VEŘEJNA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Vážení spoluobčané,
po ukončení problémů s letošními nadílkami sněhu,
již v relativním klidu, proběhlo v pondělí 1. března za
přítomnosti 11 zastupitelů a 13občanů první zasedání
Zastupitelstva města Hoštka v letošním roce.
V nejdůležitějších bodech bylo schváleno plnění
Rozpočtu města Hoštka za rok 2009,
rozpočet města na rok 2010 s očekávanými příjmy ve výši
19,5 mil.Kč, které budou navýšeny o příjmy z dotací,
pokud se nám je v soutěži obcí podaří získat, Rozvojový
plán města, sestavovaný na základě připomínek občanů
na léta 2010 – 2015 a rozpočet DSO Regionu Venkov,
jehož je město Hoštka členem.
V deseti bodech byly předloženy návrhy na změny
majetku města. Tyto návrhy byly zveřejněny na úřední
desce a výsledná rozhodnutí zastupitelstva města jsou,
stejně jako podrobnosti k ostatním projednávaným
bodům, zveřejněna v usnesení a v zápise ze zasedání
zastupitelstva města na internetových stránkách www.
hostka.cz/dokumenty/uredni-deska/.
Byly předloženy další informace zastupitelů, především
o plánovaných investicích, opravách komunikací,
bezpečnosti dopravy, či snaze zajistit vyčištění Obrtky
a rekonstrukci Čistírny odpadních vod.
K diskusi se připojili přítomní občané, kteří předkládali
racionální připomínky k plánovaným akcím. Jedním
z témat byl i návrh zřídit v Lužické ulici jednosměrný
provoz. Žádám čtenáře Zpravodaje o vyjádření a zároveň
zvu ty, kteří mají zájem o dění v Hoštce, případně
chtějí řešit problémy, které je pálí, aby přišli na příští
Zasedání.
Město připravilo další možnost komunikace a to nejen
prostřednictvím zastupitelů, ale především výměnou
názorů mezi všemi občany, kteří budou mít zájem.
Prostor bude vyhrazen na internetových stránkách
města s označením Fórum města Hoštka.
O možnosti a způsobu Vašeho zapojení se dozvíte z
vysílání kabelové televize.
Aktivní občany města upozorňuji, že i v letošním roce
probíhá soutěž o nejhezčí okolí domů.
Při té příležitosti znovu apeluji na chovatele pejsků, aby
„podpisy“ svých miláčků ve městě důsledně uklízeli.
Městský úřad pro tuto potřebu instaloval na Náměstí
Svobody pytlíky a v případě, že se tento postup osvědčí,
budeme, spolu s rozšiřováním míst s odpadkovými koši,

zajišťovat tuto službu i na ostatních místech. Městský
strážník dostal pokyn, aby každý případ neuklizeného
znečištění důsledně v dikci zákona pokutoval.
Apeluji také na občany, kteří do kontejnerů pro
separovaný sběr ukládají nepřípustné odpadky a
kontejnery přeplňují. Výhodně lze PET lahve, papír a
v současné době i sklo, odkládat ve škole a samozřejmě i
ve skládkovém dvoře.
Děkuji pak občanům aktivně se zapojujícím do zvelebení
města úklidem sněhu v zimním čase a údržbou zeleně
v letním období.
Děkuji členům občanských spolků, bez kterých by se
v sebekrásnější obci lidem nelíbilo.
Za neutuchající aktivitu, která zajišťuje společenské
vyžití především na Malešově děkuji členům SDH,
jmenovitě slečně Lochmanové a pánům Havlíčkovi a
Jeníkovi.
Za mimořádnou aktivitu při zajišťování činnosti MC
Mája děkuji paní Kalové a za práci pro děti i paní
Pernové.
Omlouvám se těm, kteří by si to zasloužili, ale jejichž
jména jsem neuvedl. Přeji životní pohodu a jarní dny
plné slunce. Miloš Gruber

MYSLIVOST V HOŠTCE V ROCE 2009
Krátce bychom Vás rádi seznámili s činností hošteckých
myslivců v roce 2009.
V jarním období proběhlo každoroční sčítání zvěře,
které slouží jako podklad pro plánování chovu a lovu
zvěře v naší honitbě. Současně s tím proběhla rovněž
každoroční ozdravná akce pro spárkatou zvěř, kdy je
srnčí zvěři do krmelců předkládáno léčivo Cermix proti
cizopasníkům.
V jarním období jsme také započali s přípravou a
oséváním zvěřních políček, které mají zvěři posloužit ke
zlepšení krytové, klidové a potravní nabídky v honitbě.
MS Hoštka v roce 2009 navázalo na předešlá léta a
pokračovalo v zazvěřování revíru drobnou zvěří. Bylo
vypuštěno 100 kusů bažantí zvěře, převážně bažantích
slepic a v zimním období i 11 kusů zajíců.
V průběhu roku probíhal standardní průběrný
odlov spárkaté zvěře dle plánů lovu a to zvěře srnčí,
mufloní a zvěře černé. O tom, že divočáci se v našich

