Kronika
obcí Hošťka a Žebráky
za rok 2008

30. 6. 2009
Obec Hošťka
Zpracovala kronikářka obce Lucie Valíčková

0.0 - Dřívější události, v kronice dosud nezaznamenané: ........................................................................................... 1
1.0 - Obec a její správa ................................................................................................................................................ 4
1.1 - Zastupitelstvo (změny, volby – místní kandidáti) ............................................................................................... 4
1.2 - Místní části – připojování, oddělování a změny v katastru ................................................................................. 5
1.3 - Znak, prapor, udělení předání ............................................................................................................................. 5
1.4 - Hospodaření obce, rozpočet ................................................................................................................................ 6
1.5 - Obecní provozy (skládka, vodárna, hřbitov) ....................................................................................................... 7
2.0 - Obyvatelstvo a jeho pohyb: ................................................................................................................................. 8
2.1 - Významné životní výročí občanů v roce 2008: ................................................................................................... 8
2.2 - Narozeni: ............................................................................................................................................................. 8
2.3 - Zemřeli:............................................................................................................................................................... 9
2.4 - Manželství uzavřena: .......................................................................................................................................... 9
2.5 - Rozvedená manželství: ....................................................................................................................................... 9
2.6 - Do obce se přistěhovali: ...................................................................................................................................... 9
2.7 - Z obce se odstěhovali: ......................................................................................................................................... 9
2.8 - Stěhování v rámci obce: ...................................................................................................................................... 9
2.9 - Stav obyvatelstva k 31.12. 2008 ......................................................................................................................... 9
2.10 - Národnostní poměry: ........................................................................................................................................ 9
3.0 - Hospodářská organizace v naší obci: .................................................................................................................. 9
3.1 - Zemědělství:........................................................................................................................................................ 9
3.2 - Lesní hospodářství ............................................................................................................................................ 10
3.3 - Obchody, živnosti ............................................................................................................................................. 10
3.4 - Pošta .................................................................................................................................................................. 11
3.5 - Doprava: ( místní zastávka, jízdní řády) ........................................................................................................... 11
4.1 - Ordinace lékaře, kam dojíždíme ....................................................................................................................... 12
4.2 - Veterinární ordinace/akce (očkování psů apod.) ............................................................................................... 12
4.3 - Dovoz obědů ..................................................................................................................................................... 12
5.0 - Kulturní události: .............................................................................................................................................. 12
5.1 - Společenské aktivity ......................................................................................................................................... 12
5.2 - Mateřská a Základní škola v Hošťce: ................................................................................................................ 13
5.3 - Oddíl kopané: Tj inter ....................................................................................................................................... 16
6.0 - Společenské organizace, zájmové kroužky: (spolková a politická činnost, náboženský život a jejich činnost)17
6.1 - Místní sdružení hasičů: ..................................................................................................................................... 17
6.2 - Sdružení myslivců............................................................................................................................................. 18
6.3 - Náboženský život: ............................................................................................................................................. 20
7.0 - Přestupky/ černá kroýýnika ............................................................................................................................... 20
8.0 - Počasí: ČHMÚ – ještě nedodali klimatologické údaje...................................................................................... 21
9.0 - Různé: ............................................................................................................................................................... 21
9.1.............................................................................................................................................................................. 21
9.2. - Ohlas života obce v tisku ................................................................................................................................. 21
10.0 - Přílohy............................................................................................................................................................. 22

0.0 - Dřívější události, v kronice dosud nezaznamenané:
0.1
Instalace turistické informační tabule o rozměrech 1x1,3m na pozemkové parcele č. 1931/1
v k.ú. Pořejov, které dne 25.9. 2007 podal, ČTU Táborový klub Káňata, Michelangelova 2,
Praha 10. Doloženo je rovněž souhlasné stanovisko vlastníka pozemku – města Tachov a
souhlasné stanovisko obce Hošťka. Obsah turistické tabule viz níže.

