Zpravodaj obce Hošťka a Žebráky

Červenec - Září 2013
Kanalizační přípojky v obci Žebráky
Vybudování 6 ks kanalizačních přípojek, se odkládá do budoucí výstavby kanalizace a ČOV Žebráky.
Provozovatelé řeší možné napojení na stávající kanalizaci. Bude projednáno po vydání povolení
prodloužení platnosti vypouštění odpadních vod do štěrbinové nádrže. Poté bude tuto situaci provozovatel
řešit s odborem životního prostředí Tachov a žadatelům bude vydáno stanovisko ohledně připojení. Jedná se
o delší časové rozmezí do roku 2017 a je nutné vybudovat novou čistírnu odpadních vod.
Udržování travních ploch
•
Na hřbitově neodkládejte za hroby žádné předměty např.: vázy, staré květináče, chrániče
svíček, cedule. Tyto věci patří do kontejneru. V případě, že nedojde ze strany občanů k odstranění
předmětů, nebudou prostory mezi hroby udržovány!
•
V letošním roce je mnoho deštivých dnů a není možné sekat trávu denně. V loňském roce byl
odcizen traktor, za který se připevnil mulčovač a posekaly se jím velké travní plochy. V rámci
možností se snažíme plochy udržovat!
Omezení rychlosti v obci Hošťka
V průběhu stavebních prací v obci Hošťka je nutné respektovat bezpečnost silničního provozu, omezení
rychlosti, od měsíce června do září. Probíhá výstavba obrub, oprava komunikací po uložení kanalizace,
odvodnění kostela, nový průtah obcí Hošťka (nový asfalt). Vyzýváme rodiče, aby věnovali větší pozornost
svým dětem, a jejich pohybu v obci.
Místní poplatky
Poplatky za psa měly být zaplaceny do konce měsíce března. Žádáme občany, kteří tak ještě neučinili, o
zaplacení v nejkratším možném termínu!
Do konce měsíce června je nutné uhradit poplatky za svoz komunálního odpadu v roce 2013. Občané,
kteří dosud neuhradili poplatky za svoz komunálního odpadu za minulá léta, se mohou domluvit i na
splátkovém kalendáři na Obecním úřadě!
Poděkování občanům, kteří podepsali petici za znovuotevření Plánské nemocnice
Za petiční výbor paní Martina Němečková (starostka města Plané u. Ml.) děkuje občanům, kteří se připojili
k petici za znovuotevření nemocnice v Plané. Žádost byla dne 10.6.2013 odeslána ministrovi zdravotnictví,
hejtmanovi, radnímu pro zdravotnictví, řediteli VZP a vedoucí plzeňské pobočky VZP. Smysl petice: pro
velký počet obcí ve správním území ORP Tachov není splněna podmínka geografické dostupnosti akutní
lůžkové péče. Z tohoto důvodu byla, zorganizována petice za znovuotevření nemocnice základního typu
v Plané. Stát vynaložil 320 miliónu Kč do přístavby nemocnice, poté jí nechal uzavřít a od roku 2002 není
dostatečně zajištěna akutní zdravotní péče pro občany tachovského regionu.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří přispěli v mimořádné sbírce na pomoc oblastem postižených
povodněmi.
Děkujeme SDH Hošťka za brigádu v obci Žebráky, úpravu pozemků kolem ČOV a oplocení
•
tohoto objektu.
•
Děkujeme sponzorům z obce Hoštka, kteří zasponzorovali vystoupení Cirkusu Berousek. O
finanční prostředky se postarala starostka obce.
Dodatečné poděkování patří manželům Růžičkovým ze Žebráků, Alin Franceska Sommer při
•
organizaci MDŽ
•
Starostka obce děkuje ředitelce ZŠ a MŠ za časté výlety s dětmi.
•

Upozornění starostky obce
V případě, že bude ze strany dětí neustále poškozované hřiště u obecního úřadu v obci Hošťka, (hrací
prvky), bude celoročně uzavřeno z důvodu náročných finančních nákladů na opravu. Žádáme rodiče, aby na
své děti dohlíželi. Na poškozování se však také ve velké míře podílí mládež starší 15 ti let. Žádáme občany,
aby jakékoliv zjištěné nevhodné chování nahlásili na Obecní úřad.
Kolowratovy lesy, a.s. nabízí poplatkový lov ryb na rybníku Mnichovství. Kapr obecný, štika obecná,
candát obecný, amur bílý, tolstolobik bílý, úhoř říční, lín obecný, pstruh obecný, duhový, siven americký,
jelec tloušť.
Povolenka: roční ...1200,- Kč; půlroční ... 650,- Kč; týdenní ... 300,- Kč.
Více informací podá Luboš Petrus, tel. 374 796 240 nebo 723 085 401
Změna úředních hodin na pracovišti občanských průkazů, cestovních dokladů na MÚ v Tachově
Úřední hodiny
Pondělí 7.00-17.00
Úterý
8.00-12.00
Středa 7.00-17.00
Čtvrtek 8.00-13.00
Pátek
8.00-12.00
Poslední žádost je přijímána 15 minut před koncem úředních hodin.
Hoštěcké lesy s.r.o.
Martin Abel bude k dispozici na Oú každou sředu od 13:00 – 16:00 hodin.
Narozeniny oslaví
Červenec: Kalianková Marie 88 let – Hoštka, Horák Milan 74 let – Hoštka, Sojka Šimon 72 let –
Hoštka, Dršková Anna 74 let – ebráky, Valíčková Anna 86 let – Hoštka, Drška Josef 75 let - Žebráky
Srpen: Sojková Markéta 89 let - Hoštka
Září: Dulovcová Marie 75 let – Hoštka, Daniel Imrich 71 let – Hoštka

Všem oslavencům gratulujeme!
Dětem krásné prázdniny a ve zdraví zpět do školních lavic v novém školním roce!!!
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. září 2013. Čtvrtletní zpravodaj vydává: Obec Hošťka,
Lucie Valíčková.