oblastech objevují stále častěji svědčí i úlovky, kterých bylo
v mysliveckém roce 2009 téměř 40kusů.
Na podzim proběhly 3 hony na drobnou zvěř, které jsou
vizitkou našeho hospodaření s touto zvěří. Bohužel je nutno
říci, že stavy drobné zvěře, hlavně bažantů stále klesají, což
je způsobeno i nárůstem výskytu divokých prasat u nás, ale
i ostatních predátorů.
V zimním období nastává pro většinu zvěře doba strádání
a v letošní obzvlášť tuhé zimě byla situace o to horší. Proto
myslivci po celou zimu pravidelně přikrmovali zvěř, spárkatou
i drobnou, což patří k našim prvotním povinnostem.
V průběhu roku pořádá naše MS pravidelné střelecké
závody, nejen pro naše členy, ale i pro kamarády z okolních
i vzdálenějších sdružení. Jedná se hlavně o příležitost
k setkání, ale i sportovní střelby mají již v našem kalendáři
své pevné místo.
Myslivci ale nebyli činní jen v oblastech přímo spojených s myslivostí. Pořádali jsme několik setkání s žáky Základní
i Mateřské školy, kdy se děti mohly dozvědět informace o u nás žijící zvěři a o práci myslivců.
V neposlední řadě je třeba zmínit kulturní akce, které jsme pořádali a to listopadovou Poslední leč a Myslivecký ples
v lednu 2010. Obě akce se setkaly s příznivými ohlasy a zájem o ně nás velice těší, a tak i nadále hodláme tyto akce
pro veřejnost organizovat.
Tomáš Perna

KRÁLOVNA MOTOKROSU

Už několikrát jsme měli příležitost přečíst si ve Zpravodaji
o někom z našich spoluobčanů věci zajímavé, ba přímo
netušené. Známe tyto lidi, viděli jsme je vyrůstat,
potkáváme je, mluvíme s nimi a přitom ani nevíme.
Tak vám dnes představujeme Lucii Simonovou. Je to
dívka, která miluje adrenalinové situace. Když jí bylo
12 let, dostal její bratr Petr motorku Kawasaki 80cm3.
V té době si malešovští motokrosoví nadšenci budovali
dráhu na strání nad silnicí do Drahobuz. Petr sice vlastnil
motorku, ale především Lucii lákalo na ní jezdit. Nikde
jinde nemohla, ale na ,,dráze“ jí nic nebránilo ukázat
svou odvahu a chuť prožívat něco jiného, než ostatní
dívky jejího věku. Jezdila tedy s chlapci KASILORKu
na okresní nebo krajské závody a moc se jí to líbilo.
Uplynuly 3 roky a bylo potřeba věnovat se přípravě do
života. Lucka poctivě vystudovala ZTŠ v Roudnici,
odmaturovala a začala pracovat s ostatními členy rodiny

v rodinné firmě ,,SIMON zemní práce.“ Malá motorka
už byla zapomenuta a závodění pomalu také. V té době
si ale táta koupil pořádný stroj - Yamaha 450cm3. Psal se
rok 2003 a Lucka je znovu v akci. Kdo by odolal takové
příležitosti? Na čtyřistapadesátce jezdí hoby závody
kdekoli je možnost. Svým odhodláním přesvědčila
všechny kolem sebe, že to myslí vážně a všechny členy
rodiny zaměstnala jako své pomocníky. Táta sponzoruje
(a ne málo), mamka organizuje, bratr je mechanik na
slovo vzatý. Když se projevil tak skutečný zájem, dostala
Lucka už opravdu svoji YAMAHA 250cm3, na které se
v posledních 3 letech účastní závodů s dívčím družstvem
ČR. Závody se jezdí u nás, hodně na Moravě a v
sousedním Německu. A nejsou to závody ledajaké. Tak
například v roce 2008 se jelo 14 závodů s mezinárodní
účastí, jedou závodnice z ČR, Německa, Holandska,
Belgie, Itálie, Ruska. A úspěchy se dostavují. Sice ne
vždycky, rok 2007 byl například vyloženě nešťastný.
Lucie si při závodech v Dubňanech ošklivě zlomila
klíční kost a sezónu nedokončila. Podstoupila operaci
a dost dlouho se uzdravovala. Závodnická vášeň ale i
tentokrát vítězí. Její fotogalerie a výstavka trofejí doma
je už opravdu pěkná sbírka. Medaile, poháry za přední
umístění.
Třeba pohár za 1.místo v srpnu 2008 v Karlíně u
Hodonína, 7.místo v červnu 2009 ve Weiswasseru,
3.místo v září 2009 na prvním mezinárodním závodě
žen v ČR v Lokti. Největší úspěch je zatím titul
,,Mistryně republiky“, vyhlášený v říjnu 2009 v Břeclavi.
Blíží se jaro, s ním nová sezóna a naše Lucie se chystá
trénovat, závodit a titul obhájit, tak jí budeme držet
palce. Chcete-li se dovědět víc a podívat se na fotky,
vyhledejte si stránku www.lucie-simonova.cz.
Dana Musilová

