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VEØEJNÁ ZASEDÁNÍ
V období od minulého Zpravodaje se konala dvì
veøejná zasedání Zastupitelstva obce. První z nich
21.6.2006
v hlavním bodì jednalo o celkovém
hospodaøení obce v roce 2005. Bylo schváleno bez
pøipomínek, proto�e prošlo auditem, jednáním Rady obce
a hovoøilo se o nìm ji� v bøeznu pøi schvalování rozpoètu.
Stejnì tak byl schválen i závìreèný úèet, tzn.
hospodaøení organizací zøízených obcí (škola, DPS,
Region venkov). V další èásti byly projednány zmìny
v majetku obce, kontrolní zprávy, informace o výstavbì,
zpráva øeditele ZŠ a schválena nová obecnì závazná
vyhláška. Zastupitelstvo také schválilo, �e i v pøíštím
volebním období budeme mít 15 zastupitelù a rozhodlo,
�e obec bude �ádat o obnovení titulu mìsta.
Další zasedání Zastupitelstva obce se konalo 20.9.
2006 na Radnici. Souèasné zastupitelstvo se sešlo
naposledy v tomto slo�ení, další se bude konat u�
s novými zastupiteli, které si zvolíme. Po zahajovacích
procedurách, do kterých patøí kontrola usnesení,
schválení programu a rozdìlení úkolù pøi prùbìhu
zasedání pak zaèal vlastní pracovní program.
Starostka A. Podpìrová informovala, �e obec získala
èestnou modrou stuhu v soutì�i Vesnice roku 2006 za
spoleèenský �ivot. V bodì o rozpoètových zmìnách bylo
konstatováno, �e pøíjmy a výdaje obce jsou v relaci a je
pøedpoklad splnìní všech plánovaných akcí tohoto
roku.Byly schváleny zmìny v majetku obce a pak
stavební technik A. Müller podal informace o stavu
výstavby v obci ( výstavba infrastruktury v lokalitì 6
v Kochovicích, komunikace a hasièská zbrojnice na
Malešovì, pøíprava akcí v Lindovì dvoøe, cesta
k rozhlednì a další), vše doprovázeno promítanými
fotografiemi.

Dále jsme vyslechli informaci o kontrolách
hospodaøení obce ze strany KÚ a Finanèního øeditelství,
kde nebyly shledány �ádné vá�né závady.
Zprávu o škole podal øeditel ZŠ Mgr. Rieger.
Zdùraznil, �e škola nabízí �ákùm v letošním roce 11
zájmových krou�kù, vedených pracovníky školy
a zaznìla výzva k veøejnosti, �e zájmových útvarù by
mohlo být i více, pokud by se našli ochotní vedoucí z øad
rodièù i ostatních obyvatel.
Dùle�itým bodem bylo jednání o zvýšení
regulovaného nájemného v obecních bytech. V souèasné
dobì má výhody nejni�šího nájemného pouze 17 ze 107
obecních bytù. Z toho se u 10 bytù v è.p. 1, 2, 19 a 208
nájemné zvyšovat nebude, proto�e se jedná o zastaralé
byty, které postupnì budou pøipravovány k rekonstrukci.
Zvýšení o 8,5 % se tedy dotkne 7 bytù v è.p. 62
v Kochovicích, jejich� nájemníci budou písemnì
vyrozumìni.
Další body se týkaly informace o èerpání dotací
z fondu Severozápad, informace o pøípravì komunálních
a senátních voleb a informace o obnovení titulu mìsto
a pøípravì oslav této události.
Zasedání se také zúèastnili zástupci firmy Prokabel,
kteøí seznámili pøítomné s pracemi na pøípravì zaøízení
na automatické a opakované vysílání infokanálu
a v souvislosti s tím s mo�nostmi rozšíøení placené
nabídky kabelové televize. Pøipraví anketu pro u�ivatele
a o rozšíøení budou informovat veøejnost.
Na závìr starostka podìkovala všem zastupitelùm za
poctivou a aktivní práci po celé volební období a vyslovila
pøání, aby stejnì úspìšné roky pro�ívala naše obec
i s pøíštím Zastupitelstvem obce.

