ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

V pondělí 18.5. 2009 se na Městském úřadě Hoštka konalo
druhé zasedání Zastupitelstva města Hoštka v letošním
roce. Přítomnost všech patnácti zastupitelů doplňovalo
devět občanů, což ve srovnání s jinými místy není tak
úplně špatné, ale pro tříbení názorů na další vývoj města
by jistě byla větší účast přínosem.
Prvním pracovním bodem byla zpráva o plnění Rozpočtu
města za 1.čtvrtletí 2009.
Provozní příjmy i výdaje jsou v porovnání s časovou úměrou
plněny s mírným přebytkem, ale vzhledem k finanční krizi
lze očekávat, že příjmy ze státního rozpočtu budou na konci
roku nižší než jsme původně v rozpočtu předpokládali.
Snahou zastupitelů bude navýšit vlastní příjmy, v horším
případě omezit plánované investiční náklady. Vzhledem k
rozpracovanosti jednotlivých investičních akcí, především
rekonstrukci hygienického zařízení v ZŠ s předpokládanými
náklady 2,9 mil.Kč, osvětlení v Litoměřické ulici a na
náměstí s předpokládanými náklady 0,9 mil.Kč, šaten
pro sportovce s předpokládanými náklady 4,5 mil.Kč,
propojovací komunikace s předpokládanými náklady 1 mil.
Kč, a úprav zeleně ve městě Hoštka  s předpokládanými
náklady 5,7 mil.Kč, kde očekáváme (a v uvedených
částkách již zahrnujeme) dotace, by druhá varianta nebyla
pro město výhodná.
Kromě toho je připravena rekonstrukce domu č.p.1, první
etapa oprav komunikací, dětské hřiště ve Velešicích atd.
Rozmělňování těchto akcí do delších časových úseků by
v úhrnu znamenalo oproti předpokladu ztrátu.
Tak jak se nám postupně daří jednotlivé dotace získávat,
mění se výše rozpočtu jak v příjmové, tak ve výdajové
stránce, stejně jako u ostatních navrhovaných úprav.
Přes provedené úpravy   nedochází tedy zatím ke změně
předpokládaného hospodářského výsledku města.
Nejdůležitějším bodem jednání bylo projednání
Závěrečného účtu města Hoštka a Regionu Venkov za rok

2008, které bylo uzavřeno usnesením: „ZM bere na vědomí
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města
Hoštka za rok 2008, souhlasí s celoročním hospodařením
města Hoštka za rok 2008, a to bez výhrad“. Také
Závěrečný účet Regionu Venkov za rok 2008 byl přijat bez
výhrad.
V dalších bodech byly podány informace k bytovému
hospodářství, k dohodě o partnerství s městem Štětí
a k chodu ZŠ a MŠ Hoštka. Tyto informace, stejně jako
změny majetku města, je možné prostudovat v úplném
znění Zápisu z jednání ZM, které je zveřejněno na
našich internetových stránkách http://www.Hostka.cz/
dokumenty/.
V informaci k dopravnímu řešení bylo zdůvodněno řešení
v lokalitě Pod Křížkem, připravené odbornými pracovníky,
i další plánované úpravy v oblasti dopravy v našem městě.
Bylo konstatováno, že stále nikdo z pediatrů neprojevil
zájem o přenesení části své praxe a to ani v podílu, který
odpovídá počtu dětí z Hoštky, do připravené ordinace.
Přesto ZM rozhodlo ponechat středisko připravené
k zahájení provozu.
V informaci ke zřízení městské policie bylo upozorněno,
že úplná funkčnost městského strážníka je zajištěna od
3.6. 2009.
V informaci k vysílání kabelové televize bylo uvedeno, že
převedení vlastnictví pod firmu TRIONET Mělník bude
provedeno k 1.7.2009.
Z uvedených aktivit firmy Financial Group ve městě
Hoštka bylo v souvislost s budováním farmy pro koně
zdůrazněno propojení tohoto záměru s rekonstrukcí
bývalého nákupního střediska, které bude, alespoň z části,
zprovozněno již v letošním roce.
V informaci k činnosti občanského sdružení Mája byla
uvedena zpráva z jednání valné hromady, která zvolila za
předsedkyni paní Šárku Kalovou a do funkce pokladníka
paní Lenku Hraničkovou.
Zazněly i mnohé další informace od zastupitelů, ale
i návrhy občanů a nezbývá než doporučit, abyste se příštího
zasedání zúčastnili všichni, kteří máte o dění v Hoštce
zájem.
Miloš Gruber
Zpravodaj vydává Městský úřad Hoštka.
Tel.: 416 814 114,
E-mail: hostka@hostka.cz, www.hostka.cz
MěÚ Hoštka, nám. Svobody 2, 411 72 Hoštka

