Vážení spoluobčané,

Dovolte mi, abych Vám ještě jednou
popřál hodně zdraví, šťastný a pohodový
rok 2017. Uplynulý rok se vyznačoval
třemi významnými výročími. Před
prázdninami jsme oslavili 750 let Hoštky
a 900 let Kochovic od jejich prvních
písemných zmínek. V říjnu potom desáté
výročí znovunavrácení titulu město. Rok 2016 byl bohatý
na kulturní události a touto cestou bych chtěl poděkovat
kulturní komisi Rady města a zejména její předsedkyni paní
Ireně Nádvorníkové, která věnovala zajištění oslav výročí
města a všech kulturních akcí mnoho svého volného času.
Rovněž bych chtěl také poděkovat všem zaměstnancům
Městského úřadu za poctivě odvedenou práci, se kterou se
setkává každý, kdo přijde na úřad, ale i mimo něj. Také na
úpravách a zvelebování našich obcí se udělal kus práce bez
ohledu na to, kdo o nich kdy přemýšlel nebo je plánoval.
Nicméně Rada města je přesvědčena, že naprostá většina
těchto akcí byla naplánována v letech 2015 a 2016, protože
jednoduše stačí porovnat programy rozvoje města na roky
2010 až 2015 a 2016 až 2020 a jejich plnění. Se všemi těmito
akcemi, fungováním města a místních částí souvisí plnění
rozpočtu. Rozpočet byl upravován rozpočtovými opatřeními
na straně příjmů i vydání.
na straně příjmů jsme dosáhli částky 29 441 tis. kč.
Původní plán výdajů byl ve výši 31 740 tis. Kč a rozpočtovaná
částka po poslední změně byla 36 232 tis. Kč. Ke zvyšování
vydání rozpočtu dochází z důvodu potřeby realizace jiných
akcí, než které byly původně plánovány. To znamená, že když
například nezískáme dotaci na realizaci některé akce, tak se
tato většinou odloží a ze zásobníku akcí se vezme to, co je
připraveno k realizaci.

Součástí běžných výdajů byly mimo jiné dotace na činnost
jednotlivých spolků, kterými jsou Český svaz žen, Hasiči
Malešov, Hoštecké děti, Kynologové, mateřské centrum
Mája a TJ Sokol Hoštka. Všechna tato sdružení pracují
s dětmi a mládeží. Za tuto dobrovolnou a vesměs bezplatnou
práci patří všem těmto lidem velké poděkování. Pro rok 2016
byly schváleny v rozpočtu města největší částky pro Hoštecké
děti 80 tis. Kč, převážně na pořádání zájezdů, dětských
dnů, strašidelné stezky a dalších akcí určených pro děti
a mládež. Pro TJ Sokol bylo schváleno 90 tis. Kč na zajištění
soutěží v kopané a celkem bylo TJ po schválení Radou města
poskytnuto 110 tis. Kč. Zde je zahrnuta také částka za dopravu
na zimní soustředění dětí z přípravky TJ a částka na poháry
a medaile pro turnaj přípravek pořádaný u nás v Hoštce.
Rada města je přesvědčena, že také navýšení rozpočtu pro
TJ oproti minulým letům pomohlo vyřešit neutěšenou situaci

v TJ a stabilizovat její činnost a hráčský kádr. Všechny spolky
předkládají vyúčtování dotací dle Směrnice č. 4/2015 a tyto
jsou kontrolovány Finančním výborem.

V kapitálových výdajích byla největší položka na výstavbu
nového sběrného dvora v konečné částce téměř 4,7 mil. Kč.
Tato částka zahrnuje veškeré práce související s výstavbou,
vybavení, osvětlení, přístupový chodník a kamerový systém.
na straně výdajů jsme dosáhli celkové částky 32 434 tis.
kč a dosáhli jsme plnění plánovaných výdajů 89,25 %
a 102,19 %oproti původnímu plánu 31 740 tis. před
rozpočtovými změnami. Nevyčerpané prostředky byly
převedeny zpět do finanční rezervy města. ke dni 31. 12.
2016 bylo na účtech města celkem 19 772 671,88 kč.
Za Radu města Milan Konfršt

kulturní komise pořádá ...
Kulturní komise našeho města vyvíjí po celou dobu svého
trvání velkou aktivitu. V průběhu času pořádáme velmi
mnoho akcí pro všechny generace od dětí až po seniory.
V minulém roce byla nejvýznamnější akcí oslava 750.
výročí a 900. výročí od prvních písemných zmínek o městě
Hoštka a místní části Kochovice. Tyto velké třídenní oslavy
proběhly s velkým kladným ohlasem v termínu 10. - 12.
června loňského roku. Ovšem od tohoto data se uskutečnilo
mnoho dalších akcí, např. podzimní odpoledne pro seniory,
na sále radnice si 10 tanečních párů užívalo kurz tanečních
pro dospělé, na hošteckém náměstí proběhla vzpomínková
akce při příležitosti nedožitých 80. narozenin pana Václava
Havla a na měsíc říjen připadly také oslavy 10. výročí od
znovunabytí titulu města. Při této příležitosti v průběhu října
proběhlo na sále radnice představení loutkového divadla,
taneční zábava se skupinou Format, vystoupení dětí ze ZŠ
a MŠ Hoštka, výstava starých i nových fotografií našeho města
a divadelní představení divadelního spolku Rádobydivadlo
Klapý,, Taneční odpoledne pro pokročilé,,. Ani v adventním
čase nebyla o kulturní akce nouze. V pátek 25. listopadu
proběhla další z velmi oblíbených Oldies páry s DJ Kojdou
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v případě jednoho bytového domu se zvýšeným nájemným
cena nájemného přesáhla 30 Kč/m 2.