“

D.Musilová

Z HISTORIE - MALEŠOV
V jednotlivých èláncích z historie obce jsme se
doposud zabývali Hoštkou a jejími památkami. Naši
pozornost si ale zasluhují i další èásti Malešov, Velešice
a Kochovice. Informace jsme našli v textu, který vybral
a pøelo�il pan ing. Bílek z díla z roku 1888, nazvaného
,,Vlastivìdný sborník“. Ten vydal Dubsko-štìtský okresní
uèitelský spolek a sepsal jej Friedrich Bernau. Dnes se
tedy dozvíte nìco o Malešovì.

Malešov je prastará obec a její jméno je pøipomínkou
jejího pravdìpodobného zakladatele Maleše. První
písemné zmínky jsou ji� v zakládací listinì Vyšehradské
kapituly z roku 1086, kde král Vratislav urèil ,,devìt lánù
polí v Malešovì“ k dotaci kapitulnímu proboštovi. Další
zmínky jsou napø. v listinách Karla IV. z roku 1356 nebo
Václava IV. z roku 1380. Jedna èást vesnice tedy patøila
kapitule vyšehradské a druhá èást vedle kostela kapitule

ve Staré Boleslavi. Právì svolením Václava IV. z roku
1380 došlo k prodeji vesnice do vlastnictví pánù z Dubé
na Libìchovì. V dalších staletích se opìt majitelé mìnili.
V 15.století to byl napø. Václav Carda z Petrovic - pán na
Úštìku, v 16.století Sezimové z Úštìka, pak po dlouhých
a slo�itých soudních sporech Oldøich Dubanský z Duban
a po nìm Jan Outerský z Outerý - hejtman z Libìšic.
V 17.století se Malešov dostal do dr�ení Viléma
z Ro�mberka a poté jeho �eny Polyxeny z Lobkovic. Od
té doby zùstal souèástí panství Roudnice.
Ve vsi bývaly v minulosti také dva zemanské
svobodné statky. V roudnickém archivu je k roku 1650
zápis o jednom z nich s názvem Alexiùv dvùr. Druhý,
dùle�itìjší, se nazýval Paèkovský a byl ještì na konci
16.století v dr�ení rytíøù Paèkovských z Benèe, kteøí pøišli
na Roudnicko z Polska s kní�etem Tarnovským po roce
1544. K tomuto dvoru nále�el také tzv. Skoøepùv mlýn
v údolí na Úštìckém potoce. V pobìlohorské dobì, ve
švédské válce, byl Malešov zpustošen a vylidnìn a brzy
potom osídlen nìmeckými obyvateli. Vlastivìdný sborník
uvádí øadu dalších zajímavých údajù. V roce 1888 mìl
Malešov 98 domù a 442 obyvatel. V obci se nalézaly
dva rybníèky a témìø ka�dé hospodáøství mìlo vlastní
studnu, proto�e na vìtšinì prostoru se voda nacházela
u� pùl metru pod povrchem. Jen na ji�ní stranu musela
být voda pøivádìna potrubím z pramene na návsi.
Obyvatelé se vìnovali pøevá�nì zemìdìlství, pìstovaly
se obvyklé druhy obilí a velmi �ádaný èervený chmel. Na
ji�ních svazích se daøilo vinné révì. Na mnoha místech

na stráních vystupoval na povrch vápenec, který
obyvatelé v nìkolika lomech zpracovávali na desky
a schodové stupnì. Kromì ji� uvedeného mlýna byly
v obci i 3 cihláøské pece. Do školy chodily malešovské
dìti do Hoštky nebo do Hrušovan. Místní škola byla
vysvìcena teprve 30.listopadu 1787. Prvním uèitelem byl
Christoph Wurbs, své povolání zde vykonával 40 let a je
na zdejším høbitovì pochován. Mìl taky 67 �ákù v jedné
tøídì a teprve za jeho následovníkù v roce 1886 byla
škola rozšíøena na dvoutøídní. Samostatnou kapitolou
bude povídání o kostele sv.Jiøí, které vám nabídneme
pøíštì.
D.Musilová

