Zpravodaj obcí Hošťka a Žebráky

Červenec - Září 2016
Oprava vedlejší komunikace v obci Hošťka
Oprava bude probíhat od 1.7.2016. Jedná se o silnici, která vede od firmy Ekočas směrem
dolů, kolem bytovek ke křižovatce (Hošťka/Rozcestí, Hošťka/Žebráky). Dílo bude
financováno z dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a Programu rozvoje venkova.
Obec plánuje:
- Obnovu venkovních fasád: autobusových stanic Hošťka Žebráky, prodejny se
smíšeným zbožím, hasičské zbrojnice a budovy obecního úřadu.
- Výměnu střešní krytiny na budově Hošťka čp. 79.
- Dokončení rekonstrukce fotbalového hřiště.
Hošťecké lesy s.r.o.
V případě zájmu o palivové dříví kontaktujte lesního hospodáře Martina Ábela na
telefonu 775 224 785.
Ceny palivového dříví:
a) jehličnaté stromy 42,- Kč/ prm
b) listnaté stromy 66,- Kč/ prm
c) tyče a po těžební zbytky 24,- Kč/ prm
d) palivo od harvesteru a z manipulace 345,- Kč/ prm
Státní pozemkový úřad, pobočka Tachov
V následujících měsících budou probíhat komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území
Žebráky, Nové Domky a na části katastrálního území Jedlina – Pozemkový úřad tímto dává
na vědomí pověření vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti pověřených pracovníků.
V případě zájmu o průběhu pozemkových úprav kontaktujte paní Zdenku Pšenákovou,
telefon: 727 956 755.
ZŠ a MŠ Hošťka
ZŠ a MŠ Hošťka má nové hrací prvky na zahradě školy vyrobené z akátového dřeva hřiště
zafinancovala Obec Hošťka společně se ZŠ a MŠ Hošťka.
Starostka obce děkuje všem, kteří se podíleli při instalaci těchto prvků.
V průběhu prázdnin se budou provádět menší opravy v ZŠ a MŠ Hošťka.

Obecní úřad vyzývá opakovaně majitele záhumenek k jejich údržbě!!!
Pozemky nejsou obhospodařovány a roste zde ve velké míře plevel, který poskytuje
úkryt pro černou zvěř. Majitelům okolních pozemků vznikají nemalé škody. Žádáme
vás k udržování těchto pozemků. V případě, nedodržování této vyhlášky bude s majiteli,
pozemku zahájeno správního řízení.
Revize kotlů
Dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší musí mít všechny druhy kotlů provedenou
revizi o technickém stavu. Kontroly budou 1x za dva roky, přičemž první kontrola musí být
do konce roku 2016. Pro naše obce Hošťka a Žebráky je zajištěna revize firmou Plyntop s.r.o.
Domažlice. Revizi si každý občan hradí sám.
Přesný termín bude upřesněn formou plakátu, proto sledujte obecní vývěsky.
Plánované akce
Srpen: 20. 8. 2016 Rybářské závody v obci Žebráky
Poděkování
Starostka obce děkuje všem sponzorům, kteří přispěli na akci ,,Den dětí“2016 ze dne
25.6.2016.
Narozeniny oslaví
Nový zákon nám neumožňuje zveřejnění jména a věku oslavenců. Proto se od této chvíle
v žádném Zpravodaji konkrétním oslavencům veřejně blahopřát nebude. Děkujeme za
pochopení a oslavencům Blahopřejeme!
Sběr fotografií stále probíhá, chybí nám ještě například tyto fotografie:
Kaplička na Žebrákách, drobné sakrální památky, případně Pořejov a Žebrácký žďár.
V obci Žebráky v době existence Místní správní komise se úřadovna nacházela
pravděpodobně v čp. 105 a neznámo odkdy pak Místní národní výbor sídlil v budově školy
čp. 98. Obchod se smíšeným zbožím v Žebrákách se nacházel v budově č.p. 44. Fotografie
tradičních zvyků, občanů kteří dosídlovali tyto obce.
Státní okresní archiv v Tachově zpracoval podrobný přehled pro Místní národní výbor
Žebráky. K mému překvapení se v čele obce vystřídolo mnoho jmen. Opět bych vás chtěla
požádat o podoby těchto osob: Miloslav Nasikovský, Stanislav Kusdas, František Handrejch,
František Fríd, František Mašek, Alois Břínek, Jiří Rejman, Václav Vaňátko, František
Visinger, Bruno Petrovský, František Belay, Vincenc Behul, Blažej Písařovič.
Fotografie si pouze půjčím, naskenuji na Obecním úřadě do digitální podoby a originály Vám
vrátím !!!
Fotografie můžete nechat na Obecním úřadě, případně mne kontaktujte. Děkuji.
Lucie Valíčková, kronikářka obce (777 642 979).
Chtěli byste zveřejnit nějakou informaci? Je možné použít webové stránky obce
www.hostka-tc.cz, nebo tento Zpravodaj. Požadavek můžete dát na OÚ. Nejpozději však do 15.
dne měsíce září 2016.
Tyto čtvrtletní rozhledy vydává: Obec Hošťka, Lucie Valíčková.

