Zpravodaj obcí Hošťka a Žebráky

Říjen - Prosinec 2015
Upozornění Správy a údržby silnic Tachov
Na novém asfaltovém povrchu přes Žebráky směr Tachov je nutné striktně dodržovat pravidla
silničního provozu. Povinnost každého řidiče je přizpůsobit rychlost stavu a povaze vozovky.
Platnost občanských průkazů
V letošním roce končí desetileté období od hromadné výměny občanských průkazů prováděné
v roce 2005. Ve vlastním zájmu si překontrolujte platnost dokladu a zajistěte si včas nový.
Hrobová místa
Vyzýváme občany, kterým končí smlouvy na hrobová místa k 31. 12. 2015, aby se zastavili co
nejdříve na Obecním úřadě v Hošťce a nechali si vyhotovit novou smlouvu.
Hošťěcké Lesy s.r.o.
V případě zájmu o palivové dříví kontaktujte lesního hospodáře Martina Ábela na telefonu
775 224 785.
Kadeřnictví v obci Hošťka
Od 1. října bude probíhat zkušební provoz kadeřnictví v obci Hošťka budova čp. 79, pánské/
dámské. Informace budou formou letáků.
Založení mobilního hospice na Tachovsku
Na Tachovsku vzniká nová služba určená nevyléčitelně nemocným, umírajícím a jejich rodinám.
Mobilní hospice umožňují, aby lidé mohli prožít poslední chvíle svého života důstojně doma spolu
se svými blízkými. Domácí (mobilní) hospic pečuje o své klienty formou návštěvní služby. Rodinu
navštěvuje lékař, sestra, sociální pracovník a podle potřeby další členové multidisciplinárního týmu.
Hospicový tým je víceoborový a patří do něj i psycholog, duchovní a další specialisté. Služby
domácí paliativní péče nejsou doposud hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, a proto jsou
hospice odkázány na financování z darů a grantů. Cílem paliativní nebo-li útěšné medicíny potažmo
mobilního hospice je to, aby člověk v závěru života netrpěl bolestmi a dalšími útrapami. Podařilo
se nám sehnat již polovinu financí potřebných na provoz mobilního hospice v roce 2016. Spuštění
provozu mobilního hospice (nestátního zdravotnického zařízení) v rámci celého okresu Tachov
začne v lednu 2016.
Webové stránky: http://www.hospiccheb.cz/
Kancelář: Náměstí Republiky 70, 34701 Tachov.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
Obecní úřad vyzývá majitele záhumenek k jejich údržbě.
Pozemky nejsou obhospodařovány a roste zde ve velké míře plevel, který poskytuje úkryt pro
černou zvěř. Majitelům okolních pozemků vznikají nemalé škody. Žádáme vás k udržování těchto
pozemků. V případě, nedodržování této vyhlášky bude s majiteli, pozemku zahájeno správního
řízení.
Soutěž
Obecní úřad vyhlašuje Fotosoutěž s tématem „Naše obce očima fotografa“. Soutěž bude probíhat 12
kalendářních měsíců od 1. 7. 2015 – do 31. 7. 2016. Kompletní podmínky naleznete na stránkách
obce www.hostka-tc.cz v kategorii Informace o obci.
Plánované akce
Haluškiáda - 24.10. 2015
Sázení stromů - 31.10. a 1. 11. 2015
Posezení pro seniory - 11. 12. 2015
Mikuláš – prosinec 2015.
Všechny akce budou upřesněny formou plakátu.
Narozeniny oslaví
Říjen: Hečko Karel 78 let – Hoš´tka, Luncarová Jiřina 85 let – Žebráky.
Listopad: Širůček Josef 78 let – Žebráky, Danielová Anna 79 let- Hošťka.
Prosinec: Šubová Anna 72 let – Hošťka.
Všem oslavencům blahopřejeme!
Prosba o spolupráci
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří mi zapůjčili fotografie pro seriál s názvem „Tak
šel čas“. K dnešnímu dni máme ve sbírce více jak 300 kusů fotografií. Opět prosím o zapůjčení
fotografií, které se týkají historie našich obcí Hošťka a Žebráky. Pamatujete si „Karabach“ ? Tento
legedární objekt si pamatujeme určitě všichni a neměl by upadnout v zapomění. Najdete prosím
nějakou fotografii exteriéru/ interiéru? Kdysi fungoval i sbor dobrovolných hasičů v Žebrákách.
Máte nějaké záznamy či fotografie? Nedílnou součástí historie obce jsou i portréty předsedů a
zastupitelů obcí. Například v roce 1949 byl předseda MNV Žebráky Alois Břinka. Dále na Hošťce
Václav Kubát, Franrišek Píšek, Hajduk, Josef Pechan + tajemníci: Jan Chalupa, Kuryluk, Zdeněk
Otava, Sochor. Dále portréty obecních policistů: Josef Patočka, František Pataky.
Fotografie si jen naskenuji do digitální podoby a originály vrátím.
Lucie Valíčková, kronikářka obce (777 642 979).
V dalších dílech seriálu se můžete těšit např. na budování Mateřské školy, proměnu hasičské
zbrojnice, ohlédnutí za kulturními akcemi uplynulých let. Seriál můžete sledovat na vývěskách
obcí, obecním úřadě Hošťka a webových stránkách obce v kategorii - Informace o obci.
Chtěli byste zveřejnit nějakou informaci? Je možné použít webové stránky www.hostka-tc.cz, nebo
tento Zpravodaj. Požadavek můžete dát na OÚ. Nejpozději však do 15. dne měsíce ledna 2016. Tyto
čtvrtletní rozhledy vydává: Obec Hošťka, Lucie Valíčková.

