Zpravodaj obcí Hošťka a Žebráky

Duben - Červen 2016
Nové stavební parcely
V obci Hošťka budou nové stavební parcely. V současné době se pracuje na projektové dokumentaci.
V případě zájmu, dostanete bližší informace na Obecním úřadě.
Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje – pobočka Tachov
je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb v těchto oblastech:




Odborné sociální poradenství - ambulantní a terénní služba
o Půjčovna kompenzačních pomůcek
Osobní asistence - terénní služba bez časového omezení
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - ambulantní služba
o Počítačová učebna
o Odborné přednášky
o Kroužek ručních prací
o Trénink paměti

Obec Hošťka každoročně přispívá na tyto služby finančními prostředky. Upozorňujeme občany na možnost
využívání těchto služeb.
Kontakty
CZP PK, Pracoviště Tachov
Bc. Monika Holečková Machanová
Vedoucí
Bělojarská 1541, 347 01 Tachov
Adresa
374722189
Telefon
775278505
Mobil
tachov@czppk.cz
Email
Pondělí 8 - 12 a 13 - 16 hodin
Pracovní doba Úterý 8 - 10 hodin
Středa 8 - 12 a 13 - 16 hodin
Vodné a stočné
Z finanční rezervy + 77 966,- Kč budou vyměněny vodoměry v obci Hošťka a Žebráky.
Výše poplatků pro rok 2016: vodné 19,10 Kč/m3, stočné 24,90 Kč/m3.

Dotace v roce 2016
- Dokončení akce odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Žebráky.
- Podána zažádost o dotaci na havarijní stav střechy budovy Hošťka čp. 79 – výměna staré krytiny za
novou.
- Oprava místních komunikací v obci Hošťka a Žebráky.
- Příspěvek na věcné vybavení – žádost pro SDH.
- Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť v roce 2016 PK - Žádost o dokončení opravy
fotbalového hřiště v obci Hošťka.
Informace
Na žádost majitelů zemědělských pozemků, bychom vás chtěli touto cestou upozornit, abyste ve vlastním
zájmu před vstupem do lesa za účelem samovýroby dřeva zašli za majiteli pozemků a domluvili se o
pohybu přes soukromé pozemky s majiteli osobně.
Za spolupráci děkuje firma BLOND BREEDING ŽEBRÁKY, spol. s r.o. a Ekočas Částkov.
Poděkování
Obecní Úřad děkuje všem, kteří se podíleli na pořádání oslav MDŽ pro občany: členům SDH Hošťka a
maminkám Pavlíně Strapkové, Michaele Chovancové, Janě Čajanové a Haně Svobodové.
Narozeniny oslaví
Duben: Vetráková Veronika 79 let – Hošťka, Ehrmanová Marie 75 let - Hošťka
Květen: Sakař Petr 73 let – Hošťka, Morongová Anežka 73 let – Hošťka, Sojková Markéta 77 let - Hošťka
Červen: Daniel Štefan 72 let – Hošťka, Kadlec Václav 86 let – Žebráky, Veszprémi Pavel 72 let – Hošťka
Všem oslavencům blahopřejeme!
Promítání fotografií
Dne 13. 3. 2016 se uskutečnilo promítání starých fotografií obce Hošťka, děkuji všem za velkou účast a
podporu.
Koncem letošního roku plánuji promítání starých fotografií obce Žebráky a zaniklé obce Pořejov.
Sběr fotografií stále probíhá, chybí nám ještě například tyto fotografie:
Školní fotografie z Mateřské školy v Hošťce od roku 1949 – 1970; 1975 – 1979; 1980 – 1986; 1990 –
2015.
Školní fotografie ze Základní školy v Hošťce od roku 1949 – 1958; 1960 – 1965; 1975 – 1991; 1994 –
2015.
Dále bych chtěla požádat o jakékoliv hasičské záznamy od roku 1945 – 1980; 1988 – 2002.
Stále nemám žádné záznamy o TJ Inter Hošťka, nebo fotografie 1. Místního národního výboru, který stával
u hasičské zbrojnice.
Fotografie a textové záznamy 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 června 2016.
Tyto čtvrtletní rozhledy vydává: Obec Hošťka, Lucie Valíčková.

