Vážení spoluobčané,
v říjnových komunálních volbách dostali
zvolení zastupitelé občanského sdružení
Společná budoucnost a Hnutí nezávislých
za harmonický rozvoj obcí a měst 81,6 %
hlasů a tím i výraznou důvěru voličů vést
naše město a jeho místní části další 4 roky.
Ještě jednou děkuji všem voličům, kteří
k volbám přišli. Účast v Hoštce byla opět nadprůměrná a voleb se
zúčastnilo 58,57% oprávněných voličů.

V Zastupitelstvu města (dále ZM) Hoštky máme celkem pět
nových zastupitelů a dva, kteří již v minulosti členy zastupitelstva
byli, což znamená téměř 50% obměnu. Z nových zastupitelů
jsou to za uskupení Společná budoucnost (dále SB) Mgr. Ilona
Stieranková, Mgr. Lucie Straková, Radek Šotola, za Hnutí
nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst (dále HNHRM)
Ing. Eva Vorobelová, za Sport a zdraví PhDr. Gabriela
Hrušková a dva staronoví členové Vlasta Fryčová (KSČM)
a Radek Novák (HNHRM). V minulém volebním období již byli
členy ZM za SB paní Jiřina Bláhová, Milan Konfršt a Martin
Španko, za HNHRM Milan Chvalina, Irena Nádvorníková
a Mgr. Radovan Rieger, za KSČM Ing. Ivo Perna a Ing. Josef
Šenfeld.
Ve středu 31. 10. 2018 se konalo ustavující zasedání zastupitelstva
města, kde byly hlavními body programu volba starosty,
místostarosty a členů rady města (dále jen RM) a dále zřízení
finančního a kontrolního výboru a v neposlední řadě určení
odměn zastupitelů.
Starostou města byl opět zvolen pan Milan Konfršt
a místostarostkou Mgr. Ilona Stieranková, kteří jsou členy
RM dle zákona o obcích. Do RM byly na návrh předsedajícího
starosty města dále zvoleny paní Jiřina Bláhová, Irena
Nádvorníková a Ing. Eva Vorobelová.
Následně bylo přistoupeno k volbě předsedů finančního
a kontrolního výboru, kterými byli zvoleni Mgr. Radovan Rieger
a Ing. Ivo Perna. Členkami finančního byly zvoleny paní Vlasta
Fryčová a Anna Podpěrová a členy kontrolního výboru byli
zvoleni pánové Milan Chvalina a Ing. Josef Šenfeld. Zvolen byl
také Osadní výbor pro místní část Malešov ve složení Předseda
– Jaroslava Lochmanová ml., členové – Jan Januška a Mgr. Jan
Klimunda.
V Radě města, jakožto výkonném orgánu místní samosprávy,
máme mimo starosty, dvě zkušené členky a dvě členky nové.
Je to poprvé v historii Hoštky, kdy v Radě města zasednou
čtyři ženy. Jsem přesvědčen, že tento orgán samosprávy bude
i nadále připravovat a předkládat kvalitní materiály pro jednání
zastupitelstva města, stejně jako rozhodovat ve prospěch města
a jeho občanů. Nová RM zasedala poprvé 1. 11. 2018 a mimo jiné
ustanovila předsedy a členy následujících komisí:
Komise bytová a sociální: Předseda – Jiřina Bláhová, členové Dita Wollenheitová, Milada Moravcová, Jaroslava Lochmanová
ml. a Radek Novák.

Komise kulturní: Předseda – Irena Nádvorníková, členové – Hana
Baková a Milan Konfršt.

Komise pro bezpečnost a pořádek: Předseda – Anna Podpěrová,
členové – Martin Janeček a Mgr. Markéta Klimundová.
Komise pro životní prostředí: Předseda – Martin Španko, členové
– PhDr. Gabriela Hrušková, Radek Šotola.

Starosta města na závěr poděkoval zastupitelům, kteří v letošních
volbách již nekandidovali nebo se do zastupitelstva města
nedostali i přes vysoký počet hlasů voličů. V první řadě poděkoval
za 30 letou práci pro město a za téměř stejně dlouhou práci
v zastupitelstvu města bývalé dlouholeté starostce, místostarostce,
člence rady města, předsedkyni kontrolního a finančního výboru
a čestné občance města Hoštky, paní Anně Podpěrové. Předána jí
byla kytice květin a pamětní list.

