Zpravodaj obce Hošťka a Žebráky

Duben - Červen 2012
Provozovatel vodovodu, kanalizace a ČOV
Dne 28. 3. 2012 byla vybrána jako provozovatel firma Stavpro služby s.r.o. Kladruby.
Během měsíce dubna budou sepsány s občany obcí Hošťka a Žebráky nové smlouvy. V případě poruchy
volejte nového provozovatele Bohuslava Pírku ml., tel. 606 321 275, 602 188 517.
Cena bez DPH byla stanovena - vodné 19,10 Kč/m3, stočné 19,40 Kč/m3.
Nové ceny palivového dřeva
Palivové dříví (samovýroba) pro občany, vlastníky nemovitostí v obci a zaměstnance obce.
a) cena palivového dříví – jehličnaté 35,- Kč + 14% DPH
b) cena palivového dříví – listnaté 55,- Kč + 14% DPH
c) tyče a spotřební zbytky – 30,- Kč + 14% DPH
d) maximální délka palivového dříví při odvozu z lesa nesmí přesáhnout 2 m délky. Výjimkou jsou tyče.
Hotové palivové dříví
Cena palivového dříví je 265,- Kč + 14% DPH.
Pro občany s trvalým pobytem je stanoveno maximální množství 20 prm palivového na jednu nemovitost
dříví/rok.
Oprava silnice SUS v obci Hošťka
Informace o opravě silnice III /198 50 v průtahu obce Hošťka. Akce bude dodatečně zařazena do ročního
plánu oprav silnic v rámci PK a v případě možnosti finančního krytí po schválení PK následně realizována.
SDH Hošťka
Sdružení dobrovolných hasičů Hošťka zakoupilo „nové“ zásahové vozidlo značky Avia. Vozidlo bylo
zakoupeno ze sponzorského daru od Hoštěcké lesy s.r.o.
Poděkování
Vedení obce děkuje SDH Hošťka a učitelkám ze ZŠ a MŠ za přípravu karnevalu pro děti, MDŽ a
Josefovské zábavy. Akce byly financované z rozpočtu obce.
Nepořádek
Rozebíráním aut bez příslušného živnostenského oprávnění se občan dopouští přestupku proti Zákonu o
životním prostředí. Přestupek se postupuje policii ČR a dále je řešen přestupkovou komisí.

Dětské hřiště
Otevírací doba dětského hřiště je 9:00 - 20:00 hodin. Hřiště je přístupno denně od 1. 4. 2012 do 30. 9.
2012.
Zprávy Základní a Mateřské školy Hošťka
2. 4. 2012 jsme v rámci Mezinárodního dne dětské knihy pořádali společně se Základní školou Rozvadov
čtenářskou soutěž, které se zúčastnili též žáci ze Základní školy v Přimdě.
Umístění našich dětí
1. místo – Brožková Adéla a Brožková Natálie
1. ročník:
2. místo – Gubániová Aneta
2. ročník:
3. místo – Čtvrtečka Zdeněk
4. ročník:
3. místo – Turbáková Jana
27. 4. 2012 v rámci projektu Elektrowin za námi se zábavným programem přijede Recyklační hlídka.
Zpětný odběr elektrospotřebičů stále pokračuje. Za každý vámi přinesený vysloužilý elektrospotřebič
předem děkujeme.
V průběhu měsíce května a června nás čeká školní výlet (díky sběru Elektrowin možná i vícedenní).
Zápis do MŠ proběhne 10. 5. 2012 a bude se konat v průběhu celého dne.
Narozeniny oslaví:
Duben: Ehrmannová Marie 71 let – Hošťka, Belayová Anna 88 let – Žebráky, Vetráková Veronika 75 let –
Hošťka.
Květen: Hečková Julie 76 let - Hošťka, Sojková Markéta 73 let – Hošťka.
Červen: Kadlec Václav 82 let – Žebráky.
Všem oslavencům blahopřejeme!
Informace o internetovém připojení PřimdaNet
Tarify:
5/1 Mbit/s - 399 Kč/měsíc (5 - download, 1 - upload)
5/5 Mbit/s - 419 Kč/měsíc
8/1 Mbit/s - 599 Kč/měsíc
8/4 Mbit/s - 647 Kč/měsíc
12/6 Mbit/s - 695 Kč/měsíc
Instalační poplatky jsou závislé na délce trvání uzavřeného smluvního závazku – od 0,- Kč při době trvání
delší než 24 měsíců až po 1.690,- Kč při době trvání do 2 měsíců.
Informace naleznete na www.primda.net
Kontakt:
Ing. Petr Kraus
tel: 736137275
e-mail: krauis@primda.cz

Martin Kraus
tel: 733723216
e-mail: m.kraus@primda.cz

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 června 2012.
Tyto čtvrtletní rozhledy vydává: obec Hošťka, Lucie Valíčková

