VEŘEJNA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Dnešní informace o jednání našeho Zastupitelstva se
bude týkat dvou setkání zastupitelů s občany. To první
se konalo o prázdninách, dne 29.7.2009. Schůzi vedl pan
Pavel Veselý a po zahájení předal slovo starostovi města,
který předkládal jednotlivé body programu.
Kontrola rozpočtu za první pololetí prokázala snížení
trendu u měsíčních daňových příjmů, vyšší kapitálové
příjmy. Změny v rozpočtu byly provedeny na opravu
střechy ZŠ, topení ve zdravotním středisku a dar 20tisíc
Kč, poslaných na podporu občanů zasažených letošními
povodněmi.
Ve výdajích investičních byly navýšeny ﬁnanční prostředky
na rekonstrukci hygienických zařízení v ZŠ, na veřejné
osvětlení a částkou 187 tisíc Kč na opravu krovu kostela
sv.Otmara. Celkově došlo v příjmech i výdajích ke
změně o částkou 3 380 000 Kč. O průběhu investičních
akcí informovala místostarostka A. Podpěrová. Během
uplynulých měsíců se konala 3 výběrová řízení na akce
pro II. pololetí. Sportovní kabiny na hřišti postaví ﬁrma
Proﬁstav Czech s.r.o., výměnu oken ve zdravotním
středisku provedla ﬁrma PEML Plus s.r.o. a realizaci
plánovaných parkových úprav získala ﬁrma Gabriel s.r.o.
z Českých Kopist.
Také o bytovém hospodářství referovala místostarostka.
Úspěšně se dokončuje prodej bytů v čp 62 v Kochovicích
a byla stanovena pravidla vymáhání dluhů od neplatičů.
Tyto dluhy jsou v současnosti ve výši kolem 100 000 Kč.
Pan Pospíšil úspěšně složil zkoušky a oﬁciálně nastoupil do
služeb Městské policie. Jeho řízením byl pověřen starosta
města.
V další části byly schváleny priority dopravního značení a
úpravy ve městě. Jedná se o
•
úpravy a značky v Kochovicích
•
semafor na přechodu hlavní silnice z Kochovic ke
Sportcentru
•
výjezd a úprava vozovky z Lindova dvora
•
úpravu křižovatek na vjezdu a výjezdu z Hoštky
Na tyto akce bude vypracována žádost o dotaci. Budou
zařazeny do rozpočtu na rok 2010.
Bod,,změny v majetku města“ byl jako vždy rozsáhlý,
měl 14 částí a jednalo se o koupě i prodeje pozemků,
zřízení věcného břemene, doplnění Územního plánu, bylo
schváleno přihlásit se do soutěže České pošty o 100 000
Kč.
Zpráva paní Šárky Kalové hovořila o činnosti mateřského
centra Mája a plánech na 2. pololetí, zprávu o sportovním
dění v TJ Sokol podal ing J. Šenfeld.
Zasedání ukončily drobné připomínky občanů, které byly
hned zodpovězeny.
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A jsme na podzimním zasedání ve středu 14.října.Toto
jednání vedla paní Podpěrová a jako vždy nejprve proběhly
úvodní procedury: Určit zapisovatele, ověřovatele zápisu,
návrhovou komisi. Pak zkontrolovat zápis z minulého
zasedání, zda se plní jeho usnesení, schválit program a
může se jednat.
Rozpočet je plněn, průběžně doplňován o přijaté dotace.
V této chvíli zaznělo upozornění na možnost zvýšení
nákladů při probíhajících akcích, objevují se skryté vady
ve starých budovách. Při práci na čp. 1 se přišlo na závady
na krovu a na stropech mezi podlažími, bude třeba vypsat
další výběrové řízení. Také ve škole je nutné navýšení,
tam se muselo měnit vodorovné potrubí v sociálních
prostorách.
Schválené parkové úpravy začnou nyní v podzimních
a zimních měsících nejprve úpravou stávajících dřevin
a budou prováděny v Kochovicích, u ZŠ a na návsi na
Malešově.
Uspokojivá je výstavba šaten, staví se z dotace a k navýšení
nákladů by nemělo dojít.
Další jednání se týkalo kostelů. Kromě opravy krovu
kostela sv. Otmara je připravována oprava kostela na
Malešově. Objekt koupil soukromý podnikatel – galerista
a bude také žádat o dotaci. Projekt i žádost o dotace bude
tedy směrována na výstavní prostory.
Změny v majetku obce se tentokrát zabývaly převzetím
pozemků a domu čp. 106 na Malešově od Pozemkového
fondu, kde se po mnoha letech podařilo uzavřít patřičnou
smlouvu. Dům přechází do majetku města. Dále získá
město od PF pozemek na cestu.
Věcná břemena byla stanovena pro uložení elektrických
kabelů a plynové přípojky.
Zastupitelé odpovídali na různé dotazy. K Přístavku u
hotelu byla přečtena odpověď stavebního odboru Štětí.
Pro ordinaci pediatra se stále nepodařilo získat lékaře,
proto budou místnosti dočasně pronajaty. Rada města
schválila stanovisko k výstavbě fotovoltaické elektrárny a
to na soukromých pozemcích.
Zasedání byla předložena ředitelem školy výroční zpráva a
nová zřizovací listina, vyhotovená podle nového platného
zákona.
Poslední bod hovořil o čistírně odpadních vod v Hoštce,
která přestává svou kapacitou stačit počtu obyvatel. MěÚ
bude i nadále usilovat o navýšení kapacity a zároveň
budovat odvod povrchové dešťové vody přímo do Obrtky.
Jednání bylo zajímavé a úspěšné.
Danuše Musilová
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ŠKOLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Začal nám nový školní rok
a začal celou řadou změn
v budově i v osazenstvu. V
červnu se do světa rozběhlo
10 žáků 9.třídy, aby místo nich
přišlo v září 25 prvňáčků a 12
dětí do přípravné třídy, teď tedy
navštěvuje školu 179 školáků. Také Mateřská škola je plná
na doraz. Dospěláci jednotlivých pracovišť se nezměnili v
MŠ, kuchyni, družině i mezi provozními pracovníky, jen
mezi členy pedagogického sboru se nám trochu pozměnila
jména. Do důchodu odešla Květa Vávrová, která tolik let
vedla s láskou a porozuměním hoštecké děti od prvního
vstupu do dětského kolektivu. Květo, díky za tu celoživotní
dřinu a poslání, kterému ses věnovala.Také Mgr Zdena
Kocourková si chce vychutnat zasloužený důchodový
odpočinek a také Tobě, Zdeno, veliké díky za práci pro
školu i pro Hoštku, která se Ti stala domovem. Ze školy
dále odešla ing. Koneková, paní učitelka Bažantová,
Hajná a Brůžová a byly nahrazeny pedagožkami Koutnou,
Štěpánkovou, Jeřábkovou a bývalou žákyní školy, dnes
bakalářkou Luckou Rousovou. Všechny nové vítáme a
přejeme jim sílu vydržet. Tolik o lidech. A teď předám
slovo děvčatům, která si přejí vyzkoušet svůj novinářský
talent.
Danuše Musilová