Pořejov
Historie:
Ves Pořejov (německy Purschau) s panským sídlem stávala přibližně 7 km od Tachova a
zhruba 2 km od Žebráků (Petlarn). Byla založena kolem roku 1275 a v témže století připojena
k tachovskému manskému obvodu. Drobní feudálové vlastnili statek jako manství, za což byli
povinni sloužit purkrabímu královského hradu v Tachově. Prvním písemně doloženým manem
je blíže neznámý Dluhovoj (rok 1380). Dlouho na zdejším rytířském sídle vládla rodina
Dolniců, jejichž náhrobky ze 40. a 50. let 16. století jsou uloženy v tachovském muzeu. Roku
1560 získal Pořejov královský rychtář Jan Sebastián Perglar z Perglasu, který roku 1587 nechal
obnovit gotický kostel sv. Bartoloměje a nejspíš nechal přestavět i starou tvrz. O pořejovský
statek přišel jeho synovec při pobělohorských konfiskacích kvůli účasti ve stavovském
povstání. Poté se zde vystřídalo několik majitelů, roku 1687 panství kupuje Jan Zikmund von
Gotzen a připojuje jej k Borskému statku. Roku 1728 jej následuje Adam Filip Losy a připojuje
panství k tachovskému dominiu.
Původně gotický kostel sv. Bartoloměje byl roku 1740 zbarokizován a kolem roku 1971
zbořen. Místo bývalého kostela označují dnes pouze staré kaštany. Podobu pořejovského
rytířského sídla můžeme konstruovat na základě ikonografického materiálu, neboť celá vesnice
včetně zámku, dvora a kostela zanikla v šedesátých letech 20. století. Na plánech Pořejova
datovaných do let 1790 a 1838 je ještě patrný částečně zachovaný vodní příkop staré tvrze.
Zámek vázaný na blízký poplužní dvůr byl založen na půdorysu písmene „L“. Jedna z mladších
podob pořejovského sídla je zachována na rytině vsi z roku 1725, na níž jsou patrné čtyři
budovy seskupené kolem nádvoří, přičemž jižním křídlem prochází vstupní brána.
Poslední kapitoly dějin jsou pro obec neradostné. Ke konci 2. světové války obsadili
postupující Američané okolí Pořejova, kde se ve vsi i okolních lesích ukrývaly nevelké skupiny
SS. Při dělostřeleckém ostřelování vesnice 26. dubna 1945 vyhořelo 32 domů, Pořejov pak
5. května kapituloval. Při obsazování vesnice byl zastřelen americký major, jemuž byl u
Pořejova postaven malý pomníček, při budování dvou strážních domků byl údajně
československými vojáky zabetonován do základů jednoho z nich.
Po odchodu původních obyvatel po roce 1945 vesnice velice chátrala. V roce 1956 ze 141
domů a téměř 600 obyvatel zbývalo jen 7 zachovalých usedlostí, které měli střechy, a to včetně
kostela a fary. I ty pak vzaly za své a zbytky Pořejova se na konec ocitly pod obrovskou
skládkou, kam byl léta svážen odpad ze širokého okolí.
Poutní kostel sv. Anny
Nad Pořejovem ve výšce 712 m. nad mořem stojí kostel sv. Anny. I z něj je již dnes bohužel
ruina. První dostupná zmínka o kapli, jež na místě kostela stála, je z roku 1658. Již o dva roky
později dochází na popud majitelky Veroniky Kateřiny Alsterové k jejímu rozšíření na barokní
kostelík, další rozšíření kostel čeká v roce 1673. Roku 1786 je kostel odsvěcen, ale již na
počátku 19. století je opět obnoven a slouží věřícím z okolních obcí až do konce 2. světové
války, poté však s odchodem původních obyvatel kostel definitivně ztrácí svoji funkci a
nezadržitelně spěje ke zkáze. V kostelní věžičce měla dokonce určitý čas strážní stanoviště
pohraniční stráž.
Nejvýznamnější část mobiliáře – sochy Krista a 12 apoštolů od sochaře J. Rumplera – jsou
umístěny v tachovském muzeu.
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Na zdi přilehlého hřbitova v roce 1933 zasazeno 14 vzácných bronzových plastik křížové
cesty, které si získaly velké uznání i na výstavě ve Vídni. Vytvořil je tachovský sochař Josef
Dobner a každá z nich měla 40 x 40 cm. Dnes po nich zbyly už jen dva prázdné kamenné rámy.
Z Pořejova pochází Johanna Kaes, manželka německého automobilového konstruktéra a
podnikatele Ferdinanda Porsche, jejíž příbuzní nechali v roce 1856 pod osamocenou starou
lípou postavit boží muka.
Pořejovští Židé
Židovská obec byla v Pořejově ustanovena pravděpodobně ve 2. pol. 18. století a modlitebnu
si zřídila v jednom z obytných domů. Židovské domy byly rozptýlené mezi katolickými domy
v různých částech návsi i v prostoru bývalého vrchnostenského hospodářského dvora, jenž byl
roku 1728 rozparcelován, rozprodán a přestavěn na obytné budovy.
První židovské rodiny jsou v Pořejově uváděny v polovině 17. století. V roce 1860 zde
pobývalo 95 osob. V následujících letech vlivem přesidlování do měst počet židovských
obyvatel klesal.Zdejší židovské rodiny se živily z počátku zejména obchodováním s drobným
zbožím, a to často podomním prodejem tzv. hauzírováním. Z řemesel bylo zastoupeno zejména
koželužství a sním spojená výroba potaše. Později jsou uváděna i povolání jako lékař, učitel.
V roce 1765 byla zdejší židovskou obcí vybudována z části pořejovského zámku synygoga.
Bohoslužby vedl tzv. kantor, který často vyučoval také náboženství. Roku 1822 je doložen obcí
placený učitel, takže zřejmě existovala i konfesijní škola.
Na konci 19. století se kvůli klesajícímu počtu židovských osadníků spojila místní náboženská
obec s židovskou obcí z východně položeného Nového Sedliště. Poslední židovská rodina J.
Lowyho se odstěhovala v roce 1937 do Tachova.
Synagoga
Roku 1765 byla na místě dosavadní modlitebny zřízena synagoga, a to přestavbou rohové části
původního zámku. Jednalo se o masivní patrovou stavbu s kamennými zdmi silnými 80 cm. Do
vlastní modlitebny se vstupovalo malou předsíní v dřevěném přístavku širokou 2 metry,kde byl
zpravidla umístěn tzv.kijor – rituální umyvydlo rukou. Modlitebna nebyla velká, měla rozměry
9,5 x 6,5 metru a byla zaklenuta neckvou klenbou a prosvícena 7 vysokými okny. Uprostřed
stála osmiboká , nejspíš kamenná, bima (řečniště), z níž bylo o šábesu čteno z tory, okolo stály
lavice pro posluchače mužského pohlaví. Pro ženy byla určena samostatná vestavěná ženská
galerie ze dřeva o šířce 1,7 m se samostatným vchodem z venku.
Toto uspořádání je typické pro starší typy synagog, po polovině 19. století již byly lavice
uspořádany podobně jako v křesťanských kostelech. Na levé straně modlitebny je znatelný cca
1 metrový výklenek ve zdi, což je aron hakodeš (oltář, schránka na tóru). Zeď s touto schránkou
byla orientovaná na východ. Pořejovská synagoga zřejmě byla určena i k bydlení,
pravděpodobně zde byl i byt rabína a jeho kancelář – rabinát. Byla zde i světnice pro školní
vyučování. V přízemí mohla být rituální lázeň – mikve,popř. i pekárna macesů (posvátný chléb
pro svátek pesach).
Roku 1904 synagogu poškodil požár, mobiliář zůstal nepoškozen až do 1. sv. války. V roce
1919 židovská obec budovu prodala do soukromého vlastnictví za symbolickou částku 700 kč.
V roce 1945 byla synagoga silně poničena při střetu postupující americké armády a jednotek SS
a po válce zbořena. Následně tato místa společně s polovinou obce zakryly tuny odpadků.
Židovský hřbitov v Pořejově je dnes jedinou památkou připomínající židovské osídlení této
obce. Židovský hřbitov se rozkládá západně od cesty z Pořejova do Žebráků. Rozměry hřbitova
jsou cca 40x20 metrů,prostor je dodnes obehnán nízkou rozpadající se zídkou.
Založen byl v polovině 18. století. Nejstarší čitelný náhrobek je datován rokem 1755. Dle
matričních záznamů zde bylo pohřbeno 300 zemřelých. Pohřbíváni zde byli obyvatelé nejen
z Pořejova a okolí, ale i z jiných židovských obcí např. Lesné nebo Částkova, jednalo se zřejmě
o příbuzné zdejších židovských rodin. V nedávné době byl hřbitov vyčištěn a byly vztyčeny
povalené náhrobky, kterých je možno napočítat cca 40.
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Pořejov včera a dnes
Statistické údaje obce:
K roku 1900
Počet domů: 135
Počet obyvatel: 735
• z toho německé nár.: 718
• z toho Židé: 17
K roku 1. 12. 1930
Počet domů: 135
Počet obyvatel: 589
• z toho německé nár.: 580
• z toho československé nár.: 6
• ostatní nár.: 3
Vyznání
římskokatolické.: 582
evangelické: 1
judaistické: 6
Katastrální území obce: 1183 ha
K 17. 5. 1939
Počet domů: 168
Počet obyvatel: 532
Členění dle věkového složení obyvatel:
• 0-6 let:63 obyvatel
• 6-14let:83 obyvatel
• 14-18 let:20 obyvatel
• 18-65 let:306 obyvatel
• nad 65 let:60 obyvatel
Vyznání římskokatolické: 532 obyvatel
K roku 1949
Počet obyvatel: 36
Katastrální území obce 1183 ha
Zaniklou ves Pořejov dnes připomíná pouze kostel sv. Anny na kopci nad silnicí a hromady
sutin ukryté pod vrstvami hlíny a plevele. Jediným zachovalým obydlím z pořejovského
katastru je budova bývalého polesí, nazývaná „U Mikoty“.
Pro kdysi významnou obec je dnes alespoň chabým zadostiučiněním to, že skládka, kterou
byla značná část jejího území dlouhá léta zavalena, je již zrekultivována. Zbývá nám okolní
neporušená a krásná příroda a krušné dějiny obce přinášející mnoho námětů k zamyšlení.
Zhotovitel projektu:
Tábornický klub Káňata, mail.vysehrad.org/-kanata.
Sponzor projektu:
Knihkupectví kavárna Řehoře Samsy www.samsa.psomart.cz
(foto - album str. 93-99)
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1.0 - Obec a její správa
1.1 - Zastupitelstvo (změny, volby – místní kandidáti)
starostka
Hana Sojková
místostarosta
Luboš Řeřicha

