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HOŠTKA

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HOŠTKA
Další veřejné zasedání Zastupitelstva obce proběhlo
20.6.2005 na Radnici. Po pravidelných náležitostech byla
podána aktuální informace o možnostech připojení
k vysokorychlostnímu internetu. Při této příležitosti se
prezentovaly firmy LOSAN z Litoměřic a TRIOPTIUM
z Mělníka, které hodlají toto internetové připojení u nás
vybudovat. V následující části Mgr.Rieger seznámil
přítomné se zvolením Školské rady a její pracovní náplní
a s připravovaným vzdělávacím plánem na příští školní
rok.

Pak byl schválen závěrečný účet obce za rok 2004,
drobné rozpočtové změny a změny v majetku obce a byla
podána zpráva, jak probíhají investiční akce i příprava
nových. Tomuto tématu jsme věnovali hodně prostoru
v minulém Zpravodaji.
Na zasedání bylo přítomno kromě 13 zastupitelů i 23
dalších občanů, takže se zasedací síň alespoň trochu
zaplnila.Všem, kteří přišli, děkujeme za zájem o věci
veřejné a doufáme, že příště to bude ještě lepší.
D.Musilová

Z OBCE V KRÁTKOSTI
- V září proběhne závěrečná kolaudace výstavby
inženýrských sítí v lokalitě ,,Pod křížkem“.
- Firma Chládek a Tintěra vyhrála dvě výběrová řízení
a bude realizovat výstavbu komunikací, parkovišť,
mostku a dalších inženýrských sítí.
- Probíhá výběrové řízení na výstavbu informačního
centra.
- V příštích týdnech bude rozšířeno veřejné osvětlení
v okolí sport-areálu a bude upraven přechod pro chodce
u ZŠ.
- Bude-li hezké počasí i 28.9.2005, můžeme se těšit na
Libochovické ochotníky, kteří zahrají na náměstí známou
veselohru Naši furianti.
- V sobotu 20.8. projížděla Hoštkou část „Spanilé jízdy“
motorkářů z Motosrazu, konaného v Račicích. Přes
hoštecké náměstí projelo asi 250 strojů, což byla téměř
polovina počtu všech účastníků.
- Myslivecké sdružení Hoštka opět zakoupilo a vypustilo
do volné přírody 100 ks koroptví.

- Školní rok začal letos pro 162 žáků základní školy a 11
dětí v přípravné třídě. Ve vedení školy je nadále
Mgr R. Rieger a jeho zástupkyně Mgr Z. Kocourková,
třídními učiteli jsou
Mgr R .Pištorová, Mgr V. Hubalová, D. Doušová,
Z. Drožová, Mgr M. Kladivová, Mgr. J. Malimánek,
M. Boháč, Mgr Z. Brettschneiderová, Mgr J. Koubek.
Přípravnou třídu povede K. Vávrová s asistentkou
M. Fialovou a školní družinu J. Bláhová.Také MŠ má
plno - 45 dětí, z toho 20 předškoláků.Vedení je stejné
J.Žižková, R.Konečná a K.Tuzarová. Škole i školce
přejeme zdar do celého školního roku!
Od 12.9. se mění vysílací časy kabelového vysílání
z Radnice, zapište si:
Pondělí ……. 16.45 hod
Středa ……. 12.30 hod a 16.45 hod
Pátek ……. 10.00 hod

POUTNÍ SLAVNOST
Byli jste taky na pouti? Ne? Tak právě pro vás je tady pár
postřehů ze soboty 13.srpna.
Počasí nic moc, ale aspoň nepršelo. Dopoledne se
konala
mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie
a v knihovně byly k dispozici fotografie obecního
fotoarchivu a velmi pěkná výstavka Mysliveckého
sdružení s loveckými trofejemi. O obojí byl značný zájem
až do pozdního odpoledne.