ALENA DEGENOVÁ
Co se za prázdniny změnilo - Alena Degenová, 9. tř.
Když jsme vkročili na půdu ZŠ, zdálo se nám, že je vše při
starém. Jen co ale vyšel učitelský sbor, všimli jsme si velkých
změn, které nám ovlivní výuku na celý rok. Bohužel nám
odešla námi milovaná paní učitelka Koneková, která nás
usilovně učila matematiku a fyziku. I když to mnohdy
tak nevypadalo, měli jsme ji rádi. Odešla i paní učitelka
Kocourková, učila nás angličtinu. Taky se nám stýská po
paní učitelce Zentnerové, ta nás učila občanskou výchovu.
Teď učí jen o patro níž, tak ji můžeme alespoň potkávat.
Ale žádný smutek, i když některé paní učitelky odešly,
přišly zase nové a určitě si je za nějaký čas taky oblíbíme.
Po vstupu do školy jsme objevili krásné nové umývárny a
WC. To bylo pro nás velké překvapení a dívky byly radostí
bez sebe, když v umývárně našly veliké zrcadlo. Hned
jsme ho vyzkoušely a kluci nám ho závidí. Další změny
byly v barvách nově vymalovaných chodeb a poslední a
nejhezčí změna je, že s námi do třídy chodí nová žákyně
Lina, kterou jsme si okamžitě oblíbili. Všecko se pořád
mění a měnit bude, žáci, učitelé, vzhled, ale pořád to bude
škola, na kterou i po mnoha letech nezapomeneme.

