Zpravodaj obce Hošťka a Žebráky

Leden - Březen 2012
Přání do nového roku
Vedení obce Hošťka srdečně přeje všem občanům hodně zdraví, štěstí, lásky,
pracovních úspěchů a rodinné pohody v roce 2012.
Kanalizace a ČOV
ČOV je povolena do zkušebního provozu na období 1 roku. Kolaudační rozhodnutí bylo
vydáno dne 16.12.2011 pro kanalizační stoky. V podmínkách bude stanoveno odstranění
nedodělků.
Nyní budou následovat terénní úpravy, opravy poklopů kanalizačních šachet. Termín
dokončení je stanoven na květen 2012.
V současné době probíhá kompletace celé agendy a kontrola plnění podmínek pro získání
dotace z evropských fondů. Tato kontrola potrvá 2,5 měsíce a po její ukončení bude obci
proplacen úvěr za dílo.
Během měsíce ledna bude vybrán nový provozovatel kanalizace a ČOV.
Výzva občanům :
OÚ vyzývá občany, aby nevytvářeli černé skládky. V obci je 2x ročně zajištěn svoz
nebezpečného a velkooběmového komunálního odpadu. Není proto třeba vytvářet černé
skládky. V případě přistižení občana, bude jeho počínání okamžitě řešeno přestupkovou
komisí. S některými viníky již přestupkové řízení probíhá.
Kostel sv. Markéty
Římskokatolická farnost v Tachově ohlásila dne 1.12.2011 začátek udržovacích prací při
opravě kostela sv. Markéty v Hošťce. Udržovací práce zahrnují: odvodnění okolí kostela,
spočívající v odstranění nánosů a naplavenin a opravě okapového chodníku, opravu dřevěné
konstrukce kůru v kostele. Udržovací práce budou provedeny podle dokumentace zpracované
Bohuslavem Volfíkem. Možno nahlédnou na OÚ v Hošťce.

Volný pohyb psů
Poslední výzva všem majitelům psů, kteří nedodržují veřejnou vyhlášku o volném pohybu
psů. Vlastníci psů bodou trestání finanční pokutou na základě trestního řízení!!!
Poděkování
OÚ děkuje všem, kteří zorganizovali Mikulášskou nadílku pro děti a posezení pro seniory
(SDH Hošťka, paní Kozlerové, panu Tunderovi za reprodukovanou hudbu). OÚ na obě akce
uvolnil finanční prostředky.
Dárci krve
Vedení obce vyzdvihuje příkladné počínání svých občanů, kteří za pravidelné bezplatné
dárcovství krve obdrželi čestnou pamětní plaketu profesora MUDr. J. Jánského. Jsou to Lukáš
Hečko, Miroslav Vetrák, Miroslav Fišer a Petr Rajtík. Pomáháte zachránit životy vašich
spoluobčanů. Děkujeme!
Vyvážení popelnic
Popelnice se budou vyvážet na starou svozovou známku do 31.03.2012.
Novou svozovou známku si vyzvedněte do 30.06.2012.
ZŠ a MŠ Hošťka
ZŠ a MŠ Hošťka děkuje touto formou všem rodičům, přátelům školy a zastupitelům obce,
jmenovitě pak panu Havranovi, za zájem a spoluúčast na sběru vysloužilých elektrických
spotřebičů. Těšíme se, že ve společném sběru vytrváme i nadále.
Za takto odevzdané spotřebiče obdržela do této doby škola odměnu ve výši 1630 Kč. Peníze
byly využity na nákup nového CD-MP3 přehrávače a kalkulačky pro potřeby dětí. Zároveň
jsme se také umístili na 2. místě v soutěži o největší množství odevzdaného odpadu v průměru
na žáka. Odměna ve výši 5000,- Kč čeká na převzetí na krajském úřadě.
V rámci projektu Recyklační hlídky očekáváme 27.4.2012 návštěvu odborníků s výukovým
programem, ve kterém během 3 výukových hodin budou děti zábavnou formou seznámeny s
problematikou recyklace, čeká je několik týmových soutěží, her a mnoho dalšího. Nejlepší z
nich si odnesou pěkné dárky.
Vypnutí elektrické energie v obci Hošťka
Dne 25.1. 2012 od 7.30 hod do 15.00 hod - bude vypnuta el. energie od hasičské zbrojnice
směr dolů ( Rozvadov a Žebráky). Případné informace získáte na č. 840840840 v tento den.
Narozeniny oslaví:
Leden: Zivčáková Marie 79 let - Hošťka
Únor: Szegecs Andrei 78 let - Žebráky, Vaňátková Růžena 71 let - Žebráky, Gubáni Petr
76 let – Hošťka.
Březen: Dykas Emil 72 let - Hošťka, Strapková Anna 73 let - Hošťka, Valíček Petr 71 let –
Hošťka.
Všem oslavencům blahopřejeme!
Chtěli byste zveřejnit nějakou informaci? Je možné použít webové stránky obce, nebo tento
Zpravodaj. Požadavek můžete dát na OÚ. Nejpozději však do 15. dne měsíce března 2012.
Tyto čtvrtletní rozhledy vydává: obec Hošťka