V posledních letech je dotacemi podporován vznik bytů
sloužících k poskytování sociálního nebo komunitního
bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení
v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé
sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti
jejich života. V podmínkách dotací pro výstavbu sociálního
nebo komunitního bydlení je ministerstvem stanoveno, že
maximální nájemné za 1 m 2 podlahové plochy podporovaného
bytu nesmí překročit 57,20 Kč. Z tohoto pohledu jsou nájmy
ve všech městských bytech v Hoštce pod hranicí stanoveného
maximálního sociálního nájemného. Rada města je nadále
přesvědčena, že zachovává nastavenou sociální politiku
a dostupné bydlení pro široký okruh občanů. Tuto sociální
politiku potvrzujeme i podanou žádostí o dotaci pro výstavbu
Komunitního domu seniorů, ve kterém bude dalších 17 bytů
pro sílící skupinu našich spoluobčanů. Dostupné bydlení však
zákonitě neznamená, že musí být velice levné, což v případě
55% našich bytů s nájmy do 30 Kč/m2 velice levné je. Příznivá
sociální politika, zajišťující bydlení širokému okruhu občanů
v našem městě, by také neměla znamenat, že na ní budou
příliš doplácet ostatní obyvatelé a místní části.

na sále Radnice. V neděli 27.11. jste měli možnost navštívit
přednášku spojenou s koncertem Mgr. Dagmar Štefancové
na téma roráty, která byla doplněna i ukázkami. V pondělí
28. 12. proběhlo na hošteckém náměstí slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu. Při této příležitosti vystoupily děti
základní a mateřské školy v Hoštce a také svůj malý koncert
koled a vánočních písní předvedl Podřipský žesťový kvintet.
Počasí vyšlo skvělé a nechyběla ani možnost občerstvení.
V pátek 2. 12. ve spolupráci s hošteckým sportareálem proběhl
2. ročník adventního bowlingového turnaje pro dospělé. Po
lítých bojích zvítězili - 1. místo - Milan Konfršt, 2. místo Milan Urban, 3. místo - Jan Gottwald. Novou aktivitou, která
proběhla v neděli 11. prosince byl koncert žáků ZUŠ Štětí.
Ten jsme uspořádali v hotelu U Lišky a účastníci si mohli
vyslechnout mnoho skladeb. Děti se předvedly ve zpěvu i ve
hře na různé nástroje. Z hošteckých malých umělců jsme měli
možnost slyšet Sandru Michalcovou a Johanku Havlasovou.
Ve středu 14.prosince proběhlo na sále Radnice další již
tradiční taneční odpoledne se skupinou Adamis. Tentokrát
se zde představil i dramatický kroužek hoštecké ZŠ pod
vedením Zuzany Brettschneiderové s ukázkou z muzikálu
Rebelové. Tanečníků se na sále sešlo přes 170 a všichni se při
hudbě této skupiny skvěle bavili. V prosinci jsme také vyhlásili
výzvu k výrobě betlémů, těch se sešlo těsně před vánocemi
čtrnáct kusů. Měli jste je možnost shlédnout při příležitosti
akce - Zpívání koled u Betlému. Tu pořádáme ve spolupráci
s hošteckou farností. Pravidelně toto zpívání probíhá o druhý
svátek vánoční v odpoledních hodinách v kostele sv. Otmara.
Kostel byl plný lidí, výstavka Betlémů všechny zaujala
a paní Vlasta Klekerová se svými dětmi nachystala překrásný
koncert. Na Nový rok proběhl již 12. ročník výstupu na kopec
Sovici. Ve 13 hodin se nás 73 lidí a nespočet psů sešlo u lípy
v Kochovicích, odkud jsme se společně vydali směrem k Sovici.
Na vrcholku nechyběly novoroční přípitky, malé občerstvení
a pekly se i buřty. Ten samý den, tedy 1. ledna v 18 hodin
vypukl u fotbalových šaten novoroční ohňostroj. Tady jsme
pro spoluobyvatele nachystali i malý přípitek. Ten byl jak
pro dospělé, tak i pro děti. Další akce, které pro vás již dnes
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připravujeme jsou: ve středu 1. března - tradiční odpoledne
pro seniory v hotelu U Lišky, kde nám zahraje p. J. Kačányi,
v úterý 14. března zveme děti na pohádku Pejsek a kočička
jdou do divadla. S tou vystoupí loutkové pružinové divadélko
Romaneto. V sobotu 1. dubna proběhne na sále Radnice
1. ročník maškarního pro dospělé. Dále v dubnu další ročník
pexesiády, v květnu taneční odpoledne se skupinou Adamis,
a mnoho dalšího. Již teď se na vás těšíme a tímto vás zveme.
Irena Nádvorníková
- předsedkyně kulturní komise města Hoštky

Zv ýšení nájmů v městských bytech
Na posledním zasedání Rady města v loňském roce rozhodla
Rada města o zvýšení nájmů zhruba v polovině městských
bytů o 20% od ledna 2017. Zvýšení se týká bytů s nejnižším
nájemným. Město vlastní celkem 106 bytů a tomuto
rozhodnutí předcházelo šetření v okolních městech, které
se týkalo počtu obecních bytů, výše nájemného v bytech
sociálních, standardních a bytech zvláštního určení. Z šetření
vyplývá, že Hoštka spolu s Úštěkem mají zdaleka nejvyšší
počet obecních bytů na počet obyvatel. Město Roudnice n.
L. má 160 bytů sociálního a prostupného bydlení. Mělník,
Litoměřice, Libochovice nebo Lovosice buď nemají žádné
nebo pouze desítky městských bytů. V porovnání s naprostou
většinou měst zůstává nájemné v našich bytech velice příznivé
i po zvýšení nájemného. Cílem je také narovnat nespravedlivě
nízké ceny nájmů v Hoštce oproti Malešovu, kde nájemníci
mají kotel na pevná paliva v bytě a topí uhlím. S tím souvisí
dým, popel, prach, nepořádek a také vyšší platba za likvidaci
komunálního odpadu při nájemném 20 a 22 Kč/m 2. Zvýšení
v Hoštce o 20% se může zdát skokovým zvýšením, ale musíme
si uvědomit, že dlouhé roky nájemné stagnovalo. Při nájemném
16 a 18 Kč v Domě s pečovatelskou službou, 18, 24, 25 a 27
Kč/m 2 v dalších bytech I. kategorie se však jedná o zvýšení
o 3,20 – 5,40 Kč/m 2. To představuje u bytu s podlahovou
plochou 50 m 2 160 – 270 Kč za měsíc s tím, že pouze

