ZPRAVODAJ HOR+ ES+ OVICE
LISTOPAD 2016
________________________________________________________

Advent a Vánoce v Hořešovicích
Rozsvícení stromečku: 27.11.2016 (neděle) od 16.00 hodin, sraz na návsi
Program:
–
–
–
–

Vystoupení mladých hudebníků ze Základní umělecké školy Slaný pod vedením p. Hyšky
Mikulášská nadílka dětem
Rozsvícení stromečku
Adventní jarmark – možno zakoupit drobné vánoční a adventní ozdoby, drobné dárky

Koncert v kostele:

23.12.2016 18.00 Vánoční koncert skupiny Blueberry

Štědrý den:

24.12.2016 od 15.00 setkání u stromečku

__________________________________________________
Provoz kanalizace a čistírny odpadních vod
Dne 6. října 2016 byla čistírna odpadních vod (ČOV) odborem životního prostředí Městského úřadu

Slaný uvedena z hlediska vypouštění odpadních vod do Zlonického potoka do trvalého provozu.
Veškeré výsledky zkušebního provozu, který probíhal od roku 2013 dopadly velmi dobře. Předepsané
maximální parametry znečištění vypouštěných odpadních vod nebyly naplněny ani z poloviny. Životní
prostředí ukončilo zkušební provoz a uvedlo zařízení do trvalého provozu. Dne 1.11. 2016 proběhla
kolaudace ČOV stavebním úřadem Slaný, která se týkala stavebně-konstrukční části ČOV.
Oběma řízením předcházela kontrola Inspektorátu životního prostředí, který prověřuje hlavně
množství napojených nemovitostí a vytížení ČOV. Ke kontrole byly předloženy uzavřené smlouvy o
likvidaci odpadních vod jednotlivých nemovitostí v obci. Nenapojené nemovitosti budou zřejmě
předmětem příští kontroly, která bude vyžadovat doklady o množství a způsobu likvidace odpadních
vod. Jedná se asi o pět nemovitostí. Obec Hořešovičky je asi z 80 % napojena na obecní kanalizaci.
Veškeré odpadní vody se přečerpávají a likvidují na naší ČOV. Poslední obcí, která má být připojena
na naši ČOV je obec Třebíz, kde právě probíhá výstavba kanalizace. S dokončením a uvedením do
provozu se počítá v roce 2017. Po připojení nemovitostí v obci Třebíz se počítá, že na ČOV bude
napojeno asi 600 obyvatel.
V rámci údržby bylo provedeno vyčištění hlavní přečerpávací stanice. Došlo zde k ucpání čerpadel, a
to zejména vlivem nečistot, které do kanalizačního řadu nepatří. Při čištění bylo odstraněno značné
množství umělých hygienických ubrousků a dalších nerozložitelných odpadků (hadry, drátěnky atd.).
Podle množství tuků v přečerpávacích stanicích je zřejmé, že zbytky jídel z některých domácností jsou
likvidovány spláchnutím do kanalizace.

1

Do kanalizace se nesmí vypouštět dešťové vody, splachovat tuky, oleje a zbytky jídel!!!! Vypouštět
do kanalizace se smí pouze odpadní vody z WC, koupelny a kuchyně. Kanalizace se nesmí
zatěžovat nerozložitelnými odpady (což jsou zejména dětské pleny, dámské vložky, kosmetické
ubrousky, obvazy, kondomy, různé umělé utěrky, látky atd.). Tyto odpady způsobují problémy v
přečerpávacích stanicích a následně i v čistírně odpadních vod. Dochází k ucpávání čerpadel, k
zanášení česlí a k namotávání odpadů na míchadlo. Následkem je většinou zničené zařízení. Náklady
na opravy se posléze projeví na výši stočného, které vždy obec stanoví na základě celkových nákladů
na provoz kanalizace, čerpacích stanic a nákladů na provoz čistírny odpadních vod. Prosíme proto
občany o důsledné třídění odpadů v domácnostech. Výše jmenované nerozložitelné odpady patří do
domovního odpadu, tedy do popelnic, a ne do kanalizačního řadu!!!!

Výsadba zeleně
V průběhu roku 2015–2016 byl připraven Projekt revitalizace zeleně v rámci ÚSES v lokalitě Vačku
(severní svah nad požární nádrží) o rozloze asi 3 hektarů. Na základě projednaného projektu bylo
zažádáno o dotaci na výsadbu zeleně, která zahrnuje i následnou péči o zeleň po dobu tří let. Bude-li
nám dotace přiznána, bude následovat výběrové řízení na zahradnickou firmu, která výsadbu zeleně
provede, dle schváleného projektu. Pokud dojde k přidělení dotace a k výběru firmy, mohla by vlastní
realizace začít již v příštím roce. Některé stávající dřeviny budou zachovány. Poškozené a staré
dřeviny budou nahrazeny zcela novou výsadbou, která se ještě doplní o nově navrhované stromy a
keře. Jedná se většinou o výsadbu původních místních dřevin a travin. Po dobu tří let bude
dodavatel o zeleň pečovat. Nedojde-li k zakořenění a výsadba odumře, dojde k provedení náhradního
vysazení.

Nákup pozemků a nemovitostí
Zastupitelstvo obce Hořešovice na svém zasedání 27.7. 2016 rozhodlo o nákupu pozemků a
nemovitosti čp. 22, která výhodně sousedí s objektem bývalé dvoutřídní obecné školy. Počátkem
měsíce listopadu došlo k podpisu kupní smlouvy. Po zaplacení celé kupní ceny do 30.6. 2017, budou
pozemky a na nich stojící budovy přepsány do majetku obce. Počítá se s pravděpodobným využitím
části pozemku na dětské hřiště. Zbylá část pozemku bude upravena na sběrný dvůr odpadového
hospodářství.

