ZPRAVODAJ 2/2006
HOŠTKA

VEØEJNÉ ZASEDÁNÍ
Veøejné zasedání se konalo 13.3.2006 v Hoštce
a jeho hlavní náplní bylo projednání a schválení rozpoètu
na letošní rok. Za pøítomnosti všech zastupitelù
a nìkolika dalších obèanù byl celý návrh s pou�itím
dataprojektoru pøednesen a podrobnì zdùvodnìn.
Opisovat celý rozpoèet by nám zabralo polovinu
Zpravodaje, proto vám poskytneme jeho polo�ky
v souhrnu:

“

Pøíjmy v tisících Kè
Z daní a poplatkù
Dotace SROP, PHARE, SR-KU
Pronájmy a prodeje
Dotace na VPP, azylanty
Odpadové hospodáøství
Dotace na zalesnìní
Èinnost místní správy, úroky

11 237
8 831
4 510
200
400
322
100

Výdaje
Výstavba
Pìstební èinnost

17 470
300

Bytový fond, školství
Soc.dávky,media,mzdy
Osvìtlení, slu�by
Ostatní výdaje

2 400
4 360
990
3 175

Souhrn:
Finanèní prostøedky k 1.1.2006
5 421 325 Kè
Pøíjmy 2006
29 600 000 Kè
Výdaje 2006
28 300 000 Kè
Pøedpoklad k 31.12.2006
6 721 325 Kè
V další èásti zasedání se projednávaly zále�itosti
provozu obce, jako drobné prodeje, koupì, malá zmìna
v územním plánu a pøihláška do soutì�e Vesnice roku
2006. Urèitì by bylo zasedání ještì zajímavìjší s bohatší
diskuzí, kdyby byla vìtší úèast obèanù. Kdy� je zasedání
na Malešovì, pøijde kolem 50 lidí.Tady v Hoštce je 10x
více obyvatel, ale o veøejné zále�itosti je zájem
minimální.Na tomto zasedání nás bylo kromì zastupitelù
jen 16. Bude to nìkdy lepší?

HOŠTECKÉ PAMÁTKY - KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Další významnou památkou obce je kostelík
Nanebevzetí Panny Marie, stojící za mùstkem na levém
bøehu Obrtky. Jeho poloha vypovídá mnohé. Obrtka toti�
tvoøila hranici obce a za ní byl umístìn špitál (dnes è.p.
141,kde bydlí Špaè-kovi a Schwarz-bachovi) a kaple,
slou�ící kolem je-doucím cestujícím, nemocným z Hoštky
i okolí a chudinì Na OÚ je dobová kresba, zachycující
pùvodní vzhled špitálu. Podle rùzných dobových dokladù
je dolo�eno, �e kaple byla postavena v r.1406 hošteckým
obèanem Mikulášem Èielkem. V té dobì byla Hoštka
spoleènì s roudnickým panstvím v majetku pra�ského
arcibiskupa Arnošta z Pardubic a je pravdìpodobné, �e
dal sepsat listinu o zøízení špitáluv Hoštce, proto�e špitál
za mostem roudnickým u� existoval. Také se traduje, �e
novì postavené kapli daroval sošku .Kaple postupnì
chátrala a teprve r.1612 byla obnovena na pokyn Zdeòka
Vojtìcha Lobkovice. Svou nynìjší podobu a rozmìry
získal kostelík a� barokní pøestavbou v letech 1756 a�
1762 na pøíkaz kní�ete Ferdinanda z Lobkovic. V r.1765
byl pak kostelík vybaven tøemi oltáøi, zasvìcenými Pannì

Marii, sv.Janu a sv. Terezii, opatøen potøebným nábytkem
a litomìøický malíø Czech namaloval na štít obraz
Nanebevzetí Panny Marie.Ke vzácnostem patøí soška
Panenky Marie,které se øíká ,,Hoštecká Madona“ Mo�ná
je to právì ta soška, darovaná pra�ským arcibiskupem.
Kazatelna byla doplnìna ještì o dva roky pozdìji.Kostelík
i špitál byly slavnostnì vysvìceny r.1764. Pøi té pøíle�itosti
kní�e Ferdinand z upøímné radosti, �e nad vchodem
kostelíka bude erb jeho rodu , vìnoval 8.prosince 1764
èástku 350 zlatých k tomu úèelu, aby 7 osiøelých dívek
z Hoštky bylo podìleno po 50 zlatých a tyto peníze jim
byly ulo�eny do doby,ne� se vdají.Kostelík byl v�dy
udr�ován v �ádoucím stavu a je krásný podnes.Poslední
rekonstrukcí prošel v letech 1995 a� 1996, kdy byl velmi
nároènou metodou bez odkrytí støechy opraven krov, pak
støecha a fasáda. V tomto kostelíku se konají bohoslu�by
od adventu do svatodušních svátkù a ka�dé vánoce zde
mù�eme obdivovat krásný hoštecký Betlém.
Podle kroniky Jiljí Èerníka zpracovala D.Musilová

