Zpravodaj obcí Hošťka a Žebráky

Říjen - Prosinec 2012
Nedostatek vody v obci Hošťka
Od 4. 10. 2012 až do odvolání je nutné šetřit vodou. Vzhledem k dlouhodobému suchu
dochází k úbytku vody ve vodních zdrojích.
Oprava komunikace směr kopec
Firma Strabag a.s. zajistí opravu komunikace do konce měsíce června 2013. V plném rozsahu
bude vrácena do původního stavu.
Hlavní komunikace v obci Hošťka
Oprava komunikace, kterou udržuje Správa a údržba silnic (SÚS) Krajského úřadu Plzeňského
kraje, se bude provádět v jarních měsících roku 2013. Rekonstrukce bude stát 4. mil. korun a
bude hrazena z rozpočtu SÚS.
Výskyt černých skládek
Stále se vyskytují okolo našich obcí Hošťka a Žebráky černé skládky. V případě zjištění
pachatele bude spolupracováno s Policií ČR OOP Bor, odborem životního prostředí a
živnostenským úřadem v Tachově. Touto cestou žádáme občany o spolupráci, při odhalení
pachatelů.
Pálení ohně na soukromém pozemku
V současné době dochází k častým stížnostem občanů kvůli pálení větví, listí, pařezů,
komunálního odpadu, a s tím souvisejícímu ohrožení majetku a obtěžování sousedů v našich
obcích.
Citujeme ze zákona o požární ochraně:
- pálení musí být prováděno za dozoru osoby starší 18 let
- na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky v množství přiměřeném rozsahu pálení
(voda, lopaty, hasicí přístroje)
- ohniště je možno zřizovat jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů
- po skončení pálení musí být oheň uhašen a popel uložen na bezpečné místo nebo zahrnut
zeminou
- pálení je možné provádět jen za bezvětří
- fyzickým osobám se zakazuje provádět vypalování porostu
- přestupku se dopustí ten, kdo nedodrží zásady požární bezpečnosti při používání otevřeného
ohně nebo jiného zdroje

Neuhrazené poplatky
Opět 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 na základě dohody podle
splátkového kalendáře.
Prodejna se smíšeným zbožím v Hošťce
Jednota SD Tachov ve spolupráci s Obecním úřadem zaměstnala jako pracovní posilu paní
Janu Zemanovou na 4 hodiny denně.
Posilovna Hošťka
V současné době je posilovna částečně vybavena. V případě zájmu o posilovnu se zatím
obracejte na pana Marka Strapka (tel.: 605 128 445). V průběhu měsíce října bude zpracován
starostkou obce provozní řád, postupně bude pořizováno další náčiní.
Kadeřnice
Do obce Hošťka bude kadeřnice od měsíce října dojíždět jednou za 14 dní, od 15 hodin, telefon:
603 540 708.
Plánované akce
- výměna oken Obecního úřadu firmou Prokop Vítkov
- Mikulášská nadílka
- Posezení pro seniory
- v současné době se pracuje na novém uzemním plánu zahrnující k.ú. Hošťka, Žebráky a
Pořejov
Stálá expozice zemědělských strojů
Touto cestou bychom vás rádi požádali o staré nepoužívané zemědělské stroje (pluhy, řezačky
na kopřivy, aj.). Na podnět paní Marie Kelnerové bychom rádi vytvořili stálou expozici v obci
Hošťka v parku před kostelem.
Narozeniny oslaví:
Říjen: Hečko Karel 75 let, Chovanec Karel 73 let, Luncarová Jiřina 82 říjen, Hečková Eva 72,
Draxal Jiří 82 let
Listopad: Marie Gubaniková 78, Širůček Josef 75, Danielová Anna 76

Všem oslavencům blahopřejeme!!!

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 ledna 2013.
Tyto čtvrtletní rozhledy vydává: obec Hošťka, Lucie Valíčková