CO NOVÉHO VE SPORTCENTRU
V sobotu 12.8.06 se v našem areálu sportu konal
nohejbalový turnaj ,,O pohár starostky“ . Úèastníci
soutì�e byli jak místní, tak i z okolí, nejvzdálenìjší pøijeli
a� z Teplic. Celkem vytvoøili 13 dru�stev po 3 osobách.
Hoštku zastupovala 4 dru�stva - Labyrint, Chvalis,
Pivo�routi a dru�stvo pana Busty, které se umístilo
z hošteckých nejlépe na 5. místì. Vítìzem celého turnaje
bylo dru�stvo Slavoj z Litomìøic.
Sportareál poøádal v srpnu i tenisové turnaje - ètyøhra
mu�ù a smíšená ètyøhra.
Na 16.9. pøipravili Gottwaldovi, provozovatelé areálu, ji�
známý tenisový turnaj populárních osobností, na který
tentokrát pøijel M. Šimáèek, M. Dlouhý, E. Štìdrá,
J. Rosák, L. Sobota, A. Sobotová, J. Sypal, V. Tittelbach,
M. Drobný, R. Skamene, M. Severa, J. Dvoøák a další
úèastníci z øad místních nejlepších tenistù. Generálním
sponzorem byla firma CHVALIS. Hrálo se ve dvou
skupinách. Kromì velmi dobré úrovnì hry bylo i spousta
pøíjemných setkání a zábavy .A jak turnaj dopadl?

Skupina A:

1.
T.Gottwald - J. �i�ka
2.
J. Rosák - Sobota ml.
3.
M.Drobný - Z. Hrubý
Skupina B:
1.
M. Šimáèek - Šikanì
2.
J. Kapitán - L. Sobota
3.
J. Hrala - R. Skamene.
Velmi potìšující je fakt, �e návštìvnost sportovního
areálu je opravdu velká, za relaxací a sportem sem
pøicházejí nejen místní, ale i lidé z okolí. Scházejí se zde
abiturienti, probíhají zde rodinné i podnikové oslavy. Pøi
sportu se zde scházejí celé kolektivy a pøíjemné posezení
vyu�ívají nejen maminky s dìtmi. Velmi frekventovaná je
èást, kde se mohou do sytosti vyøádit dìti. S tím je ale
spojen apel na rodièe: Bohu�el se stále opakují nešvary
jako rozplétání plotu, odhazování odpadkù mimo koše
a podobnì. Domluvte svým dìtem, dohlédnìte na nì,
pokud jste s nimi, v�dy� areál vyu�íváme všichni
a chceme, aby byl pìkný i nadále. V dnešní dobì, kdy je
hotové parkovištì, nové pøístupové cesty a perfektnì
fungující zázemí je pøece radost areál navštívit.

HASIÈI U NÁS
Sbor dobrovolných hasièù býval ji� v minulosti
významnou organizací ka�dé trochu vìtší obce a nebylo
tomu jinak ani u nás.Svìdèí o tom zápisy v kronikách
a dokumentech. Vlastivìdný sborník Fridricha Bernaua
z roku 1888 zachycuje existenci sborù v Hoštce a na
Malešovì, kronika Sboru dobrovolných hasièù
Kochovice obsahuje èinnost z let 1927 a� 1949. Hoštecký
SDH se rozpadl v devadesátých letech po odstìhování
nadšeného a obìtavého pøedsedy p. Špitálského. Po
znaèném úsilí našeho OÚ se podaøilo v minulém roce