ÚPRAVY NA RADNICI
V sobotu 1.dubna mìla veøejnost první mo�nost
vstoupit do prostor našeho sálu na
Radnici po
rozsáhlých úpravách, trvajících od podzimu loòského
roku.
Dopoledne patøilo dìtem a loutkovému divadlu
Ještìd, které zahrálo známou pohádku
Šípková
Rù�enka. Veèer se pak konala aprílová taneèní zábava.
Zahrála hudební skupina ,,No name“ z Ústí n.L.
a jednotlivé hudební skladby byly prolo�eny skvìlým
taneèním vystoupením taneèního klubu ,,Rytmus“
z Roudnice n.L. Dík všech spokojených návštìvníkù patøí
sponzorùm, hlavnì firmì Chvalis a všem, kdo se na velké
rekonstrukci podíleli.
Vìnujme se ale prostøedí. Je nám všem známé
a pøesto nové a krásné. U� jen zmìna vstupních prostor
s novým sociálním zázemím a výtahem do patra ke
kanceláøím OÚ.Sál je novì vymalovaný a štuková
výzdoba záøí jasnou èervení. Balkon je zpøístupnìn
døevìným schodištìm a poskytuje pohled na vše, co se

dole dìje. (To bude naše babská vyhlídka!) Pohost vedle
jevištì je novì upravený k pøíjemnému posezení
a obèerstvení a jsou zde novì vybudované toalety. Také
jevištì si polepšilo novou oponou. Celá tato èást Radnice
se tak koneènì stala dùstojným místem k poøádání všech
kulturních a spoleèenských akcí.
Ještì chci upozornit na výtah, pøístupný dennì
z prùjezdu a pøedsálí. Je urèen všem obèanùm, kteøí mají
jakékoli potí�e dostat se ke kanceláøím OÚ v patøe po
schodech. Hned proti výtahu najdete v patøe informaèní
centrum, kde je pro veøejnost k dispozici poèítaè
s internetem a tam máte mo�nost si cokoli vyhledat,
vytisknout, okopírovat rùzné dokumenty i pou�ít fax.Tato
pracovna je v podstatì souèástí ,,Centra multimediální
výuky“, na které obec získala dotaci z EU (fond SROP
3 mil Kè). Podrobnosti jsou v dalším èlánku.
D. Musilová

POÈÍTAÈOVÁ UÈEBNA JAKO SOUÈÁST CENTRA MULTIMEDIÁLNÍ VÝUKY V OBCI
HOŠTKA
Témìø rok ubìhl od prvních krokù podniknutých
k vybudování centra multimediální výuky v naší obci. Na
poèátku bylo tøeba zpracovat projekt, abychom získali
dotaci z EU. Následnì bylo nelehkým úkolem celý projekt
realizovat. Výsledkem sna�ení mnoha lidí je mimo jiné
také novì vybudovaná uèebna v budovì základní školy.
Tøída má v souèasné dobì 11 nových poèítaèù.
V brzké dobì se ale rozroste o další poèítaèe a to
z pùvodní poèítaèové uèebny. Vznikne tak uèebna, ve
které bude moci ka�dý �ák pracovat samostatnì a tedy
efektivnìji ne� dosud, kdy se o poèítaè museli dìlit
vìtšinou dva u�ivatelé. K vybavení patøí samozøejmì
i nový nábytek a nová bílá tabule na fixy.
U�ivatelùm bude k dispozici scanner a barevná
laserová tiskárna. Velkým pomocníkem pøi výuce bude
jistì datový projektor.
Pøesto�e uèebna nese název poèítaèová, bude kromì
klasické výuky práce s poèítaèem a hodin urèených pro
výuku za podpory výukových programù slou�it jistì èasto
i pøi bì�ném výkladu. V�dy� mo�nost prezentovat
obrázky, schémata èi výukové filmy na velké plátno je
urèitì velice lákavá. Velký obraz, pøípadnì doplnìn

