ZPRAVODAJ 4/2005
HOŠTKA

SLOVO STAROSTKY - ZAMYŠLENÍ NAD POJMEM OBEC
Všichni žijeme v obci, protože ve smyslu zákona je
“obcí“ i Praha. Platný zákon o obcích má číslo 128/2000
Sb., kde je obec definována jako základní územní
samosprávní společenství občanů, tvořící územní celek.
Obec je veřejnoprávním subjektem s mnoha
pravomocemi. Posláním obce je pečovat o všestranný
rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění
těchto úkolů chrání veřejný zájem a spravuje obecní
majetek.
Obec je samostatně spravována voleným orgánem,
Zastupitelstvem obce. Dalšími orgány obce jsou: Rada
obce, starosta, Obecní úřad a zřízené komise a výbory.
Obec své záležitosti spravuje samostatně, což je
,samostatná působnost“, dále pak obec vykonává úkony
státní správy, což je přenesená působnost“.
Občanem je dle zákona o obcích fyzická osoba, hlášená
k trvalému pobytu v obci. Práva občanů jsou uvedena
v § 16. Jedná se zejména o právo volit do orgánů obce
a vyjadřovat se k obecním záležitostem, zejména
k rozpočtu obce a k věcem, které se projednávají na
zasedáních Zastupitelstva. Občan je oprávněn nahlížet
do určených dokumentů, např. do usnesení a zápisů

Zastupitelstva, do usnesení Rady, výborů a komisí. Může
v souladu se zákonem požadovat projednávání různých
záležitostí, podávat návrhy a připomínky. Orgány obce
mají povinnost tyto podněty projednat v určitých lhůtách,
nejdéle do 90 dnů. Podmínky jsou v zákoně stanoveny,
většinou se jedná o splnění věku nad 18 let. V některých
případech je podmínkou i to, že občan musí mít na území
obce vlastní nemovitost.
Všichni, kdo se zúčastňují veřejných zasedání vědí, že
na těchto jednáních každý dostane prostor pro vyjádření.
Dále mohou potvrdit, že se zastupitelé zabývají náměty
občanů, snaží se problémy řešit a vždy je podána
odpověď. Pokud občan svých zákonných oprávnění
nevyužívá, činí tak ke své škodě. Vaše problémy se totiž
nevyřeší ani v hospodě, ani v krámě nebo na náměstí.
Příští rok bude voleno nové Zastupitelstvo obce.
Přemýšlejte už teď, koho chcete na Radnici mít, kdo by
mohl nejlépe vaše zájmy hájit a komu byste rádi dali svoji
důvěru.
Anna Podpěrová

“

“
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Dne 19.9.2005 se konalo za přítomnosti 12
zastupitelů a 17 dalších občanů další veřejné zasedání
Zastupitelstva obce. Seznamte se s jeho obsahem:
1. Byla projednána a schválena dokumentace nového
územního plánu obce, podle kterého se bude řídit
výstavba a veškeré další akce příštích mnoha let.
Z předchozích Zpravodajů víte, že ÚP vznikal postupně
několik roků, byl projednáván a připomínkován místními
i nadřízenými orgány, institucemi i řadovými občany.
Nahrazuje dosud platný územní plán z roku 1995.
2. Veřejné zasedání navštívil Ing. J. Kohout, ředitel
Podřipské nemocnice a vysvětlil požadavek, aby obec
přispívala na ambulantní pohotovostní péči pro naše
ošetřené občany, Krajský úřad přispívá na pohotovost jen
do 22 té hodiny, pak bychom se v podstatě měli obejít bez
lékařského ošetření až do rána nebo se obrátit na svého

obvodního lékaře (zkuste si tuto situaci představit). Proto
Podřipská nemocnice zavedla systém, kdy podle
evidence pacientů na pohotovosti na konci měsíce
rozešle obcím fakturu na poplatek 100,- za 1 ošetřeného
pacienta z obce. Na dotaz uvedl Ing. Kohout, že se jedná
zhruba o 10 až 15 lidí za měsíc. Dále upřesnil možnost
zřízení lékárny v obci, což závisí na vyhledání vhodných
prostor, které by odpovídaly současným normám.
Zodpověděl i otázku, zda se počítá s ordinací dětského
lékaře v Hoštce. To zase závisí na době, kdy MUDr.
Mašková, která je ochotná sem jezdit, převezme praxi
MUDr. Karbana. Příspěvek na pohotovost byl schválen.
3. Dále byly předneseny a schváleny zprávy
finančního a kontrolního výboru. Obě také byly k dispozici
kontrolnímu orgánu Krajského úřadu a nebyly shledány
žádné nedostatky.

