ZNÁTE VYHLÁŠKY MĚSTA
Při svých denních obchůzkách
městem
mě
kolemjdoucí
často upozorňují na různé
nešvary spoluobčanů a hledají
míru únosnosti nebo oporu v
administrativním
ujednání.
Často vyjadřují údiv nad tím,
že existují nějaké vyhlášky
města. Žádná obec nevydává
své vyhlášky proto, aby lidem
otravovala život, právě naopak,
jde o to, aby si lidé navzájem
otravovali život co nejméně.
Základní pravidla jsou dána zákony. Vyhlášky v dané
lokalitě pouze zákony upřesňují, jsou doplňkem a
pravidla obsažená v zákoně již nesmí obsahovat. Město
Hoštka se snaží počet vyhlášek minimalizovat, přesto se
zastupitelé města některými vyhláškami snaží pozitivně
ovlivnit prostředí, ve kterém žijeme. Jejich plné znění
najdete na nástěnce MěÚ Hoštka, nebo na internetových
stránkách města www.hostka.cz/dokumenty/vyhlaskymesta/. Zde bych chtěl upozornit především na tři
Obecně závazné vyhlášky (OZV) města Hoštka:
V prvním případě uvedením části textu z OZV
2/2009:
Noční klid je dobou od 22 do 6 hodin. Rušení nočního
klidu je přestupkem. O nedělích a státem uznaných
dnech pracovního klidu v době od 12 do 22 hodin je
každý povinen zdržet se používání zařízení a přístrojů
způsobujících hluk.
Ve druhém případě komentářem k OZV 2/2007:
Komunální odpad může být tříděný – plasty, papír a
sklo nebo směsný, objemný, železný a nebezpečný. Pro
všechny tyto složky jsou nastavena pravidla k průběžné
likvidaci. Navíc lze každé úterý od 14 do 16 hodin a v
sobotu od 10 do 12 hodin odvézt tyto druhy odpadu do
sběrného dvora. Leták „Kam s odpady v Hoštce“ je k
dispozici na MěÚ a webu.
Ve třetím případě uvedením části textu z OZV 1/2007
s komentářem:
Na veřejných prostranstvích ve městě (výčet v příloze
vyhlášky uvádí nejvíce frekventovaná místa) je možný
pohyb psů pouze na vodítku. Povinnost neznečišťovat
veřejné prostranství řeší §47 zákona č.200/1990 O

přestupcích a Vyhláška ji nemůže obsahovat. Pro
informaci uvádím, že pokuta za takový přestupek může
být uložena do výše 20000Kč.
Dovětek - Seneca: „Cizí vady máme před očima, vlastní
za zády“. Miloš Gruber
SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ ÚPRAVU DOMU A OKOLÍ

Soutěž o nejhezčí úpravu domu a okolí
Z vysílání kabelové televize jste se dozvěděli, že město
Hoštka i v letošním roce vyhlásilo soutěž o nejhezčí
úpravu domu a okolí. Kategorie jsou stanoveny stejně
jako v minulém roce: „Instituce“ a „Bytové domy“ pro
celé město a pro části Velešice, Malešov, Kochovice a
Hoštka je vyhlášena soutěž o nejhezčí úpravu rodinného
domu. Oproti loňskému roku budou do soutěže zahrnuty
i domy kde je možnost úpravy okolí značně omezena,
například chodníkem, ale budou zkrášleny výraznou
květinovou výzdobou oken apod.
Hodnocení bude třikrát provedeno zastupiteli města a
na základě těchto podkladů bude občanům předložen
seznam, ze kterého zájemci opět vyberou ty nejlepší.
Přesto, že jsem v loňském roce nezaznamenal žádné
výhrady k hodnocení, rád bych předešel jakýmkoliv
spekulacím a upozornil už nyní na místa, která nás
oslovila v prvním kole.
Při své nedělní procházce si můžete projít Bauštel, jistě
Vás potěší i pohled na některé domy v Lužické ulici, v
Kolonce či směrem Ke Křížku v Kochovicích. V Hoštce
několik výstavních domů najdete v každé ulici.
Nejvíce nás však potěšilo další zlepšení na Malešově,
ve Velešicích a podstatná vylepšení v okolí „institucí“,
kde především úprava bývalých tzv. „hnědých děr“ na
posezení uprostřed zeleně jistě pohladí duši každého
občana Hoštky, který má rád svoje město.
Vzpomeňte tedy na Cicerova slova „Krása nemající
svědka není k užitku“ a projděte se po městě se svými
přáteli, naši občané a podnikatelé mají co nabídnout.
Miloš Gruber

