Zpravodaj obcí Hošťka a Žebráky

Leden – březen 2020
Přání starostky obce do nového roku
Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát Vám v roce 2019 hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů
v práci i v osobním životě. Chtěla bych Vás požádat o aktivní spolupráci při rozvoji obce a celému
vedení obce poděkovat za dobře vykonanou práci, při zkrášlování obcí Hošťka a Žebráky.
Starostka obce Hana Sojková
Získané dotace v roce 2020
- Rozšíření kanalizace v jihozápadní části obce Žebráky a vybudování biologické stabilizační nádrže
(čerpání dotace z Ministerstva zemědělství z programu obnova venkova).
Planované dotace v roce 2020
- I. etapa zasíťování pozemků (oblast záhumenky v obci Hošťka), za účelem rozvoje obce, a stavby
rodinných domů.
- Obec bude žádat o dotaci na ukazetele rychlosti motorových vozidel.
Úřední hodiny obce
Vzhledem k nárůstu administrativní agendy prosíme občany, aby respektovali úřední hodiny.
Po 8:00 – 15:00
St 8:00 – 17:00
Vyvážení popelnic
Popelnice se budou vyvážet na starou svozovou známku do 31. 3. 2019. Novou svozovou známku si
vyzvedněte od 17. 2. 2019 na obecním úřadě v úředních hodinách.
Sběr tuků z domácností
Od 1. 1. 2020 je umístěn kontejner v obcích Hošťka a Žebráky, určený pouze ke sběru jedlých
olejů a tuků z domácnosti. Tuky je nutné do kontejneru vkládat v uzavíratelné nádobě –
například v plastové lahvi!!!
Cílem je snížení množství bioodpadů ukládaných na skládky. Dále jedlé oleje a tuky často
končí v kanalizacích a následně na čistírnách odpadních vod, kde způsobují rozsáhlé
problémy v provozované technologii čištění.
Výzva České pošty
Česká pošta žádá občany, aby si označili schránky příjmením!!!

Stodská nemocnice omezuje z provozních důvodů dětskou pohotovost








Stodská nemocnice upravuje od 1. listopadu 2019 z provozních důvodů režim dětského oddělení. Do
odvolání nebude poskytovat lékařskou pohotovostní službu pro děti a dorost ve všední dny v době od
15:30 do 7:00 hodin a o víkendech. Zároveň omezí hospitalizace dětských pacientů ve večerních a
nočních hodinách. Opatření se dotkne zhruba dvou až tří desítek dětských pacientů týdně. Omezení
jsou dočasná. O zavedení standardního režimu budeme včas informovat.
Ambulantní péče / dětské ambulance Stod, Chotěšov, Merklín - bez omezení
Součinnost pediatra s novorozeneckým odd. a porodnicí v režimu 7/24/ screening novorozenců - bez
omezení
Chirurgické ošetření dětí a dorostu chirurgickou ambulancí vč, chirurgické pohotovosti 7/24 - bez
omezení
Ošetření dětí na lůžkovém odd. (podání infúze, aplikace injekce, inhalační terapie apod.) / krátkodobá
observace do 15:30 - bez omezení v rámci denního stacionáře
Hospitalizace na lůžku přes noc / vícedenní hospitalizace - bude zajištěna v některé z okolních
nemocnic (Domažlice, Klatovy, Plzeň, Rokycany)
Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost - ve Stodské nemocnici v rámci dětské ambulance ve
všední dny od 7:00 do 15:30; mimo uvedenou dobu, tj. ve všední dny od 15:30 do 7:00 a během
víkendů v některém z okolních zdravotnických zařízení poskytujících LPS pro děti a dorost (viz
seznam níže)
Poskytovatelé LPS pro děti a dorost
 Domažlická nemocnice - Kozinova 292, Domažlice - 379 710 224
 Klatovská nemocnice - Plzeňská 929, Klatovy - 376 335 109
 Nemocnice u Sv. Jiří Plzeň - Staniční 74 (vjezd do areálu z Opavské ul.), Plzeň 4 - 377 263 965 /
377 262 970
 Rokycanská nemocnice - Voldušská 750, Rokycany - 371 762 110
 Poliklinika Tachov - Bezdružická 274, Tachov - 374 718183
Kulturní akce
Rádi pro vás uspořádáme Vítání občánků. Podle nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, se
musí dostavit zákonní zástupci na Obecní úřad a vyplnit přihlášku k výše uvedené akci.
Mezinárodní den žen - přesný termín bude upřesněn formou plakátu.
Poděkování starostky obce:
Obecní úřad děkuje všem, kteří se podíleli na pořádání akcí pro občany.
Zvláštní díky za celoroční spolupráci s obcí, a pořádání akcí v roce 2019, patří: členům
SDH Hošťka a maminkám.
ZŠ a MŠ za připravené vystoupení na akci pro naše nejstarší spoluobčany.
Dále bychom chtěli poděkovát Lukášovi Hečkovi a Miroslavu Motlovi za uspořádání Tříkrálové
sbírky 2020 s malými hasiči pro Charitu České republiky. Upřímně děkujeme všem dárcům za
příspěvek.
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 března 2020.
Tyto čtvrtletní rozhledy vydává: Obec Hošťka, Lucie Valíčková.

