Kostel svaté Markéty v Hošťce
 Den 13. 7. patří v kalendáři Markétě, proto jsem tento díl foto seriálu věnovala
našemu kostelu v obci Hošťka.
 Rozlehlé návsi silnicového typu, vévodí kostel sv. Markéty (dříve Margarety).
Kaplička této světice je v Hošťce uváděna již od r. 1707. V roce 1744 byla
přebudována na malý kostel. Tehdy byl vybaven pozdně barokním zařízením,
které přečkalo i požár v roce 1887. Po požáru byl kostelík v roce 1889 rozšířen
o průčelí s věží, takže vznikl jednolodní kostel s polygonálně uzavřeným
presbytářem a věží v západním průčelí. Vnitřek kostela je sklenut a v něm se
zachoval velmi kvalitní původní mobiliář od řezbáře Artschlaga. Řezbář Jakob
Artschlag, pocházel ze Stráže, přičemž první zmínka o rodině Artschlagů žijící
ve Stráži pochází již ze 16. století.
 Od roku 1983 - 1987 byl kostel postupně opravován v akcích „Z“.
 V roce 2008 a 2009 se uskutečnily v interiéru kostela opravy omítek, podlahy,
soch, a kamenných doplňků. Na opravách se podílela řada občanů: Jaroslav
Kelner s rodinou, Jan Štulajter, Čeněk Švihla, Jan Havran. Opravy se
uskutečnily na základě sponzorských darů a veřejné sbírky, kterou
zorganizovala Ivana Müllerová.
 V roce 2013 se uskutečnila další významná oprava kostela.

V interiéru kostela bylo provedeno statické zajištění kůru s montáží nových
trámů a prkenné podlahy, provedly se nové omítky. Vnější poškozené omítky
po postavení lešení byly otlučeny a ze strany u rybníka byla provedena fixace
(zpevnění) omítek fasády. Střešní krov byl obměněn v úrovni korunní římsy a
opravena střešní krytina. Dále byly osazeny klempířské prvky (okapové žlaby,
svody). Ve spodních partiích objektu byl obnoven okapní chodníček na straně
hlavní komunikace obce. A tím se obnovilo odvodnění. Dešťová voda od
svodů ze střechy kostela se potrubím svedla do místního rybníka.
Tyto opravy byly financovány z dotací Evropské unie.
 V současné době do kostela dojíždí každou neděli pater Josef Holešovský. O
údržbu kostela se pravidelně starají Anna Strapková a Anna Vetráková.

Kostel od severovýchodu 22. 10. 1983, foto: Vladimír Novotný.
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Máte i jiné fotografie této významné památky obce Hošťka?
S historií kostela jsou spojené i fotografie prvního přijímaní, svatby,
ale i vánoční mše našich předků a živého betléma.
Ke kostelu patřila i fara, máte fotografii?
Budu velice ráda, když mi je zapůjčíte k naskenování, a rozšíříme
tak společně obecní archiv.

6. díl foto - seriálu zpracovala kronikářka obce Lucie Valíčková, dne 13. 7. 2016.