vhodným ozvuèením, zcela urèitì vyvolá emotivnìjší
zá�itek ne� bì�ná televize.
Vy u � i t í u è e b n y b u d e v k a � d é m p ø í p a d ì
mnohostranné. �áci ji budou moci navštìvovat nejen
v bì�ných hodinách, ale také napø. pøi závìreèném
hodnocení projektù, kde budou prezentovat výsledky své
práce. Dále se nabízí mo�nost setkávání se napø. na
promítání fotografií èi videozáznamù z rùzných školních
akcí. Samozøejmì bude v urèitém èase, podobnì jako
dosud, uèebna pøístupná �ákùm mimo vyuèování, napø.
pro pøístup na internet apod..
J e však také pamatováno i na ty z Vás, kteøí ji� školou
povinní nejste. Pro Vás budou pøipraveny vzdìlávací
kurzy jako napø. Základy práce s poèítaèem apod..
Vìøím, �e naše nová uèebna zpøíjemní studium všem,
kdo do ní usednou.
Na závìr bych rád podìkoval za všechny budoucí
u�ivatele všem lidem, kteøí se na realizaci projektu
podíleli a pomohli tak vzniknout nové uèebnì, na kterou
jistì mù�eme být pyšní.
Mgr. Jan Koubek

PROJEKT ,,HODINA“ NA ZŠ V HOŠTCE
Od školního roku 2005/06 se naše škola pøipojila
k projektu ,,Hodina“.který je spolufinancován Evropským
sociálním fondem.Jeho smyslem je rozšíøení uèebních
plánù pro základní vzdìlávání o jednu hodinu týdnì
v 7.tøídách.
V rámci tohoto projektu byl na škole do uèebních
plánù 6. a 7.roèníku zaøazen nový pøedmìt Branná
výchova (BV). Tento pøedmìt je zamìøen pøedevším na
pøipravenost �ákù øešit neoèekávané mimoøádné
události,jako jsou �ivelné pohromy ( záplavy a povodnì,
po�áry, vichøice, sesuvy pùdy, snìhové laviny), havárie

s únikem nebezpeèných látek do �ivotního prostøedí
(havárie v chemických provozech a skladech, radiaèní
havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit
�ivoty, zdraví obyvatel a zpùsobit velké materiální škody.
Velká pozornost je vìnována schopnosti ovládat zásady
první pomoci. �áci si osvojují nejúèinnìjší postupy pøi
záchranì �ivota a zdraví spoluobèanù, uvìdomují si
morální i právní odpovìdnost pøi neposkytnutí
bezodkladné první pomoci.
Mgr. Martin Boháè

ZAUJALO MNE….
Za velmi zdaøilou pova�uji školní akademii,která se
konala 12.dubna na sále Radnice.Ten den probìhla dvì
pøedstavení, a to od 10.00 dopoledne a 17.00 odpoledne.
Naše dìti se zde pøedvedly jak v pohybových
vystoupeních, tak ve hraných scénkách. Obì pøedstavení
pøišlo shlédnout mnoho divákù v�dy� ka�dý se rád
pochlubí svým potomkem a tak odpoledne sál doslova
praskal ve švech. Proto�e od akademie ubìhla ji� delší
doba, tak si ji trochu pøipomeòme

Zahájení bylo v rytmu irských tancù, které pøedvedl
taneèní krou�ek pod vedením Radky Pištorové. Dìvèata
sklidila velký aplaus a nasadila vysoko la�ku dalším
vystoupením. Ale ani ta nièím nepokulhávala ve své
spontánnosti a v dìtském nasazení. Jako další byla na
øadì mateøská škola dìti jako blešky a paní uèitelky mají
plno práce. Z pódia zní písnièky, dìti pøedvádìjí taneèek a
spartakiádní cvièení. Velký potlesk oceòuje
i další a další vystoupení písnièka Komáøi se �enili na
flétnu hraje Tomáš Chudoba a zpívá Dominik Pagáè, �áci
druhé tøídy, pøípravná tøída s pí uèitelkou Vávrovou a jejich
povedená scénka o neposlušných písmenkách, ètvrtá
tøída v rytmu diska cvièí s míèi a druháci exelují v pohádce
,,Otesánek“. Sál tleská, diváci se baví. �ákynì osmé tøídy

