Vážení spoluobčané,

do konce letošního roku nám zbývají
necelé tři měsíce a plnění rozpočtu města
se vyvíjí rovnoměrně. Ve výdajové části
rozpočtu po třech rozpočtových opatřeních
máme dostatek finančních prostředků,
abychom mohli zdárně dokončit důležité
úkoly zahrnuté v rozpočtu města.
Z tabulky vyplývá plnění příjmové části rozpočtu za 8 měsíců
v úrovni 63,94 %. Výdajovou kapitolu plníme na 57,32 % oproti
původnímu rozpočtu. Zastupitelstvo města na svém zasedání
č. 15 /2017 v září schválilo ještě rozpočtové opatření č. 3, kde se
rozpočet ve výdajích zvýšil o 6 265 tis. Kč. Toto zvýšení pokrývá
navýšení částky na rozšířené opravy místních komunikací, opravy
bytového fondu, výměnu veřejného osvětlení ve všech místních
částech, zhotovení projektové dokumentace u záměru výstavby
Polyfunkčního komunitního centra a nákup nemovitosti v případě
získání dotace na tuto akci. Ve výdajích nejsou ještě započítány
platby za opravy místních komunikací a platby za opravy a údržbu
bytových domů z měsíce září. Jednotlivé položky rozpočtu budou
plněny průběžně až do konce roku.
Hodnocení rozpočtu 1-8/2017

SOUHRN

Text

Rozpočet

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
převody mezi účty
Příjmy celkem
Financování (položka 8115)
Konsolidace

20 018 600
4 310 000
3 000 000
736 400

Změna
č.1

Změna
č. 2

Změna
č. 3

Změna
č. 4

16 000
62 000
540 000
0

Rozpočet
Skutečnost
po změnách
v Kč
20 018 600 15 388 947
4 326 000
3 904 400
3 062 000
115 430
1 276 400
984 294
14 749 684
28 683 000 35 142 755
0
-197 586
-14 552 098

618 000

0

-200 000

334 000

66 000

Příjmy celkem po konsolidaci

27 865 000

952 000

66 000

28 483 000

20 393 071

63,94%

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Převody mezi účty
Výdaje celkem
Financování (položka 8115)
Konsolidace

22 725 000
12 340 000

623 000
321 000

3 221 000
1 374 000

27 583 000
13 021 000

52,50%
15,25%

35 065 000

944 000

4 595 000

40 604 000
0
200 000

15 625 203
4 359 203
14 749 683
34 734 089
-197 586
-14 552 098

Výdaje celkem po konsolidací

34 865 000

944 000

4 595 000

40 404 000

19 984 405

39,33%

200 000
0

Výdaje celkem oproti původnímu rozpočtu

A máme tu podzim, snad už i méně práce na zahrádce a proto
Vás zveme, přijďte si narovnat záda a protáhnout „tělíčko“ do
tělocvičny Základní školy v Hoštce. Od 21.9. 2017 opět cvičíme.
Vždy každý čtvrtek od 18 hod. Přijďte s dobrou náladou anebo si
ji určitě po hodině cvičení odnesete!
Těšíme se!

llona Nováková, cvičitelka

slavnostní zahájení školního roku
V pondělí 4. září přivítali pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci
ZŠ a MŠ Hoštka 22 prvňáčků, 204 dětí základní školy, 65 dětí
mateřské školy a 10 dětí přípravné třídy. Slavnostní zahájení
proběhlo za tradiční účasti starosty města Hoštky pana Milana
Konfršta a předsedy školské rady pana Milana Chvaliny, který
předal prvňáčkům sponzorský dar společnosti Chvalis s.r.o. ve
formě učebních pomůcek. Žáci devátých tříd doprovodili nové
školáky do jejich třídy, kde došlo starostou města a ředitelem školy
k předání pamětního listu a dětské knížky.

