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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání Zastupitelstva obce se konalo tentokrát na
Malešovì dne 12.12.2005 za pøítomnosti 10 zastupitelù,
36 obèanù Malešova a Ing. V. Sochra, øeditele a.s. Agro
Hoštka.
Po úvodních zahajovacích procedurách dostal slovo
ing. Sochr, který seznámil pøítomné se zámìrem a.s. Agro
na investièní výstavbu v areálu �ivoèišné výroby na
Malešovì. Jedná se o rozšíøení stávajícího areálu
k chovu 320 ks jalovic. Byly promítnuty fotografie
z podobného objektu a podán podrobný popis stavby
a technologie chovu. Zároveò byly zodpovìzeny dotazy
obèanù Malešova k zatí�ení hlukem a pachem a dostalo
se jim ujištìní, �e stavba bude splòovat veškeré
parametry Evropských norem a pøíslibu, �e Agro pomù�e
dopravou, pøípadnì stavebnì pøi rekonstrukci hasièské
zbrojnice.

V další èásti jednání starostka A. Podpìrová ve svém
vystoupení konstatovala zdar v plnìní pøedpokladù podle
rozpoètu, realizaci stavebních zámìrù, prodej ji� 2/3
pøipravených parcel v Kochovicích a výstavbu
in�enýrských sítí pro 16 dalších parcel v nové lokalitì.
Podaøilo se získat 4 další dotace. Pøipravuje se rozpoèet
na rok 2006, ve kterém bude pøedevším realizace akcí
s dotacemi. Stavební technik A. Müller seznámil obèany
Malešova s dùvody odlo�ení rekonstrukce komunikací na
Malešovì. Šlo zejména o nevyjasnìné vlastnické vztahy
a zmìny v pùvodním plánu, aby byla zachována studna.
Na zasedání bylo dále projednáno rozpoètové
provizorium pro zaèátek roku 2006, majetkové zmìny
a nìkolik dalších nutných bodù, vše pak zachyceno
v pøijatém usnesení.

“

HOSPODAØENÍ OBCE ZA ROK 2005
Hospodaøení obce bude uzavøeno a� po provedení
auditu. Ji� jsou známy výsledky hospodaøení, zejména
pøíznivá skuteènost, �e je k 1.1.2006 na úètu obce více
ne� 5 mil. Kè. Rozpoèet 2006 je rámcovì pøipraven
s vyrovnanými pøíjmy a výdaji ve výši okolo 30 milionù Kè.

Podrobnou skladbou rozpoètu se bude zabývat Rada
obce, následnì bude návrh rozpoètu zveøejnìn na úøední
desce a pøedlo�en ke schválení na pøíštím veøejném
zasedání Zastupitelstva obce v mìsíci bøeznu.

SOKOLOVNA HOŠTKA - CHRÁNÌNKA DEJVICKÝCH SOKOLÙ
Všichni známe a jsme patøiènì hrdí na náš Areál
sportu. My, déle �ijící v Hoštce, také víme, �e vznikl ze
staré tìlocvièny TJ Sokol. Slou�ila svému úèelu a� do
roku 1980, kdy byla postavena nová škola s vlastní
tìlocviènou a od té doby bez soustavného vyu�ití a péèe
chátrala a stala se objektem pro vandaly a nenechavce.
Co však víme o jejím vzniku? Pøekvapivé odhalení pøišlo
v listopadu 2005 v dopise Ing. arch. Radomila Šolce, který
se pøi svých cestách po severních Èechách náhodou
zastavil v Hoštce a Sportcentrum uvidìl. Pøestavba se mu
velice líbila a následnì zaslat na OÚ dlouhý dopis a tìmito
informacemi :
Za první republiky mìla TJ Sokol Dejvice I dvì
chránìnky. Co to znamenalo? V tehdejším pohranièním

jazykovì smíšeném území, zejména takovém, kde
èeština �ila v menšinì, bylo potøeba pomáhat zejména ve
tøicátých letech, zde vznikajícím drobnìjším jednotám.
Jednou z nich byly Obrnice v mosteckém okrese, druhou,
vìtší, Hoštka, le�ící severovýchodnì od Roudnice. Místní
sokolskou jednotu si vzala pod svoji ochranu dejvická
Stará garda (dnes pøejmenovaná na Vìrnou), sestávající
ze starších èlenù, kteøí byli v Jednotì alespoò 10 let.
Tehdy jí pøedsedal František Sobín, v Jednotì mìl na
starosti sociální odbor. Místní veršotepec o nìm prohlásil,
�e:
nemù�em-li nìkdy káru
vytáhnout to� døina.
V�dycky náš zrak konec koncù,
padne na Sobína….

