Zpravodaj obcí Hošťka a Žebráky

Červenec - září 2020
Informace o dotacích
Ministerstvo pro místní rozvoj neschválilo dotaci na výstavbu vodovodu a kanalizace I. etapy
výstavby rodinných domů – stavební parceli na záhumenkách. Bez dotace obec tak nákladnou
stavbu z obecního rozpočtu nemůže uhradit.
Získané dotace k KÚPK Plzeň
Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2020.
Na umístění 4 ks radarů v obci Hošťka a Žebráky /měření rychlosti/.
V obci Žebráky se dokončuje dočišťovací nádrž a Jihozápadní část kanalizace.
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Obecní lesy
Ministerstvo zemědělství poskytuje obci Hošťka finanční příspěvek za účelem: zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období 1. října 2017 do 31. 12. 2018 finanční
příspěvek ve výši 724 650,- a je poskytován ze státního rozpočtu.
Integrovaná doprava Plzeňského kraje
Novinky krajského tarifu od 1. 7. 2020
Akční předplatné i jedna jízdenka po kraji. Od 1. 7. 2020 vstoupí v platnost tarif
Integrované dopravy Plzeňského kraje, který s sebou přinese několik změn.
Pro více informací navštivte prosím webové stránky: www.idpk.cz/cz/

Poděkování
- Obec děkuje všem, kteří se zúčastnili brigády, pod vedením pana Kloudy, aby připravili
okolí rybníka na rybářské závody. Závody se budou konat dne 5. září 2020.
- Dále děkujeme zastupitelce obce paní Pavle Růžičkové, která uspořádala společně s dětmi
brigádu na úpravu veřejené zeleně v obci Žebráky.
Pracovní doba sběrného dvora
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Pracovní doba se rozšiřuje, otevřeno bude vždy poslední sobotu v měsíci 9:00 – 11:00.
Do sběrného dvora můžete přivézt:
- objemný odpad (vyřazený nábytek, koberce, lina, odpady z vyklízení půd, sklepů adpod.)
- nebezpečné složky komunálního odpadu (obaly se zbytky barev a laků), obaly
(plastové,plechové) znečištěné škodlivinami, olověné akumulátory, monočlánky, pneumatiky,
oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty znečištěné škodlivinami, zbytky ředitel a rozpouštědel,
případně další nebezpečné složky vyskytující se v komunálním odpadu, televizory, počítačové
monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a veškeré ostatní elektrospotřebiče, přenosné
baterie.
Ostatní informace
Zastupitelstvo obce bude dne 26.8.2020.
Kulturní akce
Hasičské závody v požárním útoku v obci Hošťka – podrobné informace budou zveřejněny
formou plakátu.
Rybářské závody v obci Žebráky – podrobné informace budou zveřejněny formou plakátu.
Prosba o spolupráci
Opět bych Vás chtěla požádat, o zapůjčení fotografií nebo i jiných písemných materiálů pro
seriál s názvem „Tak šel čas“. Dokumenty a fotografie si opět pouze půjčím, naskenuji na
obecním úřadě do digitální podoby a originály Vám VRÁTÍM!!! Děkuji. Lucie Valíčková,
kronikářka obce (777 642 979).
Chtěli byste zveřejnit nějakou informaci? Je možné použít webové stránky obce
www.hostka-tc.cz, nebo tento Zpravodaj. Požadavek můžete dát na OÚ.
Nejpozději však do 15. dne měsíce září 2020.
Tyto čtvrtletní rozhledy vydává: Obec Hošťka, Lucie Valíčková.