Plnění
v%
68,36%
81,97%
3,05%
84,95%

28 065 000

0

cvičení Pro ženy středního věku

114,92%

75,46%

57,32%

Stav finančních prostředků na účtech města ke dni 31.8.2017 byl 20.378.365,55 Kč

Poslední čtvrtletí roku je jako obvykle ve znamení přípravy
rozpočtu na rok 2018, kde je důležité naplánovat jednotlivé položky
jak na straně příjmů, tak i vydání. Strana výdajů je rozmanitější
a tvoří ji běžné a kapitálové výdaje. V běžných výdajích jsou
plánovány částky na opravy a údržbu, na komunální služby
a likvidaci komunálních odpadů, bytové a nebytové hospodářství,
základní školu, kulturu, sport, činnost zastupitelstva a místní
správy. Tvorba rozpočtu vychází z Programu rozvoje města
a Programu rozvoje sportu. Při této příležitosti chci upozornit
občany, kteří uvažují v příštím roce o opravě fasády svého domu,
že mají možnost podat si žádost o dotaci města ve výši až 10 tis.
Kč a to nejpozději do 15. listopadu letošního roku. Také jednotlivé
zájmové spolky by neměly váhat s podáním žádosti o dotaci na
činnost v roce 2018.
V kapitálových výdajích jsou plánovány investiční akce směřující
do různých kapitol rozpočtu. Rozpočet pro rok 2018 bude
schvalován na posledním letošním zasedání zastupitelstva města,
které se bude konat 11. prosince 2017.
Milan Konfršt, starosta města

Žáci se v novém školním roce mohou těšit z nově zrekonstruovaných
prostor školních šaten. Došlo k vybourání starých dřevěných kójí,
výmalbě a rekonstrukci osvětlení ve vstupní hale školy. Staré kóje
byly nahrazeny moderními šatními skříňkami a souběžně byla
vybudována také nová šatna pro pedagogické zaměstnance školy.
Ohlasy žáků i rodičů na nové šatny jsou velice příznivé a uvedené
prostory jsou důstojným vstupem do školní budovy. Rekonstrukcí
prošla i školní posilovna, kde došlo k drobným stavebním úpravám
a k pořízení nového vybavení.
Děti mohou využít během školního roku bohatou nabídku
tradičních mimoškolních akcí /vánoční jarmark, bruslení,
lyžařský výcvik, školy v přírodě, plavecký výcvik, školní
akademii, cyklokurz, rafty, školní výlety a exkurze/ a pestrou
škálu zájmových kroužků /první pomoc, počítače, míčové hry,
angličtina, keramika, ruční práce, školní časopis, cykloturistika
a plavání, kondiční cvičení, logopedie/.
Škola je zapojena do projektu Laborky.cz, zaměřeného na
badatelsky orientovanou výuku, do pokusného ověřování
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vzdělávacích programů paměťových institucí /dětem bude hrazena
exkurze např. do památníku Terezín/ a do projektu MŠMT na
personální podporu výuky.

Z důvodu zapojení do těchto projektů a díky sponzorskému daru
MONDI a.s. na rekonstrukci posilovny ve výši 221 500 ,- Kč,
bude naše organizace
v tomto kalendářním roce
příjemcem dotací mimo
vlastní rozpočty v celkové
výši 1 943 000,- Kč.
Pro tento školní rok je
požádáno o dotaci z ESF
na rozsáhlou rekonstrukci
učeben ve výši 8 mil. Kč.
Rozsáhlá
dokumentace
žádosti o dotaci obsahuje stavební projekt na vybudování dílny pro
technické vzdělávání v přízemí školy a úpravu počítačové učebny.
Dále pracovníci školy zpracovali návrhy na vybavení učeben
fyziky a chemie nábytkem a výukovým materiálem. Nově dojde
k vybudování a vybavení jazykové laboratoře pro výuku angličtiny
a němčiny a do uvolněných prostor v přízemí školy bude přesunuto
další oddělení školní družiny. Za zpracování žádosti děkuji všem
zapojeným pedagogům.

