Zpravodaj obcí Hošťka a Žebráky

Duben - Červen 2020
Budování kanalizace v obci Žebráky
Firma Senea v současné dobé buduje rozšíření kanalizace v jihozápadní části obce Žebráky a probíhá
výstavba biologické stabilizační nádrže (čerpání dotace z Ministerstva zemědělství z programu obnova
venkova).
Úřední hodiny obce
Od 20. 4. 2020 je Obecní úřad otevřený pro občany dle uvedených časů níže. Platí přísné hygienické
podmínky. Žádáme občany, aby respektovali úřední hodiny.
Po 8:00 – 15:30
St 8:00 – 15:30
Vyvážení popelnic
Popelnice se budou vyvážet na starou svozovou známku do 30. 4. 2020. Novou svozovou známku si
vyzvedněte na obecním úřadě v úředních hodinách.
Sběrný dvůr v obci Hošťka
Sběrný dvůr je od soboty 2. 5. 2020, otevřený pro občany obce Hošťka a Žebráky. Bude otevřený vždy
ve středu 15h – 17h, v sobotu 13h – 15h. O svátcích bude zavřeno.
Sběrný dvůr je určený pro velkoobjemový a nebezpečný odpad.
Zpráva České pošty
Vážení zástupci obcí a měst,
dovolte mi, abych Vás jménem doručovací a logistické sítě České pošty depa Tachov 70 oslovil s následující
prosbou. Vámi spravované oblasti spadají dle územního rozdělení České pošty do doručovacího obvodu depa
Tachov. Vzhledem k aktuální situaci vyvolané virovým onemocněním COVID-19, jsem nucen řídit pobočky
doručovací sítě Depa Tachov v krizovém režimu.
Bohužel denně řešíme nekázeň občanů ohledně nošení ochranných pomůcek při styku s doručovatelem nebo
na pracovištích podatelny apod. Je třeba, aby občané při styku s poštovním doručovatelem bez výjimky
používali ochranné pomůcky. Dále bych Vás chtěl informovat, že Česká pošta nabírá formou brigády
personál. Jelikož se depo Tachov a dodejna Stříbro potýká (díky zavřeným školám/školkám) s velkým
množstvím OČR a s tím spojeným nedostatkem zaměstnanců, nabízíme široké veřejnosti možnost práce na
dohodu o provedení práce, či dohodu o provedení činnosti. Pro občany, kterým by hrozilo, že budou díky
nouzovému stavu ve finanční tísni, může tato nabídka přijít vhod.
Bc. Michael Hereit, vedoucí depa Tachov 70

Koronavir
Vzhledem k velkému množství informací, související s koronavirem, se nám vše nevejde na naše vývěsní
plochy. Tyto informace najdete na webových stránkách obce.
Zpravodaj na internetu
Zpravodaj obce je opět ke stažení na webových stránkách obce. (www.hostka-tc.cz)
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA při Poliklinice Bor
Naši milí klienti, vážení spoluobčané - SENIOŘI.
Vzhledem k mimořádným událostem a opatřením nabízí PEČOVATELSKÁ SLUŽBA při Poliklinice Bor a
ve spolupráci s Městem Bor našim seniorům zprostředkování nákupů s donáškou do domu. Čerstvé pečivo
je možné dovézt denně, základní potraviny 1x týdně. V případě zájmu využijte v dopoledních hodinách
kontaktů PEČOVATELSKÉ SLUŽBY na telefonech:
739 052 999,

733 128 956,

734 474 236,

773 793 530,

374 704 151,

374 704 152

ZŠ a MŠ Hošťka
Rádi bychom touto cestou poděkovali učitelkám ze ZŠ a MŠ v Hošťce. Učitelky zajistily pro své žáky online
výuku pomocí tabletů, která probíhá formou videokonference. Často také vhodně navazuje na výuku České
televize „UčíTelka“.

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 června 2020.
Tyto čtvrtletní rozhledy vydává: Obec Hošťka, Lucie Valíčková.

