ZPRAVODAJ HOŘEŠOVICE
12 2017

1. STUDIE ŘEŠENÍ NÁVSI, PRŮJEZDU OBCÍ A PŘEMÍSTĚNÍ
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
V současné době máme zpracovánu studii o změnách návsi . Navrhovanou studii
si můžete kdykoli v úředních hodinách prohlédnout na obecním úřadě.
Studie se zabývá návrhem úprav na hlavní průjezdové trase obcí.V rámci studie jsou řešeny tři
vybrané lokality:
a) západní vjezd do obce od silnice I/7
b) náves
c) křižovatka silnic II/237 (od Pozdně) a III/23720 (od Bilichova) u hřiště
Lokalita a)
Návrh na zlepšení situace v tomto místě spočívá především v umístění dopravního značení a
to jak svislého tak vodorovného.Kombinace dopravního značení se skládá z "optické
psychologické brzdy" bez zvukového efektu, rychlostního radaru zobrazujícího rychlost a při
překročení i SPZ přijíždějícího vozidla a "bílé klikaté čáry".Dopravní značení bude začínat
před značkou označující začátek obce a končit spolu s radarem přibližně na horizontu u
Čermáků.
Lokalita b) -náves
Současná dopravní situace na návsi je značně nepřehledná a ani její vzhled není vyhovující.Po
jednání se zástupci dopravního inspektorátu Policie ČR a Krajskou správou údržby
silnic Kladno byla zvolena varianta stykové křižovatky,kdy bude zrušena vozovka před
bývalou školou a hospodou a veškerý provoz bude veden obousměrně po stávající větvi
křižovatky na příjezdu od Hořešoviček. Autobusová zastávka bude přemístěna na místní
komunikaci vedle Obecního úřadu.
Lokalita c) -u hřiště
Návrh v tomto místě spočívá v úpravě směrového vedení silnice od Bilichova,kdy bude
zaslepen průjezd u Trnobranských a řidiči budou najíždět kolmo na silnici od Pozdně na
křižovatce u váhy.Dále bude na silnici od Pozdně upravena rychlost v úseku cca.300 m kolem
hřiště na 30 km/h.
Silnice ve správě KSÚS
Na základě stížností občanů na stav hlavní silnice procházející Hořešovicemi, který přímo
ovlivňuje stav jejich nemovitostí proběhla schůzka se zástupci Krajské správy a údržby
silnic Kladno.Cestmistr přislíbil,že se pokusí nejhorší úseky zařadit do plánu oprav na další
období.

K nahlášení výtluku nebo jiné závady je také možné použít hlášení přes internet na stránce
www.musimetoopravit.cz , tato internetová stránka funguje pouze pro silnice II. a III.třídy ve
správě Středočeského kraje.Pokud tedy máte ve svém okolí poruchu na vozovce,která
ovlivňuje Vaší nemovitost,budeme rádi když jejím nahlášením podpoříte snahu zastupitelstva
o rekonstrukci páteřní komunikace obce.
Martin Šťáva

2. VÝSADBA ZELENĚ
V průběhu let 2015 – 2017 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 již podruhé zažádáno o dotaci na výsadbu zeleně. Projekt splnil
předepsaná kritéria pro poskytnutí dotace, byl vyhodnocen jako přínosný pro životní
prostředí a byl zařazen mezi projekty, kterým budou přiděleny dotační finanční prostředky
ve výši 80 % z celkových pořizovacích nákladů. Nebude se jednat pouze o výsadbu zeleně,
ale i o její následnou péči po dobu tří let. Nyní se pracuje na vyhlášení výběrového řízení
na zahradnickou firmu, která výsadbu zeleně provede.
Vlastní realizace započne po výběru firmy v roce 2018.
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.
Ing.Stanislav Stros

3. PROVOZ OBECNÍ KANALIZACE A ČISTÍRNY
ODPADNÍCH VOD
V minulém roce byla čistírna odpadních vod (ČOV) uvedena do trvalého provozu.
Předepsané parametry znečištění vypouštěných odpadních vod nebyly během roku 2017
nikdy překročeny.
Vlastnímu provozu ČOV musí být věnována neustálá pozornost a vyskytující
nedostatky je nutno řešit a ihned odstraňovat. Největší provozní potíže způsobují
nerozložitelné odpady, které někteří občané i přes každoroční upozorňování neustále
likvidují splachováním do kanalizačního systému. Tyto nerozložitelné odpady doslova
ničí čerpadla na přečerpávacích stanicích, zanášejí česle a namotávají se na míchadla v
ČOV. V tomto roce došlo ke spálení dvou čerpadel, které byly doslova utemovány
umělými hygienickými ubrousky. Čerpadla jej nasají, rozcupují a následně dojde k
ucpání komory s řezacím nožem a k vydření těsnění kolem hřídele motoru, což má za
následek vniknutí vody do čerpadla a jeho zničení. Proto prosíme všechny občany:
Nevhazujte do WC žádné umělé ubrousky a hygienické potřeby, používejte pouze
klasický toaletní papír, který je velice dobře po namočení rozložitelný a nezpůsobuje v
systému kanalizace žádné provozní problémy.
Dalším velkým nešvarem je vylévání a splachování zbytků jídel , což se projevuje

