ZPRAVODAJ 4/2006
HOŠTKA

VOLBY A NOVÉ ZASTUPITELSTVO
Je všeobecnì známo, �e 20. a 21. øíjna se konaly
komunální a v našem obvodì i senátní volby. Jistì vás
zajímají podrobnosti, pokud jste se ji� sami nepodívali na
vývìsku pøed Mì Ú.
Našich zapsaných volièù je 1168, volit pøišlo 673
obèanù 58%, to je u nás víc, ne� byl celostátní prùmìr.
Letos jsme mìli nejbohatší nabídku kandidátù
v dosavadní novodobé historii, celkem 69 lidí v pìti
kandidátkách. 15 lidí kandidovalo ,,Pro sport a zdraví“,
15 na kandidátce SNK Evropští demokraté, 9 za ODS, 15
za KSÈM a 15 za ,,Hnutí za harmonický rozvoj obcí
a mìst“.To umo�nilo volièùm vybírat si napøíè celou
kandidátní listinou, co� také hodnì lidí udìlalo a tak
v budoucím zastupitelstvu zasedne z ka�dé kandidátky
nìkdo. Seøadíme- li kandidátky podle úspìšnosti, jsou
první Evropští demokraté mají 5 zastupitelù MUDr .
Jana Voldøichová, Mgr. Radovan Rieger, Anna
Podpìrová, Jiøina Bláhová a Ing. Miloš Gruber. Pak

následují 4 z KSÈM Ing. Ivo Perna, Ing. Josef Šenfeld,
Zdenìk Buøil a Vlasta Fryèová, dále 3 z ,, Hnutí za
harmonický rozvoj mìst a obcí“- Milan Chvalina, Irena
Nádvorníková a Pavel Veselý, dále 2 z ODS Radek
Novák a Zdenìk Burda a 1 zastupitel za ,, Sport a zdraví“
Ing. Vladimír Dro�. Urèitì to bude dobré zastupitelstvo
a povede mìsto k dalšímu rozkvìtu. Je ale potøeba
podìkovat všem dalším, kteøí se odhodlali nést svou kù�i
na trh a kandidovat, i oni mìli své pøíznivce a dostali své
hlasy. Hlavnì podìkovat za to, �e dali najevo svou ochotu
anga�ovat se pro vìci veøejné, dìlat nìco pro ostatní. Tak
ještì jednou díky všem!
Co se týèe voleb do senátu, v prvním kole u nás dostali
nejvíc hlasù RNDr. Alex. Vondra a Mgr. Dušek, v kole
druhém pøišlo jen 20% volièù a vìtšina dala hlas Alex.
Vondrovi..

PRVNÍ ZASEDÁNÍ NOVÝCH ZASTUPITELÙ
V pondìlí 6.11.2006 jsme na sále Radnice byli
pøítomni prvnímu zasedání Zastupitelstva mìsta. Jako
nejstarší jej øídil pan Pavel Veselý. Úkol zasedání byl
jasný, zvolit orgány, které budou naše mìsto pøíští 4 roky
øídit. Nejprve se slova ujala dosavadní starostka
A. Podpìrová a s doprovodem promítaných dokumentù
krátce shrnula výsledky práce v obci za 16 let, kdy stála
v èele zastupitelstva. Po slavnostním slibu zastupitelù
probìhly volby, ve kterých byl zvolen starostou mìsta Ing.
Miloš Gruber a místostarostkou Anna Podpìrová. Radu
mìsta kromì starosty a místostarostky budou dále tvoøit
Zdenìk Burda, Irena Nádvorníková a Pavel Veselý. Jak
ukládá zákon, byl také zvolen kontrolní výbor ve slo�ení
Ing. Josef Šenfeld, Zdenìk Buøil a Radek Novák a výbor