Z výsledků hospodaření za rok 2016 je zřejmé, že příjmy
z bytového hospodářství dosáhly 3 793 tis. Kč. Oproti
tomu náklady dosáhly 3 081 tis. Kč a z toho bylo 331 tis.
Kč investováno do oprav a udržování. Patří sem také náklady
spojené s provozováním Domu s pečovatelskou službou ve výši
566 tis. Kč. Součet nákladů na bytový fond je celkem 3 647 tis.
Kč. Musíme také započítat i takzvané odpisy, které v našem
případě činí 520 tis. Kč za rok. Učebnice ekonomie praví:
„Odpis je částka, která vyjadřuje opotřebení majetku (morální
nebo fyzické) za určité období. Protože odpis představuje
snížení ekonomického prospěchu (ve formě poklesu aktiv),
jedná se tedy o náklad“. To znamená, že celkové náklady na
bytový fond včetně odpisů dosáhly 4 167 tis. Kč. Dále nejsou
započítány náklady na platy pracovníků Městského úřadu,
kteří se o bytový fond také musí starat. Zastupitelé opozice
několikrát prezentovali, že zisk z bytového fondu se pohybuje
okolo 1,5 mil. Kč za rok. Byla to zcela zavádějící informace,
která byla uváděna také jako argument proti prodeji bytů
v čp. 62. Čísla hovoří jasně a dají se jednoduše ověřit. Rovněž
vláda si uvědomila, že majitelé bytových domů se dlouhodobě
potýkají s náklady na údržbu bytového fondu, a vydala vládní
nařízení č. 308, podle kterého je pronajímatel oprávněn ročně
účtovat nájemci drobné opravy a údržbu v bytě do výše 100
Kč za m2 podlahové plochy. Nájemci družstevních bytů nebo
vlastníci bytů v bytových domech vědí, kolik peněz platí do
fondů krátkodobé a dlouhodobé údržby, kolik stojí poplatky
související se službami a správou domů. Také majitelé
rodinných domů vědí, kolik je stojí bydlení ve svém a kolik je
stojí zamezení chátrání jejich nemovitostí. Bytový fond města
stárne a již dnes vyžaduje značné investice. Pouze výměna
starých plynových a uhelných kotlů bude stát 2,5 – 3 miliony
Kč. U dalších domů nás čeká výměna oken, zateplení, další
nákladné rekonstrukce a opravy, které nás budou stát další
miliony Kč v nejbližších letech.
Milan Konfršt

Spolek Hoštecké děti
V úterý 25. října uspořádal spolek Hoštecké děti další ročník
již tradiční akce - Strašidelnou stezku. Akce probíhala ve
večerních hodinách, kdy od ZŠ byli postupně lidé vypouštěni

po menších skupinkách na cestu plnou napětí. Tady na
účastníky čekalo mnoho stanovišť s různými strašidly, např.
duchové, děsiví klauni, upíři, oběšenec, vlkodlaci či mrtvý
ženich s nevěstou a mnoho dalších. Na některých stanovištích
se plnily různé úkoly a nechyběla ani sladká odměna. Cesta
vedla na sál radnice, kde probíhala dětská diskotéka a ve
dvoře Radnice spolek Hoštecké děti připravil pro všechny
účastníky občerstvení - opečené buřtíky i pití. Dětí se v tomto
ročníku vydalo na cestu okolo 250 a akci si víceméně všichni
pochvalovali. Hned druhý den ráno, ve středu 26. října 2016
odjely dva autobusy plné dětí do libereckého Babylonu. Tady
si 80 dětí užilo celodenní zábavu v aquaparku, lunaparku a IQ
parku. 8 lidí doprovodu má sice celý den dost práce s dohledem,
ale nadšení dětí z akce je super odměnou. V zimních měsících
pořádá spolek ve spolupráci s hošteckou základní školou dva
lyžařské zájezdy. V termínu 28. 1. 2017 se vyráží za sněhem
do Rokytnice nad Jizerou a v sobotu 4. 3. 2017 do areálu
Klínovec. Chci poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se akcí
zúčastňují za ochotu pomoct. Dále chci poděkovat městu
Hoštka za finanční podporu našich akcí. A v neposlední
řadě vyjmenuji 4 členy našeho spolku, kteří se bez nároku na
odměnu a ve svém volném čase o vše starají, připravují a všech
akcí i aktivně účastní - Irena Nádvorníková - předsedkyně,
Eliška Fialová - místopředsedkyně, Markéta Šváchová
a Radovan Rieger.
Irena Nádvorníková
- předsedkyně spolku Hoštecké děti
Komentář ke schválenému rozpočtu
pro rok 2017

Schválený rozpočet pro rok 2017 je kompromisním řešením
tak, abychom přiměřeným způsobem řešili a rozvíjeli
všechny oblasti běžných i kapitálových výdajů. Když jsme do
rozpočtu zahrnuly všechny důležité a potřebné akce, které
by bylo potřeba v roce 2017 udělat, tak jsme se dostali ve
výdajové části rozpočtu na 42 mil. Kč. Takže jsme museli
škrtat, upravovat a stanovovat priority jednotlivých kapitol
rozpočtu a akcí.
Daňové a nedaňové příjmy jsou naplánovány dle skutečnosti
letošního roku. V kapitálových příjmech jsou plánovány
příjmy z prodeje pozemků a bytů v čp. 62. Celkové příjmy
jsou plánovány ve výši 28 065 tis. Kč.

Běžné výdaje: Prostředky na údržbu a obnovu pozemních
komunikací jsou obsaženy v různých kapitolách běžných
i kapitálových výdajů v úhrnné výši 2 400 tis. Kč.

V různých kapitolách jsou také rozpočtovány dotace pro
spolky na jejich činnost. Většina spolků žádá o stejné
příspěvky jako v letech minulých. Hoštecké děti 80 tis.,
spolek Mája 10 tis., Kynologové 20 tis., Český svaz žen žádá
o příspěvky na jednotlivé akce v celkové výši do 10 tis. Kč.
Dotaci na činnost požádali také hasiči ve výši 20 tis. Kč. TJ
Sokol Hoštka si pro letošní rok zažádala o třikrát vyšší částku,
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než o jakou žádala pro rok 2014. Dle názoru Rady města ani
150 tis. Kč pro rok 2017 není číslo nikterak přehnané, pokud
budou prostředky ve větší míře využívány ve prospěch dětí
a mládeže. Proto byla žádost TJ doporučena ke schválení
Zastupitelstvu města. Rada města dále schválila v zájmu
zprůhledňování hospodaření města zveřejnění vyúčtovaných
dotací jednotlivých Občanských sdružení, kterým byly
poskytnuty dotace z rozpočtu města, na webových stránkách
města, aby se také široká veřejnost mohla seznámit
s využíváním veřejných prostředků. Zveřejnění se týká dotací
roku 2016 a dále.
Součet dotací pro jednotlivé spolky je 290 tis. Kč na činnost
spolků pracujících s dětmi, což je pouhých 0,83 % z výdajů
města. Na druhé straně některá města a obce vydávají na
sport a práci s dětmi 3 – 4% ze svých rozpočtů. Poslední ZM
schválilo Program rozvoje sportu (dále jen „PROS“) a zároveň
také 100 tis. Kč v rozpočtu města na zajištění jednotlivých
projektů PROS. Součet všech dotací je tedy 390 tis. Kč, což
je 1,1% výdajového rozpočtu. Pokud započteme plánované
investice a údržbu sportovních zařízení a dětských hřišť, tak
se dostaneme cca na 5 % z výdajového rozpočtu. Úkolem
PROS je vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečit
rozvoj sportu pro všechny věkové a sociální skupiny občanů
a umožnit také sportování dětí společně s jejich rodiči.