přítomností velkého množství tuků a to zejména v přečerpávacích stanicích. Nejlepším
způsobem jak se zbavit zbytků jídel, nespotřebovaných nebo zkažených potravin je jejich
likvidace v komposterech nebo uložení do domovního odpadu (do popelnic). Kdo z
občanů má zájem o cenově dotovaný komposter může si jej zakoupit přímo na obecním
úřadě. Objem komposteru je 800 l, běžná cena komposteru na trhu je 1200 Kč. Na
obecním úřadě je pro naše občany k dostání za cenu 600 Kč.
Poslední obcí, která má být připojena na naši ČOV je obec Třebíz. V tomto měsíci
proběhne kolaudační řízení a od příštího roku se začnou napojovat jednotlivé objekty na
kanalizační řad. Veškeré odpadní vody budou gravitačně odtékat do hlavní přečerpávací
stanice, odkud budou dopravovány pomocí čerpadel do ČOV v Hořešovicích.
Ing.Štros Stanislav

4. FOTOKNIHA
Do roku 2000 máme na obecním úřadě knihu našich občánků, kteří se v Hořešovicích
narodili. Rádi bychom doplnili i následující roky, nebudeme zpětně občánky, vlastně dnes už i
dospěláky vítat , ale máme v plánu vytvořit od roku 2001 fotoknihu narozených dětí.
Podepsanou fotografii, případně i třeba 2ks ( mimino a současnou), které byste chtěli v knize
zveřejnit, nám můžete přinést na obecní úřad nebo poslat elektronicky na adresu
obec.horesovice@seznam.cz, vždy uveďte jméno a datum narození dítěte. Zastupitelé obce
se zavazují, že poskytnuté fotografie použijí pouze za účelem vytvořením fotoknihy obce,
poskytovatel fotografie s tímto souhlasí. Své příspěvky prosím dodejte nejpozději do
15.2.2018

5. CO PLÁNUJEME V ROCE 2018
-

Pokračuje se v opravě a obnově chodníků
Realizace „Vačku „, započne po výběru firmy
Rádi bychom opravili budovu hasičské zbrojnice (závisí na finanční situaci)
Úprava prostorů a další demoliční práce na obecním objektu vedle staré školy
Dětský maškarní karneval + turnaj na x boxech ( termín únor –
březen,upřesníme)
LASER GAME rádi bychom na jaře zopakovali
Dětský den , po loňském úspěchu v Mirakulu, bychom uspořádali zájezd do
podobného zábavného centra, případné návrhy na cíl cesty, rádi uvítáme.
Poplatky pro rok 2018 zůstávají stejné jako v minulých letech
Ve slánské kině je možné cca 1x měsíčně navštívit program pro seniory, v případě
zájmu naších starších občanů, bychom jim rádi umožnili kino navštěvovat a
pokusili se zajistit dopravu. Prosím máte-li zájem, zastavte se na OÚ nebo u p.
Perlíkové do konce LEDNA 2018, abychom věděli zda máme v organizaci akce
pokračovat.

6. ZÁVĚREM…..
Vážení,
Dovolte nám , abychom závěrem poděkovali všem, kteří nám při práci v obci
pomáhají , nebo poskytují služby. Mnohdy o nich někteří z nás ani neví a jejich
práci nevnímají , přesto jsme za ni velice rádi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paní Eva Hladíková údržba a úklid obce
Paní Jaroslava Fricová knihovnice
Pan Tomáš Cibrik údržba obce
Pan Martin Folda provoz ČOV
Paní Lucie Filipová a Dana Čermáková obchod
Pan Lukáš Hadrika s kolektivem pohostinství,
Pan Jaroslav Hnilica údržba elektro
Pan Dušan Rubeš zimní údržba silnic a ulic
Pan Tomáš Perlík správce internetových stránek
Paní Jana Zímová, Rudolf Hora ,Josef Mansfeld pomáhají vždy při volbách
a všichni ostatní, kteří se vždy rádi zapojí a pomohou

Díky !

22.12.2017 18.00 hodin koncert vánočních písniček v podání skupiny
Blueberry

24.12.2017 15.00 hodin setkání u stromečku na návsi

Příjemné prožité vánočních svátků hodně
síly, zdraví a štěstí v novém roce Vám všem
přejí zastupitelé obce

