Zpravodaj obce Hošťka a Žebráky

Duben - Červen 2013
Nový vrt v obci Hošťka
V důsledku nedostatku pitné vody v loňském roce, bylo nutné zajistit nový vodovodní zdroj, který je
hluboký 100 m. Tato akce bude zaplacena z dotace Krajského úřadu Plzeňského kraje odboru regionálního
rozvoje, po dodání projektové dokumentace a stavebního povolení – předpokladaný termín v 5/2013.
Vodné a stočné na rok 2013 bude ponecháno ve stejné výši jako v roce 2012
Obec Hošťka ve spolupráci s provozovatelem řeší nedostatky v k.ú. Žebráky vzešlé z vodoprávního řízení
konané dne 21.3.2013. Jedná se o vypouštění odpadních vod z kanalizace Žebráky. Zjištěné nedostatky
musí být odstraněny do 31.5.2013 Nápravné opatření byla přijata již nyní. Dále je nutné zpracovat řešení
odkanalizování obce Žebráky, a do 30.9.2013 vypracovat technickoekonomickou studii včetně
předpokládaných termínů realizace. Návrh bude doložen vodoprávnímu úřadu.
Výběrové řízení
Obec Hošťka vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky ,, Oprava a výměna obruby při
silnici III. třídy - průtah obcí Hošťka,, zakázka malého rozsahu na stavební práce musí být provedena před
akcí SUS PK Plzeň, která bude zhotovovat nový asfalt přes obec.
Příprava územního plánu
Zahájení I. etapy Nového územního plánu - průzkumy a rozbory provádí arch. Ing. Pavelková.
Zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se koná každou poslední středu v měsíci, starostka obce upozorňuje občany, že týden
před zastupitelstvem zasílá pozvánky všem členům ZO, a zároveň pozvánku vyvěšuje na stránky obce a
úřední desku. „Z tohoto důvodu žádám občany o podněty na projednání min. 3 dny před konáním
zastupitelstva. Děkuji za pochopení, Hana Sojková.“
Den otevřených dveří v Černošíně
Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín pořádá u příležitosti výročí 20 let od
svého založení Den otevřených dveří ve své dceřinné společnosti EKODEPON s.r.o. a zve občany
členských obcí sdružení a širokou veřejnost v sobotu dne 18. května 2013 do areálu skládky v Černošíně.
Podrobnosti budou zveřejněny formou plakátu.
Sbírka použitého ošacení
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany
z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Očacení a hračky (čisté, nepoškozené, zabalené v igelitových pytlích, či taškách) můžete nosit ve dnech 15.
a 17.dubna od 16 hodin do 18 hodin do budovy bývalé školy č.p. 79.

Za sbírku zodpovídá Lucie Valíčková. Více na www: diakoniebroumov.org
Zapůjčení majetku společnosti Hošťěcké lesy s.r.o.
Již tradičně mají i v letošním roce občané možnost zapůjčení následujících strojů:
- Štípačka na dříví Lumac 10t 121,- Kč/ 1den
- Sekačka bubnová 242,- Kč/ 1h (s pracovníkem obce)
- Křovinořez 242,- Kč/ 1h (s pracovníkem obce)
- Traktůrek Viking 303,- Kč/ 1h (s pracovníkem obce)
Při každém zapůjčení bude sepsán záznam o zapůjčení a vrácení svěřeného prostředku.
Stříhání vrb u kostela
Máte-li zájem o proutky na pomlázku i příští rok, je potřeba vrby ostříhat. Kdo má zájem může se
dobrovolně kdykoliv od 13.4.2013 zúčastnit stříhání. Pan Kelner vám odborně poradí jak vrby ostříhat.
Ostříhané proutky ponechejte na hromadě, zaměstnanci obce se o odvoz postarají.
Nabídka pro zlepšení zdraví – XY nabízí wellness aktivity pro vaše tělo i duši
Výsledky ankety
Celkem se nám doposud vrátilo 20 vyplněných anketních lístků. I za nízkou účast děkujeme a vaše názory
a připomínky budeme řešit na Zastupitelstvu obce.
Děkujeme všem, kteří si našli chvilku, a anketní lístek vyplnili!
Poděkování obecního úřadu
Za Maškarní den pro děti děkujeme SDH Hošťka, Renatě Kozlerové z Nových domků, která
tradičně bavila děti soutěžemi o ceny, pomáhali jí Hana Svobodová a Michaela Chovancová
z Hošťky. Na tuto akci upekly sladké dobroty Marcela Turbáková, Markéta Kajerová, Tereza
Liznová, Zuzana Hečková, Věra Peňáková, Pavlína Strapková.
Za přípravu MDŽ zaměstancům ZŠ a MŠ Hošťka. --- vyjmenovat, ostatní --Za pořádání akce Velikonoční dílny maminkám, které program připravily: Hana Svobodová,
Michaela Chovancová, Věra Peňáková a Pavlína Strapková.
Za sponzorské dary:
- Panu Milanovi Dulovcovi ze Starého Sedliště, který přispěl finanční částkou na Maškarní rej pro děti.
- Panu Radkovi Šafaříkovi z Přimdy, panu Marcelovi Svobodovi z Tachova, firmě Blond Breeding
Žebráky, kteří přispěli finanční částkou na MDŽ.
- Panu Pavlovi Kaliankovi ze Žebráků, který zafinancoval opravy vodovodní stanice v k.ú. Žebrákách.
- Starostce obce Haně Sojkové za obstarání Finančních sponzorských darů pro pořádané akce.
Naplánované akce na příští období
Duben: stavění máje, Květen: kácení máje, Červen: Mezinárodní den dětí
Narozeniny oslaví
Duben: Ehrmanová Marie 72 let – Hošťka, Vetráková Veronika 76 let - Hošťka
Květen: Hečková Julie 77 let – Hošťka, Sakař Petr 70 let – Hošťka, Morongová Anežka 70 let – Hošťka,
Sojková Markéta 74 let - Hošťka
Červen: Kadlec Václav 83 let – Žebráky.
Všem oslavencům gratulujeme!
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. června 2013. Čtvrtletní zpravodaj vydává: Obec Hošťka,
Lucie Valíčková.

