
 

 

 

 

 

 

 

  

Obec Hořešovice 

Zpravodaj 
Listopad, prosinec 2015 

 



1. CO NÁS ČEKÁ JEŠTĚ DO KONCE ROKU 

21.11. 2015 NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

čas:  8,30 hodin – 11,00 hodin 

místo:  u Obecního úřadu 

29.11.2015  ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU , MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI  

čas: 16,00 hodin 

místo: před budovou staré školy 

Letos spojíme Mikulášskou nadílku s rozsvícením vánočního stromku. Děti, připravte si pro Mikuláše 

říkanku, čeká Vás za to odměna. Poté co Mikuláš rozdá dětem nadílku, rozsvítíme vánoční strom a 

večer zakončíme malým ohňostrojem. Srdečně Vás všechny zveme. 

4.12. 2015 MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA PRO DOSPĚLÉ 

čas: 20,00 hodin 

místo: sál staré školy 

19.12. 2015   FIFA TURNAJ na XBOX ONE 

čas:  10,00hodin 

místo: staré školy 

Srdečně Vás zveme na fotbalový turnaj hraný na konzolích nové generace, který se odehraje dne 
19.12.2015 v obci Hořešovice ve staré škole. Začátek je plánovaný od 10:00, celá akce je vhodná pro 
děti od 4. let. 
Jedná se o celodenní akci, kde se hráči utkají ve hře Fifa 2016 na konzolích Xbox One. Celá akce bude 
doprovázena programem pro děti, kde si budou moci zahrát několik her s kinekt senzorem a dále zde 
bude k vyzkoušení sportovní sedačka s volantem pro hraní hry Forza Motorsport. 
Na akci si vezměte dobrou náladu a veselé děti. Těšíme se na Vás. 

20.12.2015 KOLEDY V KOSTELE 

čas: 18,00hodin  

místo: kostel 

Již tradiční vystoupení slánské skupiny BLUEBERRY. V předvánočním shonu se na chvilku zastavte a 

přijďte se potěšit vánočními písničkami. Těšíme se na Vás 

24.12.2015 SETKÁNÍ U STROMEČKU 

čas: 15,00hodin  

místo: u budovy staré školy 

S vůní svařáku a medu si popřejeme krásné svátky 

 

  



2. ÚKLID VAČKU 
Na zimní měsíce opět  pánujeme  čištění Vačku. Bude probíhat kácení dalších stromů a vzrostlých 

porostů. Při zapojení se do prací,  si můžete  odvézt dřevo zdarma domů. Občerstvení zajistíme .  

Kdy přesně budou víkendové brigády probíhat, ještě upřesníme. Další info Vám podá  Stanislav 

Rubeš(tel.: 602458927), nebo Martin Šťáva ( tel.:602754098).  

3. KOTLE  -  KDY TO ZAČNE PLATIT 
Pokud se v nejbližší době chystáte k výměně kotlů, rekonstrukci topení , prosím věnujte pozornost 

připravovaným novelám, které začnou platit během několika let a zvažte výběr vhodného topení tak,  

aby vyhovoval všem plánovaným předpisům. 

(Článek čerpaný z denního tisku) 

Červenec 2016 : Novelou zákona o ochraně ovzduší se bude vláda zabývat pravděpodobně již 

koncem letošního roku. Novela by tedy měla platit od poloviny roku 2016. Úřední kontroly 

kotlů a paliva v domácnostech začnou platit na začátku roku 2017. Pokuta za nevpuštění 

inspekce ke  kontrole činí až 50 000,-Kč. Stejná pokuta platí i pro domácnosti, kde spalují 

v kotlích odpadky a další zakázaná  paliva. 

Leden2017: Nejpozději posledním dnem roku 2016 si budou muset domácnosti nechat provést 

kontrolu technického stavu kotle. Revize bude platit dva roky. Pokud při  kontrole majitel 

domu doklad nedoloží, hrozí mu pokuta až 20 000,-Kč. 

Září2022: Budou ZAKÁKZÁNY kotle 1.a 2. emisní třídy. Bude nutné používat kotle, které splňují 

minimálně parametry 3. emisní třídy. Za nedodržení hrozí majiteli pokuta až 50 000,-Kč. 

Tato data jsme pro Vás čerpali z denního tisku a slouží zatím jen jako informace o tom, co můžeme 

v dohledné době očekávat.  Považujeme za naši povinnost Vám toto prostřednictvím zpravodaje 

sdělit. Kvalita životního prostředí nám není  lhostejná a rozhodně jakékoli opatření za kvalitní ovzduší 

podpoříme.   

Věříme, že nebudeme čekat, až nás navštíví inspektoři životního prostředí a budou kontrolovat, co 

v kotlích spalujeme. Bohužel, je ještě několik  málo domácností v naší obci kde se  toto nedodržuje a 

v kotlích plasty a jiné odpadky  pálí. Je nutné s tímto přestat. 

________________________________________________________________________________ 

4. ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD 
Prosíme nevhazujte do odpadů kosmetické ubrousky a tampony, čistící vlhčené papíry, dětské 

pleny,kondomy apod.. Tyto výrobky se nerozkládají a poškozují zařízení v čističce. Díky tomu dochází 

k častým opravám a výměnám části zařízení  , náklady na opravu se navyšují a museli bychom  

přistoupit k navýšení poplatků za stočné, což není naším cílem. 

Děkujeme 

 



Přejeme klidné prožití adventu, vánočních a novoročních svátků a hodně štěstí a zdraví 

v roce nadcházejícím. 

 


