Zpravodaj obcí Hošťka a Žebráky

Leden - Březen 2015
Přání starostky obce do nového roku
Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát Vám v roce 2015 hodně zdraví, štěstí a mnoho
úspěchů v práci. 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.
Plán práce Zastupitelstva obce na rok 2015
- Oslovení 3 projektantů na opravy vedlejších komunikací Hošťka a Žebráky včetně
projektové dokumentace.
- Oslovit SUS Stříbro ve věci vybudovaní parkoviště u hřbitova.
- Oprava a nátěr hřbitovních vrat a kříže.
- Návrh vybudování přechodu pro chodce v obci Hošťka u stanice ČSAD a naproti bývalé
škole.
- Celková oprava skladu na uhlí a nová vrata skladu u budovy č.p. 79 Hošťka.
- Výměna vchodových dveří a zbývajících starých oken (posilovna, kadeřnice) za plastová do
budovy č.p. 79 Hošťka.
- Oprava hráze a čištění rybníku u domu č.p. 1 v obci Hošťka.
- Odvodnění obecního pozemku před bytovým domem č.p. 264 a 265 Hošťka.
- Odvodnění obecního pozemku Žebráky od č.p. 119 k rybníku.
- Pokračování ve výsadbě zeleně.
Dotace v roce 2015
- Dokončení nového Územního plánu Hošťka.
- Dokončení akce odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Žebráky.
- Rozšíření kanalizace v jihozápadní části obce Žebráky a vybudování biologické stabilizační
nádrže.
- Oprava místních komunikací v obci Hošťka a Žebráky.
Oprava silnic
SUS Plzeňského kraje plánuje opravit komunikace Rozcestí – Hošťka v délce 2,6 km,
Hošťka – Dlouhý Újezd v délce 10,2 km. Opravena bude dvojitým nátěrem či mikrobercem.

Výzva občanům
OÚ vyzývá občany, aby nevytvářeli černé skládky. V obci je 2x ročně zajištěn svoz
nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu. Není proto žádný důvod vytvářet
černé skládky. V případě přistižení občana, bude toto odsouzeníhodné počínání řešeno
přestupkovou komisí. S některými viníky již přestupkové řízení probíhá.
Volný pohyb psů
Opět výzýváme všechny majitele psů, kteří nedodržují veřejnou vyhlášku o volném pohybu
psů. Vlastníci psů bodou trestání finanční pokutou na základě trestního řízení!!!
Vyvážení popelnic
Popelnice se budou vyvážet na starou svozovou známku do 31. 3. 2015. Novou svozovou
známku si vyzvedněte co nejdříve na obecním úřadě.
Poděkování
OÚ děkuje všem, kteří se podíleli na pořádání akcí pro občany.
Zvláštní díky za celoroční spolupráci s obcí, a pořádání akcí v roce 2014, patří: členům SDH
Hošťka, vedení školy a všem, kteří se na organizaci těchto akcí podíleli.
Plánované kulturní akce v 1. čtvrtletí 2015
Masopustní průvod pro děti a dospělé, MDŽ, Vítání občánků. Termíny budou s předstihem
upřesněny prostřednictvím plakátů. Sledujte nástěnky obcí či internet.
Narozeniny oslaví
Únor: Szegecs Andrei 81 let - Žebráky, Vaňátková Růžena 74 let - Žebráky, Gubáni Petr
79 let - Hošťka, Vetráková Anna 70let – Hošťka.
Březen: Strapková Anna 76 let - Hošťka, Valíček Petr 74 let – Hošťka, Jan Pavelka 71 let –
Hošťka.
Všem oslavencům blahopřejeme!
Prosba o spolupráci
Chtěla bych Vás touto cestou požádat o jakékoliv informace a fotografie, které se týkají historie
našich obcí Hošťka a Žebráky a zaniklých obcí Žebrácký Žďár a Pořejov.
Fotografie mohou být z let kdy se stavěla Mateřská školka, když se opravovala střecha kostela,
když se budovala tehdejší kanalizace, když se budovalo JZD v obou vesnicích, stavba obchodu
se smíšeným zbožím, obnova SDH Hošťka…Fotografie si pouze půjčím, naskenuji na Obecním
úřadě do digitální podoby a originály Vám VRÁTÍM!!!
Kontaktujte mne prosím 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 2015.
Tyto čtvrtletní rozhledy vydává: Obec Hošťka, Lucie Valíčková.