POTRAVINY LABYRINT
S napětím a očekáváním jsme sledovali, jak se nákupní
středisko u silnice po dlouhé době probouzí k novému
životu. Prvního prosince jsme se dočkali a po třech
měsících provozu můžeme trochu hodnotit. Starou
samoobsluhu v Litoměřické ulici máme ještě dobře v
paměti, vždyť nám sloužila více než 15 let. Srovnávat?
Proč ne. Nově otevřená prodejna nabízí široký sortiment
zboží a nejen potravinového. S otevřením prodejny se
rozšířily i poskytované služby. Např.platba kartou, výběr
hotovosti tzv. služba CASH BACK aj. Kultura prodeje
odpovídá současným trendům. Okruh zákazníků se
rozšířil o projíždějící naším městem. Není výjimkou,
že prodejnu navštěvují i zákazníci ze Štětí a okolních
vesnic. Prodejní doba je v současné době od 6.00 do 18.00
hod., s tím, že od jara do prosince bude prodloužená. O
změnách budou zákazníci včas informováni a provozní
doba bude přizpůsobena potřebám občanů. Určitě stojí
za zmínku, že firma Labyrint rozšířila své služby v
obchodním centru o pohostinství. V současné době je
již v provozu Bistro, které nabízí široký výběr hotových
jídel a minutek po celý den, a to již od 40,- Kč. Zde se
můžete nasnídat, poobědvat i povečeřet. V nabídce je i
rychlé občerstvení, langoše, párek v rohlíku, hranolky,
hamburger a jiné dobroty. V brzké době bude otevřená
další část Motorest - Restaurace. Kde budou též mimo
jiné po celý den v nabídce „hotovky“. Dále firma plánuje
rozšíření Motorestu o letní Restauraci (zahrádku), kterou
budou moci využívat i maminky s dětmi. Můžeme být
tedy rádi, že naše město opět získalo na atraktivnosti a
přát celému zařízení firmy Labyrint LMO s.r.o. úspěch,
milé a ochotné zaměstnance a hodně spokojených
zákazníků.
Dana Musilová

MATRIKA - JUBILANTI
V lednu oslavili svá jubilea tito naši
spoluobčané – 81 let paní Jiřina
Gärtnerová z Hoštky a 85 let pan
Josef Stejskal z Kochovic. Únor byl
měsícem oslav pro paní Ludmilu
Zemanovou z Hoštky, která slavila
70té narozeniny, 81let bylo paní
Vlastě Valešové z Hoštky, 82 let
paní Věře Gaberdenové z Malešova
a 83 let paní Haně Buřilové z Hoštky. Březnovým 80ti
letým jubilantem je pan Viktor Weikert z Hoštky.
V dubnu oslaví 84.narozeniny paní Jana Riemerová
z Hoštky, 80.narozeniny paní Jana Vránová z Kochovic a
88.narozeniny pan Jaroslav Smetana z Hoštky. V měsíci
Květnu bude oslavenců celá řáda. 70 let oslaví 3 muži,
pan Jiří Veselý z Malešova, pan Čestmír Pirunčík
z Hoštky a pan Arnošt Thomas z Hoštky. O pět let více
tedy 75 let bude paní Olze Weikertové z Hoštky a panu
Stanislavovi Kozumplíkovi z Hoštky. 81.narozeniny
čekají na paní Ninu Bilienkovou z Kochovic. 84 let, to je
věk paní Marie Machové z Hoštky. 85.narozeniny bude
slavit pan Stanislav Novák z Kochovic a posledním
májovým jubilantem je pan Josef Abrt z Kochovic, který
se těší na své 86.narozeniny. Všem našim oslavencům
přejeme hlavně pevné zdraví do dalších let.