DEN MATEK V ZÁKLADNÍ ŠKOLE V HOŠTCE
Základní škola připravila školní besídku pro maminky ve čtvrtek
7. 5. od 10 hodin v prostorách školní družiny.
Sešli se žáci prvního stupně, maminky prvňáčků, babičky
z pečovatelského domu a paní místostarostka. Besídka mohla
začít.
Prvňáčci natáčeli rozhovory s maminkami o tom, jak tráví svůj
svátek. Děti z 2. třídy svou maminku malovaly a popisovaly. Žáci
3. třídy předali maminkám dárečky a zarecitovali básničku.
Čtvrťáci pro maminky složili vlastní básničku a vyrobili přáníčka.
Žáci 5. třídy zazpívali písničku o mamince, upekli mlsky a předali
voňavou růžičku.
Na závěr měly děti pro maminky připravené všetečné otázky. Doma jsme s bratrem pro naši maminku vyrobili velké
přáníčko.
Erik Borňás – 5. třída

MATRIKA - JUBILANTI

Červen je měsícem životních jubileí pro některé naše
spoluobčany – 80 let oslavila
paní Jarmila Smyčková z Hoštky.
Pan Josef Adamec z Hoštky a pan
Herbert Trčka z Kochovic jsou
čerstvými sedmdesátníky. Dalšími
oslavenci měsíce června jsou ženy
– paní Květa Poláková z Hoštky
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Další 3 jubilea čekají na své oslavence v červenci –
70.narozeniny na paní Antonii Kozumplíkovou z Hoštky
a na pana Jaroslava Macka z Malešova, posledním
červencovým jubilantem je pan Alfréd Vrána z Hoštky,
který oslaví 86. narozeniny. V srpnu mají své kulaté
jubileum - 70 let paní Vlastimila Kulichová z Hoštky
a z Kochovic pan Pavel Veselý a pan František Slavíček.
81 let bude paní Haně Jandové z Hoštky a 82 let panu
Františkovi Srbovi z Hoštky.
Hana Baková