zastupitelstvo
Bohumil Pokorný
Václav Kochta
Antonín Mucha
Ing. Jiří Draxal
Josef Chovanec
Dne 27.8. 2008 zastupitelstvem obce bylo odsouhlaseno odvolání Ing. Jiřího Draxala z funkce
místostarosty, s tím že nadále bude vykonávat zastupitele obce. Zastupitelé ustanovili do funkce
místostarostu stávajícího zastupitele pana Luboše Řeřichu.
Dne 17. a 18.10.2008 se uskutečnily volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR
(1. kolo)
Okrsková volební komise (okrsek 1 Hošťka)
Předseda: Květa Sojková
Místopředseda: Věra Hotová
Zapisovatelka: Jolana Petrášová
Členky: Anna Strapková a Lucie Valíčková
(foto - album str. 166).
Okrsková volební komise (okrsek 2 Žebráky)
Předseda: Josef Chovanec
Místostarosta: Josef Širůček
Zapisovatelka: Růžena Vaňátková
Členové: Martin Držka a Jaroslava Martincová
Voleb se celkem v obci Hošťka zúčastnilo 75 voličů z 232. V obci Žebráky 33 voličů ze 75.
Dne 24. a 25.10.2008 se uskutečnily volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR
(2. kolo)
Okrsková volební komise (okrsek 1 Hošťka)
Předseda: Květa Sojková
Místopředseda: Věra Hotová
Zapisovatelka: Jolana Petrášová
Členky: Anna Strapková a Lucie Valíčková
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Okrsková volební komise (okrsek 2 Žebráky)
Předseda: Josef Chovanec
Místostarosta: Josef Širůček
Zapisovatelka: Růžena Vaňátková
Členové: Martin Držka a Jaroslava Martincová
Voleb se celkem zúčastnilo 40 voličů z 232 v obci Hošťka. V obci Žebráky 29 voličů ze 75.
1.2 - Místní části – připojování, oddělování a změny v katastru
Obec Hošťka prodala:
1. Zahrada p.č. 31/1 o výměře 420 m2 manželům Kleinovým.
2. Zahrada p.č. 1871/2 o výměře 241 m2 manželům Eidelpesovým.
3. Ostatní plochy p.č. 2944/5 o výměře 139 m2 manželům Kaliánkovým.
4. Ostatní plochy p.č. 2944/6 o výměře 36 m2 P. Kaliánkovi.
5. Ostatní plochy p.č. 4314/1 o výměře 301 m2 manželům Kelnerovým.
6. Ostatní plochy p.č. 994/1 o výměře 141 m2 manželům Rajtíkovým.
7. Ostatní plochy p.č. 4314/24 o výměře 64 m2 - Uhlíř Ondřej a Anna Turoňová.
8. Ostatní plochy p.č. 923/2 o výměře 131 m2 – Kleisnerová M.
9. Orná půda p.č. 925/2 o výměře 1337 m2 – Kleisnerová M.
10. Travní plocha p.č. 994/40 o výměře 230 m2 – Kleisnerová M.
11. Travní plocha p.č. 994/16 o výměře 251 m2 – Zivčák.
12. Stavební pozemek garáže p.č. 247 o výměře 45 m2 a budovu na tomto pozemku –
Hošťěcké lesy, s.r.o.
13. Zahrada p.č. 120/1 o výměře 575 m2 – Daniel Robert a Anna Dolejšová.
14. Zahrada p.č. 120/2 o výměře 60 m2 - Daniel Robert a Anna Dolejšová.
15. Zahrada p.č. 120/3 o výměře 114 m2 - Daniel Robert a Anna Dolejšová.
16. Stavební p.č. 106/1 o výměře 690 m2 - Daniel Robert a Anna Dolejšová.
17. Ostatní plochy p.č. 994/73 o výměře 93 m2 – Jarmila Mačlová.
18. Zahrada p.č. 4340 o výměře 113 m2 – Bohumil a Drahoslava Pokorných.
19. Ostatní plocha p.č. 4314/45 o výměře 163 m2 – Hana Sojková.
Obec Hošťka koupila:
1. Zahrada p.č. 98/3 o výměře 50 m2 – Zdeněk Kolomazník.
2. Zahrada p.č. 59/3 o výměře 4 m2 – Karel Gubánik.
3. Ostatní plocha p.č. 4357 o výměře 14 m2 – Jiří Kopecký.
4. Ostatní plocha p.č. 78/3 o výměře 9 m2 – Jiří Kopecký.
5. Zahrada p.č. 73/3 o výměře 3 m2 – Zítová Anna a Markéta Sojková.
6. Zahrada p.č. 97/4 o výměře 8 m2 – Le Van Xuat.
7. Ostatní plocha p.č. 4356 o výměře 7 m2 – Anna Eidelpesová.
Darovací smlouvou byl převeden židovský hřbitov a urnový háj o výměře 881 m2 – ostatní
plocha k.ú. Pořejov.
Na obec Hošťka byly převedeny pozemky PF ČR ostatní plocha p.č. 2455 o výměře 162 m2
v k.ú. Žebráky.
Další bezúplatný převod privatizovaných pozemků PF ČR ostatní plochy p.č. 2080/3 o výměře
351 m2 a travní plochy p.č. 2089/2 o výměře 4932 m2 a p.č. 2093/3 o výměře 4053 m2, k tomu
2 vodní zdroje bez výměry pouze cena celkem 10 000,- Kč.
1.3 - Znak, prapor, udělení předání
žádné změny
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1.4 - Hospodaření obce, rozpočet
Hospodaření obce 2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Daň z př. FO - ze záv.činn./1111/
Daň z př. FO - ze sam. Výděl. činn. /1112/
Daň z př. PO /1121/
Daň z příjm. Práv. os. Za obec
Daň z přidané hodnoty /1211/
Poplatky za zneč. Ovzduší /1332/
Komunální odpad /1337/
Poplatky ze psů /1341/
Výtěžek provoz. VHP/1351/
Správní poplatky /1361/
Daň z nemovitostí /1511/
Dotace /4111/ volby 2008
Splátky půjček FRB a SF /2460/
Dotace /4112/
Převod ze ZBÚ na SF vlast. Prostř. /4134/
Dotace na vodovod Hošťka a Žebráky /4216/
Dotace od KÚ PK na incest.akce
Příjmy z pron. Les. Pozemků /1031/
Příjmy - pohledávky prodej dříví /2111/
Bytov. Hospod. nájmy a služby /3612/
Nebytové hosp. /3613/
Pohřebnictví /3632/
Příjmy z pronájmů a prodeje pozemků /3639/
a ostatních nemovitostí (pohledávka KD)
Příjmy za tříděný odpad /3723/
Činnost místní správy /6171/
Příjmy úroků /6310/
Ostatní nedaňové příjmy /6409/
celkem skutečné příjmy k 31.12.2008

Příjmy
978 515,18 Kč
193 707,17 Kč
1 461 198,94 Kč
444 000,00 Kč
2 048 808,37 Kč
8 000,00 Kč
128 153,50 Kč
5 490,00 Kč
4 647,00 Kč
8 850,00 Kč
352 515,29 Kč
60 000,00 Kč
16 500,00 Kč
39 060,00 Kč
20 000,00 Kč
1 080 000,00 Kč
100 000,00 Kč
900 000,00 Kč
700,00 Kč
66 556,00 Kč
79 090,00 Kč
810,00 Kč
880 701,39 Kč
41 839,50 Kč
416 190,30 Kč
681 394,53 Kč
1 335,50 Kč
10 018 062,67 Kč

Hospodaření obce 2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ost. Záležitosti pozemních komunikací /2219/
Dopravní územní obslužnost /2221/
Pitná voda, vodovod a služby /2310/
Čištění odp. vod nakládání s kaly /2321/
Neinv.nákl. Na žáky a přísp. PO Zš a Mš /3113/
Výstava - kultura Brno /3317/
Záležitost kultury (jubilea, akce pro děti a pohoštění)
Neinv. Přisp. Církvi na opravu kostela
Tělovýchovná činnost /3419/
Lékařs. Služby první pomoci /3513/
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Výdaje
45 517,50 Kč
17 560,00 Kč
3 002 927,97 Kč
208 250,00 Kč
636 204,00 Kč
1 443,00 Kč
52 415,50 Kč
30 000,00 Kč
25 000,00 Kč
16 206,00 Kč

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Bytové hospodářství /3612/
Nebytové hospodářství /3613/
Veřejné osvětlení /3631/
Platby daní a popl. /3639/
Svoz a likvidace nebezp. Odpadu /3721/
Svoz komunál. Odpadu a velkoobj. /3722/
Svoz a likvidace separ. Odpadu /3723/
Ochrana včelího plodu /3741/
Přísp. na ostat. soc. služby /4319/
Sociál.pomoc občanům v hmot. Nouzi /4341/
Neinv. Přísp. Na CZP Tachov
Požární ochrana - SDH /5512/
Zastupitelstvo obce/6112/
Volby do zastupitelstva KÚ /6115/
Činnost místní správy /6171/
Služby peněžních ústavů /6310/
Pojištění /6320/
Platby daně a popl. /6399/