navázat kontakty se SDH Snìdovice a na podzim zalo�it
hasièské dru�stvo našich obèanù. Jejich jádro je na
Malešovì. Zde bydlí 9 èlenù, 2 se pøidali z Hoštky.
Vedoucí osobností je Jaroslava Lochmanová. A jak
vypadá jejich èinnost? Zatím se pravidelnì scházejí
a pomalu se pøipravují na odbornou
práci. Ve
Snìdovicích se seznámili s technikou a vybavením a teï
v podzimních mìsících by se mìli zúèastnit základních
kurzù, aby získali potøebné dovednosti. OÚ nechal opravit
malešovskou zbrojnici, ve které budou mít hezké zázemí.

Tìchto pár nadšencù má také zásluhu na zorganizování
nìkolika akcí na Malešovì
30.dubna
,,pálení
èarodìjnic“, velmi úspìšný Den dìtí,
èervencový
nohejbalový turnaj dru�stev Polepy, Štìtí, Malešov,
víkend dìtí pod stany, úklid obce a sekání travnatých
ploch. Chystají se na podzimní motokrosový závod na

malešovské dráze, kde budou vykonávat po�ární dozor.
Na první rok je to jistì úctyhodný výèet a lze jim jen pøát,
aby vydr�eli, získali další èleny i z Hoštky a Kochovic
a aby se mohli brzy úèastnit i odborných závodù a zásahù.
D.Musilová

DEN DÌTÍ NA MALEŠOVÌ
Dne 10.7.2006 se na Malešovì konal Den dìtí pod
vedením zdejšího dru�stva dobrovolných hasièù. Akce
samotná zaèala ve 14 hodin, kdy vybìhly první dìti na
soutì�ní trasu. Cesta od startu a� do cíle skýtala 16
stanoviš�, kde dìti pøedvádìly jak svou fyzickou zdatnost,
tak také šikovnost a v neposlední øadì i své znalosti.
Poslední soutì�ící probìhl cílem kolem 16té hodiny.
Všechny soutì�ící dìti dostaly odmìnu v podobì balíèku
sladkostí a nìjaké další drobnosti a hraèky. Dìti mìly
zdarma jídlo a pití, které bylo poøízeno ze sponzorských
darù.
Po malém obèerstvení následovalo pøedstavení èásti
techniky SDH Snìdovice. Dìti se mohly samy pøesvìdèit
o tom, jak vypadají zásahové i sportovní pøilby, prohlédly
si zblízka auto se støíkaèkou a vícesedadlovou avii. Samy
si zblízka vyzkoušely i po�ární útok, pøi nìm� proudnicí
míøily na cíl. Vzhledem k tomu, �e dìtem i dospìlým pøálo
poèasí, bylo teplo a svítilo sluníèko, tak se jen málo komu
podaøilo utéct pøed vodou a všichni si jí u�ili dosyta. Po asi
hodinové vodní válce se dìti vrátily k ménì mokrým
hrám, za které taky dostaly odmìnu.

Celého, øekla
bych nezvyklého,
Dìtského dne se
zúèastnilo 80 dìtí
z Malešova
i okolí. Touto cestou bychom chtìli
podìkovat OÚ
Hoštka, Ing. Václavu Sochrovi,
øeznictví Tajèman
i všem rodièùm
a pøíbuzným, kteøí nám finanènì
pøispìli na tuto
akci. Dìkujeme
i za podporu
malešovských
obyvatel a za
kladné ohlasy.
J. Lochmanová SDH Snìdovice, dru�stvo Malešov