MARIE KUBÁNKOVÁ
Bylo, nebylo... - Marie Kubánková, 9.tř.
Bylo, nebylo, tak by mohl začínat náš příběh o škole....,ale
nezačne. V úvodu bych vás mohla provést její historií,
avšak ta není teď důležitá. Snad až na ty poslední roky,
kdy se naše škola stále měnila a měnila. Menší změny
nastaly už ve školním roce 2003-04, kdy se začal měnit
učitelský sbor. Ale ty důležité změny započaly teprve loni
o prázdninách. Nejprve nám školu zateplili a předělali v
ní kotelnu, abychom o hodinách v zimě nedrkotali zuby,
pak jí dali pomocí barevné fasády novou tvář a nakonec
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vyměnili i okapy na střeše. Víc toho do zimy nestihli, tak
se v letošním roce pokračovalo. Když jsme si užívali hlavní
letní prázdniny, pracovali řemeslníci a dělníci na naší škole
a školce. Během dvou měsíců stihli přebudovat toalety
v celém školním areálu. První stupeň dostal 8 nových
umyvadel, 5 toalet a 5 pisoárů, stejně byl obdarován stupeň
druhý. Také tělocvična dostala do vlastnictví 6 umyvadel, 2
toalety a 8 sprch. Školní družina má k dispozici 6 umyvadel,
8 toalet a 4 pisoáry. Dostalo se i na Mateřskou školu, která
má ve zmenšené podobě 8 umyvadel, 8 toalet, 2 pisoáry a
2 sprchy. Nesmím také opomenout 6 umyvadel, 2 toalety a
2 pisoáry v přízemí u dílen. K novým sociálním zařízením
jsme jako dárek dostali i zásobovače mýdla, papírových
ručníků a toaletního papíru. Dech nám vyrazily nové
kachlíky, kterými jsou umyvárny a WC obloženy, chlapci
mají modré a dívky hnědočervené a k tomu ještě velká
zrcadla, za které jsme vděčny především my – slečny. To
ale nebylo jediné překvapení, které nám škola přichystala.
Pan ředitel nám hned první den představil novou část
učitelského sboru. První stupeň to přežil téměř beze
změny, jen k nim dolů přeběhla paní učitelka Zentnerová.
Přípravná třída se na konci června se slzami v očích
rozloučila s paní učitelkou Vávrovou, aby v září s úsměvem
přivítala H.Jeřábkovou. Zato my, na druhém stupni, jsme
uvítali novou matikářku a fyzikářku ing. A. Štěpánkovou
a učitelku angličtiny Mgr L. Koutnou. Mezi nové členy se
zařadila i Bc.L. Rousová, která povede výuku angličtiny na
prvním stupni. Myslím, že je o nás, žáky MŠ a ZŠ dobře
postaráno. Dostali jsme ,,čerstvé“ a kvaliﬁkované učitele,
můžeme se těšit z nových prostor. Snad už je čas a správné
označit naši školu jako milovanou a drahou našemu srdci.
Vždyť si dala tolik práce, aby se nám zalíbila.

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané a kamarádi, chtěl bych vám touto cestou
poděkovat za neuvěřitelnou podporu a pomoc. Většina z Vás
ví, že mne a mou rodinu potkalo předposlední dubnovou
noc neštěstí, při kterém nám shořela část domu. Já sám jsem
členem SHD Malešov, ale nikdy by mne nenapadlo, že náš
první výjezd a použití techniky se bude týkat někoho z nás.
Děkuji proto všem profesionálním i dobrovolným hasičům,
kteří nám tu noc a následující den pomáhali. Děkuji i lidem,
kteří žijí kolem nás za pomoc a povzbuzení, které nám všichni
dohromady projevovali. Chci doufat, že už nikoho z nás nic
takového nepotká – a v případě, že by přece jen někdo zažil
takové neštěstí jako my, bude mít také kolem sebe lidi, kteří ho
podrží. Ještě jednou – veliké díky všem!
Jiří Pospíšil s rodinou, Malešov
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Z MĚSTA V KRÁTKOSTI
• Osada Ježkův Mlýn: Hoštka má zase jednu zajímavost. V sobotu 11.7.2009 byla slavnostně
otevřena Osada Ježkův Mlýn – ranč koní. V dopoledním programu se na Radnici setkali
chovatelé a činitelé různých orgánů od obcí až po kraj, aby hovořili o možnostech rozvoje
hypoturistiky v našem okolí, shromáždili nápady, které tento krásný sport nabízí od relaxace
až po působení na zdraví. Na odpolední program byla pozvána i veřejnost, aby sledovala
vystoupení Veroniky Cejpové, mistryně republiky ve westernových disciplinách, aby si
prohlédla ranč, prošla se mezi koníčky, aby ochutnala připravené pohoštění a bavila se při
příjemné muzice. Osada vznikla pod vedením pana Vladimíra Biharyho a jak se ukazuje, již
se rodí další akce na koňském hřbetu a kolem koní. Nám nezbývá, než poděkovat za báječný
projekt a popřát mnoho zdaru.
• Na den 2.prosince se připravuje malá slavnost v Domě s pečovatelskou službou. Náš DPS totiž slouží svým klientům
právě 10 let.