4. Další na řadě byly nutné změny v obecně
závazných vyhláškách. Změny v majetku obce byly
o prodeji parcel v našem k.ú. firmě AB ŘEMESLA, na
kterých je plánována výstavba rozhledny. Lokalita
navazuje na turistické a cyklistické stezky, vedoucí naším
územím. V usnesení bylo uloženo, že kupní smlouva
musí obsahovat předkupní právo, výstavbu rozhledny
a výsadbu zeleně.

5. Na konci pak bylo schváleno rozpočtové opatření
a v diskuzi podána informace o navázání spolupráce se
Snědovicemi na úseku požární ochrany, o změnách ve
vysílání kabelové televize, o připojení k internetu
a o podmínkách oprav komunikací na Malešově.
D. Musilová

HOŠTECKÉ PAMÁTKY - TROJIČNÍ SLOUP
Příští rok oslavíme 640. výročí povýšení naší obce na
město. Její současnou podobu máme stále na očích a tak
jistě neujdou naší pozornosti i připomínky minulých
staletí, které cestou potkáváme. Kostel, socha, domovní
znamení…Kdo, kdy, proč?…Na tyto otázky bychom
chtěli postupně odpovědět a hlavně vám, kteří jste se
nově do Hoštky přistěhovali, přidat kousek znalostí
a hrdosti na obec, která se stala naším domovem.
Trojiční sloup na náměstí je bezesporu nepřehlédnutelnou dominantou. Barokní stavba z pískovce
z lomů v okolí Úštěka vznikla v letech 1735 až 1737
z rozhodnutí městské rady pod vedením primátora
Johana Schaffuse v upomínku na všechny požáry, které
v minulosti Hoštku postihly a jako prosba o ochranu před
dalšími živelními pohromami. Poslední požár v roce 1735
totiž zničil celou 1/2 obce. Na památník byly použity
obecní prostředky a dary soukromých osob. Po schválení
vrchností a konzistoří byl vybrán mistr Matěj Tollinger
z Litoměřic, aby nápad podle svých návrhů realizoval.
Pomáhali mu jeho tovaryši a kameníci z Úštěka. Podle
posudku dnešních odborníků má tato plastika takovou
úroveň, že se dá srovnávat s dobovou barokní výzdobou
pražskou.
A teď proč Trojiční?Je trojboký, zasvěcený Nejsvětější
trojici a třem svatým, kteří by měli Hoštku ochraňovat. Tak
se začněme dívat třeba odspodu. Trojboký podstavec
má 3 reliéfní obrazy: Osud sv. Jana Nepomuckého,
sv. Václava a na třetím je zobrazen křest Ježíše Krista.
Mezi reliéfy jsou volutové konzole se sochami. Biskup
s berlou, to je náš patron sv. Otmar. Druhá socha
představuje sv. Floriána, ochránce před požáry. A ten třetí
je sv. Vavřinec, patron vinařů. Zlatý rošt, o který se opírá,
připomíná jeho krutou smrt, byl upálen na roštu. Mezi
těmito sochami se tyčí obelisk s andílky mezi obláčky, u
jehož paty se modlí Panna Maria pod ochranou dvou
okřídlených andělů. Na vrcholu obelisku je zeměkoule,
nad kterou bdí Nejsvětější trojice - Bůh otec, Ježíš Kristus
a Duch svatý. Celý sloup je chráněn šestibokým
balustrovaným zábradlím, kde ještě na pilířích stávaly
sochy sv. Petra a Pavla a vázy.