Starosta dále poděkoval a předal pamětní listy pánům Zdeňkovi
Buřilovi, Ing. Vladimírovi Drožovi, Bc. Tomášovi Pernovi
a Vlastimilovi Valešovi. Paní Anně Kučerákové a Zdeňkovi
Voldřichovi bude předán pamětní list dodatečně. Poděkováno
bylo také minulé RM a všem zastupitelům za odvedenou práci
v uplynulém volebním období.
Milan Konfršt
starosta města Hoštky

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Dveře naší školky se otevřely 3. září. Některé děti však školku
navštěvovaly již o prázdninový provoz. Naše školka má tři třídy,
Koťátka, Zajíčky a Motýlky. Nejstarší předškoláci Motýlci, mají
docházku do školky povinnou a připravují se na vstup do Základní
školy. Ve školce si užíváme podzimní radovánky, těšíme se na setkání
s myslivci. V měsíci prosinci si užijeme Mikulášskou nadílku
a vánoční atmosféru. Paní učitelky společně s dětmi připravují výrobky
na Vánoční jarmark, na který Vás srdečně zveme.
Mgr. Lucie Straková, vedoucí učitel

TJ SOKOL HOŠTKA
Dorostenci TJ Sokol Hoštka
Dorostenci naší TJ Sokol Hoštka získali vstupenky na třetí utkání
Evropské ligy UEFA 25. října mezi FK Jablonec - FC Astana
(kazašský fotbalový klub). Poděkování patří trenérovi Jiřímu Hanušovi
za uspořádání zájezdu a Ing. Ivo Pernovi za výpomoc s dopravou.
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Mladší přípravka TJ Sokol Hoštka
Mladší přípravka TJ Sokol Hoštka před posledním mistrovským
zápasem v Podluskách a při oslavě ukončení podzimní sezóny
v McDonald’s. Velké poděkování patří trenérům Miroslavovi
Zedkovi a Pepovi Veselému. Pepovi přejeme brzké uzdravení. Za foto
děkujeme panu Vladimírovi Wollenheitovi. A také děkujeme rodičům
za součinnost.
Starší žáci TJ Sokol Hoštka
Foto úspěšných starších žáků s trenérem Jiřím Jelínkem před
posledním podzimním zápasem v Podluskách. Po podzimu jsou na
třetím místě tabulky ze dvanácti účastníků Okresní přeboru starších
žáků.
Ing. Josef Šenfeld,
předseda TJ,

autor fotografií

p. Rosťa Pechoušek. Mluveného slova se ujal p. Tomáš Mikulský, který
účastníky akce, mimo jiné, učil tančit country i latinskoamerické
tance. Sál byl zaplněn lidmi nejen z Hoštky, ale i z okolních měst
a obcí. Podle pohledu do sálu a následných ohlasů se všichni skvěle
bavili.

V jarním vydání hošteckého zpravodaje jste měli k dispozici dotazník
do kterého jste mohli sepsat své paměti či paměti svých známých
a příbuzných, kteří žili nebo žijí v našem městě. Tyto materiály budou
podkladem pro novou publikaci ,,Almanach Kořeny“, který vzniká
díky p. Anně Podpěrové. Ta materiál sbírá a dává mu finální podobu.
Všechny přispěvovatele jsme pozvali na malé setkání v Hotelu U Lišky.
Tady proběhlo poděkování, představena byla první podoba publikace
a čteny byly zajímavé pasáže vzpomínek. Účastníci zavzpomínali na
doby minulé, na události vážné i veselé. Další akce byla nachystána na
středu 3. října. To se sál Radnice změnil v pohádkovou říši a oblíbený

žesťového kvintetu, prodejní vánoční burzu Svazu žen Hoštka.
Možnost občerstvení je na této akci samozřejmostí.

Ve středu 12. prosince od 15 hodin nás čeká taneční odpoledne
s kapelou Adamis, známou z TV Šlágr. Tady se můžete těšit na malé
překvapení. Vstup na tuto akci je zdarma.

Na sobotu 15. prosince připravujeme ve spolupráci s hošteckým
sportareálem další ročník již tradiční akce - Bowlingový turnaj pro
dospělé. Všichni zájemci jste srdečně zváni na tento báječně sportovně
strávený večer. Začátek je v 18 hodin a dotazy a přihlášky volejte na mé
tel. číslo: 728 898 723 - Irena Nádvorníková či přímo do sportareálu
724 080 595.