Oproti plánovaným výdajům v roce 2017 byl příjem
z výherních automatů a loterií do rozpočtu města v roce
2016 ve výši 467 tis. Kč. Rada města je přesvědčena, že tyto
prostředky mají být účelně využity na fungování spolků
pracujících s dětmi a mládeží. Rovněž Program rozvoje
sportu napomáhá efektivnímu využití finančních prostředků
a následnému rozvoji sportu. Všechny již zmíněné spolky
se podílí na výchově dětí a mládeže a ovlivňováním jejich
chování napomáhají také s prevencí rizikového chování.
V rozpočtu jsme rovněž vyčlenili 400 tis. Kč na Prevenci
pořádku. Primární prevence posiluje pozitivní vzorce
chování, postoje a hodnoty, zdravý způsob života a otevřenou
komunikaci. Prevence eliminuje vznik, projevy a další rozvoj
rizikového chování u ohrožených jedinců, dětí, mládeže
a dospělé populace ohrožené rizikovým chováním.

Při zhoršené funkci rodiny ve výchově se zcela logicky
zapojuje škola. Bohužel rodiče žáků s rizikovým chováním ve
většině případů se školou nespolupracují. Programy školské
primární prevence rizikového chování jsou poskytovány
žákům základní školy. Rizikové chování dětí a mládeže se
však přenáší mimo školu a rodinu, proto Rada města v roce
2016 rozhodla o řešení těchto negativních jevů rizikového
chování za pomoci Prevence pořádku. Prevence pořádku
řešila v uplynulých měsících celou řadu případů, rušením
nočního klidu mládeží a podnapilými osobami, nepořádek
zapříčiněným dětmi a mládeží na hřišti TJ, v Areálu sportu,
na zastávkách autobusu, v okolí kostela, v lesoparku, na
vyhlídce a také auta parkující mimo vyhrazená místa na
travnatých plochách. Provádí pravidelné kontroly pískovišť
na dětských hřištích detektorem kovů. Několikrát likvidovala
nalezené injekční stříkačky odhozené narkomany. Prováděla
a provádí kontrolu v bytových domech (Mája, kde byl po
zavedení kontrol již klid, dnes v čp. 221). Kontrolují místa,
kde se odehrávají větší párty mládeže atd. Jako skoro na
vše, co se v našem městě děje, existují dva hlavní názorové
proudy. Jedni tuto aktivitu vítají a oceňují a druzí tvrdí, že
je to k ničemu. Zastupitelé za KSČM sdílí názor, že účinná
může být jedině represe, ale bez bližší specifikace podoby
represivních opatření. Zákonné pravomoci má totiž pouze
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policie ČR, ale i ta má ze zákona velice omezené represivní
prostředky a prevenci rizikového chování pochůzkovou
činností nebo jinak v našich obcích neprovádí. Podle názoru
ministerstev, krajských úřadů a dalších institucí, dle názoru
dalších našich občanů a zastupitelů má prevence a preventivní
programy zcela jistě smysl a místo v našem životě. Jinak by
zmíněné instituce nevypisovaly a nepodporovali desítky
neziskových organizací a preventivních programů řešících
rizikovém chování cílových skupin dětí, mládeže a dospělých
ve školách a v běžném životě. Běžné výdaje jsou plánovány
ve výši 22 725 tis. Kč.

V kapitálových výdajích je největší položkou 5 milionů Kč
na zahájení výstavby Komunitního domu. V dokumentech
města byla nalezena pouze jednoduchá studie k zástavbě k
parcely lokality Pod křížkem z roku 2006. Nechceme upírat
zpracovatelům jejich tehdejší snahu případně zásluhy, ale
bohužel se od té doby nic dalšího neudálo. Nová studie
a projekt ke konkrétnímu Komunitnímu domu seniorů byly
zpracovány v roce 2016. Dalšími většími plánovanými výdaji
jsou 1,5 mil. na vybavení zubní ordinace a 1,87 mil. Kč na
komunální služby. V poslední částce jsou obsažena částky
na ochranné pomůcky, DHIM, el. energii, PHM a maziva,
opravy a udržování, altán na Malešově, stání tříděného
odpadu a nákupy pozemků.
Kapitálové výdaje jsou ve výši 12 340 tis. Kč a celkové
výdaje 35 065 tis. Kč.

Rozdíl mezi příjmy a vydáními je -7 mil. Kč a tato
částka bude financována z rezervy, která byla vytvořena
v posledních dvou letech. Není to nic neobvyklého, většina
domácností šetří peníze, aby si posléze mohly něco koupit.
Nežijeme na dluh, protože město nemá žádné úvěry,
a pokud schválený rozpočet splníme, tak budeme mít na
konci letošního roku na účtech města téměř 13 mil. Kč. Navíc
peníze na běžných bankovních účtech jsou úročeny částkou
0,01% měsíčně a na spořicím účtu máme úrok 0,2 % za rok
(platné pouze do května 2017). To znamená, že při inflaci
1,5 – 2 % ročně, naše peněžní prostředky na účtech neustále
ztrácí hodnotu.
Dopady do výdajového rozpočtu města se snažíme snižovat
podáváním žádostí o dotace na nejrůznější akce. Pro letošní
rok jsou podávány žádosti o dotace na výměnu veřejného
osvětlení, získání kompostérů a štěpkovače, zateplení
zdravotního střediska, výstavbu Komunitního domu seniorů,
nové veřejné osvětlení Klicperova a Malešovská ulice, zřízení
a vybavení učeben technického vyučování v Základní škole,
zhotovení Územního plánu a také na obnovu a údržbu
památek v Hoštce a místních částech. Znovu také žádáme
zpětně o dotaci na vybavení sběrného dvora odpadů, když
již schválená dotace ve výši 800 tis. Kč právě na vybavení
sběrného dvora byla minulým vedením odmítnuta a následně
podaná dotace na celý sběrný dvůr nám byla zamítnuta.
Prostředky z dotací pomáhají realizovat investiční a údržbové
akce. Bez nich bychom investice dělali v omezené míře nebo
bychom je museli odkládat nebo kompletně hradit z rozpočtu
města. Například v případě komunitního domu žádáme
o 10 200 tis. Kč, a když dotaci nezískáme, tak tento dům
stavět nebudeme.
V příštím Zpravodaji blíže rozebereme největší položku
běžných výdajů a tou jsou výdaje na činnost místní správy.
Rozpočet najdete na internetových stránkách města
– www.hostka.cz