POZOR SOUTÌ� :
V letopoètech, významných pro naši obec se zajímavým
zpùsobem objevuje šestka. Posuïte sami: 1266 - 1406 1506 - 2006 . Obecní úøad vyu�ívá tuto skuteènost
a vyhlašuje SOUTÌ� pro všechny zvídavé �áky naší ZŠ,
ve které by soutì�ící mìli najít co nejvíce
informací,týkajících se daných letopoètù. A jaká jsou
pravidla?
1.vìková kategorie 1. a� 4. tøída:
Najdi si co nejvíce informací a výtvarnì vyjádøi, jak asi
vypadala a �ila naše obec v roce, který si vybereš.
2. vìková kategorie 5. a� 7. tøída:
Najdi si co nejvíce informací a napiš, jak asi vypadala
a �ila naše obec v roce, který si vybereš.
3. vìková kategorie 8. a 9. tøída:
Najdi si co nejvíce informací a napiš, jak asi �ila a co
významného pro�ívala naše zemì a obec v daných
letopoètech.
Vaše práce odevzdávejte svým tøídním uèitelùm, kteøí je
do 10. listopadu pøedají Obecnímu úøadu. Vítìzné práce
všech kategorií budou ocenìny . Ceny budou pøedány na

6TKA PRO HOŠTKU
slavnosti, která se chystá na 17. listopad, kdy by naší obci
mìl být vrácen titul ,,mìsto“.
A teï rada, kde mù�ete informace hledat: Samozøejmì
na internetu, dále v kronikách, historických publikacích
a encyklopediích v místní i školní knihovnì a v jakýchkoli
dalších materiálech, které sami objevíte.
A co máte hledat? Tak napø:
- Kdo byl v té dobì panovníkem, do jakého
stavebního slohu patøí stavby té doby, jak se lidé
oblékali, jaká mìli zamìstnání .
- Co se v té dobì stalo významného v Èeské zemi,
pøípadnì v Hoštce.
- Jaká mìla Hoštka mìstská práva, øemesla, jak se
jmenovali nìkteøí obyvatelé a podobné údaje.
Všechny odevzdané práce budou uschovány jako
souèást kroniky obce a kromì toho budou v ka�dé
kategorii odmìnìny tøi nejlepší práce hodnotnou cenou.
Pøejeme vám hodnì zdaru v historickém pátrání a tìšíme
se na vaše práce.
D.Musilová

MATRIKA
Gratulujte s námi jubilantùm, kteøí se do�ívají
významného vìku 70, 75, 80 a více rokù.
V záøí slaví své narozeniny Václav Janda, Paulina
Nováková, Boris Smyèka, Josef Salaè a Vìra
Balaštíková všichni z Hoštky a Hildegarda Chlubnová
z Velešic.
V øíjnu je významný den Anastázie Šplíchalové, Melanie

Tintìrové, Jaroslavy Lvové a Libuše Novákové z Hoštky
a Heleny Bucharové a Julia Planèíka z Kochovic.
V listopadu pak bude slavit Kvìta Chvátalová a Oldøiška
Koháková z Hoštky, Irena Rendlová z Kochovic, Zdeòka
Srbová, Emilie Rousová a Emilie Marešová z Malešova
a Jiøina Mikeschová z Velešic.

Všem jubilantùm pøejeme hodnì zdraví a pohody a ještì
mnoho dalších let v kruhu jejich rodiny.
Matrika nám poskytla také informace, �e 18.6. byli do
naší obce slavnostnì pøivítáni novì narození obèánci
Natálie Plášková, Sára Mirošová, Natálie Pospíšilová

a Kryštof Sailer. Na druhém vítání dne 24.9. byli pøivítáni
Aleš Mikl, Vojtìch Rosa a Jakub Jeník.
I jim patøí pøání, a� ve zdraví rostou a prospívají k radosti
svých rodièù a nás všech.
H. Baková