1. ledna 2019 se můžete po poledni s námi vydat na společný
Novoroční výstup na kopec Sovici a večer od 18 hodin na tradiční
novoroční ohňostroj.

Tak snad si každý najde něco zajímavého pro sebe a my se s vámi rádi
všude uvidíme.
Irena Nádvorníková - předsedkyně kulturní komise

TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA MĚSTA HOŠTKY –
POMOC U VÁS DOMA
Sváťa se svým Dividlem zaplněnému sálu zahrál pohádku Máša a tři
medvědi. Děti se smály a chvilkami i bály, byl to napínavý příběh.
Na závěr všechny pobavil čertík Popleta, který Sváťu často doprovází.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
V pátek 7. září bylo díky plánované odstávce elektrické energie
vyhlášeno ve škole ředitelské volno. V rámci školní družiny jsme
zorganizovali výlet do Farmaparku Soběhrdy pro 45 dětí 1.-3.třídy.

Ve Farmaparku některé děti krmily zvířata. Krmení začalo kozami
a králíky, což byla pro některé děti běžná věc. Nadšení přišlo záhy,
když měly možnost krmit a hladit také velbloudy nebo pštrosy. To
byl nevšední zážitek i pro nás dospělé, natož pro děti. Většina dětí
se také ve dvojících projela ve speciálních člunech po tubingové
dráze. Sotva zakously kousek svačiny od maminky a už se nemohly
dočkat dovádění na obří nafukovací trampolíně a dalších venkovních
atrakcích. Posilnění obědem jsme šli zbytky naší energie vybít na
kryté prolézačky a tobogany.
Výlet se nám všem moc líbil a rádi se do Farmaparku zase někdy
vrátíme.
V současné době si ve školní družině užíváme teplého podzimu,
sbíráme přírodniny, vyrábíme a hrajeme venku spoustu her. Již
nyní se těšíme na připravované prosincové vystoupení papoušků,
čertí odpoledne, řádění na sněhu, plavání, ale také vánoční dílničku
a společné setkání na vánočním jarmarku.
Markéta Šváchová

KULTURNÍ KOMISE POŘÁDÁ
Kulturní komise našeho města nezahálí a stále pro vás připravujeme
další a další akce. Středa 19. září patřila všem milovníkům hudby
a tance. Ve spolupráci s tanečním mistrem p. Tomášem Mikulským
jsme uspořádali na sále Radnice společenské odpoledne. Zde se v bloku
písniček a povídání představila zpěvačka Yvetta Simonová, hudbou
a zpěvem celým odpolednem a podvečerem provázel skvělý muzikant
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Od 14. října probíhají na sále Radnice večerní Taneční kurzy pro
dospělé. Ty mají celkem 10 lekcí a vede je Taneční škola Radka Linky.

28. října slavila celá naše republika 100 let výročí od svého vzniku.
My jsme k tomuto letošnímu výročí už přizpůsobili program Letních
hošteckých slavností, ale ani v říjnu nemohla Hoštka zůstat mimo dění
stoletých oslav. Na sobotu 27. října jsme nachystali malou slavnost.
V obřadní místnosti městského úřadu proběhla výstava historických
fotografií a materiálů, týkajících se jak celé republiky, tak konkrétně
Hoštky. Na programu bylo i představení materiálů pro „Almanach
Kořeny“ , které vzniká z pamětí a vzpomínek našich spoluobčanů.
Tento materiál představila p. Anna Podpěrová. Dále byly čteny ukázky
z pamětí faráře Grohmana, který v našem městě působil mezi oběma
světovými válkami a který sepsal
velice zajímavou kroniku té doby.
Tento materiál jsme v loňském
roce objevili v lovosickém archivu
a nechali ho přeložit z němčiny.
Tyto paměti představil starosta
města p. Milan Konfršt. Oba
materiály budou k nahlédnutí
a zapůjčení v hoštecké knihovně.
O příjemný hudební doprovod
se postaral pan Rosťa Pechoušek
a nechybělo ani malé občerstvení.
V průběhu odpoledne zavítalo na
akci a program 85 návštěvníků
a všem se tato akce velice
líbila. Na úplný závěr jsme
položili květiny a zapálili svíčky
u fotografie prvního prezidenta
naší republiky T. G. Masaryka.
Výstava byla otevřena již od
středy 24. října do pátku 26. října. V tuto dobu byla přístupna žákům
naší základní školy s myšlenkou, že sobotní slavností bude tato
akce ukončena. Ale pro velký úspěch a zájem občanů byla výstava
prodloužena. Jsme rádi, že tato akce sklidila tak velké a kladné ohlasy.
Milovníci tance mohli zavítat na Oldies párty, tu uspořádal DJ Kojda
na sále Radnice a proběhla 9. listopadu.