Tato významná kulturní památka prošla v letech 1992 94 celkovou odbornou rekonstrukcí, kterou prováděla
restaurátorská dílna Z. Nováka z Prahy. Určitě nebyla
první, ale o těch předchozích jsme nenašli záznamy.
Znovuvysvěcení provázela 28.10.1994 hezká slavnost.
Od té doby prochází Trojiční sloup pravidelnou kontrolou
a konzervací. Přesto musel restaurátor Z. Novák
zasahovat ještě jednou, protože 7.12.2000 v noci kdosi
dodnes nezjištěný vandalsky poničil severovýchodní část
balustrády. Celková rekonstrukce v letech 92 - 94 byla
velmi nákladná a byla hrazena z okresních fondů
památkové péče, konzervační práce hradí obec (108 tisíc
Kč) a oprava po vandalském činu stála obec 30 tisíc Kč.
Věříme, že toto vyprávění bylo pro vás zajímavé a příště si
budeme povídat zase o další památce.
D. Musilová

MOTOKROS NA MALEŠOVĚ ANEB ZÁVODY MÝMA OČIMA
Na sobotu 22. října jsem byla pozvána na malešovské
závodiště, kde členové KASILORC teamu pořádali
2. ročník volného závodu v motokrosu, jako rozloučení
s motokrosovou sezónou. Při mém příjezdu, krátce po
poledni, jsem byla překvapena velkým množstvím aut
a lidí, kteří již u dráhy pobývali. Bylo zde asi 40 jezdců se
svým doprovodem, rodinní příslušníci, kteří jsou
závodníkům oporou a mnoho diváků a fandů tohoto
sportu. Pořadatelé báječně připravili trať a i teď měli plné
ruce práce s organizací. Počasí ten den od rána přálo
a atmosféra byla super. Teď k závodníkům - startovalo se

v šesti kategoriích, od nejmladších v kategorii 65 cm3 až
po veterány. Pořádající KASILORC team reprezentovali
v kategorii OPEN LICENCE Martin Lochman z Malešova
a v kategorii HOBY jediná zástupkyně něžného pohlaví
v celém startovním poli Lucka Simonová z Hoštky.
Pro mě laika, byly samotné závody plné překvapení.
Nejprve nejmenší kategorie - na motorkách jely úplně
malé děti, což mi bralo dech. Jely naprosto dravě a bylo
vidět, že mají závodění v krvi. Pak následovaly další
kategorie. Divoká jízda, dlouhé a vysoké skoky. Adrenalin
stoupá! Vše naprosto klape a v jízdách, ve kterých jede

Martin a Lucka, každý ve své kategorii v čele, jsem
propadla fandící euforii spolu s ostatními diváky.
Poslední start kategorie OPEN LICENCE Martin
v tlačenici vzniklé po startu padá! Je trochu otřesen a má
něco s rukou. Ostatní už o půl okruhu ujeli. Ale Martin
nasedá a postupem času je dohání a dokonce se mu daří
tuto jízdu dojet na čtvrtém místě. Diváci jásají.
Na závěr se jede finálová jízda o putovní cenu. Té se
účastní závodníci ze všech kategorií. Start! Jenom
koukám, to je hukot. A hurá, i tuto jízdu vyhrává domácí
Martin Lochman. Začíná vyhlašování cen. Na stupně
vítězů postupně přicházejí ti nejlepší. Na prvním místě
v jednotlivých kategoriích se umístili: Jan Jelínek
(65 cm3), Roman Majer (85 cm 3), Petr Soubusta (125
cm3), Lucie Simonová (HOBY), Martin Brádka (OPEN
LICENCE), Pavel Poláček (veteráni), a Martin Lochman
(finálová jízda). Ceny předává starostka obce Anna
Podpěrová, která též ocenila práci pořadatelů. Vždyť trať
na Malešově a vše, co s ní souvisí, je jejich dílem.
V příštím roce budou akce na malešovském závodišti
pokračovat a tak si je určitě nenechte ujít. Stojí to za to!
Irena Nádvorníková

