravděpodobně na konci školního roku a bude ve
Zpravodaji avizována.
Milan Konfršt

MYSLIVECKÝ PLES
Po mnoha letech jsme 15. ledna mohli zase zažít
slavnostní atmosféru opravdového plesu. Uspořádalo ho
Myslivecké sdružení Družba a plný sál účastníků
dokazuje, že se nám už po něčem takovém stýskalo.
Řada zklamaných, na které už nezbylo místo, byla
početná. Kapela Rhodesia určitě uspokojila milovníky
všech tanečních žánrů, její repertoár obsahuje skladby
od lidovek až po moderní hity. Ples začal nástupem všech
myslivců ve slavnostních uniformách a pan Ivo Šťastný,
v bílých rukavicích, rozezněl svou borlici. Po sérii
známých mysliveckých písniček na úvod, zpestřily

program ještě naše mažoretky a výborná nálada
provázela všechny až k vyhlášení tomboly. Muflon, srna,
divočák, bažanti, kachny, porcovaná zvěřina, věcné ceny,
celkem 400 radostných zvolání nad výhrou, znělo sálem
Radnice.
A tančilo se ještě dlouho po půlnoci. Všem
členům Myslivecké společnosti i jejich rodinným
příslušníkům patří upřímné poděkování za to, že ples
uspořádali a doufáme, že se můžeme už dnes těšit na ten
příští - za rok.
D. Musilová

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ " HOŠTECKÉ DĚTI "
Sdružení založilo několik učitelů Základní školy
spolu s pár nadšenci z řad rodičů v roce 2000. Od té doby
se věnuje aktivitám mládeže ve volném čase. Pořádají se
výlety za kulturou i sportem. Má spoluúčast na pořádání
zájezdú na lyže, za koupáním, na kolech a mnoha
dalších. V červenci 2005 se pod hlavičkou sdružení
uskuteční letní tábor pro děti od 6 do 12 let
v Chocnějovicích u Mohelnice nad Jizerou, na podzim
plánujeme výlet do aquaparku Babylon v Liberci
a návštěvu pražských památek.

Tradicí se stávají ozdravné pobyty pro děti
a mládež (věkové rozpětí 6 - 17 let) u moře. Letos
pojedeme již popáté, tentokrát do Itálie - Lido Degli
Estenzi, kde se nám velmi líbilo a budeme tam již
podruhé. Kemp se nachází přímo u moře v piniovém háji,
je zde k dispozici sladkovodní bazén, řada animačních
programů, houpačky, kolotoče a pro starší i diskotéka.
Bydlíme ve vybavených stanech a karavanech. O jídlo je
postaráno, vezeme si s sebou kuchaře i potraviny
z domova, obojí je vyzkoušené a ke všeobecné
spokojenosti. O zážitky není nouze, vyrážíme na výlety
po souši i lodí. V Chorvatsku se nám podařilo na moři
pozorovat delfíny. Pořádáme soutěže, zajdeme na
procházku do města na trh, na pizzu, na zmrzlinu. Minulé
zájezdy měly velice kladný ohlas a věříme, že tomu tak
bude i nadále. Pro letošní rok je ještě několik míst
k dispozici, máte-li zájem, volejte 728 898 723 (Irena
Nádvorníková) nebo 607 906 945 (Zuzana Drožová).
Závěrem chceme velmi poděkovat všem
sponzorům, kteří nám pomáhají a jimž vděčíme za to, že
cenu zájezdů můžeme udržet na přijatelné úrovni pro
širokou veřejnost.
Za OS " Hoštecké děti"

