Zpravodaj obcí Hošťka a Žebráky

Duben - Červen 2017
Plán práce Zastupitelstva obce na rok 2017
- Pokračování ve výsadbě zeleně.
- Podaná dotace na opravu kuchyně v ZŠaMŠ Hošťka .
- Dokončení kompletní opravy fotbalového hřiště, včetně nových bezpečnostních branek.
Dotace v roce 2017
- Získaná dotace na komunikace v obci Žebráky
- 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.
- Revitalizace hřbitova v obci Hošťka.
Vodné a stočné
Výše poplatků pro rok 2017: vodné 19,10 Kč/m3, stočné 24,90 Kč/m3.
Úřední hodiny obce
Vzhledem k nárůstu administrativní agendy prosíme občany, aby respektovali úřední hodiny
Po 8:00 – 15:00
St 8:00 – 17:00
Plánované kulturní akce
30. dubna Stavění Máje
15. Července Oslavy výročí 535 let obce
Prosba o spolupráci
Opět bych Vás chtěla požádat, o zapůjčení fotografií nebo i jiných písemných materiálů pro seriál
s názvem „Tak šel čas“. V obou obcích se konala celá řada kulturních akcí: na příklad stavění Máje,
Družstevní dny, dětské dny, karnevaly. Fungovalo zde několik spolků včelaři, rybáři, nebo fotografický
kroužek. Máte fotografie k němto událostem, nebo například plakáty, pozvánky na kulturní akce v obci?
Cokoliv spojené s historií uvítám a ráda zdokumetuji pro další generace. Dokumenty a fotografie 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).

Revitalizace hřbitova v obci Hošťka
V předchozím Zpravodaji jsme vás informovali o získané dotaci na opravu hřbitova. Revitalizace se
uskuteční ve spolupráci Obce Hošťka, Heimatkreisverein Tachau e. V s podporou Česko – německého
fondu budoucnosti.
Během uplynulého čtvrtletí jsme nechali pokácet rizikové stromy specializovanou firmou Ve Výškách,
s.r.o. V dalším čtvrtletí nás čeká čištění náhrobků od přírodních nánosů mechu a listí, zvedání povalených
náhrobků pomocí techniky, úprava terénu a pískování náhrobků. Dále vybudování rozptylové loučky, a
výsadba zeleně.
Touto cestou bychom vás rádi požádali o pomoc při čištění a zvedání náhrobků. Během měsíce května –
června se uskuteční brigáda na výše uvedené práce ve spolupráci s bývalými obyvateli obce Hošťka. Rádi
uvítáme každou pomocnou ruku. Přesný termín brigády bude upřesněn formou plakátu.
Průběh prací můžete sledovat také na našich webových stránkách:
Kategorie > Informace o obci> Revitalizace hřbitova v obci Hošťka
Ilustrační obrázek Revitalizace hřbitova.

Jakékoliv dotazy směřujte na starostku obce Hanu Sojkovou
nebo koordinátorku projektu Lucii Valíčkovou.
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 2017.
Tyto čtvrtletní rozhledy vydává: Obec Hošťka, Lucie Valíčková.