MATRIKA - JUBILANTI, VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V září oslavili svá jubilea tito naši spoluobčané - pan Karel Červinka z Kochovic 70 let, pan Jiří Fürst
z Kochovic 75 let, pan Václav Krajník z Hoštky 80let, paní Emilie Schwarzbachová z Hoštky 81
let a paní Hildegarda Chlubnová z Velešic 85 let. V říjnu jsme byli popřát těmto sedmdesátníkům
- panu Vladimíru Forymu z Hoštky, paní Jaroslavě Houškové z Kochovic a panu Jaroslavovi
Řidkošilovi z Velešic. V říjnu své 87.narozeniny také oslavila paní Anastázie Šplíchalová z Hoštky.
V listopadu čekají významná životní jubilea na 2 dámy z Malešova, paní Emilii Marešovou 91 let
a paní Zdeňku Srbovou 85 let. A prosinec je měsícem oslav pro celou řadu jubilantů – 70 let bude
panu Josefovi Novákovi z Kochovic a panu Karlu Schwarzbachovi z Hoštky. 75 let oslaví paní
Adéla Soukupová a pan Jaroslav Vlasák oba z Kochovic, 80.let pan Josef Slanař z Hoštky, 85 let
paní Berta Chaloupková z Malešova a paní Dobromila Grymová z Velešice. A poslední letošní jubilantkou je paní Ludmila
Vorlíčková z Hoštky, která oslaví úctyhodných 89 let.
Hana Baková

SOUTĚŽ
V jarních měsících Zastupitelstvo města Hoštka vyhlásilo
soutěž o nejlépe upravený dům a jeho okolí (konkrétněpozemky města k domu přiléhající). V průběhu měsíců 510/2009 projížděla a procházela hodnotící komise všemi
částmi města a vybrala 37 nemovitostí, které nominovala
do závěrečného kola.
Soutěží se v těchto kategoriích
1. Podnikatelské subjekty (celé město) foto č. 1-5
2. Bytové domy (celé město)
foto č. 6-11
3. Rodinné domy v Hoštce
foto č. 12-20
4. Rodinné domy v Kochovicích
foto č. 21-25
5. Rodinné domy ve Velešicích
foto č. 34-37
6. Rodinné domy na Malešově
foto č. 26-33

I Vy můžete ovlivnit pořadí v jednotlivých kategoriích.
Proto Vám přinášíme fotograﬁe soutěžících objektů.
V každé kategorii zvolte jeden objekt a jeho číslo vypište
do hlasovacího lístku. Vyplněný hlasovací lístek prosím
odevzdejte do 21.11.2009 na jednom z těchto míst:
•

Hoštka

•
•
•

Kochovice
Malešov
Velešice

schránka před budovou MěÚ Hoštka,
kancelář MěÚ
schránka v obchodě
schránka v obchodě
poštovní schránka u čp.14 (Kučerákovi)

PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY
1

2

5

3

4

HLASOVACÍ LÍSTEK
1. Podnikatelské subjekty

foto č. .........

4. Rodinné domy v Kochovicích

foto č. .........

2. Bytové domy

foto č. .........

5. Rodinné domy ve Velešicích

foto č. .........

3. Rodinné domy v Hoštce

foto č. ..........

6. Rodinné domy na Malešově

foto č. .........

…………………….……..
podpis
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BYTOVÉ DOMY, RODINNÉ DOMY
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