Celodenní program byl na hřišti, kde se konal fotbalový
turnaj ,,Staré gardy“ za účasti mužstev Hoštky, Lounek,
Počápel a Úštěka. Zvítězili pánové z Úštěka.
V poledních hodinách navštívil naši obec hejtman
Ústeckého kraje ing.Jiří Šulc. V Hoštce se jemu i jeho
rodině líbilo a potěšilo ho, že obec má na náměstí
vyvěšen kromě svého praporu i prapor krajský.

Hotel ,,U lišky“ představil veřejnosti další pěknou část
svého zázemí, bazén se soláriem a hezkou zahrádku
s venkovním krbem, grilovalo se jehněčí.
Také u sportovního centra bylo živo. Skupina
historického šermu zde předváděla
různé situace
středověkých střetnutí v dobových kostýmech a při
každém vystoupení měli nadšené diváky.
Odpoledne vystoupila na náměstí skupina Plavci
s pěknými písničkami, naše mažoretky a v podvečer ještě
skupina Bonus, která také hrála při večerní taneční
zábavě.
Program celého dne byl bohatý i zajímavý. Přesto měli
návštěvníci oprávněné připomínky:
Žádné pouťové atrakce pro děti, málo prodejních stánků,
na náměstí chybí sezení pro diváky. Tuto kritiku
přijímáme a chceme se omluvit všem, které jsme
zklamali.Na naši obranu uvádíme, že kolotoč, nafukovací
hrad i prodejní stánky byly pozvané dokonce písemně,
ale asi dali přednost lukrativnějším místům, v okolí se
konala řada podobných akcí. Příští rok bychom měli
slavit 740 let města Hoštky, určitě budeme připravovat
oslavu a organizátoři se budou víc snažit. Na závěr jen
informace, že upomínkové předměty
s Hoštkou
a pohlednice můžete stále zakoupit na OÚ.
D.Musilová

NAŠI STŘELCI
Hoštecké Myslivecké sdružení dává o sobě vědět často.
Mnozí z vás jsou jeho členy, my ostatní je potkáváme při
různých činnostech v okolní přírodě, na akcích s dětmi,
na mysliveckém bále, teď naposledy na výstavce
v knihovně. Dnes ale chceme hovořit o jejich střeleckých
úspěších a proto jsme některé z nich vyzpovídali. První
byl Tomáš Perna..
Z: ,, Pane Perno, co je v Mysliveckém sdružení
nového?“
T.P.: ,,Zorganizovali jsme místní střeleckou soutěž ve
střelbě z brokové zbraně, disciplina ,,trap“ o Putovní
pohár MS Hoštka. Konala se 25.června na střelnici za
tratí za účasti asi 30 závodníků jako soutěž 3členných
družstev a zároveň jako soutěž jednotlivců. Letos to byl
1.ročník a my pevně doufáme v pokračování v dalších
letech.“

Z: ,, A kdo vyhrál?“
T.P.:,,K naší velké radosti Hošťáci družstvo ve složení
M.Španko, M.Novák, V.Nechanický.
V soutěži jednotlivců to byla rodinná záležitost. 1.místo
a putovní pohár Václav Nechanický ml., 2.místo
Vl.Nechanický a 3.místo Václav Nechanický st.“
Z:,,To jsou opravdu dobré zprávy.Koho bych ještě
měla vyzpovídat?“
T.P.:,,Určitě Vlastu Nechanického a nejúspěšnějšího
z nás Milana Nováka.“
Z:,,Děkuji.Obracím se tedy na V.Nechanického. Pane
Nechanický, vy jezdíte na střelecké soutěže?“
V.N.:,,Ano, už 40 let se účastním vypsaných závodů
různých organizací po celé republice.“
Z:,,To jste určitě získal nějaká ocenění. Co nám o nich
povíte?“
V.N.,,Za ty roky je to řada medailí a diplomů za umístění
na předních místech, ale to by bylo na
dlouhé vyprávění. Z našeho MS
nejsem sám, jezdí i Petr Bravenec,
Milan a další. Členové našeho MS
jsou úspěšní v místních soutěžích
i v okolí. Celostátních soutěží na
nejvyšší úrovni se účastní Milan
Novák.
Z:,,Je to drahý koníček?“
V.N.,,To víte, že ano.Zbraně i střelivo
není levná záležitost, platí se
startovné a jsou další náklady na
cesty, noclehy atd. Radost z úspěchu
však za to stojí.“
Z:,,Děkuji. Teď se ptám dalšího
střelce
Milana Nováka. Pane
Nováku co nám povíte vy?“
M.N.:,,Já střílím od 16 let , tj. 25 roků,
jezdím na soutěže po celé republice.
Za rok absolvuji tak 30 až 40 závodů.“
Z:,,Jak vůbec takové soutěže
probíhají?“

