Zpravodaj obcí Hošťka a Žebráky

Duben - Červen 2014
Nová cena za vodu pro rok 2014
Zastupitelé obce schválilli nové poplatky pro rok 2014: vodné 19,10 Kč/m3 , stočné 24,90
Kč/m3, + 15 % DPH.
Obec získala finanční dotaci z dotačního titulu Plzeňského kraje
Odbor regionálního rozvoje Plzeň přidělil finanční dotaci na opravu chodníku a přilehlých
prostor kolem budovy ZŠ a MŠ. Plánovaný začátek opravy je na měsíc červenec 2014.
Posílení autobusové dopravy
Obec zajistila od 1.5.2014 posílení autobusové dopravy, která bude jezdit 2x týdně (pondělí
a čtvrtek, mimo svátky) linka Rozvadov /Hošťka/Žebráky/Velký Rapotín/Tachov a zpět. Tato
linka bude jezdit zkušebně po dobu 3 měsíců, pro občany zdarma. Dopravu zajistí firma Pavel
Pajer Rozvadov.
Hošťka odjezd směr Tachov: 9:30 hodin , Tachov odjezd směr Hošťka: 10:10 hodin (ze
zastávky u bývalé Rybeny).
Všechny ostatní spoje, které zajišťuje ČSAD Plzeň a.s. zůstávají dle jízdního řádu stejné.
Přimdský jarmark
Město Přimda pořáda tradiční jarmark, kde si můžete zakoupit kvalitní potraviny přímo od
výrobce. Termíny 19.4., 10.5., 24.5. vždy od 9:00 do 11:00 hodin.
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!
Komunální odpad
Mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení
zpětného odběru se bude konat dne 26.4.2014 v sobotu v obci Hošťka v obci Žebráky.
Sledujte vývěsky ve vaší obci.
Informace pro občany
Vzhledem k narůstající administrativě, bude každý čtvrtek Obecní úřad pro veřejnost uzavřen!
Tento den jsme si vyhradili ke zpracování velkého množství dat.

Informace
Ve dnech 15.-17.5.2014 Pošumavský auto moto club AČR pořádá 37. Internacionále Rallye
Wiesbaden 2014 , rally se koná na komunikacích za veřejného dopravního provozu, tyto
komunikace nepodléhají zvláštnímu užívání a nejsou stanoveny žádné jejich uzavírky,
věnujte v těchto dnech zvýšenou pozornost silničnímu provozu, neboť trasa rally se též
dotkne obce Hošťka. Vede z Labutě směr Hošťka, Žebráky, Maršovy Chody.
Hoštěcké lesy s.r.o. nabízí poplatkový lov ryb na rybníku Žďár.
Kapr obecný a amur bílý. Povolenka roční za 500,- Kč. Zakoupit povolenku můžete od
14.4.2014 na Obecním úřadě u Martina Ábela.
Kolowratovy lesy, a.s. nabízí poplatkový lov ryb na rybníku Mnichovství.
Povolenka: roční ...1200,- Kč; půlroční ... 650,- Kč; týdenní ... 300,- Kč.
Více informací podá Luboš Petrus, tel. 374 796 240 nebo 723 085 401.
Stálá expozice zemědělských strojů
Touto cestou bychom vás rádi požádali o staré nepoužívané zemědělské stroje (pluhy, řezačky
na kopřivy, aj.). Na podnět naší spoluobčanky bychom rádi vytvořili stálou expozici v obci
Hošťka v parku před kostelem.
Plánované akce
Duben: stavění máje
Květen: kácení máje
Červen: den dětí
Obec Žebráky - nohejbal, volejbal rybářské závody
Přesné termíny budou zveřejněny formou plakátu.
Narozeniny oslaví
Duben: Ehrmanová Marie 73 let – Hošťka, Vetráková Veronika 77 let – Hošťka, Petrášková
Jolana 70 let - Hošťka
Květen: Vetrák František 70 let – Hošťka, Hečková Julie 78 let – Hošťka, Sakař Petr 71 let
– Hošťka, Morongová Anežka 71 let – Hošťka, Sojková Markéta 75 let - Hošťka
Červen: Daniel Štefan 70 let – Hošťka, Kadlec Václav 84 let – Žebráky, Veszpremi Pavel
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
června 2014.
Tento čtvrtletní zpravodaj vydává: Obec Hošťka, Lucie Valíčková.