sponzorským darem 221 500,- Kč firmou Mondi a.s. v rámci
projektu Patriot. Finanční prostředky byly využity na úpravu
stávajících prostor školní posilovny a pořízení vybavení pro vlastní
cvičení - nákup dvou kusů multifunkčních posilovacích věží,
spinningových kol a crossových trenažérů. Zakoupené vybavení
již využívají žáci a zaměstnanci základní školy, občané našeho
města a možnost budou mít i zaměstnanci firmy Mondi a.s..
Posilovna je přístupná každý čtvrtek a neděli.
Mé osobní poděkování patří panu Jaroslavu Krajníkovi za pomoc
s realizací celého projektu a za finanční podporu firmě Mondi a.s.,
bez které by nebylo možné celý projekt zrealizovat.

Dále bude v tomto školním roce v rámci PROS podpořen každý
žák účastnící se lyžařského a plaveckého výcviku částkou 1 000,Kč z rozpočtu města Hoštky. Doufám, že tato finanční podpora
zpřístupní lyžařský a plavecký výcvik většímu počtu žáků. Stejná
částka, tj. 1 000,- Kč byla nabídnuta také TJ Sokol Hoštka jako
podpora pro každého žákovského účastníka zimního soustředění
malých fotbalistů, které se nakonec neuskutečnilo.
Mgr. Radovan Rieger, ředitel školy

Odpočinková zóna u rybníku

Přeji všem zaměstnancům školy, rodičům a žákům úspěšný školní
rok 2017/2018.
Mgr. Radovan Rieger, ředitel školy

Městská knihovna Hoštka
Prázdniny uběhly, pryč je září a s přibývajícím chladem a večerní
tmou se do knihovny vracejí naši čtenáři, kteří si přes léto užívali
vody, sluníčka a zahrádek.
Dlouhé večery lákají k zachumlání se do deky s pěknou knížkou,
když „v té televizi pořád nic není.“
V době prázdnin přibyly nové knihy a vyřadila jsem staré
a opotřebované, které můžete najít v polici před knihovnou.

Protože 26.10. se opět bude měnit soubor knih z Litoměřic, bylo
by dobré, kdybyste přečtené knihy včas vrátili, aby si je mohli
přečíst i další zájemci. Tento soubor bude poslední v tomto roce
2017.
Pokud bude zájem, uskuteční se v knihovně v listopadu opět
výměnný bazar plyšových hraček. Dále je možné přinést knihy,
které doma nechcete a věnovat je můžete dalším čtenářům.

Knihovna je otevřená pro všechny zájemce každé pondělí a středu
od 14 hod. do 17 hod. Těšíme se na vaši návštěvu.

Zdena Kocourková, knihovnice

Program rozvoje sportu
Program rozvoje sportu města Hoštky na období 2017-2021
s názvem „Hoštka v pohybu“ napomáhá efektivnímu využití
finančních prostředků města a zvyšuje možnost využití dostupných
dotací. Na základě analýzy situace v oblasti sportu a názorů
a potřeb občanů, zájmových neziskových organizací a dalších
subjektů ve městě, formuluje PROS představy o budoucnosti
rozvoje sportu souběžně s činnostmi vedoucími k jejich naplnění.
PROS je konkretizován pomocí dílčích projektů, které zároveň
slouží jako podklad k žádosti o případnou podporu v rámci
vypisovaných dotačních titulů. K dnešnímu datu byly vytvořeny
tyto dílčí projekty: Kondiční cvičení v ZŠ, Krytá multifunkční
hala, Běžecké lyžování celoročně, Plavecké závody v ZŠ,
Příměstský tábor, Rekreační zóna Podpěrák, Florbal v ZŠ Hoštka.
Zrealizovány jsou: Příměstský tábor /srpen 2017/, Plavecké závody
v ZŠ o pohár ředitele školy /duben 2017/, Kondiční cvičení v ZŠ,
Rekreační zóna Podpěrák /srpen 2017/.
Projekt „Kondiční cvičení v ZŠ“ byl podpořen v červenci 2017
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opravy místních komunikací v majetku města byla také provedena
oprava povrchu parkoviště u motorestu. Z důvodu velmi častých
dotazů musím ještě upozornit, že úprava parkoviště nebyla městem
objednána a město jí ani nehradilo. V letních měsících došlo také
k opravám a zalití spár některých místních komunikací, abychom
předešli roztrhání mrazem po zatečení vody do podkladové
vrstvy komunikací v zimních měsících. Další opravy výtluk
a děr v komunikacích probíhaly na konci září. Po opravě krajské
silnice II/261, která byla provedena také v letošním roce, se jedná
o nejrozsáhlejší opravy místních komunikací za posledních 20 let.
Milan Konfršt, starosta města