Kamerový systém v obci
V nejbližší době bude v obci instalován bezpečnostní kamerový systém. K tomuto kroku jsme se
rozhodli proto, abychom alespoň částečně zabránili krádežím, vandalství a ničení soukromého a
obecního majetku. Celkem 4 kamery budou rozmístěny tak, aby monitorovaly co možná největší část
obce. Datum uvedení kamer do provozu bude oznámeno na úřední desce, že je obec monitorována
kamerovým systémem, budou informovat tabulky umístěné v obci.

Krátké zprávy
Projekty a studie
Obecní zastupitelstvo průběžně pracuje na přípravách projektů, které bychom rádi do budoucna
realizovali a přispěli tak k zvelebování obce. Bohužel administrativa těchto příprav je vždy dost vleklá.
Rádi bychom dobudovali infrastrukturu obce. Plánujeme opravu stávajících chodníků, budování
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nových a opravu požární zbrojnice. Věříme, že se aspoň některé plány podaří uskutečnit.
Samozřejmě, že se prvotně snažíme na každou akci využít vypsané dotační programy.
Jednou ze zpracovávaných studii je zmiňovaná úprava a zklidnění dopravy v obci, kde počítáme
s úpravou prostoru na návsi tak, aby byla doprava odkloněna z prostoru před bývalou školou a
hospodou a s vytvořením klasické křižovatky. Autobusová zastávka by byla přesunuta před budovu
hasičské zbrojnice, doplněny chodníky od zastávky na náves. Samozřejmě, že veškeré úpravy jsou
závislé na financích obce a podmíněny souhlasy dotčených orgánů, zejména Policií ČR a SÚS
Středočeského kraje.

Stará škola
V průběhu letošního roku byl upraven sál v bývalé škole, nové stoly, lavice, vybavení kuchyňky.
Prostory je možné využít pro vlastní potřebu.
Jak postupovat:
1. ověřit si na OÚ, zda je Vámi požadovaný termín volný,
2. domluvit s pracovníkem OÚ datum převzetí a předání budovy
3. zaplatit poplatek 400 Kč hotově na OÚ, případně zaslat na účet
Jelikož budova školy a hospody je společným majetkem obce Hořešovice a Hořešovičky snažíme
se vejít v jednání a budovy získat do vlastnictví naší obce. Od doby předání budov v roce 1990
jsme do oprav investovali částku kolem tří milionů korun. Podle nových pravidel nemůžeme na
opravy čerpat krajské dotace, protože nejsou budovy ve vlastnictví naší obce. Podmínkou dotace
je, že žadatel musí být jediným vlastníkem nemovitosti. Obec Hořešovičky za celou dobu do budov
neinvestovala žádné finanční prostředky. Po několika jednáních se zastupitelstvem obce jsme nedošli
ještě k žádnému řešení.

Úpravy Vačku
V loňském roce proběhly rozsáhlé úpravy na Vačku. Prací se účastnilo několik dobrovolníků, za co jim
patří poděkování. Letos budeme v úpravách pokračovat, rádi uvítáme opět Vaši pomoc. O termínech
budeme informovat na úřední desce.

Obchod
Obchod = velký problém malých obci. Bohužel se tento problém nevyhnul ani nám. Zkoušeli jsme
několikrát pronájem, ale neúspěšně. Jedinou provizorní možností pro Vás, je využití obchodu
v Zichovci, kde nám vyšli vstříc a přizpůsobili otevírací dobu, tak abyste mohli použít autobusové
spojení Hořešovice – Zichovec
Jízdní řád:
•
•

z Hořešovice: 10:50,
ze Zichovce: 11:45, 13:00,

Nechceme tímto brát problém jako vyřešený, zkoušíme poptávat jinde, ale bohužel zatím bez
výsledku. Vyzýváme Vás tímto i ke spolupráci, rádi uvítáme jakékoli nápady, nebo nabídky. Víte-li
o někom, kdo by se provozování obchodu ujal, byť i na nějakou krátkou provozní dobu,
kontaktujte nás. Děkujeme
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Adventní jarmark
27.11.2016 bude v prostorách sálu vánoční prodejní a výstavní jarmark, pokud chcete přispět ze
svými výrobky, kontaktujte prosím p. Perlíkovou Janu.

Trocha obecní statistiky
•
•
•
•

•

•
•

k dnešnímu dni má naše obec trvale žijících obyvatel ······ 261
nejstarším občanem je ······················································ paní Milada VAŇKOVÁ
nejmladším občánkem je··················································· Sofinka HADRIKOVÁ
počet školáků:
o ZŠ Kvílice ······························································· 10
o ZŠ Klobuky ···························································· 3
o ZŠ Slaný ································································· 4
počet předškoláků:
o MŠ Pozdeň ···························································· 1
o MŠ Třebíz ······························································ 2
o MŠ Klobuky ··························································· 2
v letošním roce se narodilo občánků ································· 2
zemřelo občanů ································································· 1

A na závěr:
Víte, jaká jsou nejčastější příjmení v naší obci? Vytvořili jsme žebříček prvních pěti:
1. místo ·· CIMRMAN ····························································· 12
2. místo ·· HLADÍK ·································································· 11
3. místo ··· RUBEŠ, MANSFELD················································ 10
4. místo ··· HARTMAN ····························································· 9
5. místo ··· ZÍMA, KOSAŘ ························································· 7

Přejeme všem klidné prožití posledních dnů v letošním roce,

krásné Vánoce, zdraví a štěstí v roce 2017
zastupitelé obce Hořešovice
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