CYKLOV ÝLETY
Mnoho z nás rádo jezdí na kole, ale samotné nás to
nebaví, proto začalo občanské sdružení Hoštecké děti
pořádat cyklovýlety pro dospělé, popř. si dospěláci

mohou vzít svého malého či mladého cyklistu s sebou. V
čase psaní tohoto článku proběhlo již pět cest a šestá se
chystá. Odjezd bývá od hoštecké ZŠ a trasy se dělí mezi

zdatnější a podle mých slov normální až podnormální
cyklisty. Vždy ale máme naplánovanou zastávku na
trase v nějaké osvěžovně, kde se obě skupiny sejdou při
občerstvení, poklábosí a společně se všichni vrací domů.
S našimi cestami se můžete seznámit v kabelové televizi
a fotodokumentaci pořizuje pan Jiří Tomášek. V čase
prázdnin jezdíme na výlety také, ten nejbližší bude v
neděli 15.srpna 2010 ve 14.hodin. Zveme všechny, kteří
se chtějí projet s partou lidí v dobré pohodě, aby sledovali
internet, kabelovou televizi nebo stačí poslouchat
městský rozhlas. Kolům zdar!
Další z našich akcí, kterou jsme pořádali a která měla
kladný ohlas, byl dětský den „Pohádková cesta“, na které
jsme se s Vámi také rádi viděli.
Za organizační tým Irena Nádvorníková

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Fotografická soutěž „Život a cestovní ruch v Českém
středohoří“
Milovníci Českého středohoří, kteří na jeho krásy
pohlížejí hledáčkem fotoaparátu, mají opět šanci zúčastnit
se fotografické soutěže organizované městem Litoměřice
a Ústeckým krajem. Mottem právě vyhlášeného třetího
ročníku je „Pozvánka mýma očima“.
„Fotografům dáváme široké pole působnosti. Nemusejí

fotit pouze krajinu, stavby nebo život v ní. Tentokrát
jejich práci nelimitujeme. Měli by ale atraktivním
způsobem vyzvat prostřednictvím svých snímků k
návštěvě Českého středohoří,“ uvedl jeden z organizátorů
soutěže, litoměřický zastupitel Petr Hermann.
Soutěž bude mít dvě kategorie – A volnou a kategorii
B určenou mladým lidem do 18 let. „Vyhodnocení
opět proběhne na konci března příštího roku v rámci
celorepublikové Konference cestovního ruchu Stop
and Stay,“ informoval ředitel Centra cestovního ruchu
Litoměřice Kamil Soukup.
Vítězem 2. ročníku soutěže se stal Jiří Synek ze
Stráže pod Ralskem. Porotě složené z profesionálních
fotografů, novinářů i amatérů se nejvíce líbil snímek
vesničky Levín.
Propozice soutěže, jejíž uzávěrka bude 10. února 2011,
zájemci naleznou na internetových stránkách města
Litoměřice www.litomerice.cz/fotosoutez

ŠKOLA V PŘÍRODĚ V REKREAČNÍM A EKOLOGICKÉM STŘEDISKU NATURA RUMBURK s.r.o.