nám ukazují, jak se
umí odvázat a pøedstavují se jako
hudební skupina.
Potom opona padá
a pozornost všech se
obrací do hledištì,
kam nastupují chlapci
z druhého stupnì
Martin Balek, Kuba
Slavíèek, Kuba Bláha
a Michal Nagaj. Ti zde
pøedvádìjí skoky
pøes náøadí. A� nìkdy
zatrne, jak to
zvládnou, ale bylo to
super!
A opìt
moderní hudba, svùj
temperament tentokrát pøedvádìjí �ákynì tøídy sedmé.
Po nich vyu�ila tøetí tøída to, �e se akademie odehrává
pøímo pøed velikonocemi a svoje vystoupení pojala jako
pøíspìvek k nim. Øada øíkadel v duchu jarních svátkù
nabudila tu správnou jarní atmosféru. Na lidovou notu, pøi
lidových písnièkách a tancích sál roztleskali naši prvòáci.
Následná scénka ze �ivota rodiny Smolíkovic v podání
šesté tøídy mi nìkoho pøipomíná, ale nechme to být.
A opìt je tu druhá tøída, tentokrát pøi dynamickém taneèku
se stuhami, jsou to vlastnì hadi a dìti to s nimi skuteènì
umí. Maruška Kubánková z páté tøídy napsala pohádku
a spolu se svými spolu�áky ji na akademii pøipravila
a pøedvedla. A u� je tu opravdový závìr devátou tøídu
reprezentuje Tomáš Vorlíèek se svým diabolem. A o tom,
�e to s ním opravdu umí nenechává nikoho na pochybách.
Všichni vystupující byli ocenìni potleskem, který ale urèitì
patøí i všem uèitelùm, kteøí vystoupení spolu s dìtmi
pøipravovali. Z akademie odcházeli lidé s rozesmátými
a spokojenými tváøemi a to znaèí, �e se akce skuteènì
vydaøila. To je dobøe. �áci páté tøídy psali na téma,,Jak
jsme pøipravovali akademii“ i slohovou práci. Jednu z nich
vám nabízíme.
I.Nádvorníková

O TOM, JAK JSME PØIPRAVOVALI AKADEMII
Kdy� ním paní uèitelka oznámila, �e budeme
vystupovat na akademii, tak se hned navrhovalo, co
bychom mohli hrát. Poprvé,�a bychom mohli hrát
reklamu, pak �e cestovní kanceláø nebo Asterix a Obelix.
A� potom paní uèitelka navrhla,�e bychom mohli hrát
jednu pohádku. Maruška ji napsala a jmenovala se
,,O tøech kouzelných vìcech“. Ale nejtì�ší ji bylo sehrát.
Nacvièovali jsme ji v hudebnì. Tam nám to šlo. Ale kdy�
jsme si mìli pøipravit kostýmy a nacvièovat na sále, tak

nám to moc nešlo. Ale pak jsme tam nemìli �ádnou
chybu. A u� nadešel den, kdy byla akademie a my jsme
mìli velkou trému. Urèitì i Karel Gott má pøed
vystoupením také trému. Nakonec se nám to podaøilo
a sehráli jsme to dobøe. Celá tøída byla š�astná, �e to
máme za sebou. Zazvonil zvonec a pro letošní rok je
akademie konec.
Alena Degenová

VÁLKA RÙ�Í
Potkala jsem støedovìkého šlechtice. Mìl na sobì
sametový kabátec lemovaný zlatými prýmky a na krku
zlatý øetìz, zdobený drahokamy a øádem zlatého rouna.
Také jeho pøítel v dlouhém sametovém,bohatì
vyšívaném šatu byl asi šlechtic slavného rodu. Nevìøíte?

Tak to jste asi v sobotu 20.kvìtna nevyšli z domova, jinak
byste je vidìli také. A nejen je. Ještì dámy v dlouhých
šatech se širokými rukávci a v øasnatých pláštìnkách, èi
prosté luèištníky a rytíøe v brnìní. Ti všichni se od rána
pohybovali po Hoštce. Oni dva šlechtici prodávali na

námìstí cínové pøívìsky a sošky rytíøù, pøekrásné šperky
s polodrahokamy a dobové náramky. V sousedním
stánku byly v nabídce døevìné korále, sklenìné
minifigurky èi keramické ozdoby. Hned vedle pøedvádìl
své umìní øezbáø a jeho paní nabízela døevìné plastiky,
šperkovnièky a témìø ka�dý kluk si od nich odnášel ten
nejsprávnìjší prak. A pak vás urèite pøinutil k zastavení
stánek vonící koøením. Saturejka, rozmarýn, èubrica,
,,Pytlácké koøení“, èi ,,Koøení Bøetislava II“ a jak se
všechny ty voòavé smìsi nazývaly. Dìti si kupovaly
preclíky, pro tatínky byla v nabídce medovina. K tomu
celý den vyhrávala hudba a ,,U lišky“ se grilovalo jehnì.
Kdo vyhrál dopolední soutì� luèištníkù u sportovního
centra nevíme,proto�e jsme spìchali na obìd, abychom
vèas zaujali místo u bojištì( v parku nad školou).
A u� nás zvukový doprovod pøenáší do roku 1461, do
doby, kdy Anglie pro�ívala desítky let trvající válku dvou

