Zpravodaj obcí Hošťka a Žebráky

Leden - Březen 2014
Přání starostky obce do nového roku
Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát Vám v roce 2014 hodně zdraví, štěstí a mnoho
úspěchů v práci. Chtěla bych Vás požádat o aktivní spolupráci při rozvoji obce. A celému
vedení obce poděkovat za dobře vykonanou práci, při zkrášlování obcí Hošťka a Žebráky.
Kolaudace nového vodního zdroje vrt Hošťka
MěÚ Tachov, odbor životního prostředí dne 28.11.2013 vydal kolaudační souhlas k
povolenému užívání stavby.
Dotace
V současné době je podaná žádost o dotaci na přístupovou cestu ke škole a kolem školy.
Obchod se smíšeným zbožím
V prosinci 2013 Obecní úřad ukončil nájemní smlouvu s SD Jednota Tachov. Nový nájemce
je nyní Van Minh Nguyen z Boru. Jakékoliv připomínky k provozování je možné zasílat na
OÚ Hošťka.
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 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 31.03.2014. Novou svozovou
známku si vyzvedněte co nejdříve na obecním úřadě.

„Horní“ rybník v obci Žebráky
Upozorňujeme občany, že rybník neslouží k chovu ryb, ale jako požární nádrž.
Poděkování
OÚ děkuje všem, kteří se podíleli na pořádání akcí pro občany.
Zvláštní díky za celoroční spolupráci s obcí patří: členům SDH Hošťka, vedení školy,
maminkám paní Vierce Peňákové, paní Haně Svobodové, Michaele Chovancové a Pavlíně
Strapkové za pořádání akcí v roce 2013.
Poděkování
Organizátoři akce Šulkiáda by chtěli touto cestou poděkovat zúčastněným hospodyňkám za
jejich výborné Šulky-Holubce. Dále všem sponzorům,Obecnímu úřadu, SDH Hošťka a
samozřejmě všem hostům!
Připravované akce v roce 2014
•
•
•
•

Vypracování projektové dokumentace na zasíťování pozemků pro výstavbu RD
v obci Hošťka.
Zpracování dokumentace na prodloužení kanalizační stoky „BA“ v obci Žebráky vč.
přípojek pro rodinné domy č.e.9,10,11,12 a č.p. 108.
Připojení občanů na kanalizaci v kú. Žebráky.
Výstavba nové stodoly na lesní techniku s.r.o. Hošťecké lesy v prostoru za Obecním
úřadem v obci Hošťka.

Plánované kulturní akce v 1. čtvrtletí 2014
Veřejná obecní zabíječka, Masopustní průvod pro děti a dospělé, MDŽ. Termíny budou
s předstihem upřesněny prostřednictvím plakátů. Sledujte nástěnky obcí či internet.
Narozeniny oslaví
Leden: Zivčáková Marie 81 let – Hošťka
Únor: Szegecs Andrei 80 let - Žebráky, Vaňátková Růžena 73 let - Žebráky, Gubáni Petr
78 let – Hošťka.
Březen: Dykas Emil 74 let - Hošťka, Strapková Anna 75 let - Hošťka, Valíček Petr 73 let –
Hošťka. Jan Pavelka 70 let – Hošťka.
Všem oslavencům blahopřejeme!
Chtěli byste zveřejnit nějakou informaci? Je možné použít webové stránky obce www.hostkatc.cz, nebo tento Zpravodaj. Požadavek můžete dát na OÚ. Nejpozději však do 15. dne měsíce
března 2014.
Tyto čtvrtletní rozhledy vydává: Obec Hošťka, Lucie Valíčková.