Žáci přípravné třídy, 1. a 2.třídy naší školy vyjeli 21.června
do Rumburka. Tento pobyt pro ně byl přínosný hned z
několika hledisek:
a) osamostatňování při pobytu mimo domov a obec,
vzájemné ovlivňování různých věkových skupin (děti
do 8 let), program plně odpovídal žákům mladšího
školního věku
b) poznávání přírody a živočichů chovaných ve středisku,
porovnávání života domácích a lesních zvířat, určování
zvířat dle určitých společných znaků, třídění rostlin
c) uvědomování si potřeby ochrany přírody při
rozhovorech s odborníky z oblasti myslivosti, zoologie
a ekologie
d) aktivní zapojování do činnosti kolem péče o zvěř
e) třídění odpadu (to žáci již znají ze ZŠ i domácností v
Hoštce)
f) využití a znovuzpracování odpadu
g) spolupráce s žáky jiných škol, jiných věkových

kategorií, vzájemné působení při hrách.
Program i ubytování nám vyhovovalo. Program byl
pestrý a děti zaujal. Všechny měly dostatek prostoru i
na aktivní odpočinek mezi jednotlivými naplánovanými
zaměstnáními. Žákům se velice líbil pobyt v lese i
ukázky práce se zvířaty. Aktivně se všichni zapojili do

výroby ručního papíru nebo kladli otázky k problematice
ochrany přírody. Ze zvířat jsme viděli stádo jelenů a laní
s kolouchy, daňky, prase divoké, čínské prase, 3 kočky,
dva bernardýny, dvě lamy, tři kozy, ovce, skot domácí,
koně, plazy, gekona, sovu pálenou, puštíka, dvě káňata,
poštolku, raroha,…
Výhrady bychom měli pouze k výběru kuchaře, který ne
vždy „trefil“ množství surovin a tak se nám stalo např. i
to, že paní učitelka musela dát svůj talíř polévky dítěti,
protože jí bylo málo, nebo že se dětem, po upozornění
na nedostatek francouzských brambor, mazal chléb s
máslem a krájel salám.
Ke cti p.Sliwakové lze říct, že se vždy snažila, aby se
nám v Rumburku líbilo a vycházela nám, pokud to šlo,
maximálně vstříc.
Kolektiv ŠvP

V ÝZVA PRO HOŠTECKÉ MAMINKY
Milé maminky, chcete-li využívat služeb pediatra v našem
městě, kontaktujte, nejpozději do 23.8.2010, MěÚ Hoštka na t.č. 416 814 114. Uveďte jméno a počet Vašich
dětí, které by lékaře v Hoštce navštěvovaly. V případě
dostatečného zájmu lze službu zajistit od 1.9.2010.
VZPOMÍNKA NA PANÍ KRONIKÁŘKU A KNIHOVNICI

Dne 3.6. 2010 jsme obdrželi nečekanou a velice smutnou
zprávu. Zemřela paní Danuše Musilová. Znal ji snad
každý občan Hoštky. Dlouhá léta učila v Základní škole
a ani v důchodu nepřestala pracovat a pomáhat lidem.
Několikrát byla oceněna její práce v knihovně,
vykonávala funkci kronikářky města, vedla Zpravodaj
a přes zhoršené zdravotní podmínky byla duší všech
slavností a kulturních akcí.
Poslední léta bydlela v Domě s pečovatelskou službou a
ochotně pomáhala spolubydlícím při vyřizování jejich
starostí. Pro svoji laskavost a činorodost bude chybět
mnoha lidem.
Na kytici, kterou jsme položili k jejím ostatkům za
všechny občany města, jsme naše pocity vyjádřili slovy:
„Loučíme se a děkujeme, občané města Hoštka“.
Anna Podpěrová

