Zpravodaj obcí Hošťka a Žebráky

Červenec - září 2017
Informace o úplné uzavírce mostu u obce Hošťka
Důvodem uzavírky je rekonstrukce mostu č. 19850-3 mezi obcí Hošťka a Nové Domky.
Termín uzavírky je od 17.7.2017 do 19.11.2017
Objízdná trasa : po silnici III/19852 Hošťka – Rozcestí, dále po silnici II/605 Rozcestí –
Rozvadov a dále po silnici III/19910 Rozvadov – Nové Domky.
Práce v následujících měsících 2017
- Opravy komunikací v obci Žebráky, vyvýšení krajnic komunikací v určitých místech, bude
zasypáno do vytracena zaměstnanci obce a udusáno žábou.
- Nový územní plán byl postoupen na odbor výstavby a územního plánování Tachov, poté bude
předán ke schválení Krajskému úřadu.
- V době prázdnin bude provedena oprava střechy na budově ZŠ a MŠ Hošťka firmou
NoviStav.cz.
- Zhotovení chodníkových obrub od paní Hečkové čp. 174 až po křižovatku bytovky čp. 264 a
265 (u hasičky).
- Oprava budovy Inter Hošťka.
- Revitalizace hřbitova v obci Hošťka.
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
Úřední hodiny obce
Vzhledem k nárůstu administrativní agendy prosíme občany, aby respektovali úřední hodiny
Po 8:00 – 15:00
St 8:00 – 17:00

Kulturní akce
Konec prázdnin - akce pro děti. Hasičské závody v požárním útoku. Rybářské závody.
Akce pořadatelé upřesní formou plakátu.
Poděkování všem organizátorům akce k 535. let výročí obce.

Svou velkou koncernovou premiéru zažila místní začínající teenagerská kapela Deven Blood.
Prosba o spolupráci
Opět bych Vás chtěla požádat, o zapůjčení fotografií nebo i jiných písemných materiálů pro
seriál s názvem „Tak šel čas“. V rámci oslav výročí obce jste mohli téméř po celý den
shlédnout doposud nasbíraný materiál. Stále jsou kategorie, ke kterým nemáme žádný snímek.
Pokud znáte někoho kdo by fotil po roce 1945 a odstěhoval se v průběhu let. Můžete mi dát
kontakt adresu nebo telefon. Ráda se na pamětníky obrátrátm.
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).
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 září 2017.
Tyto čtvrtletní rozhledy vydává: Obec Hošťka, Lucie Valíčková.