V prosinci pro vás chystáme tradiční rozsvěcení vánočního stromu.
To proběhne na náměstí v Hoštce v pondělí 3. prosince od 17 hodin.
Těšit se můžete na vystoupení dětí ZŠ a MŠ, troubení Podřipského

nachystány i malé sladké odměny a na dvoře radnice i opečený buřtík
a limča. Sál Radnice duněl hudbou a všichni si ještě po napínavé
cestě mohli užít dětskou diskotéku. Spolek Hoštecké děti také jako
každoročně, tak i letos uspořádal o podzimních prázdninách zájezd
do libereckého Babylonu. Tentokrát se jelo v úterý 30. října a dva plné
autobusy dětí si užily celý den v aquaparku, lunaparku a IQ parku.
Další zájezd Spolku Hoštecké děti proběhl v sobotu 17. listopadu do
pražského světa železnic. Těšíme se na vás při dalších našich akcích.

Irena Nádvorníková - předsedkyně Spolku Hoštecké děti

Pečovatelská služba města Hoštky je terénní služba, která poskytuje
komplex pečovatelských činností dle zákona č.108/2006 Sb.
o sociálních službách. Je určena osobám se sníženou soběstačností
způsobenou vyšším věkem, chronickým onemocněním nebo
zdravotním postižením, a to v případě, kdy jim rodinní příslušníci
nemohou, nechtějí nebo neumí pomoci.
Služba je poskytovaná uživatelům v jejich domácím prostředí
nebo tam, kde si uživatel určí (doprovod k lékaři, na úřad apod.),
v domluveném čase a rozsahu pomoci.

Kvalifikovaná pečovatelka pomůže uživateli zvládat běžné denní
úkony a aktivity např. pomoc s oblékáním, hygienou, přípravou jídla,
péčí o domácnost, dojde s klientem na úřad nebo pomůže zajistit
nákup apod. Služba je poskytována na základě písemné smlouvy mezi
poskytovatelem a osobou požadující pečovatelskou službu (uživatelem),
za úhradu dle platného sazebníku schváleného Radou města Hoštky
a v souladu s individuálním plánem péče uživatele. Žádost
o poskytování pečovatelské služby je k vyzvednutí na Městském úřadě
Hoška nebo v Domě s pečovatelskou službou, kde vám pracovnice
poskytnou bližší informace – tel. 702 152 201.

Nedílnou součástí poskytování pečovatelské služby je i základní
sociální poradenství, které poskytuje sociální pracovnice města
Hoštky a je poskytováno bezplatně všem zájemcům. Poradenství je
v současné době poskytováno ve druhém patře Domu s pečovatelskou
službou v kanceláři pečovatelky. To by se však mělo v nejbližší době
změnit, jelikož pracovníkům sociální služby byla přislíbena vedením
města kancelář na náměstí, která bude přístupnější občanům a nabídne
větší komfort při jednání a vyřizování potřebných záležitostí.
Milada Moravcová, DiS, sociální pracovník města Hoštky,
dps.hostka@seznam.cz

SPOLEK HOŠTECKÉ DĚTI
Spolek Hoštecké děti ve spolupráci s městem Hoštka uspořádal v pátek
26. října další ročník své již tradiční akce - Strašidelnou stezku. Od půl
sedmé večer byli zájemci po malých skupinkách postupně vypouštěni
na cestu plnou strašidel. Tentokrát se zúčastnilo přes 250 dětí, které
spolu se svým doprovodem absolvovaly cestu od vstupu do mateřské
školy, zadem školním areálem okolo tělocvičny a školní jídelny. Potom
schody vedle garáží a dále pak k Obrtce, okolo rybníčku u sportareálu
zpět do Litoměřické ulice a přes náměstí rovnou na Radnici. Všude na
děti číhali různí duchové, příšery, ale také třeba šílení doktoři nebo
vodníci či mrtvé nevěsty. U každého stanoviště byly ale za statečnost

