Zpravodaj obcí Hošťka a Žebráky

Leden - Březen 2016
Přání starostky obce do nového roku
Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát Vám v roce 2016 hodně zdraví, štěstí a mnoho
úspěchů v práci. 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 2016
- Pokračování ve výsadbě zeleně.
- Oprava střechy budovy Hošťka čp. 79.
- 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 2016
- 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.
Nájemní smlouvy
Ve vlastním zájmu si překontrolujte platnost nájemních smluv- pronájem zahrádek a
hrobových míst. Dostavte se na Obecní úřad k jejich prodloužení.
Změny v sestavě od katastrálního operátu
Kdo má změnu, je nutné zajít na finanční úřad do Tachova do konce měsíce ledna 2016.
Dále kdo má zakoupené pozemky v roce 2015, je povinný nahlásit navýšení výměry svých
pozemků ve svém vlastnictví, rovněž na finančním úřadě do konce ledna 2016 z důvodu
výpočtu daně z nemovitosti.
Benefiční koncert
Dne 11. 12. 2015 v kostele sv. Markéty v Hošťce, se uskutečnil benefiční koncert na
podporu vznikajícího mobilního hospice sv. Jiří v Tachově. Na akci se vybralo 4443,- Kč, a
prodejem drobného zboží 490,- Kč. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří
přispěli.

Vyvážení popelnic
Popelnice se budou vyvážet na starou svozovou známku do 31. 3. 2016. Novou svozovou
známku si vyzvedněte co nejdříve 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 2015, 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 2016
Masopustní průvod pro děti a dospělé, MDŽ. Termíny budou s předstihem upřesněny
prostřednictvím plakátů. Sledujte nástěnky obcí či internet.
Narozeniny oslaví
Únor: Szegecz Andrei 82 let – Žebráky, Vetráková Anna 71 let – Hošťka, Vaňátková
Růžena 75 let – Žebráky, Gubáni Petr 80 let – Hošťka.
Březen: Strapková Anna 77 let – Hošťka, Valíček Petr 75 let – Hošťka, Pavelka Jan 72 let –
Hošťka.
Všem oslavencům blahopřejeme!
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 2015 pro seriál s
názvem „Tak šel čas“a pevně věřím že i v letošním roce obohatíte společný historický archiv
našich obcí. V loňském roce se mi podařilo získat pionýrskou kroniku hošťěckého oddílu Vlčata
psanou v letech 1973 – 1977. Kroniku si můžete prohlédnout na Obecním úřadě. Opět bych vás
chtěla požádat o spolupráci, která se váže přímo k této kronice. Autoři textu svůj každoroční
zápis nepodepisovali. Pomůžete mi prosím doplnit jména? Existovaly i jiné pionýrské kroniky,
víte kde by mohly být? Popřípadě kdo je vedl? Máte fotografie z pionýrského období, nebo i jiné
upomínkové předměty?
Fotografie a kroniky 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).
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 2016.
Tyto čtvrtletní rozhledy vydává: Obec Hošťka, Lucie Valíčková.

