Zpravodaj obcí Hošťka a Žebráky

Červenec - Září 2014
Plánované stavby a opravy
-

-

V současné době probíhá oprava sanitární techniky v ZŠ a MŠ, která byla nevyhnutelná z důvodů
havarijního stavu. Oprava zahrnuje: nové rozvody kanalizace v šatně, rekonstrukci WC a
umývárky. Opravu provádí firma Milan Dulovec, Hošťka.
V měsíci červenci dojde k opravě chodníku k ZŠ a MŠ. Opravu provádí firma NOVISTAV
Tachov.
V měsíci srpnu začne výstavba skladu nemotorové techniky na p.č. 4314/39 za Obecním úřadem
v obci Hošťka. Firma bude vybraná formou výběrověho řízení.
V obci Žebráky bude rozšířená kanalizace v jihozápadní části obce. Po zpracování uzemního
souhlasu bude vydáno stavební povolení a dojde ke stavbě.
V současné době je rozpracovaná projektová dokumetace na stavbu ,,Biologicé stabilizační
nádrže“ – čistírnu odpadních vod v obci Žebráky.
Dokončené opravy

-

Výměna střešní krytiny, okapů , obložení věže, instalace střešního okna na hasičské zbrojnici
v obci Hošťka. Firma Vladimír Juríček, sv. Kateřina.
V následujících měsících bude provedena výměna okapů na budově Obecního úřadu.
Firma Vladimír Juríček, sv. Kateřina.
Výměna plastových oken v tělocvičně a společenském sále v budově č.p. 79 v obci Hošťka.
Výměnu provedla firma Milan Prokop, Vítkov.
Instalece kamerového systému v obci Hošťka
Vzhledem k narůstajícím výtržnostem, krádežím, a bezpečnosti občanů ZO schválilo instalaci
kamerového systému dle platných zákonů /§ 16 zákona č. 101/2000 Sb/. Kamery jsou již
nainstalované firmou KETNET, Tachov.
Posílení autobusové dopravy
Obec zajistila od 1.5.2014 – 31.7.2014 posílení autobusové dopravy, která jezdí 2x týdně
(pondělí a čtvrtek, mimo svátky) linka Rozvadov /Sv. Kateřina/
Rozcestí/Hošťka/Žebráky/Tachov a zpět. Tato linka jezdí zkušebně po dobu 3 měsíců, pro
občany zdarma. Dopravu zajišťuje firma Pavel Pajer Rozvadov.
Odjezd:
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.

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.
Nabídka práce
Přijmeme: řidiče VZV, skladové operátory/rky, pomocné dělníky/ice, operátory/ky výroby.
Nabízíme: dlouhodobé zaměstnání na hlavní pracovní poměr, výhodné mzdové podmínky (75-95
Kč/hod. čistého dle výkonu), zajištění dopravy, popř. zvýhodněné ubytování, firemní bonusový
program.
Více informací na pobočce v Tachově:
Hornická 1596 - budova České pošty; druhé patro, Tel.: +420 731 420 263;
E-mail: tachov@lepsiprace.cz.
Plánované akce
Srpen:
- 23.8.2014 se uskuteční soutěž v požárním útoku v obci Hošťka.
- Na konci měsíce se uskuteční akce pro děti ve spolupráci s SDH Hošťka a maminkami.
Září:
- Vítání občánků.
Prosba o spolupráci
Chtěla bych Vás touto cestou požádat o jakékoliv informace a fotografie, které se týkají historie
našich obcí Hošťka a Žebráky a zaniklých obcí Žebrácký Žďár a Pořejov.
Fotografie mohou být z let kdy se stavěla Mateřská školka, když se opravovala střecha kostela,
když se budovala tehdejší kanalizace, když se budovalo JZD v obou vesnicích, stavba obchodu se
smíšeným zbožím, obnova SDH Hošťka…Fotografie si pouze půjčím, naskenuji na OÚ do
digitální podoby a originály Vám VRÁTÍM!!!
Kontaktujte mne prosím nebo obecní úřad. Lucie Valíčková, kronikářka obce
(777 642 979).
Narozeniny oslaví
Červenec: Kaliánková Marie 89 let – Hošťka, Horák Milan 75 let – Hošťka, Sojka Šimon 73 let
– Hošťka, Dršková Anna 75 let – Žebráky, Drška Josef 76 let – Žebráky, Valíčková Anna 87 let –
Hošťka.
Srpen: Sojková Marie 90 let – Hošťka.
Září: Vázal Josef 70 let – Žebráky, Dulovcová Marie 76 let - Hošťka, Daniel Imrich 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 září 2014.
Tento čtvrtletní zpravodaj vydává: Obec Hošťka, Lucie Valíčková.