finanèní , ve kterém bude pracovat Ing. Ivo Perna, Milan
Chvalina a Mgr. Radovan Rieger. Ostatní potøebné
orgány, jako jsou komise bytová, sociální a další, budou
vytvoøeny na dalších jednáních. V prùbìhu jednání se
zastupitelstvo kytièkou èi malým dárkem rozlouèilo s tìmi,
kteøí ji� konèí Ing. Stanislava Pernová, Zora Horáèková,
Jaroslav Schönfeld, Walter Liebscher a podìkování za
dlouholetou práci dostala i Anna Podpìrová. Zasedání
konèilo diskusí, ze které hned vyplynuly úkoly pro nové
Zastupitelstvo mìsta. Hlavní téma døevìná pøístavba
hotelu ,,U Lišky“ a její vhodnost na námìstí, dotazy , kdo
stavbu povolil a jaká budou další opatøení. Závìrem byli
všichni pøítomní pozváni na slavnost u pøíle�itosti
navrácení titulu ,,mìsto“ dne 17.11.2006 na Radnici.

SLOVO STAROSTY
Vá�ení spoluobèané,
poprvé po komunálních volbách vychází náš Zpravodaj
a tak ještì jednou vyu�ívám pøíle�itost podìkovat za Váš
zájem o veøejné dìní potvrzený vysokou úèastí.

Program a úkoly , kterými jsme Vás oslovili pøed
volbami , jsou pro mì závazkem a motivací pro práci.
Dobrým nápadem však mù�e pozitivnì ovlivnit �ivot
v našem mìstì ka�dý obèan.

Proto Vás chci po�ádat:
pøijïte se podìlit o své názory do
veøejných jednání zastupitelstva
mìsta, nebo oslovte „ toho
svého“ zastupitele, aby je
pøednesl za Vás. Vìøím, �e ji�
jsme v novì zvoleném zastupitelstvu našli „ spoleènou
øeè“ bez ohledu na stranickou
pøíslušnost a nìkdy rozdílné
názory.

Rád bych našel „ spoleènou øeè“ se všemi obèany
našeho krásného mìsta a tak mi na zaèátku nového
volebního období dovolte vyslovit pøání: abychom více
otevøenì diskutovali ne� pomlouvali po stranì , abychom
se nesna�ili sousedovi pokazit kdy� se mu daøí více ne�
nám, ale vlastní prací se zaslou�ili aby se nám daøilo
stejnì dobøe a abychom všichni spoleènì vytváøeli
pøíjemné �ivotní prostøedí, které bude zvyšovat naši
pohodu a dopøeje nám �ít zde ve zdraví.
Ing. Miloš Gruber, starosta mìsta

Z HISTORIE MALEŠOVA KOSTEL SV.JIØÍ
Kostel, pùvodnì obklopený høbitovem, vévodí
malešovské návsi a celému dalekému okolí
pravdìpodobnì ji� od 11. èi 12. století, kdy Malešov patøil
Vyšehradské kapitule. Z církevních dokumentù známe
jména nìkterých faráøù. Tak napøíklad víme,�e roku 1361
zemøek páter P. Matyáš, na dalších 30 let jej nahradil
kazatel Herold z Doma�lic a posléze byl v roce 1391
arcibiskupem potvrzen kazatel Václav, syn Bratøíka
z Kostelce, kterého navrhl tehdejší pán Malešova
Jindøich z Dubé. Z doby po husitských válkách informace
chybí. Víme jen,�e roku 1666 byl kostel pøipojen jako
fiskální k farnosti v Hoštce Vlastní chrámová loï prošla
nìkolika pøestavbami. Zdivo vì�e je z období
románského, prebystáø má gotické zaklenutí, okna
a výzdoba chrámu mìly znaky baroka.
Kostel míval tøi oltáøe. Hlavní byl zasvìcen sv. Jiøí,
vedlejší sv. Janu Nepomuckému a sv. Josefovi. Na
hudebním kùru bývaly velmi pìkné varhany a vedly odtud
staré dveøe, pobité �eleznými pruty. Tìmi se vstupovalo
do klenuté komory ve vì�i V ní stávala od dávných èasù
truhla, vytesaná z jediného kusu dubového kmene, do ní�
se ukládaly kostelní úèty, peníze a pozdìji i obecní
archivní dokumenty. Vì� bývala zakonèena vysokou
špièatou støechou z bøidlice, která je dnes nahrazena
provizorní plochou støíškou. Ve vì�i visívaly 3 zvony.
Velký s letopoètem 1569 mìl latinský nápis a erb rodu
Dubanských z Duban a další krásnou výzdobu, která jej
øadila k významným památkám. Prostøední zvon mìl
reliéfní zobrazení Madony s Je�íškem a èeský nápis
o dobì ulití. Malý zvon byl zasvìcen sv. Jiøí a mìl nápis
o dobì ulití se jménem zvonaøe. Kostelní pozemek je
vytyèen ohradní zdí a na její vnitøní východní stranì je
vsazen náhrobní kámen,oznaèující hrob pana
Paèkovského z Benèe.

