Zpravodaj obcí Hošťka a Žebráky

Červenec - Září 2012
Kanalizace a čistírna odpadních vod
Dne 18. 6. 2012 byla provedena závěrečná kontrola stavby kanalizace a čistírna
odpadních vod, s konečným výsledkem „bez závad a nedostatků“. Následně byla obci v plné
výši proplacena dotace z evropských fondů.
Občané se na vybudovanou kanalizaci musí postupně připojit po domluvě s
provozovatelem panem Pírkem, který spolupracuje s vodoprávním úřadem, odborem
životního porostředí Tachov.
Telefon na pana Pírka: 606 321 275.
Výskyt černých skládek
Za obcí Hošťka (u pana Hoty a směr Bohuslav) byl zaznamenán opětovný výskyt
černých skládek. Případ byl předán k řešení Policii ČR, OOP Bor.
Neuhrazené poplatky
Vyzýváme občany, aby ve vlastním zájmu okamžitě uhradili veškeré závazky, které vůči
Obecnímu úřadu mají, dříve než Obec přistoupí k jejich exekučnímu vymáhání a výše
pohledávek tak neúměrně vzroste. Upozorňujeme na možnost splácení nazákladě dohody dle
splátkového kalendáře.
Vítání občánků
Dne 23. 6. 2012 přivítala starostka obce a zastupitel Marek Strapek do života 7 nových
občánků: Olgu Formánkovou, Aleše Gubániho, Matyáše Hečka, Matyáše Kováče, Stanislava
Martince, Karolínu Strapkovou a Anežku Šístkovou. Krátký doprovodný program předvedly
děti ze ŽŠ a MŠ pod vedením pana Petra Růžičky a paní ředitelky Mgr. Jarmily Muchové.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě hezkého programu podíleli.
Poděkování:
Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů Hošťky za přípravu dne dětí. Akce se uskutečnila
díky finanční podpoře Obecního úřadu, Hospůdky u Hanky a SDH Hošťka.
Posilovna
Obec připravuje v bývalé škole posilovnu s využitím pro mládež i dospělé. Realizace
tohoto záměru by měla být provedena do konce roku 2012.

Kadeřnice
Do obce Hošťka bude dojíždět každé úterý v 15.00 hodin kadeřnice. Své služby bude
poskytovat v budově bývalé školy. Ceník: Pánské stříhání 60,- Kč, Dámské stříhání /komplet/
130,- Kč, Trvalá /komplet/ 280,- Kč. Kadeřnické služby je také možné objednat telefonicky
např. na svatbu, či jinou významnou událost, na telefonním čísle 603 540 708.
Nařízení EU
Od 1.7. nemohou nezletilé děti cestovat do zemí EU bez svého samostatného cestovního
dokladu. Cestovní doklad pro nezletilé děti je možné nechat vystavit na novém pracovišti
v Tachově - Hornická 1695.
Zapůjčení majetku společnosti Hošťěcké lesy s.r.o.
Již tradičně mají i v letošním roce občané možnost zapůjčení následujících strojů:
Traktor Zetor 4340
Štípačka na dříví Lumac 10t
Sekačka bubnová
Křovinořez

417,- Kč /MTH (s řidičem)
119,- Kč/ 1den
238,- Kč/ 1h (s pracovníkem obce)
238,- Kč/ 1h (s pracovníkem obce)

Při každém zapůjčení bude sepsán záznam o zapůjčení a vrácení svěřeného prostředku.
Oslavy 530 let obce Hošťka
Dne 24. a 25. 8. 2012 se uskuteční oslavy výročí obce. Program bude zveřejněn
s předstihem formou plakátů.
Informace
Upozorňujeme občany na změnu PSČ obce. Nově uvádíme poštu 347 01 Tachov.
Fotodokumentace nemovitostí
V rámci plnění archivační povinnosti obce bude v měsíci červenci probíhat fotografování
nemovitostí, které se nacházejí v katastrálním území obcí Hošťka a Žebráky.
Fotodokumentaci provede Lucie Valíčková. Žádáme občany o spolupráci.
Narozeniny oslaví:
Červenec: Kaliánková Marie 87 let - Hošťka, Horák Milan 73 let - Hošťka,
Sojka Šimon 71 let - Hošťka, Dršková Anna 73 let - Žebráky, Valíčková Anna 85 let –
Hošťka, Drška Josef 74 let – Žebráky
Srpen: Sojková Markéta 88 let -Hošťka
Září: Dulovcová Marie 74 let - Hošťka, Daniel Imrich 70 let - Hošťka
Všem oslavencům blahopřejeme!!!
Dětem přejeme krásné prožití prázdnin!!!
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 2012.
Tyto čtvrtletní rozhledy vydává: obec Hošťka, Lucie Valíčková