M.N.:,,Střílí se z brokovnice na asfaltové terče. Začátek je
vyřazovací, 3x 25 terčů, případně 4x 25 terčů, na každý se
mohou vystřelit až 2 rány. Ve finále střílí jen prvních
6 závodníků 1x 25 terčů, už jen na 1 ránu. To už chce velké
soustředění a pevné nervy.“
Z:,,Co vaše úspěchy?“
M.N.:,,Také mám doma mnoho diplomů, medailí i pohárů.

Z posledních let mohu jmenovat třeba pohár ze závodů na
Mělníce v roce 1994, pohár z Nového Boru z roku 2004
a letošní ocenění za 3.místo v Lounech, 2.místo v Novém
Boru a 2.místo v Dolní Poustevně..
Z:,,Děkuji za rozhovor a přeji vám všem další
úspěchy.“
Za Zpravodaj se ptala D.Musilová

K NABÍDCE INTERNETU
V současné době si můžete vybrat ze dvou nabídek,
které konkurují Českému Telekomu a vytáčenému
připojení pomocí telefonní linky.
Firma LOSAN (www.losan.cz) nabízí bezdrátové
připojení, tedy připojení pomocí antény. K internetu
budete připojeni vzduchem. Tento typ připojení není tak
spolehlivý a kvalitní jako v případě připojení kabelem, ale
je levnější. Toto připojení si můžete již nyní objednat
u paní Nebeské na čísle 603 242 835.
Další možností je počkat do září, kdy bychom měli mít
možnost připojení přes rozvody kabelové televize.
V tomto případě bude stačit váš počítač a modem, který
vám bude zdarma zapůjčen. V daném případě se jedná
o připojení, které není závislé na kvalitě signálu, je
spolehlivější, kvalitnější, také však dražší. Tuto službu

nabízí firma TRIOPTIMUM (www.hostka.trionet.cz)
a objednat si ji můžete na telefonním čísle 315 621 505,
nebo na internetových stránkách výše uvedených.
V současné době se připravují výkopové práce pro
pokládku propojovacího kabelu mezi nádražím
a obecním úřadem. Jakmile bude propojení hotovo,
budou všichni zájemci osloveni a postupně připojeni.
V obou uvedených případech platíte měsíční paušál za
neomezenou dobu strávenou na Internetu. Na rozdíl od
připojení přes běžnou telefonní linku nebo ISDN, výše
poplatku nezávisí na době, po kterou po Internetu
brouzdáte.
Po letech jediné nabídky Českého Telecomu si nyní
můžete vybrat.
Martin Chvalina