300,00 Kč
15 746,00 Kč
107 534,50 Kč
14 801,00 Kč
19 875,93 Kč
316 792,07 Kč
76 052,50 Kč
2 000,00 Kč
10 240,00 Kč
4 500,00 Kč
1 000,00 Kč
170 061,00 Kč
610 966,00 Kč
42 368,00 Kč
2 149 139,46 Kč
135 353,18 Kč
57 717,00 Kč
444 000,00 Kč

celkem skutečné výdaje k 31.12.2008

8 213 970,61 Kč

Obec Hošťka
Rozvaha – územního plánu samosprávného celku k 31.12.2008
Aktiva = Pasiva
71 135 477,40 = 71 135 477,40
zůstatek ZBÚ obce k 31.12.2008 = 4 012 000,68 Kč
Zůstatek nesplaceného úvěru k 31.12.2008, kterým obec dofinancovala vodovod Hošťka a
Žebráky je 3 925 000,00 Kč.
Celkem obdržela obec Hošťka v roce 2008 dotaci na výstavbu vodovod Hošťka ve výši
1 080 000,- Kč – poskytovatel Ministerstvo zemědělství ČR. Další dotaci obdržela obec na
rekonstrukci hasičské zbrojnice ve výši 100 000,- Kč – poskytovatel KÚ PK – odbor
regionálního rozvoje. Dotace na volby 2008 – zastupitelstev krajů a Senátu parlamentu ČR ve
výši 60 000,- Kč, která byla vyúčtována ve finančním vypořádání za rok 2008. Vratka ve výši
17 632,- Kč byla odeslána na účet KÚ PK v únoru 2009.
1.5 - Obecní provozy (skládka, vodárna, hřbitov)
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, a
odstraňování komunálního odpadu dle závazné vyhlášky obce. Byl stanoven 450,- Kč na osobu.
Poplatek za prvního psa činil v roce 2008 80,- Kč a za druhého a každého dalšího 150,-Kč, pro
držitele starobního a vdovského důchodu 50,- Kč. V obytných domech s bytovými jednotkami
za prvního psa 200,- Kč za druhého a každého dalšího psa 400,- Kč.
Poplatky dle obecně závazné vyhlášky obce Hošťka č. 1/2004 o místních poplatcích.
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2.0 - Obyvatelstvo a jeho pohyb:
2.1 - Významné životní výročí občanů v roce 2008:
(nad 70 let)
Leden
Hečko Josef 77 let - Hošťka
Zivčáková Marie 75 let - Hošťka
Únor
Gažák Štefan 84 let - Hošťka
Szegecs Andrey 74 let - Žebráky
Gubani Petr 72 let – Hošťka
Duben
Sojka Jiří 84 let - Hošťka
Belayová Anna 84 let - Žebráky
Kaliánko František 83 let- Hošťka
Vetráková Veronika 71 let - Hošťka
Pitráková Krista 71 let - Žebráky
Květen
Hečková Julie 72 let - Hošťka
Červen
Kadlec Václav 78 let - Žebráky
Hečko Imrich 75 let - Hošťka
Červenec
Drška Josef 70 let - Žebráky
Kaliánková Marie 83 let - Hošťka
Sojková Anna 83 let - Hošťka
Pitrák Miroslav 75 let - Žebráky
Valíčková Anna 81 let - Hošťka
Srpen
Sojková Markéta 84 let – Hošťka
Září
Dulovcová Marie 70 let – Hošťka
Říjen
Hečko Karel 71 let – Hošťka
Sojková Agnesa 76 let – Hošťka
Luncarová Jiřina 78 let – Žebráky
Draxal Jiří 78 let - Hošťka
Listopad
Gubániová Marie 74 let – Hošťka
Píšková Marie 79 let – Hošťka
Horáková Markéta 73 let – Hošťka
Širůček Josef 71 let – Žebráky
Danielová Anna 72 let - Hošťka
Prosinec
Danielová Anna 85 let – Hošťka
2.2 - Narozeni:
Tran Dang Viet Hoang - Hošťka
Zivčák Jan – Hošťka
Hečko Daniel – Hošťka
Klein Martin - Žebráky
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Peňák Josef – Hošťka
Pyszko Petr - Hošťka
2.3 - Zemřeli:
Strapek Pavel 17.4.2008 - Hošťka
Sojka Jiří 12.6.2008 - Hošťka
Hečko Imrich 6.7.2008 – Hošťka
2.4 - Manželství uzavřena:
Josef Peňák a Věra Neomaniová 9.9.2008 – Hošťka.
Roman Veheš a Vendula Monzarová 15.11.2008 – Žebráky.
Jiří Draxal a Kondíková Anna 20.12.2008 – Hošťka.
2.5 - Rozvedená manželství:
žádná rozvedená manželství
2.6 - Do obce se přistěhovali:
Ondič Aladar, Isidor, Robert, Ondičová Marie a Soňa č.p. 244 Hošťka ze Svojšína, Zavalaná
Veronika č.p. 31 Hošťka z Velkých Dvorců, Dolejšová Anna č.p. 245 Hošťka z Dublovic u
Příbrami, Růžena Rácová č.p. 265 Hošťka z Kladna, Fišer Miroslav č.p. 255 Hošťka z Milířů,
Havrdová Jiřina E4 Hošťka z Kočova, Motlová Sabina E4 Hošťka z Kočova, Pitrák Miroslav
č.p. 19 Žebráky z Münchenu, Janktová Eva č.p. 244 Hošťka z Tisové, Liznová Tereza Hošťka
č.p. 245 z Blanska
2.7 - Z obce se odstěhovali:
Bartošová Markéta č.p. 264 Hošťka, Luncarová Kristýna a Simona č.p. 75 Žebráky, Gubáni
Petr č.p. 23 Hošťka, Ferencz Radovan č.p. 120 Žebráky.
2.8 - Stěhování v rámci obce:
Bergman Josef z č.p. 24 na č.p. 75 Hošťka, Červenka Karel starší, Věra, Pavlína, Karel mladší
z č.p. 264 na č.p. 216 Hošťka, Zavalová Veronika z č.p. 31 na č.p. 247, Kováč Zdeněk z č.p. 31
na č.p. 247.
2.9 - Stav obyvatelstva k 31.12. 2008
Hošťka
mužů: 164
žen: 148
celkem: 312
Žebráky
mužů: 52
žen: 33
Celkem: 85
2.10 - Národnostní poměry:
V obci žilo 95 vietnamských obyvatel, 3 holanďané, 9 slováků a 1 francouz.
Celkem cizinců s dlouhodobým pobytem 108
3.0 - Hospodářská organizace v naší obci:
3.1 - Zemědělství:
V obci Hoštka působí firma EKOČAS spol. s.r.o. Částkov 1. Zabývá se pěstováním skotu bez
tržní produkce, mastný typ - charole a jejich kříženci.
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V letošním roce byly pěstovány tyto plodiny: tritikálie 72 ha, trvalé travní porosty 2500 ha seno, senáže.
V obci Žebráky působí firma Blonde Breeding s.r.o. Žebráky. Zabývá se agroturistikou,
chovají zde skot plemena Blonde d‘ Aquitaine. Obhospodařují zhruba 1000 ha.
3.2 - Lesní hospodářství
Zásady prodeje dřeva z obecních lesů
Zastupitelstvo obce Hošťka, jako jediný společník společnosti s ručením omezeným na svém
veřejném zasedání dne 29. 8. 2007 schválilo tyto zásady prodeje dřeva od společnosti Hoštěcké
lesy, s.r.o.
1. Pro občany trvale bydlící v obci, vlastníky nemovitostí v obci a zaměstnance obce
a) pro občany s trvalým pobytem á nemovitost 30 prm palivového dříví/rok/
b) pro vlastníky nemovitostí/ chalupáři/ v obci á 10 prm palivového dříví /rok/
2. Občané mohou žádat Zastupitelstvo obce o slevu:
a) na stavbu nebo rekonstrukci rodinného domu a ostatní stavby na základě platného stavebního
povolení a to pouze jedenkrát za celou dobu trvání stavebního povolení ve výši 50%
z průměrné ceny dřeva a to do maximální výše 35 m3.
b) na opravu popřípadě stavbu příslušenství (bez stavebního povolení) vždy na jednu opravu
nebo stavbu ve výši 50% z průměrné ceny dřeva a to do maximální výše 5m3.
3. Palivové dříví (samovýroba) pro občany, vlastníky nemovitostí v obci a zaměstnance
obce.
a) cena palivového dříví – jehličnaté 30,- Kč +DPH
b) cena palivového dříví – listnaté 50,- Kč + DPH
c) tyče a potěžební zbytky – 10,- Kč + DPH
d) Maximální délka palivového dříví při odvozu z lesa nesmí přesáhnout 2m délky. Vyjímkou
jsou tyče.
4. Kácení stromů s pilou v lese je z bezpečnostních důvodů povolená pouze držitelům platného
oprávnění na tyto činnosti. Při porušení tohoto bodu se společnost Hošťěcké lesy, s.r.o.
distancuje od veškerých rizik a následků vzniklých tímto porušením.
5. Veškeré podrobnosti uvedené v bodu 2 si zájemce dohodne s vědomím ZO a jednatelem
společnosti (OLH). Palivové dříví uvedené v odstavci 3 si zájemce dohodne s jednatelem
společnosti (OLH).
Hoštěcké lesy, s.r.o. jednatel Martin Ábel
3.3 - Obchody, živnosti
Obchod se smíšeným zbožím:
V pronájmu měla obchod se smíšeným zbožím S.D. JEDNOTA Tachov č.p.260. Prodejna je
majetkem obce Hošťka.
Vedoucí provozovny byla Helena Martincová, zástupce vedoucí Jana Zemanová.
Od března 2008 je novou zástupkyní Marcela Dršťková.
Pracovní doba
Po-Pá od 7:00-12:00 13:00-16:30
So
od 7:00-10:00
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Podnikání v naší obci
Hospůdka u Hanky v č.p.79
Budova je majetkem obce. Provozovatelkou je Anna Tunderová
Pracovní doba: pondělí sanitární den
úterý, středa, čtvrtek od 16.00 do 22.00 hod
pátek, sobota
od 17.00 do 1.00 hod
Neděle od 16.00 do 22.00 hod
Truhlářství v č.p.56
Provozuje Josef Valíček – soukromý podnikatel
Pracovní doba
Pondělí - Pátek od 8.00 – 17.00
Elektroinstalace v č.p. 115
Provozuje Karel Sojka – soukromý podnikatel
Elektroinstalace – NONSTOP
(elektroinstalace, hromosvody, elektrické spoje)
Tel. 603/372530
Každoročně instaluje venkovní vánoční výzdobu obce Hošťka a Žebráky, a to první týden v
měsíci prosinci.
Současně zde můžete koupit domácí med přímo od výrobce.
Prodej Propan butanu
Provozuje Štefan Čajan č.p. 23
Provozní doba: flexibilní
Malířské a zednické práce v č.p.118
Provozuje Jaroslav Kelner – soukromý podnikatel
Tel. 724/822976
e-mail jaroslav.kelner@seznam.cz
Fotografické služby a webdesigner v č.p. 56
Provozovatel Lucie Valíčková – soukromý podnikatel
Tel. 777/642979
www.luciewali.wz.cz
3.4 - Pošta
Rozvadov
Po – Pá 8:00 – 12:00 14:00 – 16:00
Telefon: 374/795177
Přimda
Po – Pá 8:00 – 10:00
13:00 – 16:00, ve středu do 17h
Telefon 374/796426
3.5 - Doprava: ( místní zastávka, jízdní řády)
Od 15.6. 2008 došlo ke změně jízdního řádu směr Tachov – Hošťka - Rozvadov a rovněž
Bor – Hošťka - Rozvadov.
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4.0 - Zdravotnictví a sociální péče
4.1 - Ordinace lékaře, kam dojíždíme
Mudr. Moročkovská – Přimda
Tel.: 374/796 270, 603/866 066
Ordinační hodiny
Po