Za Radu města Milan Konfršt

V ýstava betlémů na Radnici

Od 2. do 20. ledna jsme (kulturní komise našeho města)
uspořádali v prostorech knihovny v budově MÚ Hoštka
výstavu Betlémů, které vyrobili, případně zapůjčili na
základě výzvy naši spoluobčané. Vyloženě na tuto akci
vyrobených Betlémů se sešlo 14 a i se zapůjčenými jich bylo
celkem k vidění 20. V pondělí 23. ledna probíhalo ocenění
vystavovatelů. Po zhodnocení všech výrobků, jsme došli
k závěru, že vyhlásit vítěze prostě nelze, protože všechny
vystavené Betlémy jsou krásné a každý specificky zajímavý.
Tudíž byli oceněni všichni, kteří se této akce zúčastnili.
Betlémy byly vyrobeny z různých materiálů i různými
technikami, což dodávalo výstavě na zajímavosti. Se svými
výrobky se akce zúčastnili a krásný Betlém vyrobili: z dětí
Rafael Waldhauser, Anežka Plachá, Nela Michlová, Kristina
Prejzová, Zuzka Bláhová, Verča Dušánková, Alex a Silva
Šimánkovi, Jana Padevětová, Adélka Kuprová, dále pak
Lucka Tučková a Filip Hanuška se svým dědečkem, rodina
Plachých vyrobila velký Betlém přímo napasovaný do kulis
Hoštky, děti z družiny pod vedením p. Jiřiny Bláhové dodaly
několik Betlémů vyrobených různými technikami z papíru,
velký Betlém zapůjčila paní Lvová z Hoštky, ze Štětí se
zúčastnili a Betlém vlastnoručně vyrobili senioři z denního
stacionáře v ulici U Cementárny pod vedením G. Pilařové.
Již historickou hodnotu má Betlém, který původně patřil
paní doktorce Kosové, který je nyní ve vlastnictví rodiny
Klekerových. Malé omalovánky s několika otázkami pro
tuto příležitost nachystal Pavlík Koukal. Výstava byla krásná
a každého kdo jí navštívil jistě potěšila. Všem, kteří se se
svými Betlémy zúčastnili, ještě jednou velice děkuji.
Irena Nádvorníková
- předsedkyně kulturní komise

Víte že ...
Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové
povinnosti na stavebníky rodinných domů!
K 1. 12. 2015 vstoupila v platnost novela zákona o ochraně
veřejného zdraví zák. č. 258/2000 Sb., která přináší mimo
jiné i nové povinnosti pro stavebníky rodinných domů ve
vazbě na ochranu před hlukem. Stavebníkům při výstavbě
rodinných domů je stanovena nová povinnost spočívající
v tom, že záměr stavebníka musí být posouzen z hlediska
ochrany před hlukem a v případě potřeby je to stavebník,
kdo musí zajistit (zaplatit) protihluková opatření podle stavu
aktuálního, ale i budoucího hlukového zatížení území (např.
plánovaná výstavba dopravní komunikace) pro svou stavbu,

a to i pro stavbu rodinného domu, kupříkladu v případě
výstavby v blízkosti významné komunikace. Pro stavebníka
rodinného domu a také pro stavebníky bytových domů
a jiných staveb (přesný výčet stavebních záměrů je uveden
v § 77) přibývá další povinnost zajistit si v přípravné fázi,
čili ve fázi vyřizování příslušného povolení k umístění stavby,
kladné závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví
– tedy příslušné hygienické stanice. Bez jeho získání nebude
moci stavební úřad stavbu příslušným rozhodnutím povolit.

Co k tomu dodat: Stát se snaží ochránit některé občany (nové
stavebníky) před hlukem na jejich vlastní náklady a přesunout
tak odpovědnost z původců hluku právě na občana. Přitom
největším původcem hluku měřeným v Hoštce a Kochovicích
jsou České dráhy (státní) a potom také krajská silnice.
O nás, ostatní občany, kteří musí nadměrné hlukové zatížení
snášet, tady již ale nejde. Město Hoštka zajišťuje hlukové
studie pro nové investice a připravované parcely pro výstavbu
rodinných domů. Problém pro stavebníka může nastat
u zakoupené stavební parcely bez předem provedené hlukové
studie, protože provedení případných protihlukových
opatření může mít značný dopad do rozpočtu ještě před
zahájením výstavby rodinného domu. Hygienická stanice
rozhoduje, zda měření bude před vydáním povolení uvedené
stavby vyžadovat, či nikoliv. Vzhledem k tomu, že Hoštka
a Kochovice jsou hlukově zatíženy silnicí II. třídy a železnicí,
se dá předpokládat, že zde budou hlukové studie vyžadovány.
Cena jedné hlukové studie se pohybuje kolem 15 tis. Kč.
Aleš Müller – stavební kancelář

