Zpravodaj obcí Hošťka a Žebráky

Červenec - Září 2015
Přemnožení potkanů
Připomínáme, že v obci Hošťka probíhá plošná deratizace přemnožených potkanů.
Od 1. dubna 2015 do 1. září 2015. 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.
Hošťěcké Lesy s.r.o.
V případě zájmu o palivové dříví kontaktujte lesního hospodáře Martina Ábela na telefonu
775 224 785.
Biologický odpad
Společnost Ekodepon s.r.o. zavádí svoz a využití biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a z
domácností občanů. V každé obci je umístěn 1hnědý kontejner.
Jak třídit?
Bioodpad v domácnosti třiďte hned, jak vznikne a shromažďujte jej odděleně od ostatních odpadů.
Důležitá je čistota! Igelitové sáčky a další odpad jsou nežádoucí příměsí a negativně ovlivňují
kvalitu kompostu (pokud bude odpad donášen v sáčku či tašce, je nutno obsah vyprázdnit do
nádoby bioodpadu a sáček vhodit do separační nádoby na plast).
PRO JAKÝ ODPAD JE SLUŽBA URČENA?
a) ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ
- zbytky zeleniny a ovoce, slupky brambor, mrkve, ohryzky jablek apod.
- čajové sáčky, kávové sedliny včetně filtrů a ubrousků
- skořápky z vajec, ořechů
- dřevěné piliny, hobliny apod…
b) ODPAD ZE ZAHRAD A ÚDRŽBY ZELENĚ
- listí, tráva, seno, sláma, zbytky rostlin, květiny, spadané ovoce
JAKÝ ODPAD DO NÁDOBY NEPATŘÍ?
- „gastroodpad“ – jedlé oleje, kosti, maso, potraviny, zbytky jídel, pečivo
- uhynulá zvířata
- papír, lepenka, velkoobjemový odpad z přírodních materiálů
- obaly, směsný komunální odpad
- kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady, sklo

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
Obecní úřad vyzývá majitele záhumenek k jejich údržbě.
Pozemky nejsou obhospodařovány a roste zde ve velké míře plevel, který poskytuje úkryt pro
černou zvěř. Majitelům okolních pozemků vznikají nemalé škody. Žádáme vás k udržování těchto
pozemků. V případě, nedodržování této vyhlášky bude s majiteli, pozemku zahájeno správního
řízení.
Soutěž
Obecní úřad vyhlašuje Foto–soutěž s tématem „Naše obce očima fotografa“. Soutěž bude probíhat
12 kalendářních měsíců od 1. 7. 2015 – do 31. 7. 2016. Kompletní podmínky naleznete na stránkách
obce www.hostka-tc.cz v kategorii Informace o obci.
Poděkování zastupitelů a starostky obce
•

•
•

Za uspořádání akcí pro veřejnost (oslavy MDŽ, dětského dne, vítání občánků), děkujeme Sboru
dobrovolných hasičů, Základní a Mateřské škole, maminkám: Michaele Chovancové, Pavlíně
Strapkové, Janě Čajanové, Haně Svobodové, a všem, kteří se na přípravě těchto akcí podíleli.
Sponzorům za finanční dary na společenské akce: firmě Ekočas Částkov, Miroslavovi Meszárošovi
a Tomášovi Strapkovi.
Za perfektní spolupráci Sboru dobrovolných hasičů s obcí při čištění rybníka a usazení nového čapu
u domu Hošťka č.p. 1.
Rybářské závody na Žebrákách
V červenci se budou konat Rybářské závody, přesný termín bude upřesněn formou plakátu.
Narozeniny oslaví
Červenec: Kalianková Marie 90 let - Hošťka, Horák Milan 76 let - Hošťka, Sojka Šimon 74 let Hošťka, Dršková Anna 76 let - Žebráky,Valíčková Anna 88 let - Hošťka.
Srpen: Sojková Markéta 91 let - Hošťka.
Září: Vázal Josef 71 let - Žebráky, Dulovcová Marie 77 let - Hošťka, Daniel Imrich 73 let - Hošťka.
Všem oslavencům blahopřejeme!
Prosba o spolupráci
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří mi zapůjčili fotografie pro seriál s názvem „Tak
šel čas“. K dnešnímu dni mám ve sbírce přibližně 200 kusů fotografií. 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, školní fotografie ze
Základní a Mateřské školy apod. Fotografie si jen naskenuji do digitální podoby a originály vrátím.
Lucie Valíčková, kronikářka obce (777 642 979).
V dalších dílech seriálu se můžete těšit např. na návštěvu prezidenta Antonína Zápotockého z roku
1957. Seriál můžete sledovat 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.