7:30 – 13:00

Út

7:30 - 9:30

St

7:30 - 13:00

Čt

12:30 - 15:30

Pá

7:30 - 12:00

4.2 - Veterinární ordinace/akce (očkování psů apod.)
Očkování u nás v obci bylo 16.6.2008 v 18:30 h u místního obchodu. Očkování psů vakcínou
proti vzteklině prováděl pan Mvdr. Bohumil Janouškovec.
4.3 - Dovoz obědů
Do vsi je zajištěn dovoz obědů z Tachova, od pondělí do pátku. Občané mají na výběr ze dvou
jídel, platí cca 1000,- Kč měsíčně, 50,-/ na den. Dovoz obstarává pan Řasa Jaroslav.
5.0 - Kulturní události:
5.1 - Společenské aktivity
Myslivecká zábava:
Dne 19.1 2008 pořádalo myslivecké sdružení Tetřívek Rozvadov zábavu v místním
společenském sále, zajištěna byla bohatá tombola.
Maškarní karneval
Obec ve spolupráci s SDH, ZŠ a MŠ připravila pro děti v místním sále maškarní karneval,
který se konal 16.2.2008.
(foto-album str. 55 – 62).
MDŽ
7.3.2008, uspořádala obec ve spolupráci ze ZŠ a MŠ – v místním sále. Obec poskytla
sponzorský dar obec ve výši 5000,- Kč na občerstvení.
(foto-album str. 63 – 67)
8.3.2008 - v hospůdce u Hanky
Májka
30.4.2008 uspořádala obec ve spolupráci s SDH Hošťka oslavu 1. Máje.
(foto-album str. 103 – 104)
Kácení Máje
31.5.2008 káceli tradičně Májku hasiči.
(foto-album str. 116 – 120)
Den dětí
Obecní úřad ve spolupráci s Janou Indrákovou, ZŠ a MŠ, uspořádali dne 9.6. 2008 od 10h
pestrý, soutěžní a hravý program pro děti. Občerstvení pro děti bylo zdarma, připraveno bylo i
mnoho dětských cen za jejich výkony.
(foto-album str. 122 – 127)
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Rybářské závody
Všichni příznivci rybářského sportu si přišli zachytat ryby 14. června 2008 do obce Žebráky.
Zápisné bylo od 5:30h, startovné bylo 150,-. Zajištěno bylo občerstvení a ceny pro vítěze.
Vítání občánků
Dne 27.9.2008 obec Hošťka přivítala 7 dětí do života, 5 chlapečků a 2 holčičky.
Přivítáni byli: Than Dang Viet Hoang 27.1.2008, Khuat Tien Think 6.12.2007, Lucie Danielová
2.12.2007, Marie Hudáková 18.12.2007, Jan Zivčák 25.3.2008, Daniel Hečko 30.3.2008,
Martin Klein 5.8.2008.
(foto-album str. 158 – 161)
Mikulášská nadílka
Dne 6.12.2008 obec Hošťka ve spolupráci s SDH, ZŠ a MŠ uspořádala pro děti Mikulášskou
nadílku. Pro děti byl připraven velmi hezký program: pouštění balónků s přáním Ježíškovi,
soutěže a nakonec bohatá nadílka.
(foto-album str. 176 – 180)
Předvánoční posezení seniorů
Dne 12.12.2008 uspořádala obec Hošťka ve spolupráci s SDH a ZŠ a MŠ Hošťka předvánoční
posezení seniorů. O zábavu se postarali žáci ZŠ a MŠ, kteří zazpívali vánoční koledy, rozdávali
dárečky seniorům, všichni společně zapalovali prskavky atd. Dále pak zatancovala skupina
Mericia historické tance.
(foto-album str. 181 – 185)
Půlnoční mše
Se konala 24.12.2008 v kostele sv. Markéty od 21hod, mši sloužil farář J. Holešovský.
5.2 - Mateřská a Základní škola v Hošťce:
Školní rok 2007/2008
Ředitelkou školy je Mgr. Jarmila Muchová.
Učitelky ZŠ jsou Mgr. Jarmila Muchová, Renata Kozlerová a Pavlína Tunderová.
Učitelky MŠ jsou Renata Kozlerová a Pavlína Tunderová.
Mateřská škola od 3 – 6 let
Počet dětí celkem: 14
Chlapců: 8
Dívek: 6
Základní škola od 1. – 4. Třídy
Počet žáků celkem: 14
1. třída
Dívky: 2
Chlapci: 2
2. třída
Dívka: 1
Chlapci: 3
3. třída
Pouze dva chlapci
4. třída
Dívka: 1
Chlapci: 3
Školní rok 2008/2009
Ředitelkou ZŠ a MŠ je Mgr. Jarmila Muchová.
Učitelky v ZŠ jsou: Mgr. Jarmila Muchová, Mgr. Petra Zoubková, Pavlína Tunderová.
Učitelky v MŠ jsou: Pavlína Tunderová a Eva Kalabisová.
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Mateřská škola od 3 – 6 let
Počet dětí celkem: 9
Chlapců: 2
Dívek: 7
Základní škola od 1. – 3. Třídy
Počet žáků celkem: 14
1. třída
Dívky: 4
Chlapci: 4
2. třída
Dívka: 1
Chlapci: 2
3. třída
Dívka: 1
Chlapci: 2
Základní škola
chlapci