Blahopřejeme
V říjnu slaví významná jubilea
tito naši spoluobčané – paní Anna
Veselá z Malešova 87 let, pan Jan
Solnička z Hoštky 82 let, paní Marie
Chvátalová z Hoštky 87 let, paní
Věra Semancová z Hoštky 87 let,
paní Jaroslava Lvová z Hoštky 81
let, pan Julius Plančík z Kochovic 87
let. V listopadu jsou to - paní Irena Rendlová z Kochovic 81 let,
paní Květa Chvátalová z Hoštky 81 let, paní Jaroslava Kohoutová
z Malešova 70 let, pan Zdeněk Bíza z Kochovic 70 let, pan
Jaroslav Schonfeld z Malešova 70 let, paní Milada Odvárková
z Malešova 70 let, paní Marie Boháčková z Hoštky 70 let, pan
Miroslav Rybák z Kochovic 70 let, pan Ondřej Gargalík z Velešic
70 let. Prosinec je měsícem oslav pro tyto jubilanty - pan Ladislav
Drahoš z Kochovic 93 let, pan Josef Slanař z Hoštky 88 let, paní
Adela Soukupová z Kochovic 83 let, pan Vilém Taschke z Hoštky
80 let, pan Arnošt Svatoš z Hoštky 87 let. Všem oslavencům
přejeme pevné zdraví a ještě mnoho spokojených let.

Mateřské centrum Mája
– akce v centru

19.10. - 16 hod. - Halloween párty – dlabání dýní. Vezměte si
s sebou dýni, nožík, svíčku v kalíšku a buřtík na opékání. Vstupné
30 Kč.
23.11. - 16 hod. - dílna pro dospělé - výroba adventních věnců.
Materiál na výrobu věnců zajistíme. Cena 100,-Kč. Děti vezměte
s sebou.

Pravidelné aktivity centra:
Pondělí 9-11 hod. Hlídání dětí v herně Máji (p. Klimundová)
Úterý
16-17 hod. Cvičení rodičů s dětmi v tělocvičně
ZŠ Hoštka (p. Sedláčková)
Středa 16-17 hod. Výtvarná dílna pro děti (p. Vernerová)
Čtvrtek 9-12 hod. Hraní s Májou (p. Nagajová)
Pátek
volná herna, lze dohodnout na tel. 605 148 600
Podrobné informace o akcích najdete na webu centra:
(www.osmaja.euweb.cz), kontaktovat nás můžete na:
majahostka@email.cz, mobil: 605 148 600
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Tým MC Mája Hoštka