Pro Hoštku bylo tehdy, v druhé polovinì tøicátých let
,,stì�ejním úkolem“ postavení vlastní budovy tìlocvièny,
která by byla støediskem kulturního a tìlovýchovného
�ivota. Náklady na její výstavbu byly odhadnuty
k sedmdesáti tisícùm korun. Dnes k nim pøidejme nulu a
nìco. Ale šly shromá�dit. Pìt tisíc dala Stará garda, dále
pøispìli pra�ští dodavatelé øemesel - truhláøi, natìraèi,
elektroinstalatéøi, klem-píøi, pokrývaèi. Ti všichni poskytli
mimoøádné slevy, pokud práci a materiál nedodali vùbec
zdarma. Místní sokolové mu�i, �eny a dorost
odpracovali 2 841 hodin, samozøejmì také bez úhrady.
Podobnì i dovoz a kámen do základù zajistili místní
�ivnostníci a rolníci.
Není bez zajímavosti, �e v kalkulaci byla hodnota
práce mu�ù 3, �en 1,5 a dorostu 2 Kè. Jakou hodnotu
mìla koruna první republiky, vidíme v soudobém zápisu:
Stará garda darovala ve prospìch sesterského
,,Pletacího krou�ku“ pøi cvièitelském sboru �en 10 Kè.
Dnes by nám jména onìch všech dárcù ji� nic neøekla
v�dy� tomu bude u� tøi ètvrtì století ale víme jedno: �e
všichni cítili velmi dobøe, na jak dùle�itou vìc napínají
svoje síly. Mìli na pamìti tehdejší heslo: Ni zisk, ni slávu.
Závìrem: projekt, styk s úøady, stavbu, schvalování a
zbývající náklady zajistila, opìt bez úplaty, firma
Architekt A. Králíèek a Ing. R. Šolc v Praze. Hybnou
pákou hošteckých byl Jaroslav Vilda. Ten nakonec pøi
záboru Hoštky v listopadu 1938 dopravil do archivu
dejvického Sokola 8,3 kg místní dokumentace. Brzy na
to, na �ádost Podøipské �upy v Roudnici,jí bylo pøedáno
souèasnì s koneènou hodnotou majetku bývalé
hoštecké jednoty 72 600 Kè. Národní bance Praha byl

zaslán v jejím zastoupení soupis nemovitostí a práv na
nich. Byla to samozøejmì jen formalita bez jakéhokoliv
pokraèování u nìmeckých úøadù.
Uprchlým Èechùm z náhlého ,,pohranièí“ bylo souèasnì
ve spolupráci s nìkterými èeskými deníky poskytováno
nejnutnìjší, zejména obleèení.
Jak je vidìt, místní Sokolové se ze svého stánku tìšili
stì�í nìkolik málo let. Pøišla zmínìná hnìdá okupace,
Hoštka je v sudetském záboru a vrata budovy se pro svoje
budovatele zavøela…….
Dopis ještì pokraèuje, je zároveò èlánkem pro dejvický
sokolský ,,obèasník“, je doplnìný dobovými fotografiemi
a kresbou F. Sobína a bude ulo�en k naší kronice.

KOSTEL SV. OTMARA
A� návštìvník pøijí�dí do Hoštky z kterékoli strany,vítá
ho zdaleka viditelná dominanta obce, kostel sv. Otmara.