význaèných šlechtických rodù
Lancasterù a Yorkù. Oba rody
mají ve svém erbu rù�i. Z bitvy
u Towtonu se vracejí zbytky
pora�eného vojska Lancasterù. Unavení a zranìní
usedají k odpoèinku. Velitel
vévoda z Oxfordu posílá dva
lancknechty na hlídku a ti se
za krátký èas vracejí se
zprávou �e jsou pronásled o v á n i o d d í l y Yo r k ù .
A opravdu, ji� se po vlajícím
praporem blí�í rytíøi v brnìní
a nelítostná bitva zaèíná.Halapartny se køí�í, meèe
nará�ejí do štítù., støílí se z lukù i hákovnic. Unavení
bojovníci Lancasterù padají k zemi a vítìzové zajatce
neberou. Na bojišti zùstávají jen mrtví a vévoda z Norfolku
svùj vítìzný oddíl odvádí. Poklekají k dìkovné modlitbì
a vévoda pak nejstateènìjšího z nich pasuje na rytíøe.
Vítìzný pokøik završuje scénu.
Je to pùsobivý a zároveò mrazivý pocit. Válka je
v�dycky strašná, i kdy� je to jen divadlo.Toto pøedstavení
jsme shlédli díky skupinì historického šermu Avalon ze
Štìtí. Jeho èlenové jsou z celého kraje a jejich koníèek je
ú�asný. Ceníme si toho, �e k nám pøijeli.Den zakonèila
taneèní zábava na sále Radnice, kde pohoda a dobrá
nálada trvala dlouho do noci.
D.Musilová

MATRIKA
Opìt máme pøíle�itost blahopøát k významným
narozeninám našim obèanùm, které oslaví
-v èervnu - Jindøich Papík z Velešic, Al�bìta Skru�ná,
František Skru�ný, Anna Planèíková a Bo�ena Nováková
z Kochovic.

- v èervenci Marie Husáková a Alfréd Vrána z Hoštky
- v srpnu MUDr Klára Kosová, Josef Novák a Marie
Chmelaøová z Hoštky a Marie Kubecová
z Malešova.

Z OBCE V KRÁTKOSTI
- Firma ,,Chládek a Tintìra“ dokonèila v obci stavební
práce na chodnících, pøechodech a parkovišti, akcích, na
které obec získala dotace EU z fondu SROP a PHARE.
- Èástku pøes 200 tisíc Kè si vy�ádá právì probíhající
oprava hasièské zbrojnice na Malešovì, která bude
slou�it novì zalo�enému hasièskému dru�stvu a jako
klub mláde�e.
- Pokud rádi sledujete kabelové vysílání z Radnice,
pøipomínáme, �e je mù�ete sledovat v pondìlí v 16.30, ve
støedu ve 12.30 a v 16.30, a v pátek v 10 hod. V èervenci
a srpnu má vysílání prázdniny.
- POZOR! V Kochovicích se budou stavìt gará�e
v cenì do 80 tisíc Kè a ještì máte mo�nost se pøihlásit
mezi zájemce.
- Jako obvykle se 30.dubna nad
Kochovicemi
rozhoøela hranice s èarodìjnicí Zájem dìtí i dospìlých byl
velký, tak se sluší alespoò podìkovat tìm, kdo se o to
zaslou�ili.Byl to Martin Chvalina, Vrá�a Šinfelt, Honza
Havel a Martin Barták. Chlapi, díky!
- Ve dnech 25. a 26.5. Hoštku navštívilo 15 starostù
obcí z Písecka v ji�ních Èechách. Získali informaci
o nebývalém rozvoji naší obce a pøijeli se pøesvìdèit

o pravdivosti a nasbírat zkušenosti.
- Povltavské tukové závody v Nelahozevsi potøebují
obsadit 120 nových pracovních míst.Obec zorganizuje
informativní schùzku, o které budete slyšet v místním
rozhase.

Volby u nás
Do naší volební místnosti se dostavilo 763 z 1157
zapsaných volièù, co� je 65,9% - úèast pøesáhla
celostátní prùmìr. Bylo odevzdáno 756 platných hlasù
a po jejich seètení jsme dostali toto poøadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ODS
KSÈM
ÈSSD
SNK-ED
SZ
KDU

229 hlasù
212 hlasù
158 hlasù
59 hlasù
39 hlasù
17 hlasù

O zbývající hlasy se podìlilo ještì 10 stran.
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