Zpravodaj obcí Hošťka a Žebráky

Říjen - Prosinec 2016
Oprava vedlejší komunikace v obci Hošťka
Oprava vedlejší komunikace byla dokončena v měsíci září. Jednalo 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.
V obci byly dokončeny z rozpočtu tyto akce:
-

-

Obnova venkovních fasád: autobusových stanic Hošťka, Žebráky, hasičské zbrojnice,
budovy obecního úřadu. Prodejna se smíšeným zbožím byla vymalována zvenku i
uvnitř.
Výměna střešní krytiny na budově bývalé školy čp. 79.
Oprava technických budov a skladu na uhlí u budovy bývalé školy čp. 79.
Osetí fotbalového hřiště.
Opravy většího rozsahu v budově ZŠ a MŠ Hošťka.
Oprava vedlejších komunikací: u bytovek; kolem rodiných domů k rodině Hotů;
kolem rodiných domů až k rodině Turbákových; u prodejny smíšeného zboží.
V obci Žebráky – výměna kanalizačního potrubí v délce cca 50 m.

Rozšíření kanalizace v jihozápadní části obce Žebráky
O stavební povolení zažádala obec již 1. 10. 2014. Tato úprava je však vázaná na dokončený
uzemní plán. Proto obec nově podala Žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení.
Rádi bychom na tuto rozsáhlou akci požádali o dotace, které rovněž závisí na dokončení
územního plánu. Je požadováno prodloužení platnosti stavebního povolení o 2 roky a
současně prodloužení lhůty k dokončení stavby do 12/2018.
Obchod se smíšeným zbožím
Obec Hošťka nově pronajímá od října obchod se smíšeným zbožím Jednotě Tachov.
otevírací doba:
Pondělí - Pátek
6: 30 – 12: 00
14: 00 – 16: 30
Sobota
7: 00 – 10: 00
Neděle
Zavřeno

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 42,- Kč/ prm
b) listnaté 66,- Kč/ prm
c) tyče a po těžební zbytky 24,- Kč/ prm
d) palivo od harvesteru a z manipulace 345,- Kč/ prm
Vedení obce děkuje
- Všem, kteří se dobrovolně podíleli na brigádách: úklid fotbalového hřiště a úklid
dvora u technických budov.
- Prodavačkám za rychlý úklid prodejny se smíšeným zbožím.
- Dále panu J. Kelnerovi za rychlé vymalování vnitřních prostor prodejny, a panu K.
Sojkovi za instalaci nových zářivek a úpravy elektrických sítí.
Plánované akce
Posezení pro seniory - 25. 11. 2016
Mikuláš – prosinec 2016.
Blahopřejeme oslavencům, kteří oslaví narozeniny v nadcházejícím čtvrtletí.
Sběr fotografií stále probíhá
Chtěla bych vám poděkovat za aktivní spolupráci na tomto rozsáhlém projektu. Půjčování
fotografií přesáhlo i hranice České republiky a já si vaší důvěry velmi vážím.
Do projektu bych ráda zahrnula i předměty, které připomínají naše slovenské předky žijíci
v Rumunsku a voliňské Čechy. Při reemigraci si sebou přece jen něco málo přinesli, ať to byl
kroj, šátek, nebo hračka, či fajfka. Předměty si jen vyfotografuji a vrátím. Určitě se ještě
nějaká drobnost najde, o kterou se můžete podělit i s ostatními.
Dále bych s vaší pomocí ráda obnovila vánoční vystoupení Betlémců. Texty mám k dispozici.
Hledám 5 chlapců/můžů, kteří by chtěli obnovit tuto zajímavou a hezkou tradici.
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 ledna 2017.
Tyto čtvrtletní rozhledy vydává: Obec Hošťka, Lucie Valíčková.