SPOLEÈNOST CHVALIS OTEVØELA NOVÉ VZDÌLÁVACÍ CENTRUM V HOŠTCE
Po dvou letech práce bylo 14. záøí za úèasti významných
hostù otevøeno Vzdìlávací centrum hydrauliky
a pneumatiky.
Toto centrum bylo vybudováno v objektu bývalého skladu
naproti nové výrobní hale firmy CHVALIS. Z nevzhledné
budovy vznikl reprezentativní objekt, v jeho� prostorách
je nové vzdìlávací centrum.
Centrum je z hlediska vybavení špièkovým pracovištìm
a prvním svého druhu ve støední a východní Evropì. Jeho
slu�eb budou vyu�ívat nejen zamìstnanci firmy, ale
i pracovníci dalších podnikù z celé Èeské republiky.
Firma CHVALIS navázala spolupráci se Støední
prùmyslovou školou strojní a elektrotechnickou v Ústí
nad Labem a jejím výsledkem je, �e studenti této
presti�ní školy budou absolvovat praktickou výuku
hydrauliky v tomto vzdìlávacím centru. V budoucnu firma
CHVALIS plánuje takto spolupracovat i s dalšími
støedními a vysokými školami.
Kromì odborných kurzù jsou poøádány kurzy pro širokou
veøejnost. V prvním roce to je pøedevším výuka angliètiny
pro dìti a pro dospìlé. Firma CHVALIS doufá, �e se jí
takto podaøí umo�nit obèanùm Hoštky a okolních obcí si
doplnit tolik potøebné jazykové vzdìlání.
Projekt výstavby Vzdìlávacího centra byl podpoøen
z fondù Evropské unie a èeského státu. Jedná se o první
projekt oborového školicího støediska v Ústeckém kraji,
který byl podpoøen z Operaèního programu Prùmysl

a podnikání, konkrétnì z programu Školicí støediska.
Uvedená podpora umo�nila projekt realizovat ve výraznì
rozsáhlejší podobì, která by bez této podpory nemohla
být uskuteènìna.
Více informací a nabídku kurzù naleznete na
Internetových stránkách www.vzdelavacicentrum.eu
a telefonu 416 85 77 40.
Martin Chvalina

Z OBCE V KRÁTKOSTI
- Komunální volby a volby do senátu se budou konat ve
dnech 20. a 21. øíjna jako obvykle v pøízemí naší
Radnice. Budeme volit 15ti èlenné zastupitelstvo
a vybírat si mù�eme tentokrát z pìti kandidátek, které
vèas dostanete do svých domovù.Seznamte se zatím
s jejich názvy:
- 1. Pro sport a zdraví
- 2. SNK Evropští demokraté
- 3. ODS
- 4. KSÈM
- 5. Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí
a mìst.
- Na 17.11. chystá obec slavnost ke pøíle�itosti
navrácení titulu
,,mìsto“.Podrobnosti se dozvíte
z plakátù a místního rozhlasu
- V listopadu také u� bude k dispozici historická
publikace ,,Region venkov“. Ve zpracování ing. Miloše
Bílka a s barevnými fotografiemi je v ní zachycena
historie i souèasnost obcí Drahobuz, Hoštka, Vrbice
a Vrutice, vèetnì všech pøidru�ených obcí a osad. Tuto

knihu si budete moci zakoupit a pou�ít ji tøeba jako vhodný
vánoèní dárek.
- Ji� bìhem mìsíce øíjna bychom se mìli doèkat
permanentního ,,Vysílání z Radnice“ v kabelové
televizi, jak jsme o tom ji� v pøedchozích èíslech
informovali. Na zøízení tohoto vysílání se
v souèasné dobì pracuje.
- Znovu upozoròujeme �adatele o byt, �e naøízení
vlády 427/2006 Sb. vychází velice
vstøíc
zájemcùm o dru�stevní výstavbu bytù. Nyní
mù�ete získat prostøedky i na základní vklad.
Informujte se na OÚ nebo u øeditele ZŠ
Mgr.Riegra.
- V prodejnì Labyrint, na OÚ a v prodejnì potravin
M. Nováka v Kochovicích jsou k dispozici
dotazníky, jimi� se mù�ete pøihlásit do
poèítaèových kurzù v novì zøízené poèítaèové
uèebnì ve škole, vybudované v rámci Centra
multimediální výuky za pøispìní fondù Evropské
unie. Kurzy budou bezplatné a zorganizované
podle po�adavkù pøihlášených úèastníkù.
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