ŘEŠENÍ DOPRAV Y V KOCHOVICÍCH
Po provedených parkových
úpravách v Hoštce, kdy
je výsadba dokončena
a v současné době již
probíhá jen doplnění
lavičkami, odpadkovými
koši apod., se o to více
jako nepřijatelné ukázalo
parkování automobilů v Kochovicích na travnatých
plochách. Proto k řešení dopravy v Kochovicích
proběhla dvě setkání zastupitelů města s občany. Na
nich vykrystalizovaly varianty řešení a pro zodpovědné
završení byla zorganizována anketa, která měla k
rozhodnutí dva okruhy.
V prvním okruhu se rozhodovalo o tom, zda ulice
Lužická bude i nadále obousměrná nebo zčásti či zcela
jednosměrná. Je zřejmé, že neoddělené užívání pro pěší
i vozidla přináší rizika.
V minulém roce se město snažilo vykoupit pozemky, aby
v ulici Lužická mohl být vybudován chodník. Někteří
majitelé pozemků však s tímto návrhem nesouhlasili.
V anketě se čtyřicet občanů vyslovilo pro ponechání
obousměrné silnice, dva občané pro celou jednosměrnou
ulici ve směru od Kolonky, šest občanů pro částečně
jednosměrnou ulici od výjezdu z lokality Pod Křížkem
ke kostelíku.
Lze předpokládat, že při ponechání obousměrné ulice
určitou bezpečnost zajistí dopravní značení platné
pro celé Kochovice se zákazem vjezdu nákladních
automobilů (kromě dopravní obsluhy) a omezením
rychlosti na 30km/hod, umístění retardérů, úprava
křižovatky u kostelíka a přechodu ke sportovnímu
centru. Tyto změny již probíhají nebo proběhnou v
nejbližší budoucnosti.
Ve druhém okruhu se mělo rozhodnout, zda podél ulice
Bodláková položit zatravňovací tvárnice pro možnost
zastavení automobilů tak, aby nepřekážely v průjezdu
ostatním a zároveň nelikvidovaly trávní porost, jak je
tomu v současné době. Pro tento návrh se vyslovilo
třicet dva občanů. Je zřejmé, že tato úprava nezvýší ani
neomezí počet automobilů, které budou v Bodlákově
ulici parkovat. Zjevně se však zvýší upravenost této
lokality.
Pro vybudování parkoviště se rozhodlo jedenáct občanů,
dalších sedm pak hlasovalo pro zatravňovací tvárnice i
pro výstavbu parkoviště. Návrh na rozšíření parkoviště v
příštím roce bude předložen při projednávání rozpočtu
města na rok 2011.
Bylo vyplněno několik ostatních návrhů. Z těch,
které neřeší předchozí část, jistě stojí za zmínku velmi
diskutované zavedení pravidla pravé ruky pro celou
lokalitu (toto upozornění lze kdykoliv doplnit na
skupinovou značku na začátku Kochovic), možnost
vymezení parkovacího místa za poplatek, opravu
ulice Lužická atd. To již však bude rozhodovat nové
Zastupitelstvo města. Miloš Gruber

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
S koncem školního roku vyjadřuji poděkování vedení
města, sponzorům školy, rodičům našich žáků za
podporu a zaměstnancům školy za realizaci výchovněvzdělávacího procesu během uplynulého školního roku.
Školní prázdniny patří samozřejmě jen našim žákům,
škola se ihned od prvního července začala připravovat na
nový školní rok. Jak se již stalo dobrým zvykem, změny
budou rozsáhlé a seznámím vás jen s nejdůležitějšími.
Z důvodu zájmu rodičů a narůstajícího počtu dětí
v našem městě se podařilo od prvního listopadu
2010 rozšířit kapacitu mateřské školy o 20 míst, což
znamená otevření a vybavení třetího oddělení školky.
Tato změna umožní nástup do zaměstnání i rodičům
dětí, které dosáhnou tří let až v průběhu školního roku
2010/2011. Navýšení kapacity také znamená nákup
nového vybavení do dalšího oddělení a z tohoto důvodu
i navýšení školného.
K rozsáhlým úpravám dojde i v areálu školy. Před školou
bude pro rodiče žáků vybudováno nové parkoviště,
zrekonstruováno atrium a vybudována letní třída,
vysázena nová zeleň, dokončeny úpravy dětského hřiště

a kluziště. Pokračovat bude také obměna vnitřního
vybavení – tabulí, lavic, podlahových krytin, výpočetní
techniky.
Závěrem snad mohu vyjádřit přesvědčení, že všechny
změny přispějí ke zkvalitnění podmínek běžného
života školy a budou prospěšné především žákům, ale i
zaměstnancům a rodičovské veřejnosti.

