Zpravodaj obcí Hošťka a Žebráky

Leden – březen 2018
Přání starostky obce do nového roku
Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát Vám v roce 2018 hodně zdraví, štěstí a mnoho
úspěchů v práci i v osobním životě. 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.
Práce v následujících měsících 2018
- Oprava místních komunikací Hošťka.
- Oprava školní kuchyně.
- Pokračování ve výsadbě zeleně.
- Oprava budovy Inter Hošťka.
- Oprava OÚ Hošťka – vnitřní prostory.
- Vybudování parkoviště u hřbitova.
- Vybudování přechodu pro chodce v obci Hošťka u kulturního domu.
- Odvodnění obecního pozemku před bytovým domem 264 a 265 Hošťka /obruby za
hasičkou/.
- Vybudování zpevněné plochy u domu Hošťka čp. 154 (kopec).
- Projektová dokumentace zasíťování pozemků/záhumenek pro výstavbu rodiných domů.
Dotace v roce 2018
- Dokončení odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Žebráky.
- Rozšíření kanalizace v jihozápadní části obce Žebráky a biologické stabilizační nádrže.
- Oprava místních komunikací v obci Hošťka a Žebráky.
Hošťěcké 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 (dřevo je nutné uhradit předem na
obecním úřadě)

Úřední hodiny obce
Vzhledem k nárůstu administrativní agendy prosíme občany, aby respektovali úřední hodiny
Po 8:00 – 15:00
St 8:00 – 17:00
Vyvážení popelnic
Popelnice se budou vyvážet na starou svozovou známku do 31. 3. 2018. Novou svozovou
známku si vyzvedněte od 19. 2. 2018 na obecním úřadě v úředních hodinách (viz výše).
Kulturní akce
Masopust - přesný termín bude upřesněn formou plakátu.
Mezinárodní den žen - se uskuteční dne 24. 3. 2018, k tanci a poslechu zahreje kapela
Plzeňský expres.
Poděkování
OÚ děkuje všem, kteří se podíleli na pořádání akcí pro občany.
Zvláštní díky za celoroční spolupráci s obcí, a pořádání akcí v roce 2017, patří: členům SDH
Hošťka a maminkám.
Výročí obce
V letošním roce uplyne 490 let od první zmínky obce Žebráky.
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 obrátím.
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 března 2018.
Tyto čtvrtletní rozhledy vydává: Obec Hošťka, Lucie Valíčková.