KABELOVÁ TELEVIZE V HOŠTCE
V posledních měsících prodělává naše kabelová
televize mnoho změn. Změna programové nabídky
s sebou přinesla určitý čas nepříjemností a nefunkčnost,
na což jste logicky negativně reagovali. Doufám, že
v dnešních dnech je už vše v pořádku. Mnoho z vás také
nemohlo po zrušení PRO7 najít obecní vysílání kabelové
televize. Od konce září totiž vysíláme na zpravodajském
kanále ČT 24. Do budoucna (1. pololetí 2006) se počítá
s tím, že obec začne provozovat svůj vlastní informační
kanál, kde bude vysílání z Radnice pravidelně pouštěno
každé dvě hodiny, např. každou lichou. Pro naše hoštecké

občany to přinese velkou výhodu podívat se na vysílání
kterýkoliv den, ve kteroukoli denní dobu. Uvádíme
současný rozpis vysílání z Radnice: POZOR i zde jsou
změny.
Pondělí
Středa
Pátek

16.30 hod.
12.30 hod
10.00 hod.

16.30 hod

I. Nádvorníková

POZVÁNÍ DO KNIHOVNY
Pojďte s námi zase jednou navštívit Místní knihovnu.
Je to příjemné místo, kde si můžete nejen vybrat hezkou
knihu pro potěšení i poučení, ale použít zdarma veřejný
internet nebo si alespoň prohlédnout hezkou výstavu.
Knihovna totiž rozšířila své prostory, kde vystavovala
dětské výtvarné práce, od pouti se prezentovalo
Myslivecké sdružení Družba a nyní vystavuje J. Bláhová
s dětmi školní družiny vánoční tématiku.
Knihovnu navštěvuje pravidelně přes 70 čtenářů
všech věkových skupin. Dospělí si mohou vybrat z 2996
výtisků beletrie a 1317 naučných knih, dětem nabízíme
1079 knih zábavných a 370 naučných. Kromě toho
obměňujeme každé 3 měsíce cca 100 knih
z doplňkového oddělení okresní knihovny a každý rok se

snažíme koupit i nové věci do našeho fondu. Letos to bylo
54 knih. Máme také řadu velmi pěkných encyklopedií od
všeobecných po zaměřené na jednotlivé vědní obory
a kompletní soubor ,,Svět poznání“. Nově nabízíme
měsíčník ,,Dům a zahrada“. Každý rok připravujeme
nějakou zajímavou soutěž pro školní mládež nebo se
účastníme soutěží jiných knihoven. Naše děvčata jsou
v nich úspěšná, v soutěži ,,Máte Filipa“ byly v roce 2004
první a letos na 2.místě. Letos proběhne naše vlastivědná
soutěž pro jednotlivce, ukončená k pololetním prázdninám.
Přijďte tedy mezi nás, když ne pro knihu nebo na
internet, tak alespoň pro inspiraci, jak udělat doma vánoce
ještě krásnější a radostnější!

Z OBCE V KRÁTKOSTI
· Právě probíhá další stavební akce. Před školou je
bezpečný přechod pro chodce a cesta ke sportovnímu
centru bude konečně osvětlená.
· Zveme vás na poslední letošní zasedání
Zastupitelstva obce, které bude v pondělí 12.12. v 17 hod.
na Malešově.

· Kolaudace inženýrských sítí v lokalitě Pod křížkem
úspěšně proběhla a již tam začala stavba několika
rodinných domků. Na konci Kolonky v Kochovicích se
pracuje na zasíťování další lokality pro 16 RD.
· Na sále Radnice letos Mikuláš dětem nadělovat
nebude, protože probíhá rekonstrukce sálu, jeho

sociálního zázemí a v souvislosti s tím výstavba výtahu,
který umožní všem starším a tělesně hendikepovaným
vyřídit své záležitosti v kancelářích Obecního úřadu. Na
80% nákladů je příslib z fondů EU.
· Pódium na náměstí dostane vánoční výzdobu,
Betlém zde postaví provozovatel hotelu ,U lišky“ a jste
všichni zváni na zahájení vánočních svátků 22.12., kdy
spolu s dětmi v 15 hodinrozsvítíme Betlém a zazpíváme
si koledy.

