Zpravodaj obcí Hošťka a Žebráky

Leden - Březen 2017
Přání starostky obce do nového roku
Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát Vám v roce 2017 hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů
v práci i v osobním životě. Chtěla bych Vás požádat o aktivní spolupráci při rozvoji obce a
celému vedení obce poděkovat za dobře vykonanou práci, při zkrášlování obcí Hošťka a Žebráky.
Plán práce Zastupitelstva obce na rok 2017
- Pokračování ve výsadbě zeleně.
- Oprava vnitřních prostor budovy TJ Inter.
- Dokončení kompletní opravy fotbalového hřiště.
- Výměna vozového parku obce.
- Opravy vedlejších komunikací.
- Oprava kanalizace v obci Žebráky.
Dotace v roce 2017
- Dokončení nového Územního plánu Hošťka.
- Dokončení akce odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Žebráky.
- Rozšíření kanalizace v jihozápadní části obce Žebráky a vybudování biologické stabilizační
nádrže.
- Oprava místních komunikací v obci Hošťka a Žebráky.
- Revitalizace hřbitova v obci Hošťka.
- Oprava drobných památek.
Úřední hodiny obce
Vzhledem k nárůstu administrativní agendy prosíme občany, aby respektovali úřední hodiny
Po 8:00 – 15:00
St 8:00 – 17:00
Benefiční koncert
Dne 25. 11. 2016 v kostele sv. Markéty v Hošťce, se uskutečnil benefiční koncert na podporu
vznikajícího mobilního hospice sv. Jiří v Tachově. Na akci bylo vybráno 4.460,- Kč. Chtěli
bychom touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli.

Vyvážení popelnic
Popelnice se budou vyvážet na starou svozovou známku do 31. 3. 2017. Novou svozovou známku
si vyzvedněte co nejdříve na obecním úřadě.
Záhumenky – vytyčení hranice dle katastru nemovitostí v k.ú. Hošťka
V letošním roce bude společnost Ekočas spol. s.r.o. provádět narovnání hranic půdních bloků
v souladu s průběhem hranice parcel dle katastru nemovitostí. Podrobná mapa je k dispozici na
obecním úřadě.
Poděkování
OÚ děkuje všem, kteří se podíleli na pořádání akcí pro občany.
Zvláštní díky za celoroční spolupráci s obcí, a pořádání akcí v roce 2016, patří: členům SDH
Hošťka a maminkám (Strapkové P. Chovancové M. Čajanové J. Svobodové H.), vedení školy a
všem, kteří se na organizaci těchto akcí podíleli.
Plánované kulturní akce v 1. čtvrtletí 2017
Masopustní průvod pro děti a dospělé, MDŽ. Termíny budou s předstihem upřesněny
prostřednictvím plakátů. Sledujte nástěnky obcí či internet.






Výročí obce
V letošním roce uplyne 535 let od první zmínky obci Hošťka. Během měsíce července uspořádá
Obec Hošťka oslavy. Přesný termín bude upřesněn formou plakátu.
Dále uplyne 130 let, co ničivý požár v roce 1887 zasáhl obec Hošťka. Podrobnější informace
sepsal Miroslav Vetrák pro časopis Český les 15/ 2016. Časopis je zdarma k dostání na našem
Obecním úřadě, nebo v budově CHKO Přimda.
Před 200 lety byl založen hřbitov, který slouží jako pietní místo do dnes.
A malé výročí 10 let slaví i náš Zpravodaj, který pro vás vydává Obec Hošťka každé 3 měsíce.
Reemigranti z Rumunska
Navštivte internetové stránky http://reemigranti.ocelak.cz – historie rumunských Slováků a jejich
poválečné reemigrace do Československa; zpracování rodokmenů a rodinné historie na
objednávku.
Prosba o spolupráci
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří mi zapůjčili fotografie v roce 2016 pro seriál s
názvem „Tak šel čas“ a pevně věřím že i v letošním roce obohatíme společný historický archiv
našich obcí. Fotografie a si pouze půjčím, naskenuji na Obecním úřadě do digitální podoby a
originály Vám VRÁTÍM!!!
Kontaktujte prosím mne nebo obecní úřad. 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 března 2017.
Tyto čtvrtletní rozhledy vydává: Obec Hošťka, Lucie Valíčková.