dívky

celkem

2006/07

5

1

6

2007/08

10

4

14

2008/09

8

6

14

14

Mateřská škola
chlapci

dívky

celkem

2006/07

6

5

11

2007/08

8

6

14

2008/09

2

7

9

15

5.3 - Oddíl kopané: Tj inter
7.6.2008 výhrou 1:5 proti Bernarticím si TJ Inter zajistil postup do III. třídy, a oficiálně potvrdil
výhrou nad Brodem 15.6.2008 výsledkem 8:0.
IV. třída sk.A
TABULKA Rk.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tým
Hošťka
Bernartice
Ch. Planá B
Lom B
Třemešné
Brod
Tisová
Stráž
Milíře

Záp.
16
16
16
16
16
16
16
16
16

+
14
13
8
7
7
7
3
3
0

0
2
1
1
3
2
2
3
2
4

0
2
7
6
7
7
10
11
12

Skóre
67: 15
79: 25
60: 35
45: 50
45: 47
46: 66
24: 59
36: 62
20: 63

Body
44
40
25
24
23
23
12
11
4

(Prav)
(20)
(16)
(1)
(0)
(-1)
(-1)
(-12)
(-13)
(-20)

Zahájení podzimní sezóny 24.8.2008
(foto-album str. 152)

Konečná tabulka pro podzimní sezónu 2008 III. tř. Skupina A
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Damnov
Studánka A
Kokašice A
Sulislav
Lesná
Bezdružice B
Planá B
Erpužice
Kladruby A
K. Lázně B
Hošťka
Kšice B
St. Sedliště
Svojšín

Záp
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

+
11
10
10
8
7
7
5
4
4
4
4
2
2
0

0
1
3
1
2
1
1
2
3
3
3
1
3
1
1

16

1
0
2
3
5
5
6
6
6
6
8
8
10
12

Skóre
57:14:00
31:10:00
40:15:00
47:10:00
40:23:00
32:18:00
22:33
26:28:00
28:36:00
18:28
31:50:00
29:41:00
27:53:00
0,429167

Body
34
33
31
26
22
22
17
15
15
15
13
9
7
1

(Prav)
-16
-12
-10
-8
-1
-4
( -1)
( -6)
( -3)
( -6)
( -8)
(-12)
(-11)
(-17)

6.0 - Společenské organizace, zájmové kroužky: (spolková a politická činnost, náboženský
život a jejich činnost)
6.1 - Místní sdružení hasičů:
Předseda je Josef Peňák č.p. 253
Členové sdružení ke dni 31.12. 2008 jsou: Peňák Josef, Červenka Karel, Tunder Petr, Havran
Jan, Daniel Rostislav, Chovanec Jan, Gubáni Karel, Hečko Lukáš, Tunder Pavel, Brožek Milan,
Dykas Emil, Sakař Petr, Kelner Jaroslav, Strapek David, Eidlpes Jiří, Miroslav Motl.
Celkem 16 členů.
Výpis ze zápisu jednání, který vede Petr Tunder
19.1. 2008 valná hromada SDH Hošťka
Hodnocení činnosti za rok 2007
K dnešnímu dni v našem sboru je 16 registrovaných členů. I při takto nízké základně se nám
podařilo dodělat naši hasičskou zbrojnici a zvelebit jí podle našich představ. Ale i přesto je
práce stále dost. Měli jsme jeden cvičný zásah v Žebrákách a Hošťce, kterého se zúčastnilo 8
členů. Zásah byl hodnocen výtečně. Výbor se sešel celkem 8x a členské schůze byly 3. Jako
každý rok jsme pro obec zajistili stavění a kácení majky, pro děti zábavné odpoledne
s příchodem Mikuláše a pro důchodce večer plný zábavy a tance. Dále jsme se zúčastnili 2
soutěží, z nichž jednu jsme pořádali. Dotace od obce se vynaložily převážně na opravu hasičské
zbrojnice a doplnění výzbroje a výstroje. Veškerá technika je zazimovaná ale přesto připravena
k zásahu.
Závody SDH
V obci Labuť se konala soutěž v požárním útoku 19.7. 2008 k 60. výročí založení sboru.
Soutěže se zúčastnila družstva: Labutě, Hošťky, Nové Sedliště, Staré Sedliště - A, Velký
Rapotín, Staré Sedliště – B. Mužstvo Hošťky se umístilo na 6. místě.
(foto-album str. 133 – 137)
V obci Hošťka 23.8.2008 pořádal SDH Hošťka na místním fotbalovém hřišti soutěž
v požárním útoku. Soutěže se zúčastnila 3 družstva: Stráž, Hošťka, Labuť. Mužstvo Hošťky
zvítězilo časem 30,54 sekund.
(foto-album str. 149 – 151)
Aktivity SDH a jiné události:
30.4. 2008 – stavění Májky (foto-album str. 103 – 104).
31.5. 2008 – kácení Májky (foto-album str. 116 – 120).
29.6. 2008 – brigáda SDH napínání pletiva okolo hřiště u OÚ. Brigády se zúčastnili:
Jan Havran, Josef Peňák, Petr Tunder, Pavel Tunder, Emil Dykas, Jan Chovanec, Karel
Červenka, Lukáš Hečko, Jaroslav Kelner, Miroslav Motl, David Strapek, Rostislav Daniel a
výpomoc Miroslav Šlégr. (foto-album str. 131 – 132).
16.8.2008 – brigáda SDH sestavení dětského hřiště. Brigády se zúčastnili: Petr Sakař, Jan
Chovanec, Petr Tunder, Pavel Tunder a zastupitel Bohumil Pokorný.
(foto-album str. 141 – 144).
11.10.2008 starostka obce Hana Sojková slavnostně předala SDH Hošťka nové ochranné
oděvy, které byly převzaty od ministra vnitra ČR Ivana Langra v Plzni dne 5.10.2008.
(foto-album str. 162 – 163).
Z historie založení SDH
Výpis z pamětní knihy obce Hostkov (Hošťka) 1927 – 1938
Strana číslo 34: Spolek dobrovolných hasičů č.p.71v Hostkově byl založen dne 10. března 1889.
Počet členů činil 67. Funkcionáři: pan Josef Linder vrchní učitel - velitel, Johann Schmidt zástupce velitele, Josef Schmidt – pokladník, Georg Dienl - vyšší četař, Georg Reis – řidič
stříkačky. Výstroj byla zajištěna z darů. Čtyřkolá vozová stříkačka byla objednána a zakoupena
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od firmy Čermák v Teplicích v tomtéž roce obcí, která nad sborem hasičů převzala záštitu.
Spolková místnost určena v hostinci u Anny Dobner č.p.43, od roku 1894 v hostinci u Johanna
Schmida č.p.43. V roce 1890, při hasičské oslavě, byla stříkačka slavnostně vysvěcena.
V pozdějších letech založena hasičská kapela.
6.2 - Sdružení myslivců
Sdružení Nora působí v obci Žebráky. Jeho členové ke dni 1.1.2008: Milan Rathouský –
Dlouhý Újezd, Martin Ábel – Rozvadov, A.S. van Everdingen – Žebráky, Petr Luncar –
Tachov, Mudr. Zdeněk Žižka – Tachov, Zdeněk Žižka – Studánka, Jaroslav Votava – Žebráky,
Miroslav Eidelpes – Týn nad Vltavou, Jaroslav Kelner – Hošťka, Josef Vázal – Žebráky, Vasil
Mikulka – Žebráky (u Proška), Pavel Zivčák – Hošťka, Kochta Miroslav – Žebráky, W.G.M.M.
Timmermans – Holandsko, F.N. van Everdinger – Žebráky, Marek Strapek – Hošťka, Antonín
Mucha – Hošťka, Ondřej Kelner – Hošťka, Petr Kochta – Dlouhý Újezd.
Předseda: Milan Rathouský
Místopředseda: A.S. van Everdingen
Jednatel mysl. sdružení: Petr Luncar
Myslivecký hospodář: Martin Ábel
Finanční hospodář: Jaroslav Buchta
Předseda revizní komise: Mudr. Zdeněk Žižka
Člen revizní komise: Pavel Zivčák, Miroslav Kochta
Myslivecká stráž: Zdeněk Žižka, Miroslav Eidlpes, Jaroslav Kelner, Josef Vázal
Dne 26.4.2008 zorganizoval M. Ábel brigádu a sešlo se několik dobrovolníků z mysliveckého
sdružení Nora, kteří odklízeli nepořádek okolo cest.
•
•
•
•