LÉTO NAŠICH DĚTÍ
Na přelomu května a června uspořádalo občanské
sdružení ,,Hoštecké děti“ zájezd k moři do Itálie pro děti
od 7 do 17 let.Tento ozdravný pobyt proběhl již popáté.
Dohromady se ho zúčastnilo 52 dětí a 8 členů doprovodu
I. Nádvorníková, Z. Drožová, J. Nováková, Z. Sinke,
B. Soukupová, J. Šmejkalová, L.Jeřábek, a J. Vintr,
všemi zvaný Vincek. Ubytovaní jsme byli v kempu
v piniovém háji přímo vedle mořské pláže. Bydleli jsme
v karavanech a z části ve stanech. Jídlo bylo dobré
domácí, o to se postarali kuchaři Jana a Zdeněk, kteří
jsou již mnoha lety společných zájezdů vyzkoušení. Děti
si mimo koupání v moři užívaly i 3 bazénů přímo v kempu,
kde si zahrály i vodní pólo a velmi navštěvovaná byla
i místní pizzerie. Menší děti si užívaly animační programy,
které jsou pravidelně pořádány. Na pláži se hrál volejbal
i kopaná, nechyběly ani večerní diskotéky. Zájezd proběhl
vcelku v pohodě a ke spokojenosti všech (podle ohlasu
dětí a rodičů). Až…..,až na jednu kaňku, která dospělým
účastníkům dost znepříjemnila a znesnadnila pobyt. Při
výletu do městečka Comacchio se rozhodlo 6 slečen ve
věku 14 - 16 let, že si krádežemi obohatí šatník. Nebyly to
troškařky, takže ukradly několikery kalhoty, sukně,
halenky. Při krádeži byly chyceny, odvedeny na policii
kde byly brány jako dětský gang a podle toho s nimi
italská policie jednala. Byly jim dány umístěnky do
Bologni do vězení pro mladistvé, kam by si pro každou
zvlášť mohli přijet rodiče až za několik dní, byl by jim dán
zákaz vstupu do země a napsán dopis na prokuraturu do
Čech to znamená, že tento přestupek by měly uvedený
ve svých rejstřících trestů. Zde začalo neuvěřitelné
martýrium pro vedoucí, zajistit překladatelku a poté
následovala několikahodinová naprosto vyčerpávající
akce, po níž byla děvčata od obvinění oproštěna
a v pořádku dovezena do kempu. Zúčastění dospělí byli
naprosto vyčerpaní (s italskou policií se jedná opravdu
velmi složitě). Dá se říci, že toto nezodpovědné chování

dívek narušilo, ba přímo zkazilo jinak velmi hezký
a příjemný výlet i všem ostatním dětem (místo jízdy na
gondolách městem stály děti několik hodin na jednom
místě a musely čekat, až se vše vyřeší, nebylo dost osob
dozoru). Při našem návratu do Čech se ukázaly
i charaktery lidí. Jedna z maminek hrubě slovně osočila
vedení zájezdu z neschopnosti apod.(zřejmě jí nedošlo,
že její dcera kradla z vlastní vůle a byla vedením zájezdu
ušetřena mnoha nepříjemností). Naštěstí ostatní rodiče
dívek pochopili závažnost situace, podle toho se
zachovali a plně se postavili za vedení zájezdu.
Shrnutí až na tuto záležitost, která se, doufám, nebude již
nikdy opakovat, se zájezd jako vždy povedl. Musíme si
zvyknout, že lidé jsou různí, ale těch slušných je naštěstí
většina.
Velký dík patří všem dospělým účastníkům, kteří jsou
ochotní věnovat této činnosti svůj volný čas.
Irena Nádvorníková
Prvních čtrnáct prázdninových dní mohlo 18 hošteckých
dětí prožít na letním táboře v Chocnějovicích nedaleko
Českého ráje. Občanské sdružení ,,Hoštecké děti“ pro ně
připravilo dva týdny zábavy a dobrodružství v překrásném
prostředí údolí řeky Mohelky mezi lesy a loukami. Počasí
bylo vcelku vlídné a tak se děti mohly i koupat nejen
v okolních koupalištích, ale i v samotné pstruhové říčce
Mohelka. Kromě pěších výletů do blízkého okolí navštívily
za deštivých dnů krytý plavecký areál s tobogánem
v Liberci a muzeum automobilismu Škoda Auto v Mladé
Boleslavi. Pod oblačnou oblohou bez deště navštívily
ZOO v Liberci a hrad Valečov. Celým táborem je provázel
skřítek Starálek, společně s dalšími skřítky z nedalekého
hradu Zásadka. Děti v celotáborové hře sbíraly
dovednosti a zásluhy, aby mohly poslední tajemnou noc
zachránit zakletého skřítka Lásku. To se jim nakonec