Do dnešního neutìšeného stavu se kostel zaèal
dostávat v 60.letech minulého století,kdy se zde ji�
nekonaly mše. Obyvatelé Malešova nìkolikrát kostel
násilím otevøeli,mnohé vìci si odnášeli domù, další
podlehly vandalským hrám mláde�e. Jen málo z výzdoby
se podaøilo zachránit a ulo�it do depozitáøe. Døevìné
lavice a pak i další døevìné vybavení skonèilo v kamnech
domácností. Naši starší spoluobèané by mohli potvrdit,
jaké neúctì a vandalismu kostel podlehl. A� je nám jeho
osud pouèením, v�dy chraòme o opatrujme vše, co
pøipomíná historii našeho domova!

CO NAPSALY DÌTI
Blí�í se èas vánoèní, èas pohádkové nálady a tak vám
nabízíme nìco z tvorby našich dìtí. Bude to pohádka,
kterou sepsali �áci 5.tøídy Beran, Suchý, Barták:
Pohádka o vodníkovi.
Za devatero horami byl rybníèek Brèál, kde �il vodník
Èesílko. Jako v�dy kupoval hrneèky na duše. Kdy� se
vrátil z nákupu, jeho vodní køeslo bylo to tam. Èesílko
uklidil hrneèky a šel hledat svoje køeslo. Nejdøív došel ke
svému kamarádovi vodníku Matìjovi a zeptal se ho, jestli
nevidìl jeho køeslo. Matìj øekl , �e ne, ale �e mu rád
pomù�e. A tak se spolu vydali za kamarádem kaprem,
který se jmenoval Franta. Vodník Èesílko otevøel dveøe
a s Matìjem vidí, jak Franta spí na Èesílkovì køesle.

Èesílko øekl:,,Franto! Tys mi
ukradl moje køeslo“.
,,Promiò, Èesílko, já jsem
svoje prodal, tak jsem šel
k tobì, ale ty jsi nebyl doma,
proto jsem si pùjèil tvé“.
A tak vodník Èesílko dostal
své køeslo zpìt.

VELEŠICE - POHLED DO HISTORIE
V minulých
Zpravodajích jsme
vyprávìli o historii
a památkách
Hoštky a Malešova. Dnes máme
k dispozici knihu
„Region venkov“,
ve které si mù�eme všechny
dostupné skuteènosti
pøeèíst,
pøesto vyu�íváme
dnešní pøíle�itost
a chceme
vám
pøedlo�it pár
zmínek o Velešicích, které si to
právem zasluhují.
Jejich historii
dokládají nejen
architektonické
nálezy, ale i písemné dokumenty - tøeba smìnná listina ze 14. století mezi
Hynkem Berkou z Dubí a Jindøichem z Osmìjova a jiné.
Pozornost urèitì zasluhuje krásná kaple sv. Antonína
Paduánského, vybudovaná v roce 1773 na náklady obce
a hrabìte Pachty, tehdejšího dr�itele panství. Pokud jste
nebyli uvnitø, pøišli jste o nebývalý estetický zá�itek ,
umocnìný tím, �e veškerá pùvodní výzdoba kaple záøí
jasnými obnovenými barvami. V roce 2004 nechala obec
kapli opravit. O kabát, tedy fasádu kaple se postarala
firma Prokopec a vnitøní výzdoby se ujala firma Sulan.
Antonín Sulan s dcerou Erikou a Štefanem Chobotem
velmi peèlivì kopírovali, vytváøeli šablony a zpìt
pøenášeli na zdi ka�dou malièkost v celé barevné kráse.
Alois Ko�uch opravil elektroinstalaci, obnovil lesk lustrù,
opravil lavice i vše na kùru. To vše firma také èásteènì
vydatnì sponzorovala. Dnes se mù�ete do kaple podívat,