Provoz nového sběrného dvor a
a poř ádek v našich obcích

Nový sběrný dvůr je otevřen v pondělí a ve středu od 16 do
18 hodin a v sobotu tak jako doposud od 10 do 12 hodin. Tato
provozní doba byla zvolena zejména s ohledem na naše občany,
kteří dojíždí za prací a vrací se po 16 hodině. U sběrného dvora
je vybudováno zatím poslední hnízdo kontejnerů na tříděný
odpad, kde jsou 3 kontejnery na plast, na papír, na sklo a na
plechové obaly. Zde musím upozornit občany, že se rozmáhá
velký nešvar a to, že stále častěji dochází k odkládání různých
věcí ke stanovištím tříděného odpadu. Například různé
součásti nábytku, elektro spotřebiče, nebezpečný odpad nebo
pytle s komunálním odpadem. Vždyť on to někdo uklidí.
Znovu opakuji, že ve sběrném dvoře se dají bezplatně
odevzdat všechny složky odpadu, elektro, železo, lepenka,
objemný odpad, oleje motorové nebo kuchyňské a také odpad
nebezpečný. Za poplatek 1,50 Kč/1 kg se odevzdává pouze
stavební suť. Sběrný dvůr necháme fungovat v současném
režimu půl roku a potom provoz vyhodnotíme, případně
upravíme. Nakládání s odpady upravuje zákon 229/2014
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Sb. o nakládání s odpady a Obecně závazná vyhláška města
1/2015, která na základě zákona stanovuje povinnosti
osob komunální odpad třídit na jednotlivé složky a tyto
odkládat na místa určená k odkládání jednotlivých složek
komunálního odpadu. Při zjištění viníka odložených věcí
na jiná místa, než k tomu určená, budou ukládány pokuty za
porušení této vyhlášky. Často se stává, že ve větrném počasí
jsou odpadky z domácností a papíry volně odložené mimo
sběrné nádoby rozfoukány po městě. Úklid takto odložených
věcí uklízí zaměstnanci města. Vzniklý nepořádek uklízí
naši zaměstnanci a také naši spoluobčané, kterým není
lhostejné, jak jejich nejbližší okolí a naše město vypadá. Ne
vždy stihnou uklidit všechna zákoutí. V lednu nám vše skryla
sněhová pokrývka a po oblevě bude potřeba zahájit možná
trochu předčasný jarní úklid.
Na závěr bych chtěl velice poděkovat všem našim
spoluobčanům, kteří pomáhají udržet pořádek v našem městě
a dokáží uklidit nepořádek, listí nebo v zimním období sníh
před svým domem a zamést si před svým prahem. Vám všem,
a není Vás málo, patří poděkování Rady města.
Za Radu města Milan Konfršt

Zprávy Z městské knihovny v hoštce
V roce 2016 proběhla v knihovně povinná revize knižního
fondu. Byly vyřazeny zastaralé a poškozené svazky a dány
k dispozici do výměnného bazaru knih.

V knihovně je 4 225 svazků a každé tři měsíce litoměřická
knihovna ještě naší knihovně zapůjčí soubor dalších knih. Na
tento rozvoz netrpělivě čekají všichni čtenáři.
Další rozvoz knih se uskuteční v únoru 2017. Protože musíme
zapůjčené knihy vracet v určitém termínu, žádáme všechny
čtenáře o včasné vracení půjčených knih. Ke konci roku 2016
bylo zaregistrováno 77 aktivních čtenářů a přibližně polovina
jsou děti do 15 let. Jen pro zajímavost máme 3 čtenáře starší
80 let. Přesto si myslíme, že by mohl být počet čtenářů
daleko větší. Proto vás zveme, přijďte se podívat do naší
pěkné knihovny a staňte se našimi čtenáři! Veškeré služby
v knihovně jsou pro čtenáře bezplatné včetně využívání
internetu a v omezené míře i tisku.
Každý rok vyhodnocujeme a odměňujeme ve spolupráci
s MěÚ Hoštka nejpilnější čtenáře. Je pravda, že se nám ti
nejpilnější většinou opakují. Miroslava Rážová, Jaroslava
Jakubíková a Marcela Bízová patří mezi ně. V roce 2016
byl nejpilnějším dětským čtenářem prvňáček Pavel Koukal.
Se čtením mu pomáhá jeho maminka.

Celoročně probíhá výměnný bazar knih. Každý zájemce
může nepotřebné knihy přinést a vybrat si z nabídky jiné.
Jen upozorňujeme, že knihy musí být čisté a nepotrhané!
Někteří jedinci toto stále nedodržují a zbavují se tak knih,
které rozhodně do knihovny nepatří. Roztrhané nebo špinavé
knihy nechají před dveřmi knihovny. Tyto poničené knihy
patří do sběru!

V listopadu 2016 jsem zkusila pro čtenáře a hlavně děti
i výměnný bazar plyšových hraček. Přesto že tak velký zájem
nebyl, jak jsem očekávala, nakonec byl plyšových hraček celý
prádelní koš a po ukončení akce nám zůstalo v knihovně
jen pár kousků, které po dohodě předám do mateřské školy.
O všech akcích pořádaných knihovnou se můžete informovat
na webových stránkách knihovny:
http://hostka.knihovna.info
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28 členů našeho klubu Vám přeji pohodový, leč rozhodně ne
nudný rok 2017.
Vendula Bláhová ,předseda a jednatel
vendula.blahova@email.cz, 724 506 039
FC - Kynologie Hoštka-ZKO 775
Web - http://kynologiehostka.webnode.cz

vánoční jarmark a adventní čas
v Zš a mš hoštka

Tréninky jsou rozdělené na začátečník x prokročilí = příprava
psa a triků sportu agility (procvičování odložení, přivolání,
příprava psa i psovoda v orientaci na parkuru, atd). Pro zábavu
psa i psovoda základy freesbee a triků na dogdancig.
Pokročilí – pes umí základní překážky (skokové, tunel), pes
zvládá přivolání a odložení.

Začátečníci – pes zvládá odložení, přivolání (pokud pejsek
nezvládá ani toto, vše ho rádi naučíme v našem ZKO
(pravidelné výcvikové neděle 9-11 hod.- poslušnosti)
Díky sponzorům jsou v majetku ZKO specializované
pomůcky a překážky pro Agility a jejich využívání ZKO
nabízí zdarma v rámci členství.