V YRAZÍME NA KOLE
Občanské sdružení Hoštecké děti má v záměru rozšířit
své aktivity. V letošním roce na jaře členové tohoto
spolku zahajují činnost kroužku cykloturistiky. V rámci
této aktivity budou dle zájmu dospělých i dětí plánovat
různé výlety na kolech do bližšího i vzdálenějšího okolí.
Chceme znovu upozornit, že tento zájmový útvar je
určen nejen pro děti, ale i pro dospělé, kteří rádi jezdí
na kole. První schůzka lidí (předpokládáme dospěláky),
kteří by se rádi podíleli na organizaci a plánování akcí se
bude konat ve středu 31.3.2010 v 18.hodin v hošteckém
sportareálu. Mnoho z nás se cyklistice věnuje, ale
samotným se nám nechce vydávat někam na cesty. Bylo
by dobré vytvořit jakousi partu lidí, která by společně
vyrážela na výlety a je jen na nás, kam to bude. Těšíme
se na zážitky, které společně prožijeme. Přijďte mezi
nás.
Za občanské sdružení Irena Nádvorníková

ZALOŽILY JSME MATEŘSKÉ CENTRUM V HOŠTCE
Jako maminky malých dětí denně čelíme otázce: Co budeme dneska dělat? Často naše děti
odpovídají jdeme do Máji na výtvarku, na cvičení nebo jen za dětmi. Mája nám umožnila stýkat
se i s jinými dětmi a najít si skupinu lidí, kteří mají stejné otázky jako my. Vždy se naskytne tolik
otázek, že každý může přihodit něco o čem ten druhý ještě neví. Děti tady nemusíme pořád
okřikovat, co mají a nemají dělat, jako při normální návštěvě u někoho doma, prostě jen tak si
povídáme a díváme se jak si naše děti hrají a učí se žít s ostatními. Vždyť komunikace a vzájemná
tolerance je pro každého z nás velmi důležitá.
Chceme Vás pozvat na prodejní Velikonoční výstavu, která se bude konat ve dnech 22.3. – 26.3. 2010 na MěÚ
v Hoštce. Chceme také upozornit na změnu otevírací doby v mateřském centru Mája. Otevřeno je od pondělí do
čtvrtka od 12:00 do 17:30 a v pátek od 9:00 do 17:30. Každý den je připraven pro děti doprovodný program: výtvarný,
divadelní, sportovní, kreativní, angličtina.
Velice se těšíme na Vaši návštěvu. Členky MC Mája.

KARNEVAL V HOŠTCE
Děti, které rády navštěvují
maškarní bály si letos mohly
opravdu přijít na své. Malý
karneval proběhl v MC Mája
a školkové děti si užily svůj
v mateřské škole. Tady vše
organizovala paní Zima za
pomoci kamarádů Mrazíka
a Sněhuláka. Také všechny
soutěže měly zimní tematiku.
Spolu s dětmi z MŠ si tuto akci užily i děti z přípravné
třídy. V hošteckém sportcentru se sešlo také asi 30
dětských masek. Celé odpoledne probíhalo v duchu
tance a her. Porota na výběr nejhezčí masky se skládala
ze všech zúčastněných dospělých – každý na kartičce
hlasoval a pak se všechny body sečetly. Oceněných
bylo 10 dětí. 3 nejlepší masky dostaly i dort – 3.místo
zdravotní sestřička Zuzanka, 2.místo indián Pepíno a
1.místo Rumcajs Pavlík. Největší z karnevalů pořádal
spolu s ředitelkou MŠ Janou Žižkovou místní Svaz žen
na sále Radnice. Tady jako každoročně sál praskal ve
švech. Tentokrát bylo dané téma – Cesta kolem světa.
Na pódiu byl připraven na cestu koráb s kapitánem a
posádkou, např. kovbojem, Egypťankou, gejšou nebo
černoškou. Posádka byla ovšem mnohem početnější.
Děti při soutěžích cestovaly různými světadíly či
přímo konkrétními zeměmi. I tady proběhlo vyhlášení
nejlepších masek. Kategorie byly dvě - tematická a
ostatní. V kategorii tematické byly na stupních vítězů
např. orientální tanečnice, Turek, kovboj a vítězem se
stal malý korzár Ládík. Ve všech maskách byl velmi
těžký výběr. Rodiče a děti si dali opravdu záležet.
V kategorii ostatní zvítězil ježibaba Pavlík (málokdo
tušil, že v masce je kluk), který mimo ztvárnění samotné
postavy měl s sebou i chaloupku na kuřích nožkách,
s tou se dalo i chodit a to už stojí za ocenění.
Irena Nádvorníková