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
V listopadu slavili svá jubilea – paní Irena Rendlová z Kochovic 82 let
a paní Věra Slavíčková z Kochovic 75 let. Měsíc prosinec je měsícem
oslav pro tyto jubilanty– Josef Slanař z Hoštky 89 let, pan Arnošt
Svatoš z Hoštky 88 let, paní Adela Soukupová z Kochovic 84 let,
pan Vilém Taschke z Hoštky
81 let.
V lednu se narodili a svá
jubilea slaví – pan Josef
Stejskal z Kochovic 94 let, paní
Jaroslava Uhlířová z Hoštky
87 let, paní Pavla Špačková
z Hoštky 85 let, paní Božena
Rousová z Kochovic 81 let
a pan Vlastimil Nechanický
z Kochovic 75 let.
Všem jubilantům přejeme hlavně pevné zdraví a spoustu dalších
spokojeně prožitých let.
Hana Baková, matrikářka

VE SPORTCENTRU HOŠTKA TO
STÁLE ŽIJE
I když zima klepe na dveře, brány Sportcentra jsou stále otevřené pro
všechny generace při relaxačním, sportovním a kulturním vyžití. Letní
sezóna byla úspěšná a venkovní hřiště byla hojně navštěvována všemi
věkovými kategoriemi, počínaje těmi nejmladšími. Multifunkční
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hřiště pro různé sporty je od letošní sezóny pro rodiče s dětmi a pro děti
pod dohledem dospělé osoby zcela zdarma, což se pozitivně projevilo
na jeho hojném využití. Koncem října byla ukončena tenisová sezóna
na antuce, ostatní venkovní hřiště se dají při příznivém počasí využívat
i nadále. Poblíž Sportcentra město vybudovalo nové workoutové
hřiště pro posilování, které je využíváno jak dospělými, tak hojně také
dětmi téměř za každého počasí. Je to velice zdařilá investice a jsme
přesvědčeni, že jen málokdo očekával tak vysokou návštěvnost.

Pro zimní měsíce je pro návštěvníky k dispozici vnitřní tělocvična pro
badminton, stolní tenis, kulečník nebo pro kondiční a relaxační cvičení
a nově zde máme také žebřiny. Ve vnitřních prostorách u bowlingu pro
Vás máme k dispozici dvě dráhy bowlingu, šipky a dětský koutek pro
naše malé návštěvníky. Ten je vybavený malou trampolínou, velkou
molitanovou stavebnicí a interaktivními hračkami pro nejmenší.
Máme velikou radost, že do sportcentra v Hoštce jezdí návštěvníci
z poměrně širokého okolí a dokonce sem jezdí na výlet také mateřské
školky z Mělníka. Mnoho návštěvníků, sportovců, ale i rodičů s dětmi
se k nám rádo vrací.

Máme již bohaté zkušenosti s přípravou dětských oslav, večírků,
svatebních hostin a zábav. Rádi je pro vás připravujeme podle vašich
představ. Během letošní sezóny jsme mimo jiné připravili 28 dětských
oslav a spolupracovali na 2 překrásných dětských dnech, 4 tenisových
turnajích, 1 nohejbalovém a 2 turnajích v pétanque.

V sobotu 15. 12. od 18 hodin se bude konat tradiční bowlingový
turnaj města Hoštky a již nyní se můžete těšit na velkou silvestrovskou
oslavu. Účast na obou akcích si můžete rezervovat u nás ve sportcentru
a bowling také na městském úřadu. Zimní provozní doba: 15 - 22 hod.
(Pá a So do 24 hod.) a po domluvě můžeme otevřít i dříve.
Děkujeme všem milým návštěvníkům za využívání našich služeb.
Všechny akce sportovní, kulturní, dětské i rodinné jsme si s vámi
moc užili. Nově máme k dispozici také fotoalbum nejrůznějších akcí
a pomůžeme vám vybrat, jak by měla být vaše sportovní akce nebo
oslava nachystána a využívané prostory připraveny.
Více informací na sportcentrum.hostka.cz a na FB Sportcentrum
Hoštka.