Doba jeho vzniku je skryta v tajemstvích dávných vìkù,
jeho zasvìcení sv. Otmarovi je však v èeských zemích
ojedinìlé. Je dolo�eno, �e hoštecká fara roku 1352 platila
pape�ské desátky, tudí� u� v té dobì musel kostel stát. Pøi
rùzných opravách byly nalezeny zbytky dla�dic,
pocházejících ze stavební huti premonstrátského kláštera
v Doksanech, která existovala ji� ve 13. století.
Kostel stojí na vyvýšeném místì a okolní domy tvoøily
hradbu a opevnìní, do kterého se obyvatelé obce
uchylovali v dobì nebezpeèí. Pùvodnì románská stavba
se èasem zmìnila v gotickou s 5 okny, z nich� východní,
za hlavním oltáøem, je zazdìné. V 18. století pak dostal
kostel barokní výzdobu. Pøesnìjší záznamy pocházejí
z let 1544 - 1575, kdy Hoštka patøila hrabìti Janu Kryštofovi 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.
Zajímavá je ètverhranná vì�, pøistavìná k severní
stranì kostela. Její zdi jsou 2 metry silné, stavìné v dolejší
èásti z kvádrového kamene, výše pak z opuky z okolních
lomù. Okna jsou oblo�ená kamenem a na východní stranì
jsou dosud viditelné úzké støílny. V nejvyšším patøe bývalo
obydlí hlásného, opatøené pod støechou døevìnou
pavlaèí. Ta shoøela pøi obrovském po�áru obce v roce
1689 a pak u� nebyla obnovena. Vchod do vì�e býval
znaènì vysoko a chodilo se do ní po �ebøíku, který se
v èase nebezpeèí dal vytáhnout nahoru.
Na vì�i bývaly 4 zvony, pùvodní, s nápisy psanými
ještì spøe�kovou staroèeštinou. Z nich tzv. Pra�ák,

vyrobený pra�ským zvonaøem Kotláøem a ,,Poledòáèek“,
lidovì zvaný ,,Kozlík“, byly za 1.svìtové války zabrány na
výrobu zbraní. Na vì�i tedy zbyl velký zvon sv. Otmar s
reliéfy rodu Lobkovicù, Panny Marie, sv. Floriána a sv.
Prokopa a pak malý,,umíráèek“, který prý pøinesl
z Øíma a kostelu daroval zdejší obèan syndikus Kolba.
Kolem kostela býval podle dávného obyèeje høbitov.
Z této oblasti pochází historicky velmi cenná památka,
zazdìná náhrobní deska z èerveného mramoru, patøící

starobylému rodu Vlkù z Kvítkova a Snìdovic. Druhý
náhrobek tohoto rodu býval ještì v knì�išti, ale pøi
opravách neznámo kdy, byl vyòat, v mramoru vyhloubena
jímka a ta polo�ena ven pod okap. Pùsobení vody a èasu
zpùsobilo, �e nápis na nìm ji� není èitelný.
Tolik pro dnešek. O vnitøku kostela a nìkterých
zajímavostech zase pøíštì.
D. Musilová

MATRIKA
Matrièní záznamy za rok 2005 potvrzují potìšitelnou
skuteènost, �e obec má více ne� 1500 trvale �ijících
obèanù a splnila tak podmínku pro vyšší výtì�nost daní.
Od 1.1.2007 tedy pøibudou do obecního rozpoètu finanèní
prostøedky, které budou pou�ity opìt ve prospìch nás
všech. Nyní údaje ze statistiky - do obce se pøistìhovalo
69 obèanù, narodilo se 22 dìtí.
Odstìhovalo se - 30 obèanù, zemøelo - 13 obèanù.
Stále �ijící cizinci - 36, celkem v obci - 1552 lidí
Teï ještì komu budeme v nejbli�ších mìsících gratulovat:
Bøezen: Zdenka Hrycivová, Ludmila Krajníková a Anna
Škrábalová, všechny z Hoštky, Miroslav Rendl z Kochovic

a Josef Šenfeld z Malešova.
Duben: Hana Svatošová, Vlasta Koulová, Jana
Riemerová, Jaroslava Koulová, Bo�ena Miklová, Jaroslav
Smetana a
Rudolf
Neumann z Hoštky, Bo�ena
Doudìrová z Malešova a Vladimír Degen z Kochovic.
Kvìten: Vincencia Sluková, Marie Machová, Libuše
Cerbsová a Vilém Baum z Hoštky, Anna Zlámalová
a Josef Abrt z Kochovic a Vlastimil Šotola z Velešic.
Všem jubilantùm pøejeme pevné zdraví, lásku a pozornost
od rodiny a pøátel, pohodu v okolí i v duši.
Všechno nejlepší!!!!!