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Tak máme za sebou zase jedny volby. 22 zvolených poslanců bude zastupovat Českou
republiku v Evropském parlamenu. To je všeobecně známé, naše čtenáře jistě víc zajímá,
SUVERENITA
jak se volilo u nás v Hoštce. No, nic moc, stejně jako jinde. Ale účastí voličů jsme přece
ODS
12%
31%
jen předstihli celostátní průměr - ze 1238 oprávněných voličů jich přišlo svůj hlas hodit
do urny 372, což je 30,05 %. Názory byly opravdu bohatě různorodé, ze 33 stran a hnutí
SSD
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jich své hlasy dostalo 26. Podívejme se na výsledky alespoň prvních sedmi.
KSM
ODS získala 101 hlasů - 27,29%, KSČM 92 hlasů - 24,86%, ČSSD 69 hlasů - 18,64%,
28%
Suverenita 39 hlasů - 10,54%, KDU-ČSL12 hlasů - 3,24%, Dělnická strana 8 hlasů 2,16% a Věci veřejné 6 hlasů - 1,62%. Zbývající seskupení získala od 6 do 1 hlasu. V říjnu nás čekají volby do parlamentu
českého a na tom nám jistě bude záležet daleko víc. Bude nás voličů na podzim alespoň 60% ?
Dana Musilová
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Z MĚSTA V KRÁTKOSTI - KOŇÁCI SE PŘEDSTAVUJÍ
Hoštka bude 11.7. místem setkání chovatelů koní a jejich příznivců. Dopolední hodiny
budou patřit odborným diskuzím a výměnám zkušeností, na odpoledne je však zvána
i široká veřejnost. Na Ranči Ježkův Mlýn se každému dostane podle přání: Občerstvení,
muzika, jezdecké soutěže. Zlatým hřebem odpoledního programu bude vystoupení mistryně
republiky Veroniky Cejpové ve westernových disciplinách. Ti odvážní si mohou i vyzkoušet,
jaký je pohled na svět z koňského hřbetu. Dobrá příležitost jak strávit příjemné sobotní
odpoledne - co říkáte?
Není časté,aby se manželský pár dožil společně Zlaté svatby. S největší radostí tedy
informujeme, že 13.6.2009 v 11 hodin si na naší radnici zopakovali své  ,,ano“ Josef a Marie
Salačovi. Přejeme jim ještě hodně společných let.
V jarních měsících byla MěÚ vyhlášena soutěž o nejlepší úpravu a výzdobu našich domů.
Dne 2.6. proběhla první prohlídka na Malešově, v Hoštce, Kochovicích i Velešicích. Určená
delegace zastupitelů města byla potěšena výzdobou ve všech částech města, i když našla
i místa bez zájmu o vzhled a pořádek. Soutěž pokračuje až do podzimu.

MÍSTNÍ KNIHOVNA ODMĚŇOVALA
Naše Místní knihovna připravila na pondělí 8.6. malou slavnost
pro své dětské čtenáře. Jak asi
víte z předchozích Zpravodajů,
na začátku školního roku 2008-9
jsme přestěhovali dětskou literaturu do Základní školy, blíž k dětem.
Snažili jsme se získat další malé
čtenáře a to se opravdu podařilo. Zaregistrovalo se přes 30 dětí,
ostatní se alespoň přišly podívat, ať
samy nebo celá třída s paní učitelkou. Jsou to hlavně děti z 1. stupně, ty starší už mají mnoho dalších
zájmů a pár žáků z 6. až 9. třídy
chodí do knihovny už delší dobu.
Ale teď k naší slavnosti. Ty děti, které si chodí půjčovat
knihy často, jsme chtěli nějak odměnit a dát najevo, že
si jejich zájmu vážíme a chceme jej i nadále podporovat.
Proto jsme vybrali ty, kteří si během školního roku půjčili
nejvíce knih, pozvali jsme je do hotelu U lišky a tam jsme
jim předali pamětní list ,,Pilný čtenář“. Dětí v doprovodu

ředitele školy Mgr.Riegera přišlo 18 a kromě zmíněného
pamětního listu si pochutnaly na velkém zmrzlinovém
poháru a limonádě. Naše nejpilnější čtenářka Blanka
Beranová si během roku odnesla domů 40 knih a určitě
si zasloužila i knihu ,,Region venkov“, kterou jí předala
místostarostka města Anna Podpěrová.
Radost nám dělají i ti další. Aneta Zankerová a sourozenci Slivkovi s 26 knihami, sestry Degenovy si vypůjčily
18 knih, Káťa Rousová 17, Štěpánka a Sára Schönfeldovy
přečetly 14 knih. Zvláštní pochvalu zasluhuje malý prvňák
Marek Mai, který si domů odnesl 10 knížek. Další s 10
knihami je Veronika Podrábská a David Záleský. Aneta
Sailerová si půjčila knihu 9x a Káťa Krajníková s Vojtou
Balaštíkem 8x.
Chceme věřit, že všem těmto jmenovaným zájem o knihu
vydrží a že k nim v příštím roce přibudou další. Kniha
dá přece každému daleko víc, než jen televize a počítač,
vlastní představivost a fantazie nás přenášejí do jiných
kouzelných světů a navíc bohatne slovní zásoba a upevňuje se pravopis. Těšíme se na další zájemce - nashledanou
v knihovně.
Dana Musilová