Katka a Vlastík, Sportcentrum Hoštka

NOV Ý ŠKOLNÍ ROK V ZŠ A MŠ
HOŠTKA
Vážení rodiče, žáci, zaměstnanci školy, spoluobčané a partneři školy,
v pondělí 3. září přivítala ZŠ a MŠ Hoštka 32 prvňáčků do dvou
prvních tříd, 191 žáků základní školy a 67 dětí mateřinky. Slavnostní
zahájení proběhlo za tradiční účasti starosty města Hoštky pana
Milana Konfršta a předsedy školské rady pana Milana Chvaliny,
který předal prvňáčkům sponzorský dar firmy Chvalis. Žáci devátých
tříd doprovodili nové školáky do tříd, kde byli prvňáčci obdarováni
starostou města a ředitelem školy pamětním listem, dětskou publikací
a poukázkou v hodnotě 1000 Kč na nákup učebních pomůcek.
Žáci využívají v tomto školním roce nově zrekonstruované prostory –
učebny chemie, fyziky a počítačů. Dokončuje se rekonstrukce dílny
pro technické vzdělávání a nově bude uvedena do provozu jazyková
laboratoř. Škola je zapojena do 7 dotačních titulů v celkové finanční
výši 6,8 milionu korun.
Pedagogové školy zabezpečují již tradičně činnost mnoha zájmových

kroužků, které jsou pro zájemce z řad žáků bezplatné. Pro tento školní
rok nabízíme tyto kroužky: Keramika, Matematika hrou, Kondiční
cvičení, Míčové hry, Angličtina pro 2.st., Čtenářský klub, Hrajeme si
s němčinou, Flétnička pro začátečníky, Ruční práce.
Během školního roku proběhnou následující akce: Zájezd pro
vyhodnocené žáky, Vánoční jarmark, Lyžařský výcvik, Školní ples,
Bruslení, Den otevřených dveří, Velikonoční dílnička, Plavecké
závody, Ozdravný pobyt s výukou plavání a projekty školního
vzdělávacího programu.

Mgr. Radovan Rieger

ZŠ A MŠ HOŠTKA - EXKURZE
V RÁMCI PAMĚŤOV ÝCH
INSTITUCÍ
Základní škola se i ve školním roce 2018/2019 zapojila do pokusného
ověřování MŠMT s názvem „Vzdělávací programy paměťových
institucí do škol“ a díky tomu obdržela dotaci ve výši 122 500 Kč na
návštěvy vybraných významných památek naší vlasti. Žákům se při
návštěvě muzeí a památníků prostřednictvím zážitkové pedagogiky
a oživené historie přiblíží nejrůznější historická období a témata.

A tak mohli třeťáci společně se čtvrťáky vyrazit do Náprstkova muzea
v Praze a poznat tak, jak žili indiáni v Severní Americe. Obě páté
třídy vyrazily dokonce několikrát. Navštívili Národní muzeum, kde
absolvovali program Keltové a jejich svět, dále navštívili Náprstkovo
muzeum a mohli se tak dozvědět více o Severní a Jižní Americe.
Naposledy navštívili Muzeum Bedřich Smetany a také Karlův most.
Nejvíce si užili naši šesťáci, kteří vyrazili na dvoudenní výjezd na
Moravu. Seznámili se s historií zámku Jaroměřice nad Rokytnou,
přespali v hotelu a druhý den pak objevovali zajímavosti v Památníku
Leoše Janáčka. Z dotace lze hradit vstupné, ubytování, stravu
i dopravu, tudíž se takovýchto akcí mohou zúčastnit opravdu všichni
žáci z dané třídy.
Doufejme, že právě neotřelé výukové metody edukačních programů se
budou u žáků i učitelů těšit stále větší oblibě. My už jsme zvědaví, kam
vyrazí naši žáci příští pololetí.

Mgr. Martina Ratajová

KALENDÁŘ AKCÍ
2.-4.12.

- zimní burza ČSŽ – sál Radnice

8.12.

- Mikulášská nadílka ČSŽ – sál Radnice

3.12.

12.12.
15.12.
27.12.

1.1.2019
1.1.2019

- rozsvícení vánočního stromu - náměstí
- společenské odpoledne – sál Radnice
- bowlingový turnaj – sportcentrum

- zasedání zastupitelstva – MěÚ Hoštka
- výstup na Sovici

- Novoroční ohňostroj

Vydává město Hoštka, MěÚ Hoštka, nám. Svobody 2, 411 72 Hoštka, tel.: 416 814 114, 724 277 774, email: hostka@hostka.cz
č. ev. MK ČR E 22092 • zdarma občanům města • obsah garantuje vydavatel • sazba a tisk: Wendy spol. s r.o. Mělník • náklad 700 ks

4