PAMÁTKY ÈESKÉ REPUBLIKY
Knihovna pøipravila pro dìti ZŠ soutì� o hradech
a zámcích naší zemì. Fotografie památek a jejich popis
mìly ve škole na nástìnce a mohly si vybrat, jak se
soutì�e zúèastní. Buï výtvarnou nebo literární prací,
urèením hradu èi zámku z fotografie a ètvrtá mo�nost byly
odpovìdi na otázky z dané tématiky. S radostí
konstatujeme, �e se do soutì�e zapojilo 57 dìtí, které
odevzdaly 82 prací. Z tìch výtvarných máme v knihovnì
hezkou novou výstavu a nìkteré literární výtvory vám
postupnì nabídneme ve Zpravodaji. Velké vyhodnocení
se konalo 31. ledna ve škole. Ka�dá zúèastnìná tøída
dostala dort a nejlepší jednotlivci ještì drobnou odmìnu.
A teï má slovo malá spisovatelka:
Marie Kubánková, 5.tø. - PØÍBÌH STRAŠIDEL
Dávno pøedávno, ani u� nevím jak dávno to je, se stal
strašlivý pøíbìh a stala se z nìj pozdìji povìst. Tady
v Hoštce byl vystavìn hrad podle pøedlohy jednoho
slavného umìlce a to pro krále. Král mìl pøijet ka�dou
chvilku, proto vyzdobili ves. U hradu èekalo nejen
slu�ebnictvo, ale i tøi duchové. Pøesnì øeèeno to byli
a ještì jsou hlupáci. Jmenovali se : Král Jaroslav nejvìtší
hlupák, potom samozøejmì další hlupák Frantík (šašek)
a poslední a nejchytøejší z trojice - Bezhlavý rytíø (neboli
duch sira Thomase). Stali se duchy, proto�e je nìkdo
proklel a nìjaký mu� je musel vysvobodit. Jen�e nevìdìli
jak. Král Jan XI. byl prohlášen za nejchytøejšího z králù
na zemi. Proto se ze zoufalství pøestìhovali do jeho
skromného sídla ve vsi. Král u� dorazil a hned si vyjel
prohlí�et ves a okolí kolem ní. Král miloval dobrodru�ství
a lovy. Tak se král èeský zabydlel v Hoštce. Jezdil na lovy
a u�íval si pøi hostinách. Avšak jeho milá cho�
i s potomkem umøela. Královi to sdìlilo slu�ebnictvo, král
si u� neu�íval �ivota a duchové uznali, �e u� by ho mohli
poprosit o pomoc. Král se nejdøív vydìsil, ale potom, co
mu vše vysvìtlili, bì�el do knihovny a tam strávil dva dny.

Koneènì to našel: Duchy lze vysvobodit, jestli�e nìjaký
mu� slo�í ,,Hádesovu zkoušku“. Ta zkouška je vyslovena
nejhloupìjším duchem. Ten kdo tu podmínku splní, bude
mít celý �ivot štìstí.
Kdy� král doèetl, ihned zavolal duchy a dal jim to
pøeèíst. Pøemýšlel, �e je vysvobodí a bude mít štìstí,
a proto se nabídne. Má to ale jednu chybu, o které nikdo
nevìdìl s výjimkou spisovatele té knihy. Ten, kdo
vysvobodí ty duchy, nesmí myslet na svoje vlastní štìstí.
Krále hned druhý den povolali do bitvy a on zemøel.
Duchové strávili ještì 6 století, ne� je nìkdo vysvobodil.
Zatím se ubytovali ve staré hoštecké škole. Ve 20.století
se ve vsi zabydlel mu�, jménem Filip. Duchové se mu
zjevili stejným zpùsobem a všechno mu øekli, akorát
zapomnìli na tu èást o štìstí. On jim pomohl, duchové mu
podìkovali a zmizeli a Filip mìl do konce �ivota štìstí.

Z OBCE V KRÁTKOSTI
- 1.ledna si turisté opìt vyšlápli na Sovici. Tentokrát
bylo poèasí daleko ménì pøíznivé, pøesto se vycházky
zúèastnilo na 20 osob.
- Pøi stavebních pracích na Radnici byl náhodnì odkryt
klenutý prostor, ve kterém byly nalezeny a� 100 let staré
domovní listy a další dokumenty. Další zajímavostí je
zápisová kniha hasièského sboru se záznamy
z pøedváleèných a tìsnì pováleèných let, nalezená mezi
starými archiváliemi. Bude ulo�ena k materiálùm obecní
kroniky.
- 2.února se konal v ZŠ zápis prvòáèkù. Dostavilo se 34
dìtí a 26 z nich nastoupí v záøí do 1.tøídy.
- Vítání obèánkù pro 5 dìtí se konalo 29.1.06 a další
pro 6 dìtí se chystá na 26.3.06. Slavnostní chvíli zpestøily
dìti ze ZŠ a mezi nimi vynikl svým zpìvem zejména Filip
Slivka.
- Kostel sv. Otmara èeká dùle�itá oprava. Bylo zjištìno
záva�né poškození krovu a litomìøické biskupství
pøislíbilo zahájit v r. 2006 pøípravné práce a v r. 2007
opravu uskuteènit.
- V lokalitì Pod køí�kem je ji� prodáno 28 parcel,
volných je ještì 12. Pøesto jsou ji� zaevidováni zájemci o
novì pøipravované parcely na konci Kolonky, kde jich