POHÁDKOV Ý DEN DĚTÍ

KABELOVÁ TELEVIZE
V YSÍLÁNÍ Z RADNICE

Na neděli 31.
května připravilo
občanské  sdružení
,, Hoštecké děti“
dětský
den
pohádkovou cestu.
Ta vedla ze sportareálu směrem ke
Křížku, dále okolo
plácku na ,,pálení
čarodějnic“ a tak
zvanou Kozí Uličkou zpět na sportoviště. Po cestě děti absolvovaly 15 zastavení u pohádkových bytostí, kde musely plnit různé úkoly.
Trasa vedla zčásti po místních komunikacích, proto bylo
zapotřebí, aby s menšími dětmi šel i doprovod. U hlavní
silnice jsme dohled zajistili. Jmenujme si alespoň některá ze stanovišť: Vodník, Křemílek a Vochomůrka, peklo
s čerty, motýl Emanuel, ale také třeba slepice, trestanec či
střelba z luku a kuše u myslivců. Největší respekt vzbuzovalo poslední stanoviště, kde u Obrtky na všechny čekali
dva strážci Řeky duchů. Ti nikoho nepustili přes most,
ale všichni museli přejít po úzké lávce přes vodu. Hrozba
strážců zněla: ,,Kdo se namočí, stačí opravdu jen kapička, zůstane nám napořád sloužit.“ S mnoha dětmi naštěstí
absolvovali tento úkol i rodiče. Podle ohlasu se tento styl
pořádání dětského dne všem velmi líbil, proto patří velké
poděkování těm, kteří tento den zorganizovali a také těm,
kteří byli na všech stanovištích. Již nyní připravuje občanské sdružení pro děti další dvě akce na léto.
Za organizátory - Irena Nádvorníková

Pravidelné
vysílání z hoštecké
radnice
máte
možnost sledovat
už od roku 1994.
V prvním díle
jsme si mimo jiné
prošli obec a vyjeli
jsme za našimi
dětmi na letní
tábor. V každém
pokračování se vám snažíme donést informace z našeho
města, blízkého okolí i vzdálenějších regionů. Právě teď
pro vás připravujeme jubilejní, již třísté vysílání.
Relace ,,Vysílání z radnice“ můžete sledovat denně každou
sudou hodinu na samostatném městském televizním kanále.
Za zprávami z Hoštky jsou připojeny další relace okolních
kabelových televizí. Hoštecké zprávy jsou ke zhlédnutí
též na webových stránkách města v kolonce ,,Vysílání z
radnice“. Zde jsou zprávy od těch právě aktuálních, přes
všechny, které byly vysílány letos i v minulém roce. My,
kteří se na tvorbě vysílání podílíme, vám děkujeme  i  za
vaše občasné náměty.

Máte-li nápad, kam se s kamerou podívat, kde se co děje,
případně jestli něco pořádáte, či cokoli jiného, ozvěte se
prosím, na telefon 728 898 723 - Irena Nádvorníková
- DVD - videostudio.