po�ádáte-li p.Šotolovou z Velešic, aby Vám to umo�nila.
Jinak jste zváni v�dy v èervnu na svátek sv.Antonína, kdy
se v kapli slou�í poutní mše. V letním období jsou mše 1x
mìsíènì. Nashledanou ve Velešicích.

HOŠTKA 1506
Za vlády Vladislavovy došlo k doèasnému uklidnìní
v zemi. Roku 1506 zøídil mìš�an Petr Rašovský nadaci
pro kostel a hošteckou školu V roce 1544-1575 Hoštka
patøila hrabìti Janu Krištofovi Tarnovskému z Polska. Ten
nechal tehdy ji� gotický kostel opravit a pøi té pøíle�itosti
umístit na èelní stìnì nad vchodem zlatý pùlmìsíc
a dvanácticípou hvìzdu na památku svých vítìzných bojù
s Turky. Za husitských válek pøed stoletím, bìhem nich�
zdejší krajinou procházelo �i�kovo vojsko, byla Hoštka
pøi tomto ta�ení znatelnì poškozena. Poté se
s Roudnickým panstvím dostala do svìtských rukou.
�ivot zde pak plynul v poklidu dál. Obyvatelé mìsteèka se
�ivili pøevá�nì zemìdìlstvím na zdejších úrodných
polích a stráních se pìstovalo obilí, ovoce, chmel a réva.
Významným druhem ob�ivy byla také tì�ba kamene.
Ka�dý týden se zde konaly trhy obilní, na vlnu a dobytek,
v provozu byly také láznì. Na konci 16.století nastal
v mìsteèku velký hospodáøský a správní rozvoj, spojený
s privilegiem, udìleným císaøem Rudolfem II. v roce
1577. V té dobì zde byla papírna, dùle�itým pøíjmem bylo

pro mìsteèko také vybírání mýtného na Labi. Význam
Hoštky neustále rostl, dokladem toho je, �e mìla také
hrdelní právo.

SLAVNOST ,,MÌSTA“
17.listopadu 2006 se sál na Radnici naplnil tak, �e u�
to Hoštka dávno nepamatuje. Slavili jsme pøevzetí titulu
,,mìsto“ a to u� opravdu stojí za to. Jmenovací dekret
pøedal našim pøedstavitelùm pøedseda parlamentu Ing.
Miloslav Vlèek, hrál �es�ový kvintet Hradní strá�e
(s naším obèanem M. Cibulkou), úèinkovaly dìti MŠ
a ZŠ, pøedávaly se pamìtní medaile a ceny v soutì�i
,,Šestka pro Hoštku“. Celý program profesionálnì uvádìl
Láïa Jakub. Slavnosti byl pøítomen i náš senátor a ministr
zahranièí RNDr. Alexandr Vondra a øada hostù z okolních
obcí, kraje a institucí, které pomáhaly Hoštce
k souèasnému vzhledu. Souèástí programu byl také køest
knihy ,,Region Venkov“, kterou jste si mohli zakoupit, tak
jako kazety a DVD o Hoštce a další upomínkové
pøedmìty. Ka�dý z pøítomných odcházel alespoò

s pamìtní klíèenkou pro vzpomínku na tento den.
Proto�e jsme slíbili,
�e uveøejníme práci
ze soutì�e dìtí,
pøedkládáme vám,
co napsaly Natálie
Veselá a Kateøina
Sedláèková. Své
historické vyprávìní doplnily dobovými obrázky
a právem získaly
1.cenu.