bude 16. Budoucí stavebníci jsou nejen z blízkého okolí,
ale i z Neratovic, Mìlníka i Prahy.
- Stále ještì je otevøená mo�nost pøihlásit se ke
dru�stevní výstavbì bytu. Zatím je 10 zájemcù,
pøedbì�ný projekt poèítá s domem o 12 bytech. Pøi
souèasné podpoøe státu, o které jsme ji� psali, je to šance
pøedevším pro mladé �adatele o byt, obec stále eviduje
kolem 40 �ádostí a šance na obecní byt jsou v dohledné
dobì minimální.
- Obecní úøad dostal
z úøadu práce výkaz
o nezamìstnaných. Z naší obce je v evidenci 122 osob,
co� je 17% z poètu obèanù v ekonomicky vyu�itelném
vìku.
- Pozvìte své pøátele a známé na velikonoce. Hotel
U lišky pøipravuje opìt grilování masa a taneèní zábavu
na novì otevøeném sále Radnice.
- V nedìli 30.4.2006 probìhne tradièní pálení
èarodìjnic
- Také v kvìtnu nás èeká zajímavý den. 20.5.2006 se
odehraje v lesoparku nad školou lítý boj - rekonstrukce
bitvy z ,,Války rù�í“- to vše s dalším bohatým
doprovodným programem po celé obci.
Hoštecká pou� pøipadne letos na sobotu 19.8.2006

NOVÉ SERVISNÍ A ŠKOLÍCÍ STØEDISKO CHVALIS
V mìsíci bøeznu 2006 bude zapoèata rozsáhlá
rekonstrukce zakoupeného objektu firmy CHVALIS s.r.o.
bývalá „VÝKUPNA OVOCE A ZELENINY“. V pøízemí této
budovy bude vytvoøeno rozsáhlé servisní a technické
zázemí pro takzvaný „VÝJEZDOVÝ SERVIS“ firmy
CHVALIS s.r.o. a dále v patøe budovy bude vybudováno
školící centrum s didaktickým vybavením pro výuku
teoretického a praktického školení hydraulických
a pneumatických systémù.
Také bude k dispozici funkèní hydraulický trena�ér, na
kterém budou studenti prakticky propojovat hydraulické
obvody dle zadaných úkolù a schématu. Toto zázemí
bude slou�it v první øadì pro vlastní potøeby školení
servisních mechanikù a technikù a ve druhé øadì bude
nabízeno ostatním výrobním podnikùm v Èeské
republice pro školení jejich odborných pracovníkù
údr�by. Uèebna bude dále vybavena dvanácti
poèítaèovými pracovišti, které doplòují systém výuky.
Celý tento projekt adaptace byl zahrnut do projektu
vzdìlávání podporovaného EU.
Novì zrekonstruované a zadaptované støedisko zahájí
svoji èinnost 1.9.2006 zároveò se školním rokem.

Vedením tohoto nového ŠKOLÍCÍHO STØEDISKA byl
povìøen prokurista firmy Bc. Martin Chvalina.
Milan CHVALINA
jednatel a øeditel spoleènosti CHVALIS s.r.o.

BOWLINGOVÝ TURNAJ O PUTOVNÍ POHÁR FIRMY CHVALIS S.R.O.
Dne 23.2.2006 firma CHVALIS s.r.o. ve
spolupráci s JRC tenis s.r.o. uspoøádala ji� tøetí roèník
soutì�e v bowlingu o Putovní pohár firmy CHVALIS s.r.o.
v místním sportovním areálu HOŠTKA. Tohoto turnaje se
celkem zúèastnilo pøes 35 �ákù Základní školy Hoštka.

Turnaj byl jako v�dy vítán širokou veøejností a také se ho
zúèastnili i nìkteøí rodièe �ákù. Bylo poskytnuto bezplatné
pohoštìní pro úèastníky turnaje.
Milan CHVALINA
jednatel a øeditel spoleènosti CHVALIS s.r.o.
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