Kulturní komise města Hoštky

Hana Baková, matrikářka
V rámci programu Rozvoje sportu v Hoštce zrealizovalo město
Hoštka pro občany krásné posezení. V pátek 25.8.2017 jsme
zahájili provoz odpočinkové zóny u rybníku Podpěráku. Této
akce se účastnily i děti z příměstského tábora při ZŠ Hoštka.
K využití všem jsou krásné altány, je možnost opéct si buřty
a užít si vody. My jsme si také vše v tento den užívali a zapojili
se i mnozí hoštečtí obyvatelé, kteří přišli tuto akci podpořit.
Nechybělo ani tancování a sladké odměny. Akci zahájil starosta
města Milan Konfršt, nejen děti ale všichni přítomní si užívali
jízdu na raftu, rozdělal se oheň v novém krytém ohništi a buřtíky
všem přišly k chuti. Celé odpoledne bylo velmi veselé, plné her
a smíchu. Všichni si přejeme, aby toto krásné nové místo vandalové
neponičili. Přijďte se podívat a užít si pohody.

TJ Sokol Hoštka, z.s.

Další akcí, která bude probíhat v čase uzávěrky tohoto zpravodaje
je dětské divadelní představení Divadélka Romaneto. To se
představí na sále Radnice ve středu 11.10. s Námořnickou
pohádkou. Město Hoštka je spolupořadatelem Strašidelné
stezky, která se bude konat ve středu 25. října. Začátek trasy bude
v 19 hodin od ZŠ. Ke startu se vydávejte v průběhu večera, protože
na trasu budete vypouštěni postupně v malých skupinkách.
Hlavním pořadatelem této akce je Spolek Hoštecké děti.

Irena Nádvorníková

Opravy místních komunikací
V měsíci září proběhly
opravy místních komunikací
a
některých
chodníků
asfaltem obalovanou živičnou
drtí.
Opravy
provedla
společnost Herkul s.r.o.
a nanášena byla vrstva 5 cm
silná. Celkem bylo opraveno
10 700 m 2 komunikací,
což je při průměrné šířce
komunikace tři metry délka 3,5 km. Na všech komunikacích musely
být před položením koberce zvýšeny o 5 cm všechny kanálové
vpusti, uzávěry vody a hydranty. Po položení asfaltového koberce
ještě dochází k úpravám některých nerovností a nedostatečně
vyspádovaných komunikací. Konečný účet za dílo ještě nemáme,
ale celková cena se bude pohybovat kolem tří milionů Kč. V době

První akcí, kterou připravila kulturní komise pro podzimní
měsíce letošního roku, bylo společenské odpoledne s hudbou.
To proběhlo v hotelu U Lišky ve středu 27. září. Setkání jsme
zahájili hrou BINGO. Tentokrát bylo pět výherkyň krásných
keramických hrnků s emblémem Hoštky. Cenu vyhrály:
p. Šotolová, p. Slívová, p. Hubalová, p. Červenková a p. Maiová.
Všem ještě jednou gratulujeme! K tanci a poslechu nám celé
odpoledne hrál pan Kačányi a nechybělo ani dobré pohoštění.

Po třech sezónách půstu opět hraje hoštecký dorost. Má za
sebou tři zápasy, dvě vítězství a jednu prohru (6:1; 1:5 a 13:1).
Ti kdo skončili v žákovské kategorii tak mohou dále s fotbalem
pokračovat a tím se i připravit pro mužstvo dospělých.

V pátek 3. listopadu od 20 hodin jste všichni srdečně zváni na
Podzimní taneční zábavu. Tady nám zahraje skupina No Name
Lt., kterou jste měli možnost slyšet na maškarním pro dospělé
v dubnu letošního roku.

Kdo v Hoštce chce hrát fotbal, tak jsou k dispozici družstva všech
základních soutěžních kategorií - starší přípravka, starší žáci,
starší dorost, dospělí a stará garda. Trenérů je stále nedostatek,
konkrétně trenéra dorostu a dospělých hledáme stále. Počet
mužstev bychom případně mohli rozšířit o mladší přípravku
(narození v roce 2009 a mladší), ale k tomu je potřeba jeden
šikovný tatínek, který by si je vzal na starost.