1.trasa byla z Rozcestí směrem k Hošťce.
2.trasa: Bohuslav směrem k Hošťce.
3.trasa: Od pořejovského rybníka směrem k Žebrákům.
4.trasa: Ze Žebráků směrem k Hošťce.
Všechen odpad se svážel do kontejneru pod Hošťkou, který byl maximálně naplněn.
1. parta: M. Ábel, D.Trávníček, P.Liška
2. parta: J.Kelner, J.Votava, A.Mucha, S.Mucha
3. parta: J.Vázal, M.Kochta, V.Mikulka, P.Luncar
4. parta: P.Kochta, Z.Žižka, D.Žižka, M.Rathouský
(foto-album str.88 – 92)

Výpis z Kroniky mysliveckého sdružení Nora cituji:
Začínáme historií
Při přejímání obce Žebráky do čsl. správy v květnu 1945 měly Žebráky spolu s osadou Žebrácký
Žďár 121 obydlených domů s 839 obyvateli. V majetku obce bylo 296 ha lesa. V Žebráckém
Žďáru byla jedno třídní škola a hostinec. Bylo tam 29 domů se 174 obyvateli. V obci byly 3
mlýny a 1 pila. Při sčítání lidu se v Žebráckém Žďáru hlásilo 5 občanů k české národnosti.
Založení myslivecké společnosti Nora
Dne 18.2.1951 se sešli v Žebrákách zájemci o výkon myslivosti za účelem založení myslivecké
společnosti:
Stanislav Kadrnožka, lesník, Žebráky
František Fríd, hajný stát. lesů, Žebrácký Žďár
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Bruno Petrovský, hajný obecních lesů, Hošťka
Antonín Kovář, důchodce, Rozvadov
Alois Břínek, cestář, Žebráky
František Svoboda, povozník, Žebráky
František Vendl, pracovník Okresního národního výboru, Tachov
Václav Batěk, pracovník Okresního národního výboru, Tachov
Po schválení stanov nastala dlouhá diskuze o názvu společnosti. Z mnoha návrhů zvítězil
název společnosti „Nora“ jako nejkratší a nejvýstižnější. Na ustavující schůzi byl zvolen výbor
v tomto složení:
Předseda: Alois Břinek
Mysliv. hospodář: Antonín Kovář
Jednatel a pokladník: Václav Batěk
Revizor a mysl. hajný Stanislav Kadrnožka
První hon v roce 1951
Při šoulačkách se členové často setkávali se zajíci. Bylo proto usneseno uspořádati hon na
zajíce a na lišky.
Druhou listopadovou neděli jsme se sešli na návsi v Žebrákách – 7 střelců, 5 honců a 2 psi.
Postupovali jsme nejprve podél lánů do Dolíku, pak na Žebrácký Žďár a na Lískáče. Skončili
jsme nad rybníkem až k večeru.
Na výřadu byl 1 zajíc a 2 lišky, které střelil Bohouš Fišer z Milířů. Na historickém snímku je
předseda společnosti Břídek s uloveným zajícem a členové Kadrnožka, Pintíř a Vendl.
Brigáda na sázení topinambur
Počátkem roku 1956 jsme objevili topinambury. Koncem dubna nám došlo 6 pytlů satby. Člen
MS Batěk odvozil topinambury v saitkáře motorky do Žebráků. Poslední dubnovou neděli jsme
udělali brigádu na nakládání hnoje, který odvozil člen MS Roubal koňmi na políčko u Dlouhých
Lánů. Při druhé brigádě za 14 dní jsme topinambury zasázeli.
Na zbytek políčka jsme zasázeli brambory. Několikerou orévkou bylo zajištěno dobré úrodě. Se
sklizní jsme už práci neměli. Postarali se o ni divočáci, kteří chodili na políčko celou zimu.
Na členské schůzi dne 2.6.1956 byli přijati za člena MS Nora:
Miloš Němec
Vladimír Luncar
Václav Kadlec
Výsledky hospodaření 1956
V roce 1956 již měla Nora 12 členů.
Oproti minulým letům byly v tomto roce docíleny poměrně dobré úspěchy v lovu užitkové i
škodné zvěře.
Bylo uloveno:
5 srnců
5 srn
2 srnčata
4 kňouři
3 bachyně
5 lončáků
2 selata
11 lišek
2 jezevci
7 koček
12 vran
7 sojek
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1 káně

První ulovený jelen
Rok od roku jsme objevovali při pochůzkách stále větší počet stop jelení zvěře.
V roce 1957nám poprvé byl povolen lov jelení zvěře – 1 jelen, 1 laň, a 1 telko.
V říji jsme chodili denně na čekanou, nepodařilo se nám však nic ulovit. Několik členů se
setkalo s jelení zvěří, ale pro tmu se nedalo střílet.
Myslivecký hospodář František Jíra se proto zaměřil na ranní čekanou. V pátek 13. prosince
1957 si vyjel ve 4hod ráno na motorce do Pořejova a čekal „za farou“ na smrku u potůčku.
Bylo už hodně sněhu a foukal silný ledový vítr. Už chtěl slézt z posedu, protože nikde nebylo
vidět ani srnčí. Najednou se na louce objevil jelen a přicházel přímo k posedu. Zastavil se před
nízkou olší. Byl to starý nerovný vidlicový desaterák. Po ráně se vzepjal na zadní běhy, udělal 1
skok a složil se. Do výkupu ho František Jíra odvezl s Milošem Němcem v káře za motorkou.
6.3 - Náboženský život:
Do naší obce dojížděl každou neděli římsko-katolický farář J. Holešovský z Tachova, k
výkonu bohoslužby v místním kostele zasvěceném sv. Markétě.
Veřejná sbírka
Oslovujeme tímto občany obce Hošťka a okolních obcí, podnikatele působící na území,
chataře a chalupáře, aby zvážili své finanční možnosti a dle nich podpořili tuto sbírku, jejímž
výsledkem by měla být oprava kostela sv. Markéty v obci Hošťka.
Kaplička této světice byla v Hošťce uváděna již v r. 1707. Na místě kaple byl vystaven r. 1744
barokní kostel sv. Markéty. Po požáru r. 1887 došlo k rozšíření objektu o zadní průčelí a věž.
Možná, že i před lety naši předkové uspořádali sbírku proto, aby na místě kapličky byl
vystavěn barokní kostel zasvěcen této světici.
Snad i my dokážeme v dnešní době ctít historii, vážit si našich předků a navazovat na dávnou
minulost.
Finanční částku, kterou darujete pro dobrou věc, uhraďte prosím na účet České spořitelny,
číslo účtu 19-80205339/0800, účel platby Hošťka, který náleží Římskokatolické farnosti
Tachov, Kostelní 66.
Potvrzení pro odečet z daní bude na požádání vydáno. Příspěvek lze poukázat panu děkanovi
Josefu Holešovskému přímo v kostele každou neděli, zde slouží mši od 11h-12h.
Celá akce sbírky by nebyla bez šikovné Ivany Mülerové a děkana Josefa Holešovského,
starostky obce Hany Sojkové.
(foto-album str. 139 – 140)
7.0 - Přestupky/ černá kronika
28.3.2008 se potuloval pes (bojového plemena „Rotvajler“) v obci Hošťka.
Citace žádosti obce Hošťka pod č.j. 162/2008 sepsáno v Hošťce 29.3.2008 starostkou Hanou
Sojkovou:
Záchranná stanice
pan Karel Bobál
zvířecí záchranař
Tachov
Věc: žádost o umístění nalezeného psa – bojového plemena „Rotvajler“
Obec Hošťka v zastoupení starostkou Hanou Sojkovou Vás žádá o odchyt a umístění
nalezeného psa do útulku. Výše uvedený pes se potuloval dne 28.3.2008 po obci Hošťka a
20