2017 a ktivity k běžnému výcviku:
Jaro – zkoušky dle ČKS, zkoušky dle KJ Brno
Léto – Voříšek roku 2017, vystoupení pro MŠ, vystoupení pro
ZŠ, účast na Dětských dnech
Podzim – zkoušky dle ČKS, a nově pořadatelé Noseworkové
zkoušky
Úplně nové aktivity – organizátorka Radka Jindráková
zahájení příprav pro aktivitu Canicross.
Je toho hodně, co můžeme a chceme nabídnout v rodinné
atmosféře. Kontaktujte nás, za všech různě aktivních

Škola také vstoupila do projektu „Laborky.cz“, který je
zaměřen na rozvoj přírodovědné gramotnosti a badatelsky
orientovanou výuku.
Martina Ratajová

MC Mája Hoštka zve vše všechny děti na
maškarní karneval dne 20.2.2017 od 15.30
hodin do tělocvičny základní školy. Pro své děti
si můžete objednat balíček v hodnotě 50,-Kč a
to v MC Mája. Nebude chybět soutěž o nejhezčí
masku, diskotéka a jiná legrace.

český kynoloGický klub
– Zko hoštka 775

Placené služby:
Agility v Hoštce (funkční od 09/2016)– vhodný sport pro
pejskaře (dospělí, děti do 15 let v doprovodu dospělého)
i pejsky – instruktorka Jana Šrumová. Cena 100,-Kč /lekce
60 minut

Nezastaví se také postupná rekonstrukce školy a obnova
vybavení. V závěrečné fázi je příprava žádosti o dotaci
z ESF. Předmětem žádosti je vybudování a vybavení dílny
pro technické vzdělávání, jazykové a počítačové učebny
a rekonstrukce učebny fyziky a chemie.

mc mája hoštka

Knihovna je otevřená každé pondělí a středu od 14 – 17 hod.
Zvu všechny zájemce a ráda se s vámi budu v knihovně
potkávat.
Z. Kocourková

Abychom zachovali přístupnost
všem zájemcům i tento rok
ponecháváme pro členy poplatek
ve výši 500,- Kč/ roční členství
v klubu. V této ceně je zahrnut
poplatek 170,- Kč pro republikovou
organizaci ČKS. Plus odpracování
3 hodin brigádnických prací.
V ceně je přístup na cvičiště,
používání základních pomůcek
a překážek. Pravidelné výcvikové
neděle od 9-11:00 – poslušnost
– cvičitelka Vendula Bláhová.

2. stupně a děti v mateřské škole.

Čas plyne až neskutečně rychle…
Nedávno ještě přírodě posmutnělé podzimní počasí, ale
s koncem listopadu a počátkem měsíce prosince se přihlásila
o slovo zima, přinesla ochlazení, první sníh a spolu s ním
i vánoční čas …
Konec roku 2016 byl pro naši školu ve znamení několika
akcí. Třeťáci si připravili hudební koncert pro naše nejmenší
ve školce, zabojovali si při turnaji ve vybíjené družstev.
Své fyzické síly poměřili i žáci 2. stupně při florbalovém
a basketbalovém turnaji. Zpěv koled v podání žáků 1. stupně
jste mohli slyšet při rozsvěcení stromečku na hošteckém
náměstí. Pro žáky naší školy tím ale krásný vánoční čas pouze
započal… Již v pondělí 5. prosince chodil školou sv. Mikuláš,
doprovázený hodným andělem i strašidelnými čerty, který
chválil hodné, napomínal uličníky… a pro všechny měl
připravenou malou sladkou odměnu.
Všechny třídy se pak 8. prosince zúčastnily vánočního
jarmarku, který se pod záštitou školy konal poprvé. Příprava
byla sice náročná, ale stála za to. Na jarmarku byly k vidění
krásné a velice povedené výrobky žáků prvního i druhého
stupně, školní družiny i mateřské školy. Žáci prvního stupně
vyráběli výrobky za pomoci učitelek, žáci druhého stupně
vytvářeli výrobky v rámci výtvarné výchovy a pracovních
činností. Peníze, které žáci za prodej výrobků utržili, mají
uschovány u třídních učitelů a je na rozhodnutí třídy, za jakým
účelem je použijí. Jarmark měl milou a pohodovou atmosféru,
zkrátka se vydařil, a jeho podmanivý vánoční duch vykouzlil
všem přítomným úsměvy na rtech.
V posledním týdnu jsme naše žáky vzali na zimní stadion do
Roudnice nad Labem, kde měli možnost oprášit a provětrat
své brusle. 22. prosince zaplavila školu milá atmosféra
vánočních besídek, proběhl i projekt Vánoce, zakončený
společným zpíváním koled na schodech.
Ani ve školní jídelně koncem roku nezaháleli. Děti měly
možnost ochutnat některé staročeské pochoutky a jako
poslední oběd nesměl chybět bramborový salát s řízkem či
vinnou klobásou.

A co nás čeká v roce 2017? Na škole proběhnou již tradiční
akce – jako např. projekty ŠVP (Den Země, Branný den,
Besip, Volby, Český Ráj s rafty, Cyklovýlet České středohoří),
dále pak ozdravné pobyty pro 1. stupeň a nově také pro žáky

V dubnu bude v MC probíhat tradiční burza dětského
oblečení a hraček a to každou středu (15.00-17.00 hodin).
Další informace najdete na www.osmaja.euweb.cz

Těšíme se na Vás v centru MC Mája i na akcích pořádaných
mateřským centrem.
Team MC Mája
Petra Bezruče 232, Hoštka

