Zpravodaj obcí Hošťka a Žebráky

Červenec - srpen 2018
Úřední hodiny obce
Vzhledem k nárůstu administrativní agendy prosíme občany, aby respektovali úřední hodiny.
Po 8:00 – 15:00
St 8:00 – 17:00
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

Uzavření prodejny od 19. 8. – 29. 8. 2018
V prodejně se bude opravovat podlaha. Pro více informací sledujte stránky obce a
vývěsky.
Hoštěcké lesy s.r.o.
Na Valně hromadě, která se konala 27. 6. 2018, bylo rozhodnuto pozastavení mýtních
těžeb z důvodu nadbytku dřeva v celé republice díky kůrovcové kalamitě. Až odvolání se
bude těžit pouze větrná a kůrovcová kalamita, a probírky nad 40 let porostu.
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)
Stavební práce v následujícím období:
- Rekonstrukce kuchyně v budově ZŠ a MŠ Hošťka.
- Rekonstrukce vnitřních prostor Obecního úřadu.
- Rekonstrukce podlahy v prodejně se smíšeným zbožím.
- Oprava vedlejší komunikace v obci Hošťka (od domu č. p. 1 – na kopec).

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
Oslavy obce Žebráky 490 let od první písemné zmínky se konají dne 21. 7. 2018
Dechová hudba Chodovarka - pravá česká
dechovka s tradicí.
Svým vystoupením chce tak dát možnost si
poslechnou a pobavit nejen známými, ale i
méně známými písničkami dnes již rozpadlé
Lucie a také znovuobrozených Wanastových
vjecí.

14: 00 – 16: 00

Chodovarka

16: 00 – 17: 30

Lucie Revival

18: 00 – 20: 00

Proměny band Plzeň

Kapela se věnuje veškerým žánrům.

Electric

Z převzaté tvorby jsou v repertoáru
zastoupeny interpreti jako např. AC/DC,
Aerosmith, The Cult, Pearl Jam, Bryan
Adams, U2, Foo Fighters, Soundgarden,
Lenny Kravitz, The Beatles, The Who a
mnoho dalších.

20: 00 – 01: 00

Dne 11. 8. 2018 se budou konat v obci Žebráky Rybářské závody. Více informací se
dozvíte formou plakátu.
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.