ohrožoval občany. Na oznámení občanů jsem začala zjišťovat majitele psa. Nebylo zjištěno, že
by se v obci Hošťka, Žebráky, Rozvadov, Rozcestí a Labuť někomu zatoulal pes. Po dobu
šetření si psa vzala na svoji zahradu paní Morongová Hošťka č.p. 39. Následně jí tento pes
způsobil škodu na domácím zvířectvu dvou kusů slepic a jednoho kohouta. Poté napadl dceru
paní Morongové a to tak, že jí chytil čumákem za ruku přes oděv. Dcera byla u paní Morongové
na návštěvě. Byla mnou poučena, aby si zašla k lékaři, ale to odmítla s tím, že jí nic není, že
nemá viditelné kousnutí, neboť byla oblečená.
Z těchto výše uvedených důvodů žádám o odchyt a umístění psa Rotvajlera panem Bobálem do
útulku po dobu zjištění majitele.
Děkuji
starostka obce
Hana Sojková
(foto - album str.168)
8.0 - Počasí: ČHMÚ – ještě nedodali klimatologické údaje
Klimatologické údaje ze stanice Přimda za rok 2008
Roční úhrn srážek: 691,3 mm
Roční průměrná teplota: 7,2 °C
Roční průměrná rychlost větru: 4,2m/s
Maximální teplota: 7.7. 2008 29,8°C
Minimální teplota: 31.1.2008 -10,7 °C
Maximální náraz větru: 1.3.2008 32,4 m/s = 116,6 km/hod
Maximální výška sněhové pokrývky: 13.12.2008 25cm
Počet bouřek: 23
Maximální denní úhrn srážek Přimda: 1.3.2008 32,4mm
Celkově byl rok 2008 srážkově normální a teplotně mimořádně nadnormální. Dne 1.3.2008 se
vyskytla silná vichřice Emma. Nárazy větru síle mohutné vichřice.
9.0 - Různé:
V roce 2008 začala obec Hošťka vydávat čtvrtletník s názvem Hoštěcké Rozhledy. Další
čtvrtletník se jmenoval Rozhledy obce Hošťka. Ve čtvrtém čtvrtletí došlo ke změně a noviny se
přejmenovali na Rozhledy obce Hošťka a Žebráky.
9.1
1. a 2.3 2008 vichřice Ema poškodila sloup vysokého napětí, vyhořel transformátor v obci
Žebráky. Bez elektriky byli občané od 1.3. 10 hod do 2.3. 16 hod. K celé události byli přivoláni
hasiči z Tachova a policie z Boru.
9.2. - Ohlas života obce v tisku
Tachovský deník
Pátek 16. května 2008 poděkování starostce obce a zastupitelstvu od Marie Homonajové za
přidělení bytu.(viz příloha místní tisk)
Učitelské noviny
14/2008 Jak škola přežila zpronevěru.(viz příloha místní tisk)
Tachovský deník
Čtvrtek 28.8.2008 článek o otevření dětského hřiště v Hošťce.(viz příloha místní tisk)
Tachovský deník
Pondělí 1.9.2008 otevření dětského hřiště.(viz příloha místní tisk)
Tachovský deník
Pátek 5.9.2008 Hošťka zadává výzvu ke změně projektu kanalizace. (viz příloha místní tisk)
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Tachovský deník
Pondělí 13.10.2008 fotografie SDH Hošťka na OÚ při předání ochranných prostředků. (viz
příloha místní tisk)
Tachovský deník
Pátek 21.11.2008 - Policie odhalila pěstírnu Marihuany v č.p.266. (viz příloha místní tisk)
Tachovský deník
Sobota 6.12.2008 - Pozvánka na Mikulášskou nadílku v obci Hošťka. (viz příloha místní tisk)
Nové Tachovsko
3 – 10 prosince 2008, ročník I/č.12/2008 – pozvánka na Mikulášskou nadílku a posezení
seniorů. (viz příloha místní tisk)
10.0 - Přílohy
(fota, výstřižky z tisku, plakáty, pozvánky, upomínkové předměty)
Časopis Český les 1/2006, časopis Český les 3/2007, pozvánka na valnou hromadu SDH
Hošťka, žádost o výpis počasí za období roku 2007, Hošťěcké rozhledy (únor – březen 2008),
žádost o umístění nalezeného psa – bojové plemeno Rotvajler, SDH Hošťka informační plakát
na sběr železa, plakát na přerušení dodávky elektřiny v obci Žebráky, plakát na sběr
nebezpečného odpadu, barevné provedení smaltovaného znaku obce Hošťka, dopis na
zhotovení smaltovaného znaku, Školičkoviny ZŠ a MŠ Hošťka, Školičkoviny ZŠ a MŠ Hošťka
(duben 2008), vyjádření ke konceptu zápisu do kroniky, kopii novinového článku – poděkování
obci Hošťka, kopii novinového článku: Jak škola přežila zpronevěru, plakát na Den dětí,
Rozhledy obce Hošťka (duben – červen 2008), Školičkoviny ZŠ a MŠ Hošťka – květen 2008,
plakát na rybářské závody v obci Žebráky, dopis od bývalých německých obyvatel obce Hošťka
s fotografií obce Hošťka datovanou k roku 1938, plakát na očkování psů proti vzteklině, diplom
obecnímu úřadu Hošťka – Mikroregion Borsko, novinový výstřižek o postupu Tj Inter Hošťka,
Rozhledy obce Hošťka (červenec – září 2008), dopis pro starostku obce od dodavatele vybavení
pro dětské hřiště, informace o veřejné sbírce, informace o firmách, které sponzorovaly dětské
hřiště, plakát SDH Hošťka – soutěž v požárním útoku, kopie novinového článku - na otevření
dětského hřiště v obci Hošťka, pozvánka na otevření dětského hřiště, novinový článek
z tachovského deníku o otevření dětského hřiště v Hoštce, poděkování za sponzorský dar na
vybudování dětského hřiště firmě Blond Breeding Žebráky s.r.o. čj. 469/2008, novinový článek
– výzva na změnu projektové dokumentace, pozvánka na předání ochranných oděvů pro členy
SDH Hošťka, Rozhledy obce Hošťka a žebráky (říjen – prosinec), novinový výstřižek
z tachovského deníku z předání ochranných oděvů na OÚ, informace o založení SDH Hošťka,
novinový výstřižek z tachovského deníku - Policie odhalila pěstírnu v obci Hošťka, plakát na
Mikulášskou nadílku, novinový výstřižek z tachovského deníku – pozvánka na mikulášskou
nadílku, plakát na posezení seniorů, novinový výstřižek Nové Tachovsko – posezení seniorů a
mikulášskou nadílku, plakát na Štědrovečerní mši v kostele sv. Markéty, korespondence obce
4 listy, foto - album, CD.
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