Irena Nádvorníková

POUŤ VE VELEŠICÍCH

V sobotu 13.června 2009 se v kostelíku sv.Antonína
Paduánského ve Velešicích konala pouť u příležitosti
svátku tohoto světce. O přípravu této slavnosti se postarali
velešičtí občané, kteří kostel krásně uklidili, vyzdobili
květinami a po mši rozdávali vynikající domácí koláčky
a pečivo z Iráku od nových spoluobčanů, pocházejících
z této země. Kostelík byl plný krásného zpěvu, květin
a radostné nálady.  V posledních letech je obnovena tradice
slavit pouti nejen ve velkých chrámech, ale i ve všech
malých kostelících a kaplích.
Anna Podpěrová

MC MÁJA - AKCE NA LÉTO
Mateřské centrum Mája pořádá přes léto několik akcí,
na které vás srdečně zve:
 16.července od 15 hod. ve Sportovním centru v Hoštce
ZÁVODY NA ODSTRKOVADLECH
Starší děti mohou závodit na koloběžkách.
 13.srpna od 15 hod. u hřbitova v Hoštce
V ÝTVARNÉ ODPOLEDNE V PŘÍRODĚ
Bude tu výroba ručního papíru, malování na kamínky,
lepení přírodních materiálů na dřevo, hra s keramickou
hlínou.
 8.září od 15 hod. OSLAVA PRVNÍCH NAROZENIN MATEŘSKÉHO CENTRA MÁJA
Jestlipak se přijdou podívat také pohádkové postavičky?
Důležité upozornění na závěr: Akce jsou určeny dětem bez
rozdílu věku, to znamená, že se těšíme i na školáky.
Přijďte všichni!

Šárka Kalová

MC MÁJA

Zdravím všechny příznivce mateřského centra
Mája. Mateřské centrum v Hoštce poskytuje
svoje služby už více než půl roku a postupně se
dostává do povědomí obyvatel Hoštky a okolí. Toto malé
výročí je příležitostí uvést několik informací ze zákulisí
mateřského centra.
Mateřské centrum Mája je provozováno občanským sdružením
stejného jména, které bylo právě
k tomuto účelu založeno. Občanské sdružení má svoje stanovy,
kterými se jeho fungování řídí,
a má svoje členy, kteří se na činnosti sdružení podílejí. Občanské
sdružení Mája má nyní 4 aktivní
členky, které se stejnou měrnou
podílejí na fungování mateřského centra. Všechny členky
pracují pro sdružení bezplatně. Naše práce je motivována
potřebou dělat něco smysluplného pro děti, aby měly pestřejší možnosti trávení volného času..
Občanské sdružení Mája je neziskovou organizací. To
znamená, že jeho veškeré příjmy mohou být použity pouze
na pokrytí nákladů nebo na rozvoj aktivit sdružení. Pokud
to mám přiblížit na konkrétních příkladech, tak například
příjmy ze vstupného do herny mateřského centra, příjmy
z výtvarné dílny, z finančních darů soukromých osob nebo
ze sponzorských příspěvků firem, používáme na zlepšování prostředí v mateřském centru, doplňování a obměnu
hraček v herně, nákup materiálů pro výtvarnou dílnu a na
úhradu dalších nákladů, které jsou s fungováním mateřského centra spojeny.
V rámci tohoto malého hodnocení, bych chtěla jménem
občanského sdružení Mája znovu poděkovat vedení města Hoštka za intenzivní podporu, kterou ze strany města
máme. Chtěla bych poděkovat dárcům a sponzorům, kteří
nás podporují, a v neposlední řadě také dětem a rodičům,
kteří navštěvují mateřské centrum a dávají tak naší práci
smysl.
Podrobnosti o aktivitách pořádaných mateřským centrem Mája najdete na webových stránkách města Hoštky
(www.hostka.cz), v sekci MC Mája, a také na vývěskách
v Hoštce a okolních obcích.
Pokud vás naše činnost zaujala a chtěli byste se zapojit do
aktivit mateřského centra Mája nebo byste chtěli na chod
mateřského centra přispět finanční nebo
materiálním darem (např. papíry na kreslení, pastelky, výtvarné potřeby, hygienické potřeby, apod.), můžete další potřebné
informace získat při návštěvě centra,
na webových stránkách nebo na
mobilním čísle 721 417 738.
Šárka Kalová

