Zpravodaj obce Hošťka a Žebráky

Leden - Březen 2013
Přání do nového roku
Zastupitelstvo obce Hošťka srdečně přeje všem občanům hodně zdraví, štěstí, lásky,
pracovních úspěchů a rodinné pohody v roce 2013.
Nový zdroj pitné vody v obci Hošťka
V prosinci 2012 byl zbudován nový vrt pitné vody pro obec Hošťka o hloubce 100 m.
Akce bude financována z dotace Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje a díky
příspěvku místního podnikatele. Peníze na tuto akci opatřila starostka obce.
ČOV
Termín zkušebního provozu stanice ČOV Hošťka se prodlužuje do konce června 2013.
Opravy komunikací v obci Hošťka
Správa a údržba silnic Plzeň bude v roce 2013 realizovat nový asfalt přes obec Hošťka.
V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Akci dotuje SÚS PK Plzeň.
V roce 2013 bude rovněž provedena úprava komunikací od domu čp. 1 Hošťka směr
kopec. Silnice bude vrácena do původního stavu firmou Strabag a.s. zhotovitelem
kanalizace.
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 okamžitě
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 31.03.2013.
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 patří SDH Hošťka.
Poděkování patří též místostarostovi SDH Petru Tunderovi za opravu zakoupené AVIE pro
SDH Hošťka. V současné době mají hasiči možnosti spojit se vysílačkou s krajem přes
Integrovaný Záchranný Systém Plzeňského kraje (KOPIS).
Územní plán
V současné době probíhá zahájení I. etapy tvorby nového územního plánu obcí. Připravují
se průzkumy, rozbory a přípravná šetření. Předpokládaný termín zahájení prací I. etapy je
v průběhu měsíce dubna 2013 a dokončení 31.8.2013. Případné podněty občanů, týkající se
tvorby nového územního plánu, rádi uvítáme.
Plánované akce v 1. čtvrtletí 2013
Maškarní pro děti, MDŽ a Josefovská zábava. Termíny budou s předstihem upřesněny
prostřednictvím plakátů. Sledujte nástěnky obce či internet.
Odcizení elektrického kabelu
Během 4.1.- 6.1 2013 byl v obci Hošťka odcizen kabel, kterým byl propojen nový vrt a
odradonovací stanice. Kabel měřil 310 metrů a obec tím utrpěla škodu za 34 000,- Kč.
Tímto žádáme občany o spolupráci, aby nám pomohli dopadnout pachatele.
Informátora finančně odměníme!
Narozeniny oslaví:
Leden: Zivčáková Marie 80 let - Hošťka
Únor: Szegecs Andrei 79 let - Žebráky, Vaňátková Růžena 72 let - Žebráky, Gubáni Petr
77 let – Hošťka.
Březen: Dykas Emil 73 let - Hošťka, Strapková Anna 74 let - Hošťka, Valíček Petr 72 let
– Hošťka.
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 března 2013.
Tyto čtvrtletní rozhledy vydává: Obec Hošťka, Lucie Valíčková.

