Zpravodaj obcí Hošťka a Žebráky

Duben - Červen 2015
Vodné a stočné
Pro rok 2015 vodné a stočné zůstává stejné jako v roce 2014.
Nemocnice ve Stodě
V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce této nemocnice. Vzhledem k vzniklým
komplikacím při rekonstrukci sálů a VZT, došlo k narušení harmonogramu prací. V plném
provozu zůstávají chirurgické, gynekologické operační výkony a dětské oddělení. Od měsíce
května se plánuje zahájení provozu porodnice. Více informací najdete na našich webových
stránkách.
Centrum pro zdravotně postižené
Se sídlem Bělojarská 1541 Tachov upozorňuje, že v centru lze získat kompenzační
pomůcky, matrace, stoličky do vany, berle a jiné služby pro občany obce Hošťka a Žebráky.
Digitalizace pozemků obce Hošťka a Žebráky
Po ukončení budou občané vyzváni, formou letáků do schránek, aby se dostavili na Obecní
úřad v Hošťce pro vyzvednutí srovnávacích sestav parcel.
Přemnožení potkanů
Je zjištěno, že v obci Hošťka došlo k přemnožení potkanů – dojde k plošné deratizaci.
Od 1. dubna 2015 do 1. září 2015 bude probíhat v obci Hošťka deratizace přemnožených
potkanů. Ve vlastním zájmu sledujte pečlivě cedule, které upozorňují na výskyt jedu! Je
povinností rodičů na to upozornit své děti! Hlídat je nutné i své mazlíčky – psy a kočky.
Vlastníci psů jsou povinni striktně dodržovat obecně závaznou vyhlášku o pohybu psů.
Akce zasaď strom – Nadace ČEZ
Obec získala dotaci od nadace ČEZ ve výši 100 000,- Kč. Rádi bychom vás opět požádali o
zapojení při sázení stromů. Budeme sázet 53 ks stromů podle projektové dokumentace
v obci Hošťka. Přesný termín upřesníme formou plakátů.

Hošťěcké Lesy s.r.o.
Cena za palivové dříví – samovýroba zůstává stejná!
Hotové palivové dříví
Cena palivového dříví je 300,- Kč + DPH.
Pro občany s trvalým pobytem na nemovitost 20 prm palivového dříví/rok.
Pro občany, kteří vlastní chalupu na nemovitost 10 prm palivového dříví/rok.
Záhumenky
Žádáme majitele záhumenek, aby si své pozemky alespoň 2x ročně posekali.
Dřevorubecké dny v Bernarticích
Akce se koná ve dnech 24. 4. – 25. 4. 2015. Výtěžek z této akce bude věnován na
kompenzační pomůcky a léčbu malé nemocné holčičky. Podrobnější informace naleznete na
plakátech.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje hledá nové policisty
Požaduje občanství ČR, věk 18 let, bezúhonnost, dosažené středoškolské vzdělání, zdravotní
osobní a fyzickou způsobilost. Kontakt tel. 974322654, E-Mail krpp.op.podatelna@pcr.cz
Kadeřnice
V důsledku malého využití služeb kadeřnice, bude dojíždět jednou za dva měsíce v případě
zájmu občanů.
Narozeniny oslaví
Duben: Vetráková Veronika 78 let – Hošťka, Ehrmanová Marie 74 let – Hošťka.
Květen: Vetrák František 71 let – Hošťka, Hečková Julie 79 let – Hošťka, Sakař Petr 72 let –
Hošťka, Morongová Anežka 72 let – Hošťka, Sojková Markéta 76 let – Hošťka.
Červen: Daniel Štefan 71 let – Hošťka, Kadlec Václav 85 let – Žebráky, Veszpremi Pavel
71 let – Hošťka.
Všem oslavencům blahopřejeme!
Prosba o spolupráci
Chystám pro vás fotografický seriál o nemovitostech a událostech v našich obcích s názvem
„Tak šel čas“. Opět prosím o zapůjčení fotografií, které se týkají historie našich obcí Hošťka a
Žebráky. Například z let kdy se stavěla mateřská školka, opravovala střecha kostela, SDH
Hošťka, když se budovala tehdejší kanalizace, nebo kravíny v obou vesnicích, ze stavby
obchodu se smíšeným zbožím apod. Fotografie si jen naskenuji do digitální podoby a originály
vrátím. Za zapůjčení děkuji paní Marii Kelnerové.
Lucie Valíčková, kronikářka obce (777 642 979).
Fotografický seriál můžete sledovat od 20. 4. 2015 na vývěskách obcí, obecním úřadě Hošťka
a webových stránkách obce v kategorii - Informace o obci.
Chtěli byste zveřejnit nějakou informaci? Je možné použít webové stránky www.hostka-tc.cz, nebo
tento Zpravodaj. Požadavek můžete dát na OÚ. Nejpozději však do 15. dne měsíce června 2015.
Tyto čtvrtletní rozhledy vydává: Obec Hošťka, Lucie Valíčková.