Měsíc prosinec zahájíme v pondělí 4. prosince tradičním
rozsvěcením vánočního stromu, nebude chybět vystoupení dětí,
troubení v podání Podřipského žesťového kvarteta a možnost
občerstvení. Středa 13. prosince odpoledne bude patřit hudbě.
Duo Adamis nám zpříjemní adventní čas. Přijďte se všichni
pobavit a zatančit si. Začátek bude v 15 hodin a akce proběhne na
sále Radnice. Vstup na tyto uvedené plánované akce je zdarma.
Dále plánujeme vánoční koncert, zpívání u betlému, další ročník
výstupu na Sovici, novoroční ohňostroj.

Děkujeme sponzorům, firmě Chvalis, Agro Hoštka
a HotBusiness, děkujeme zastupitelům města Hoštka za finanční
i materiální podporu.
Ing. Josef Šenfeld, TJ Sokol Hoštka

Sobota 16. června 2018 bude patřit Hošteckým letním slavnostem.
Tím navazujeme na červnové oslavy z roku 2016 a chtěli bychom

Na duben 2018 si opět dospěláci chystejte masky. Další ročník
maškarní zábavy pro dospělé už domlouváme.
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tím vytvořit novou tradici.
V jednání jsou na příští rok
i malé oslavy v místních částech
- Malešov a Velešice. O všem
vás budeme vždy podrobně
informovat. Zveme vás a těšíme
se na vás.

Irena Nádvorníková předsedkyně kulturní komise Hoštky

a pracovníci školy. Poděkování patří jak jim, tak i městu Hoštka
za příspěvek 20 000,- Kč. V pátek 25.8.2017 se děti účastnily
i oficiálního zahájení provozu odpočinkové zóny u rybníku
Podpěráku. Denně se účastnilo 25 až 35 dětí. A týdenní akce se
moc vydařila.
Irena Nádvorníková

Záměr výstavby Polyfunkčního
komunitního centra.

Ve Sportcentru Hoštka to stále žije
I když podzim klepe na
dveře, brány Sportcentra
jsou stále otevřené pro
všechny generace při
relaxačním, sportovním
a kulturním vyžití.
Provozní doba zůstává
od 13:30 do 22:00 (Pá a
So do 00:00), zavřeno je
pouze v pondělí.
Srdečně vás zveme na Halloweenskou zábavu v maskách 27. října
a na velkolepou Silvestrovskou párty.
Nově zde máme billiard, stolní tenis, pétanque, lanovou pyramidu
a nový povrch na multifunkčním hřišti. Stále si můžete zahrát
tenis, bowling, badminton, šipky, nohejbal, volejbal, basketbal…
Organizujeme pro vás cvičení pro všechny výkonnostní i věkové
kategorie každou středu, pátek a neděli od 18 hod i s výživou pro
lepší výsledky za 75 Kč na jedno cvičení.
V rámci revitalizace areálu jsme natřeli všechny dětské atrakce,
plot, zahradní domek, pergolu (která je navíc s vytápěním)
a v neposlední řadě důsledně třídíme odpad, k čemuž vedeme
malé i velké návštěvníky sportovního centra.
Již brzy se můžete těšit na nový vnitřní dětský koutek a venkovní
atrakce.
Máme již bohaté zkušenosti s přípravou dětských oslav, večírků,
svatebních hostin a rádi je pro vás připravíme podle vašich
představ.
Děkujeme všem organizátorům a soutěžícím za letošní vydařené
turnaje v tenisu, nohejbalu, pétanque, bowlingu, za vydařené
dětské dny a všechny akce, které jsme si s vámi moc užili.
Více informací na www.sportcentrum.hostka.cz a na FB
Sportcentrum Hoštka.
Katka a Vlastík, Sportcentrum Hoštka