podařilo a na závěr je čekala i sladká odměna. O celý běh
tábora se staralo 6 vedoucích Martin Chvalina, Markéta
Fialová, Jirka Šenfeld, Eva Nováková, Iva Mlejnková
a Adéla Hájková.Všichni dospělí a věřím i děti se těší na
další letní tábor o příštích prázdninách.
M.Chvalina
Tábor ,,Mařenka“ organizuje 2.ZŠ Štětí v Mařenicích
v Lužických horách již mnoho let a od začátku tam jezdí
i děti a vedoucí z Hoštky. Také letos byla na táboře paní

učitelka J.Bláhová a s ní 5 dětí od nás.Tábor má celkovou
kapacitu 160 osob. Počasí i v tomto podivném létě
celkem přálo, rostly houby a borůvek bylo modro, takže
byli všichni spokojeni. Využíváme tuto příležitost,
abychom veřejně poděkovali panu Josefu Novákovi,
který od začátku existence tábora dováží na místo ovoce
a zeleninu v takovém množství,že není potřeba kupovat
jinde. V našem běhu byl za námi 3x.Prázdniny končí, ať
žijí ty příští!
J.Bláhová

MATRIKA
V měsíci září oslaví své životní jubileum Miloslava
Liebscherová, Paulina Nováková, Jan Šaraj, Vlasta
Kuřinová, Anna Šarayová, Jan Řehák, Hildegarda
Chlubnová, Josef Odvárka.
V říjnu oslavuje Helena Bucharová, Marie Chvátalová,
Libuše Nováková, Stanislav Prošek, Věra Semancová,
Jan Solnička, Anastázie Šplíchalová, Melanie Tintěrová,
Anna Veselá.
V listopadu slaví Emílie Marešová, Emílie Rousová,
Zdeňka Srbová.
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdraví,
pohody a radosti do dalších let.
Zároveň se vracíme k významnému jubileu v srpnu, kdy
paní Ludmila Vostrá z Malešova oslavila rovných 100 let.
Blahopřáli jsme jí i za vás v tisku a při osobní návštěvě.
Od obce obdržela věcný i finanční dar.

POZVÁNÍ NA VÝLET
Měsíc září zve na výlety.Litoměřice patří mezi kraje
s řadou zajímavých památek.Bezesporu nejznámějším
poutním místem je památná hora Říp, na kterou vystoupil
praotec Čech se svou družinou. Dnes na ni proudí nejen

turisté, ale stává se vzhledem ke své historii
vyhledávaným místem pro konání srazů i politických
stran. Hora je vysoká 461m a měl by ji navštívit
každý opravdový Čech , a to nejen v době
konání pouti.
Jiným významným místem je Podřipské
muzeum v Roudnici n.L. Je vněm umístěna
stálá expozice na téma Roudnický betlém,
pravěk Podřipska, středověk Podřipska
a Lobkowiczové v Roudnici.
Zajímavé je také muzeum v Litoměřicích.
Zhlédnout zde můžete expozici archeologických nálezů, podávající důkazy o historii
Litoměřicka od pravěku až po současnost.
Třebenické muzeum se nachází v bývalém
evangelickém kostele. Ukazuje, jak se
v okolí těžily a dodnes těží české granáty.
Vystaveny jsou i šperky Ulriky von Levetzov,
poslední lásky Goetha.
M.Hartlová
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