Irena Nádvorníková

Z HISTORIE HOŠTKY
Zprávy o Hoštce se nacházejí v řadě
středověkých listin a kronik, odkud je s nebývalou erudicí
vyhledal a sepsal český učitel Jiljí Černík, působící
v letech1920 až 1937 na státní menšinové škole obecné
v Hoštce. Ta sídlila od roku 1928 v budově dnešních
kanceláří Agro a.s. v Litoměřické ulici. Z materiálů Jiljí
Černíka chceme čerpat zajímavosti a nabídnout vám je
ve Zpravodaji.
Dnes jsme vybrali příjmení, která se vyskytovala
ve starých městských zápisech od roku 1412. Auhrabka,
Aksamit, Bubeník, Babák, Barták, Bečvář, Blecha,
Černý, Duchek, Dřímal, Gelňátko, Hodík, Hladík, Hanuš,
Hromada, Hanousek, Chramosta, Jaroš, Jachník, Junek,
Kochovec, Kalek, Kepka, Krejčí, Kulhánek, Laurin,
Lehký, Leha, Mařík, Mazánek, Mikeš, Mach, Máj,
Melichar, Matějka, Moravec, Nový, Novák, Panoš,
Pravda, Polda, Polák, Pěšček, Pasovský, Rauš, Rys,
Růžička, Renda, Roch, Raudnička, Říha, Řetízek,
Řehák, Stodola, Smůla, Sauček, Suchý, Sukovatý,

Švehla, Šturm, Štola, Šimek, Šlosar. Telátko, Tutkar,
Tata, Tomek, Tůma, Urban, Urbánek, Všetečka, Vosáhla,
Vosobník, Valenta, Vlček, Zobatec, Zika, Zich,Žabka.

Nenašli jste mezi nimi taky jména svých pra…
pra…prapředků? V každém případě tato jména dokazují,
že až do doby pobělohorské byla Hoštka ryze česká.

Budou-li vás zajímat další podrobnosti, máme
výtisk Černíkových "Dějin obce" k dispozici v Místní
knihovně.
D. Musilová

JAK V HOŠTCE STAVÍME
V minulém Zpravodaji jsme vás seznámili se
stavebními akcemi roku 2004, ale výčet nebyl celý, proto
nabízíme pokračování:
- Na Malé straně staví nový dům pan Kostřica a ve stejné
ulici ve stráni vpravo byla dokončena rekonstrukce
vinných sklípků.
- Fasádu kostela Sv.Otmara opravila firma SULAN, která
práci provedla jako sponzorský dar. Z obecních
prostředků bylo použito 295 tis. Kč.
- Velkou opravou prošla budova zdravotního střediska,
která stála obec 331 tis. Kč, KÚ Ústeckého kraje ještě
přispěl částkou 500 tis.Kč.
- Za Velešicemi byl vybudován další rybník. Dostal název
"Blatouch" a práci provedl na své náklady pan Pavel
Simon. Za to dostal rybník do pronájmu .
- Zpevněnou komunikaci mezi Hrotovickou ulicí
a Malou stranou nechali za své finanční prostředky
postavit pan Hradec a pan Miletín.
- Řada dalších staveb soukromých i obecních se

připravuje a prochází stavebním řízením.
Z nových parcel Pod křížkem je jich už zadáno
27, což nám dělá jen radost. Ze zájmu o bydlení v Hoštce
je vidět, že máme co nabídnout a že se tady dobře žije.
Nově vytvářený územní plán obce, který probíhá
posledními schvalovacími řízeními a měl by vstoupit
v platnost již během tohoto pololetí proto pamatuje na
další lokality pro bytovou výstavbu.

NOVÉ VYHLÁŠKY
Od 1.1.2005 platí nové obecní vyhlášky,vycházející z obecně právních předpisů. S jejich plným zněním se
můžete seznámit v Místní knihovně nebo v kanceláři OÚ. Pro vaši informaci z nich vybíráme nejdůležitější ustanovení.
Obecně závazná vyhláška č.2/2004 o místním poplatku ze psa
čl.2:
Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.
čl.4:
Poplatník je povinen oznámit do 3 měsíců vznik své poplatkové povinnosti, stejně tak zánik, skutečnost
vedoucí ke snížení poplatku nebo osvobození od poplatku.
čl.5:
Správce vydá na požádání evidenční známku.
čl.6:
Sazby:
Hoštka a Kochovice
v bytovém domě
v rodinném domě
Malešov a Velešice

čl.7:
čl.10:

za 1 psa
200,- Kč
60,- Kč
40,- Kč

za 2. a každého dalšího
400,- Kč
120,- Kč
80,- Kč

O snížení může požádat osoba osamělá, je-li zároveň poživatelem invalidního, starobního nebo vdovského
důchodu a to na polovinu částky.
Osvobození od poplatku se týká osoby nevidomé, bezmocné nebo s těžkým postižením (III. stupeň
mimořádných výhod) a osob, provádějících výcvik doprovodných psů, či provozujících útulek, zřizený obcí.
Sankce za nesplnění povinnosti může být až trojnásobek původní částky.