Město v loňském roce zakoupilo dům v Litoměřické ulici č.p. 175
se záměrem podpory volnočasových aktivit pro širokou veřejnost
a místní spolky. V letošním roce byla vyhlášena dotační výzva,
která podporuje vznik polyfunkčních komunitních center (PKC).
V současné době je zpracována projektová dokumentace
a připraveno podání žádosti o dotaci na výstavbu tohoto
komunitního centra na místě č.p. 175. V případě získání dotace
město zakoupí ještě sousední dům č.p. 191 a obě nemovitosti budou
zbourány a na jejich místě bude postaveno již zmíněné komunitní
centrum. Odkoupení nemovitosti a její demolice jsou uznatelnými
náklady dotace. PKC jsou veřejná víceúčelová zařízení, kde
budou v našem případě umístěny terénní pečovatelská služba,
sociální služby, denní stacionář pro seniory, mateřské centrum
Mája, zázemí pro hudební spolek s možností hudební výuky,
nízkoprahové centrum pro děti a mládež, tvůrčí dílna, klubovna
pro volnočasové aktivity, sociálně akviziční a rehabilitační
místnost, klubovna/herna a klubovna ekologické výchovy.
Na místě domu č.p. 191 bude vybudováno parkoviště a garáž pro
sociální automobil a další pozemky patřící k tomuto domu budou
využity jako zahrada komunitního centra.
Milan Konfršt, starosta města

Taneční kurz pro dospělé
Již po několikáté budou mít naši spoluobčané možnost navštěvovat
taneční kurz pro dospělé. Taneční škola Radka Linky opět otevírá
kurz v Hoštce, tady budete mít možnost naučit se či zlepšit ve
svých tanečních výkonech. Taneční budou mít jako již tradičně
10 lekcí (vždy v neděli od 18 hodin). Cena za pár je 2000,- Kč za
celý kurz. První lekce se bude konat v neděli 7.1.2018. Přihlášky
zasílejte do 15. 12. 2017 na email: tsradkalinky@seznam.cz
Irena Nádvorníková

Příměstský tábor

Ve dnech 21. - 25. srpna 2017 proběhl příměstský tábor, který
uspořádala Základní školav Hoštce. Děti měly možnost
v průběhu týdne navštívit ZOO v Ústí nad Labem, zábavní park
Mirákulum, strašidelné Staré Hrady, ZOO centrum Srdov a užily
si zábavu ve škole i po Hoštce. Barvily trička, dělaly náramky,
děti si zatancovaly, něco si upekly, malovalo se na obličej
a mnoho dalšího. Dětem se celý týden věnovali jako dozor učitelé

Kalendář akcí
11.10.
13. 10.
19. 10.
25. 10.
26. 10.
27. 10.
28. 10.
3. 11.
30. 11.
2. 12.
4. 12.
3. - 5. 12.
9. 12.
13. 12.
Prosinec
1. 1. 2018
1. 1. 2018
7. 1. 2018
21. 4. 2018

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Námořnická pohádka – sál Radnice – 17 hod.
Lampionový průvod ve Velešicích – 18 hod.
Dlabání dýní – MC Mája – 16 hod.
Strašidelná stezka – Hoštecké děti – 19 hod.
Zájezd do Babylonu - Hoštecké děti
Halloweenská zábava - sportcentrum
Halloween párty – diskotéka - sál Radnice – 20 hod.
Podzimní zábava – sál Radnice – 20 hod.
Mikulášská nadílka MC Mája – sportcentrum -16 hod.
Mikulášská nadílka ČSŽ- sál Radnice
Rozsvícení vánočního stromu – náměstí
Zimní burza ČSŽ – sál Radnice
Bowlingový turnaj pro dospělé – sportcentrum – 18 hod.
Adamis – sál Radnice – 15 hod.
Zpívání u betlému, koncert v kostele
Výstup na Sovici
Novoroční ohňostroj
Taneční pro dospělé – sál Radnice
Maškarní zábava pro dospělé – sál Radnice
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