Mgr. Radovan Rieger

MOŽNOST ZÍSKAT BYDLENÍ V HOŠTCE
Zájemců o bydlení v našem
hezkém městě je hodně. Naštěstí
si mohou vybrat různé varianty.
Je potěšitelné, že se podařilo
vybudovat inženýrské sítě v
Kochovicích na výstavbu 100
bytových jednotek, mnoho rodin
má vlastní bydlení v rodinných
domcích a další v bytových
domech. Předběžně se mohou zájemci hlásit o získání
budoucího bydlení v bytovém domě v lokalitě Pod
Křížkem. Byty chce podnikatel postavit do dvou let.
Město řeší bytové potřeby v několika rovinách, podle
sociální situace žadatelů. Postupuje se podle směrnice
o hospodaření s byty v majetku města (http://www.
hostka.cz/dokumenty/vyhlasky-mesta/).
Občané
s nižšími příjmy mohou podávat žádosti o bydlení
v tzv.“startovacích bytech“. Zvláštní ustanovení se
vztahuje i na přidělení bytů v domě s pečovatelskou
službou. Pokud byly byty postaveny s dotací od státu,
musí se při uzavírání nájemních smluv postupovat podle
podmínek, které jsou součástí rozhodnutí o přidělení
dotace. Hospodaření s těmito byty kontroluje finanční
úřad i ministerstvo pro místní rozvoj.
Je možné získat nájemní smlouvy na byty, které město
pořídilo z vlastních prostředků. Na podmínky pro
uzavření nájemní smlouvy jsou zveřejňovány výzvy k
podání nabídek.
Rada města stanovila podmínky, které dávají určité
přednostní výhody pro občany s trvalým pobytem
v Hoštce. V současné době budou tímto způsobem

přiděleny 2 větší byty a 5 garsonek. Město Hoštka má
pětičlennou velice pracovitou bytovou komisi. Veškeré
písemnosti a žádosti jsou projednávány a posuzovány v
této komisi, vlastní rozhodnutí náleží Radě města. Byty
je možné získat i od firmy Financial Group a.s., která
pronajímá 14 bytů v Lindově Dvoře.
Anna Podpěrová

MATRIKA - JUBILANTI
Matrika – jubilanté
V měsíci červnu oslavili své narozeniny tito naši
spoluobčané - paní Jarmila Smyčková z Hoštky 81 let,
paní Květa Poláková z Hoštky 82 let, paní Alžběta
Skružná z Kochovic 87 let, paní Anna Plančíková z
Kochovic 84 let, pan Jiří Lochman z Malešova 70 let a
paní Jaroslava Sluková z Hoštky 75 let.
Červenec byl měsícem oslav pro tyto jubilanty - pan
František Kříž z Kochovic 70 let, pan ing.František
Průcha z Hoštky 80 let, pan Alfréd Vrána z Hoštky 87
let, paní Miluše Matyášová z Hoštky 75 let, pan Milan
Ďuriš z Kochovic 70 let a paní Hermína Šarajová z
Velešic 70let.
V srpnu mají svá jubilea - paní Marie Šotolová z Velešic
70 let, paní Hana Jandová z Hoštky 82 let a pan František
Srba z Hoštky 83 let.
A v září slaví - paní Zdeňka Foryová z Hoštky 70 let,
paní Miloslava Liebscherová z Kochovic 75 let, paní
Anna Šarayová z Kochovic 75 let, pan Václav Krajník
z Hoštky 81 let, pan Josef Odvárka z Malešova 75 let a
paní Emílie Schwarzbachová z Hoštky 82 let.
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