MATRIKA
Jak se ji� stalo tradicí, pøejeme hodnì zdraví
a �ivotního elánu všem jubilantùm nejbli�ších mìsícù:
V prosinci to jsou Ludmila Vorlíèková a Antonín Lev
z Hoštky, Berta Chaloupková z Malešova a Dobromila
Grymová z Velešic.
V lednu slaví své jubilejní narozeniny Jaroslava Sluková,
Jaroslava Burdová a Josef Stejskal z Kochovic a Vìra
Papíková z Velešic.

V únoru pak oslaví své jubileum Danuše Musilová, Juliána
Karnošová, Milada Bálková a Hana Buøilová, všechny
z Hoštky.
Také vám chceme oznámit, �e 26.11. jsme slavnostnì
pøivítali do �ivota Norberta Mikhaleviche, Anetu Pernovou
a Matìje Bradáèe.A� rostou ve zdraví a k radosti rodièù
i nás všech.

Z MÌSTA V KRÁTKOSTI
- Zveme vás na veøejné zasedání Zastupitelstva
mìsta dne 11.12.2006 v 18 hodin v zasedací síni
Radnice.
- Knihu ,,Region Venkov“ za 190,-Kè, kazetu nebo
DVD s filmem o Hoštce po 150,- Kè a další upomínkové
pøedmìty, vhodné i jako vánoèní dárek, si mù�ete koupit
na MìÚ, pøípadnì na Malešovì v obchodì u paní
Køí�ové.
- Betlém na námìstí se za doprovodu koled a trubaèù
rozzáøí dne 15.12.2006
- Všem dìtem oznamujeme, �e Mikulášská besídka
bude 9.12. v 16 hodin na sále Radnice.
- 19.12.2006 v 18.hod se na sále radnice koná

vánoèní koncert, vstup zdarma
- Na Silvestra o pùlnoci opìt spoleènì uvítáme nový
rok - sejdeme se na námìstí.
Informace obvodní lékaøky MUDr.Jany Zámeèníkové :
- poslední ordinace v letošním roce - pátek
22.12.2006 a pak a� 2.1.2007
- máte-li zájem o vakcinu proti chøipce, které je
v souèasnosti dostatek, staèí se jen zastavit v naší
ordinaci
- náš Hoštecký Betlém bude opìt o vánoce k vidìní
v kostelíku Nanebevzetí Panny Marie, kde také budou
slou�eny všechny mše po celé zimní období

SLOVO BÝVALÉ STAROSTKY NA ZÁVÌR
Milí spoluobèané, skonèilo další volební období a já
pøedávám vedení obce do rukou nového starosty. Dìkuji
všem, kteøí se pøièinili o markantní zmìny v obci dnes u�
mìstì. Za tìch 16 let se toho podaøilo opravdu hodnì.
Naše mìsto se stalo zajímavým místem pro bydlení
i podnikání, Hoštka získala za své aktivity øadu ocenìní
v soutì�i o titul ,,obec roku“, vèetnì titulu vítìz Ústeckého
kraje. Zatímco jsme v roce 91 zaèínali s rozpoètem 2 mil.
Kè, dnes se roèní rozpoèet pohybuje mezi 30 40 mil. Kè.
Skuteèností je, �e jsme získali celých 81 mil dotací. Já
však v�dycky dodávám, �e nám pomáhá náš patron,
sv. Otmar, patron všech hospodáøù a ekonomù. Je jisté,

�e jeho pomoc budeme potøebovat i nadále, máme
zásobu dalších projektù a jsme pøipraveni èerpat v dalším
pøíhodném období z fondù EU. Musíme peèovat
o majetek mìsta,jeho� inventární hodnota je cca 200 mil.
Kè a zabezpeèit na dobré úrovni chod školy, stav
sportoviš� a �ivot ve mìstì i na Malešovì a ve Velešicích.
Vìøím, �e se do spoleèného konání bude zapojovat stále
více lidí a bude se nám dobøe �ít .Pøeji vám všem krásné
vánoce a úspìšný rok 2007 a jako vìøící èlovìk dodávám
a� nám Bùh �ehná.
Anna Podpìrová, místostarostka mìsta
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