Zpravodaj obcí Hošťka a Žebráky

Duben – červen 2018
Vodné a stočné
Výše poplatků pro rok 2018: vodné 19,10 Kč/m3, stočné 24,90Kč/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
Nová pracovní doba obchod se smíšeným zbožím
Po – Čt
Pá
So, Ne

7:00 – 11:00
7:00 – 11:00
zavřeno

14:00 – 16:30
14:00 – 18:00

Hoštěcké lesy s.r.o.
V případě zájmu o palivové dříví kontaktujte odborného lesního hospodáře pana Martina Ábela
na telefonu 775 224 785.
Ceny palivového dříví:
a) palivo jehličnaté 42,- Kč/ prm
b) palivo listnaté 66,- Kč/ prm
c) tyče a po těžební zbytky 24,- Kč/ prm
d) palivo od harvestoru a z manipulace 345,- Kč/ prm (platba předem)
Územní plán před schválením zastupitelstva obce bude společně s občany projednán ve
zdejším sále, aby si každý mohl zkontrolovat své požadavky, termín budou mít občané ve své
poštovní schránce.
Paměť národa
Na podzim letošního roku chystá sdružení Paměť národa putovní výstavu s názvem, Když
spadla železná opona věnovanou fenoménu železné opony. Od začátku září do konce listopadu
bude instalována ve veřejném prostoru v Sušici, Klatovech, Domažlicích a Tachově a chce
přiblížit život v pohraničí ve druhé půli 20. století skrze příběhy převaděčů, agentů, kopečkářů,
emigrantů, ale i lidí, kteří sem přišli za vidinou lepšího života nebo na pracovní umístěnku,
vojáků pohraniční stráže či těch, kteří zde žili po generace a dokáží popsat proměnu kraje, když
spadla železná opona. Chcete se zapojit do tohoto projektu? Můžete kontaktovat přímo paní
Markétu Čekanovou (ředitelka pobočky Plzeň, Paměť národa, Post Bellum, o.p.s.)
tel.: 724 317 539
e-mail: marketa.cekanova@postbellum.cz

Plánované kulturní akce
30. 4. 2018 Stavění Máje
5. 5. 2018 Revitalizace hřbitova v obci Hošťka – sázení stromů (14 ks).
20. 5. 2018 Mobilní sběr velkoobjemného komunálního odpadu.
Červen:
Den dětí, Oslavy výročí obce Žebráky - termín bude zveřejněn na nástěnkách obce.
Ostatní informace
Upozornění pro občany z dvojdomků – Obec vyzývá občany, kteří mají uložené dřevo na
obecním pozemku p.p.č. 4264/1 v k.ú. Hošťka, u silnice směr Mnichoství, aby je urychleně
uklidili, jedná se rovněž o palety a ostatní nepořádek.
Běžecké závody pro hospic sv. Jiří Tachov
Dne dne 29.4.2018 se uskuteční 5. ročník běžeckého závodu pro hospic Tachov. Sraz
v Tachově na Rychtě (za zimním stadionem), začátek a registrace v 11.15 hod. Srdečně zveme.
12.15 závod nejmladšího a mladšího žactva
13.00 závod staršího žactva a dorostu
13.30 start vycházky
13.45 vložený závod předškoláků
14.00 start hlavního závodu a štafety
Více info na www.tckros.cz
Rozpis fotbalových zápasů IV. třídy skup. A - Inter Hošťka
den
Neděle 22. 4. 2018 15:00
Sobota 28. 4. 2018 17:00
Neděle 6. 5. 2018 15:00
Sobota 12. 5. 2018 17:00
Neděle 20. 5. 2018 15:00
Neděle 27. 5. 2018 14:00
Neděle 3. 6. 2018 15:00
Neděle 10. 6. 2018 17:00
Neděle 17. 6. 2018 15:00

soupeři
Hošťka - Bernartice
Ctiboř - Hošťka
Hošťka - Holostřevy
Částkov B - Hošťka
Hošťka - Chodová Planá B
Vranov - Hošťka
Hošťka - Zhoř
Třemešné - Hošťka
Hošťka - Bezdružice B

místo zápasu
Hošťka
Ctiboř
Hošťka
Maršovy Chody
Hošťka
Vranov
Hošťka
Třemešné
Hošťka

Zdroj informací: fotbalový svaz Tachov.
Prosba o spolupráci
Opět bych Vás chtěla požádat, o zapůjčení fotografií nebo i jiných písemných materiálů pro
seriál s názvem „Tak šel čas“. Z důvodu výročí zaměřené na rok 1968, potěší však cokoli.
Dokumenty a fotografie si opět pouze půjčím, naskenuji na obecním úřadě do digitální podoby
a originály Vám VRÁTÍM!!! Děkuji. Lucie Valíčková, kronikářka obce (777 642 979).
Chtěli byste zveřejnit nějakou informaci? Je možné použít webové stránky obce www.hostkatc.cz, nebo tento Zpravodaj. Požadavek můžete dát na OÚ.
Nejpozději však do 15. dne měsíce června 2018.
Tyto čtvrtletní rozhledy vydává: Obec Hošťka, Lucie Valíčková.