Vážení občané,

Není mi lhostejné, co se nám všem sděluje v našem zpravodaji
a proto musím opět reagovat na nepřesný a poněkud zavádějící
článek pana starosty z minulého čísla 3/2016.
V článku se píše, cituji: „Program rozvoje města Hoštky
na roky 2016 – 2020. Rada města zpracovala a připravila
za účasti spoluobčanů i zastupitelů města tento rozsáhlý
dokument, který byl v předcházejících letech zcela opomíjen
a několik let nebyl aktualizován.“
Rád bych k tomuto vyjádření podotkl, že zde starosta uvádí
zjevnou nepravdu, za níž se mi již jednou na veřejném zasedání
omluvil. Předešlý Program rozvoje města byl platný až do
konce roku 2015, tedy pokračoval ještě v době po skončení
funkčního období koalice KSČM + Pro sport a zdraví
v listopadu 2014. Program měl být aktualizován do konce
roku 2015, tedy již novým vedením města v čele s panem
starostou Konfrštem. Ten, ač o potřebě aktualizace věděl,
ji nestihl zpracovat v termínu a tak se protáhla až do 27. 6.
2016!
Ambiciózní program pana starosty obsahuje 7 cílových
oblastí, na které navazuje 24 opatření a 62 jednotlivých
aktivit (akcí) v celkové hodnotě více než 93 milionů. Pokud se
začteme do nového rozvojového programu, zjistíme, že tam
nic zásadně nového není, vyjma rekonstrukce fotbalového
hřiště. Obytný dům nebo komunitní dům je totiž v plánu
dlouhodobě.
Rád bych připomenul, že jakkoli píše o zvelebování a
rozvoji našich obcí, jedná se v podstatě o realizaci akcí, které
byly připraveny již dávno předtím (např. parkovací místa
v Kochovicích, nový sběrný dvůr) a tudíž to nelze považovat
jen za úspěšnou práci současného vedení.
Lepší informovanost o jednání zastupitelstva se pouhým
pořizováním videozáznamů nezlepšila, řekl bych, že spíše
naopak. Zápisy z jednání zastupitelstva jsou velmi strohé.
Nevím, zda budou mít občané chuť si pouštět čtyřhodinové
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videozáznamy, aby si tam našli to, co je zajímá. Doporučil
jsem tedy alespoň jisté vylepšení - aby u záznamu byl
program jednání a kliknutím na příslušný bod programu by
se automaticky spustil záznam daného bodu.
Činnost bezpečnostní agentury při prevenci pořádku
a bezpečnosti je uváděna v době zlepšení bezpečnosti občanů.
Opravdu nevím, o jaké zlepšení bezpečnosti pro naše občany
se jedná? Agentura totiž nemá žádnou zákonnou pravomoc
a z pohledu rozpočtu jsou to, nejen podle mého názoru, ale
názoru dalších zastupitelů a i občanů neefektivně a neúčelně
vynaložené finanční prostředky.
Konstatování o navýšení finančních prostředků pro TJ Sokol
Hoštka v roce 2016 o 100 % oproti roku 2014 také není
zcela seriózní a přesné. Přesně je to o 80%, ale bylo to kvůli
objektivním důvodům. TJ Sokol měla vždy dobrou podporu
v zastupitelstvu a nutno dodat, že spolupráce byla vždy skvělá
bez ohledu na to, kdo v daném období v zastupitelstvu seděl.
V roce 2014 prostě 90 tisícová dotace do fotbalu nebyla
potřeba.
Pan starosta by měl především poctivě a pravdivě uvést,
že smělé plány rozvoje našeho města i místních částí a vše
to, co se zatím realizovalo, bylo započato již minulými
zastupitelstvy a i jim tedy patří zásluhy a poděkování, které si
nyní starosta přivlastňuje.
Ing. Josef Šenfeld

Dárci krve
V pátek 25.11.2016 proběhlo v penzionu Oáza ve Štětí
pravidelné každoroční ocenění dárců krve. Tentokrát byl za
40 odběrů oceněn zlatou medailí Dr. Jánského i pan Jaroslav
Jeník z Malešova. Jaroslavu Jeníkovi děkujeme a poděkování
patří i všem ostatním dárcům krve.
Irena Nádvorníková

Blahopřejeme jubilantům
Opět máme příležitost blahopřát našim spoluobčanům
k jejich významným životním jubileím.
V lednu to byli – z Hoštky paní Pavla Špačková 83 let, paní
Hana Srbová 86 let, z Kochovic pan Josef Stejskal 92 let, paní
Jaroslava Burdová 80 let, z Malešova paní Milena Hrušková
70 let a z Velešic paní Věra Papíková 80 let.
Měsíc únor přináší významná životní jubilea těmto našim
spoluobčanům – z Hoštky pan Walter Liebscher 75 let, paní
Antonie Hubalová 75 let, z Kochovic paní Milada Nováková
86 let, pan Václav Johanovský 75 let, paní Miloslava Tarabová
84 let, z Malešova paní Marie Marešová 70 let.

V březnu slaví narozeniny
– z Hoštky paní Marie Macurová
70 let, pan Viktor Weikert 87 let,
z Malešova pan Jaroslav Mareš
70 let, pan Josef Šenfeld 81 let,
z Kochovic pan Vladimír Musil
70 let.
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí a osobní
pohodu.
Hana Baková, matrikářka

Kluziště
V týdnu od 16.1.
začaly probíhat práce
na kluzišti, které je za
hošteckou
základní
školou.
Plocha se
musela vyčistit a za
pomoci malešovských
hasičů na ní byla
napuštěna voda. To se
muselo několikrát opakovat a od soboty 21. 1. se na kluzišti
dá bruslit. Mnoho hošteckých obyvatel si zde užívá zimních
radovánek a to po mnoha letech, kdy byly teplé zimy a kluziště
se nedalo udělat. Poděkování patří řediteli školy Radovanovi
Riegerovi.
Irena Nádvorníková
Jarňáky v tělocvičně a závod ve šplhu

V době jarních prázdnin pořádá gymnastický oddíl cvičení
pro děti od 6 let do 99 let. Cvičení se uskuteční v tělocvičně
ZŠ Hoštka: v pondělí 6. 2. • ve středu 8. 2. • v pátek 10. 2.
- vždy od 10 do 12 hodin.
Cvičení je vhodné pro všechny, co si chtějí vyzkoušet
základy gymnastiky. Také budeme posilovat, protahovat se
a samozřejmě si hrát. S sebou si přineste obuv do tělocvičny,
tepláky nebo elasťáky, triko s krátkým rukávem, pití
a případně malou svačinu.
V pátek 10. 2. navíc ve 12 hodin zveme všechny siláky
na ZÁVOD VE ŠPLHU! K účasti v závodě je nutné se
přihlásit nejpozději ve středu 8. 2. v rámci cvičení nebo na
níže uvedeném kontaktu.
Šárka Kalová 721 417 738

Kalendář akcí
6. 2.
8. 2.
10. 2.
20. 2.
25. 2.
1. 3.
4. 3.
4. 3.
14. 3.
18. 3.
7. - 9. 4.
1. 4.
23. 4.

Jarňáky v tělocvičně
Jarňáky v tělocvičně
Závod ve šplhu v tělocvičně
Karneval MC Mája v tělocvičně
Školní ples na sále Radnice
Setkání seniorů U Lišky
Lyžařský zájezd na Klínovec
Maškarní pro děti na sále Radnice
Divadélko pro děti na sále Radnice
Hasičský ples na sále Radnice
Velikonoční burza ČSŽ na sále Radnice
Maškarní ples pro dospělé na sále Radnice
Pexesiáda
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