ŠKOLNÍ PLES
Naše základní škola a mateřská škola oslavuje v letošním
roce 30. výročí otevření nové školní budovy v Litoměřické
ulici. Ještě vloni se podařilo budovu zateplit, upravit, a
tak letos vítá všechny návštěvníky v novém. Součástí
oslav byl i slavnostní ples školy, který se konal 6. února
na sále radnice v Hoštce. Všichni zaměstnanci školy
s netrpělivostí čekali, jak se bude líbit výzdoba sálu, zda
bude vše v pořádku a hlavně, jestli budou hosté plesu
spokojeni.
Bohatý program, který vesměs připravili žáci naší školy,
byl vkusně prostřídán tanečními sériemi, prodejem
tomboly i půlnočním losováním hlavních cen. Sestava
malých mažoretek, kapela LIVING WAGE Jiřího
Zemana se zpěvačkou Kateřinou Chaloupkovou, taneční
páry Adéla Švihlíková a Štěpán Pleyer, Julie Švihlíková
s Michaelem Vydrou a skupina moderního tance Break
dance ukázali všem přítomným možnosti tanečního
a hudebního vyžití a svým nasazením všechny v sále
okouzlili. Příjemnou atmosféru plesu po celou dobu
doprovázela taneční hudbou skupina FANTAZIE
MUZIK Petry Todtové, při jejíž produkci bylo vždy
na tanečním parketu plno, a všichni přítomní se dobře
bavili. V závěru bychom chtěli ještě jednou poděkovat
všem zaměstnancům školy a všem dalším, kteří nám
nezištně pomáhali, přispěli radami i sponzorskými dary
a tím nám pomohli uspořádat tento školní ples.
Za zaměstnance školy Zuzana Drožová

Z MĚSTA V KRÁTKOSTI
•

•

ZELEŇ VE MĚSTĚ
Na první etapu výsadby zeleně podle projektu
„Zakládání a obnova sídelní zeleně města Hoštky“
jsme obdrželi příslib dotace ve výši 85 % uznatelných
nákladů. Celková částka je téměř 5 mil. Kč. Podali
jsme žádost podporu druhé etapy. V současné době
je získání podpory na dobré cestě. Po zimě vypadají
pozemky velice neutěšeně, protože proběhlo veškeré
kácení a netrpělivě čekáme na hezké počasí. V nejbližší
době budou pařezy vyfrézovány, pokácené plochy
uklizeny a zaseté trávníky. V dubnu začne výsadba
více než 3 tisíc kusů dřevin.   V aleji u hřbitova budou
vysazeny již vzrostlé lípy, průměr kmene 15 cm a výška
nad 3 m. Vysoké stromy budou i v okolí Obrtky. Ve
všech lokalitách budou v souladu s projektem vysazeny
různé druhy keřů, aby se u nás vše zelenalo a stále něco
kvetlo. Druhá etapa se týká i Malešova, kde kromě
výsadby zeleně dojde i na úpravu návsi.
Anna Podpěrová
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Vysílání „Z radnice“ Vám přinášíme pravidelně
každý den, každou sudou hodinu na infokanále
kabelové televize a dále prostřednictvím webových
stránek města
Od 1.ledna vám nabídne četbu v knihovně nová
knihovnice paní Zdena Kocourková. Půjčovní doba
knihovny ve městě zůstává stejná - pondělí a středa
od 14. do 17. hodin, ve škole je dětem půjčovní doba
oznámena školním rozhlasem.
Byla otevřena nová provozovna v prostorách
zdravotního střediska – nabízí veškeré kosmetické
služby, objednávky a bližší informace na
tel. 604 207 359 Světla Dufková.
Kurzy tance pro ženy – je možné se hlásit na Fitlatin
aerobní cvičení s prvky latinskoamerických tanců
a Latindance - latinsko-americké tance pro ženy.
Kurzy jsou určeny všem ženám bez rozdílu věku,
výuka bude probíhat každý čtvrtek od 19:00 a
od 20:00. Přihlášky a bližší informace získáte
u lektorky Kateřiny Hrstkové, tel. 606768455.
Nabízíme prozatím poslední volnou parcelu, určenou
k výstavbě RD. Nachází se u křižovatky na Velešice.
Bližší informace získáte na MěÚ Hoštka.
Zápis dětí do mateřské školy proběhne 12.a 13.dubna
2010 (9-10/14-16.hod). Týká se dětí, které do
31.8.2010 dovrší věku 3 let. Na zápis si do MŠ
Hoštka přineste rodný list dítěte a svůj OP.
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