Obecně závazná vyhláška č.3/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
čl.2:
Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, jako je provádění výkopových prací, umístění
dočasných staveb pro prodej či služby, pro skládky, lešení, stavební či reklamní zařízení a za vyhrazení
trvalého parkovacího místa.
čl.3:
Veřejným prostranstvím se rozumí náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému
bez omezení.
čl.5:
Poplatník, který hodlá užívat veřejné prostranství déle než 7 dní, je povinen ohlásit tuto skutečnost nejméně
7 dní předem.
čl.6:
Sazby:
- užívání veř. prostranství k prodeji
100,-Kč za 1m2/den
- užívání veř. prostranství k poskytování služeb
10,-Kč za 1m2/den
- užívání veř. prostranství k umístění stavebního zařízení, lešení, na výkop, skládku apod.
1,-Kč za 1m2/den
- za vyhrazení trvalého parkovacího místa
200,-Kč ročně paušálně
čl.12:

Za nesplnění poplatkové povinnosti lze dlužné částky vyměřit zpětně do 3 let.

DRUŽSTEVNÍ BYTOVKA SE STÁTNÍ PODPOROU
Pokud bude schválen zákon o státní podpoře družstevní výstavby bytů, je obec připravena
podpořit výstavbu 12 bytových jednotek v bytovém domě v lokalitě Pod křížkem. Má k dispozici zasíťovaný pozemek
k bezplatnému přidělení v hodnotě cca 50 000 Kč na byt. Vládní návrh předpokládá následující podporu:
1) 100 000 Kč nenávratná půjčka
2) půjčka max. 700 000 Kč na 3% úrok na dobu 20 let bez omezení věku.
Podle již zpracované studie se pohybuje předběžná kalkulace ceny bytu o velikosti 90m2 v rozmezí
1 mil. - 1mil.100 tis.Kč. Z toho vyplývá, že budoucí člen družstva by mohl mít od státu k dispozici 800 000 Kč a měl by mít
sám připraveno 150 000 až 300 000 Kč. Pokud začnete uvažovat o možnosti získat takto bydlení, můžete se
nezávazně zaevidovat a zároveň získat další informace u ředitele ZŠ Mgr. Riegra na tel. ZŠ 416 814 145
nebo mobil 736 268 573.

Z OBCE V KRÁTKOSTI
- V pondělí 17.1.2005 schválilo Zastupitelstvo obce na
veřejném zasedání dokument "Souborné stanovisko
k územnímu plánu obce". Ten byl v zápětí předán vyšším
správním orgánům a měl by již v tomto pololetí vstoupit
v platnost.

- Ve středu 2.2.2005 bylo v naší škole zapsáno 27 nových
prvňáčků. Naplňuje nás to radostí, na rozdíl od jiných obcí
se o osud naší školy obávat nemusíme.
- Na sobotu 13.8.2005 je plánována hoštecká pouť. Její
součástí by mělo být SETKÁNÍ RODÁKŮ. Informujte už
předem své příbuzné i známé, pozvěte je, máme se přece
čím pochlubit. O připravovaném programu budeme
informovat v dalším Zpravodaji.
- Důležité veřejné zasedání Zastupitelstva obce se
schvalováním rozpočtu se bude konat v březnu. Budete
informováni rozhlasem i plakáty, přijďte!

INFORMACE PRO VÁS
Skládkový dvůr je otevřen

Sportovní centrum

Út 14 - 16 hodin
So 10 - 12 hodin

Zimní provoz:
Po zavřeno
Út až Pá
16 - 23 hodin
So a Ne
14 - 23 hodin

Tříděný odpad bezplatně. Nebezpečný odpad bezplatně.
Objemný a netříděný odpad lze uložit za poplatek.

tel.: J.Gottwald: 603 481 920
B.Gottwaldová: 603 898 416
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