· Adventní bohoslužby začínají v neděli 27. 11. v 9.30
hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie, pokračují ve

“

OCHRANA PŘED POŽÁRY
Nedávno uvedly televizní noviny reportáž o požáru
rodinného domu, který vznikl vznícením sazí
v nevymeteném komíně. V této souvislosti je na místě
upozornění, že dle vyhlášky 111/81 Sb., je povinností
provádět pravidelné čištění a kontrolu komínů
a komínových vložek od plynných i pevných paliv. Pro
právnické i fyzické osoby vyplývá také ze zákona
86/2002 o životním prostředí povinnost mít změřenou
účinnost a obsah vypouštěných látek do ovzduší a to

u plynných a kapalných paliv od 11 kW do 200 kW,
u pevných paliv od 15 kW do 300 kW. Toto měření
mělo být provedeno do 30.6.2004 a má být doloženo
protokolem o měření.
Tuto informaci jsme převzali z upozornění Cechu
kominíků Ústeckého kraje a podrobnosti můžete získat na
tel. 417 564 195 nebo na internetu www.skcr.cz .
Zdroj informace Roudnické noviny

ZELEŇ PRO ZDRAVÍ
Je právě doba vegetačního klidu, doba vhodná pro
průklest a kácení stromů. Než se rozhodnete pro
radikální řešení, uvědomte si, že jeden vzrostlý strom
- odpaří denně až 30l vody a zvětší podíl srážek
- dodá tolik kyslíku jako klimatizační zařízení pro 10
kanceláří
- zachytí prach a oxid uhličitý, prašnost se sníží až
o 40%
- zelená hradba běžných dřevin sníží koncentraci
smogu 2,5 krát a hluk sníží o 25 decibelů.
Daly by se připomenout další hodnoty, jako úkryt pro
ptactvo, poskytnutí stínu atd.
Toto vše měli na mysli tvůrci zákona o ochraně
přírody a krajiny č.114/1992 Sb., a prováděcí vyhlášky
MŽP č.395/1992 Sb., týkající se kácení dřevin, které
rostou mimo les.
Zákon nám říká, že ke kácení je nezbytné povolení
příslušného orgánu ochrany přírody (u nás OÚ) a musí
mít formu rozhodnutí. Povolení lze vydat jen ze
závažných důvodů, mezi které určitě nepatří zastínění
oken a objektů, alergické potíže, spad listí a ucpávání
okapů.

MATRIKA
Pojďte s námi opět gratulovat jubilantům, kteří se dožívají
70, 75, 80 a více roků:
V prosinci je to pan Antonín Tengler, Marie Businská,
Arnošt Svatoš z Hoštky
Ludmila
Vorlíčková a
a Dobromila Grymová z Velešic.
V lednu oslavuje Josef Stejskal z Kochovic a Anna
Röslerová z Velešic.
V únoru pak Milada Bálková z Hoštky a Milada
Nováková z Kochovic.
Všem upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do
dalších let!
Zastupitelstvo obce a všichni pracovníci Obecního úřadu
přejí všem spoluobčanům krásné a šťastné prožití
vánočních svátků, zdraví a pohodu v příštím roce a těší
se s vámi na shledání o půlnoci na Silvestra!

Občan - fyzická osoba se může rozhodnout pokácet
strom na svém vlastním pozemku bez povolení, ale je
nutné, aby dodržel podmínky dané ve výše uvedené
vyhlášce MŽP, kde se říká
- strom nesmí mít ve výšce 130 cm nad zemí obvod
kmene větší jak 80 cm
- souvislá plocha keřů nesmí přesáhnout 40 m2.
V ostatních případech si musíme podat žádost
o povolení, jejíž náležitosti nám sdělí pracovníci
příslušného OÚ. Povolení se nevyžaduje jen tehdy, je-li
stavem dřevin ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda
značného rozsahu. I tak se pak podává do 15 dnů
oznámení. Za porušení těchto zákonných pravidel hrozí
sankce pro fyzické osoby 10 000 Kč až 50 000 Kč, pro
podnikatele dokonce 10krát více.
Takže na závěr: Kácejme pouze po dobrém uvážení a
pochvalme ty, kteří naopak sázejí - podnik CHVALIS
kolem nového objektu, pan J. Mach červené javory kolem
svého pozemku pod Stavebninami, všichni stavebníci RD
na svých nově zřizovaných zahradách.
Zdroj odborných informací Roudnické noviny

