Zpravodaj obcí Hošťka a Žebráky

Říjen - Prosinec 2014
Volby do zastupitelstev obcí a volby do Parlamentu České republiky
Volební místonosti budou otevřeny ve dnech 10. a 11. října 2014.
10. 10. 2014 od 14:00 hodin – 22:00 hodin
11. 10. 2014 od 8:00 hodin – 14:00 hodin
Informace
Važení spoluobčané připravili jsme pro vás soupis prací za uplynulé volební období, které si můžete
přečíst na vývěskách ve Vaší obci.
Akce společnosti Tondach
Naše obce jsou zařazeny do akce, společnosti Tondach ČR „první střecha v obci“ nákup vybraných
základních tašek Samba 11, Hranice 11, Francouzská 12, Románská 12, Falcovka 11, Stodo 12,
Francouzská 14, Brněnka 14, s exkluzivní slevou ve výši 45%. Sleva se vztahuje na uvedené střešní
tašky v provedení engoba a glazura, maximální odebrané množství pro jednu střechu je 200 m2.
http://www.tondach.cz/informace/prvnistrecha
Nabídka práce
Práce na pozici skladníka pro muže i ženy!
V případě vašeho zájmu volejte: 380 120 170, 607 053 507.
Sběr použitého ošacení
Děkujeme všem, kteří se zapojili do sběru ošacení!
Plánované akce
Drakiáda, Soutěž o nejlepší guláš, Mikuláš, Posezení pro seniory.
Přesné termíny budou upřesněny formou plakátu.
Narozeniny oslaví
Říjen: Hečko Karel 77 let – Hošťka, Luncarová Jiřina 84 let – Žebráky, Draxal Jiří 84 let – Hošťka.
Listopad: Širůček Josef 77 let – Žebráky, Danielová Anna 78 let – Hošťka.
Prosinec: Šubová Anna 71 let – Hošťka.
Všem oslavencům blahopřejeme!

Prosba o spolupráci
Chtěla bych Vás touto cestou požádat o jakékoliv informace a fotografie, které se týkají historie našich
obcí Hošťka a Žebráky a zaniklých obcí Žebrácký Žďár a Pořejov.
Fotografie mohou být z let kdy se stavěla Mateřská školka, když se opravovala střecha kostela, když se
budovala tehdejší kanalizace, když se budovalo JZD v obou vesnicích, stavba obchodu se smíšeným
zbožím, obnova SDH Hošťka…Fotografie si pouze půjčím, naskenuji na Obecním úřadě do digitální
podoby a originály Vám VRÁTÍM!!!
Kontaktujte mne prosím nebo obecní úřad. Lucie Valíčková, kronikářka obce (777 642 979).

Obec Hošťka
Na fotografii vlevo rozlehlý starobylý hostinec a obchod Steizových č.p. 77 stával u hlavní cesty, po
roce 1945 zanikl. Fotografie z roku 1940. Nyní na jeho místě stojí dnešní prodejna se smíšeným zbožím
postavena roku 1970. Fotografie z roku 2013.

Obec Žebráky
Vlevo škola č.p. 98 v níž se vyučovala až do roku 1975. Fotografie z roku 1913.
Vpravo škola rozšířená o jedno patro. Fotografie z roku 2013.
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 2015.
Tento čtvrtletní zpravodaj vydává: Obec Hošťka, Lucie Valíčková.

