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INFORMACE PRO OBČANY
1. Zastupitelstvo obce
Dne 1.11.2018 se uskutečnilo ustavující veřejné zastupitelstvo obce Hořešovice, kde
proběhla volba starosty a místostarosty obce, volba předsedovů finančního a kontrolního
výboru .
Zastupitelé a pracovníci obce :
Starosta obce:

Ing. Stanislav Štros

Místostarosta:

Venuše Snopová

Členové zastupitelstva :

Radka Vojtěchová, Dušan Rubeš, Martin Šťáva

Finanční výbor:

Martin Šťáva, Jana Perlíková, Anna Štěpánková

Kontrolní výbor:

Dušan Rubeš, Jitka Malá, Radka Vojtěchová

Účetní:

Světla Hniličková

Správa údržba obce:

Eva Hladíková, Tomáš Cibrik, Markéta Doegeová

Obsluha čističky:

Martin Folda

Webové stránky:

Tomáš Perlík

Knihovnice:

Jaroslava Fricová

Úřední hodiny :

středa 18-20:00 hodin

Kontakt

obec.horesovice@seznam.cz,
www.horesovice.cz
starosta: 736480470,
místostarostka : 606637909

Vážení spoluobčané, děkujeme Vám všem, kteří jste se zúčastnili letošních komunálních
voleb. Jsme všichni připraveni po celou dobu volebního období pracovat pro dobro naší
obce.
Zastupitelé
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2. Vysazení pěti dubů v naší obci
Přestože v našich obecních symbolech máme list dubu, tak v současné době se v obci a
jejím okolí mnoho těchto stromů nevyskytuje. Proto jsme se rozhodli několik dubů vysadit.
Sázení stromků je ujal Dušan Rubeš a Martin Šťáva, stromy budou zasazeny v nejbližších
dnech a to před každým vjezdem do obce a jeden uvnitř obce. Okolo stromků bude ochrana
proti okusu zvěře a dřevěný rámeček .

+
poloha nově vysazených dubů

3. Revitalizace „Vačku“
V předchozích letech jsme za pomoci některých obyvatel Hořešovic provedli vyčištění a
vymýcení prostoru „Vačku“.
V tomto roce obec získala dotaci z Ministerstva životního prostředí na revitalizaci zeleně
v této lokalitě. Firma ROZA Mšec,která byla vybrána v rámci výběrového řízení,již práce
zahájila a v současné době provádí sekání travnatých ploch a mýcení náletových dřevin a
stromů,které jsou dle schváleného projektu určené k pokácení.Tyto práce včetně
arboristických zásahů na zachovaných dřevinách budou probíhat v době vegetačního klidu
až do jara příštího roku.Následně bude provedena nová výsadba stromů a keřů a osetí
travnatých ploch.Nejpozději na konci září příštího roku si budeme moci užít procházku po
upraveném „Vačku“.Po dobu následujících 3 let od dokončení prací ,bude realizační firma
v souladu s podmínkami dotace ,provádět péči o novou zeleň.
Doufáme,že se tato trochu zapomenutá část naší obce opět stane oblíbeným místem
k procházkám a trávení volného času.
Martin Šťáva

4. Investice a úpravy v obci:
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Pro zbytek letošního roku a v novém roce pánujeme pokračovat v rozdělaných akcích,
především v úpravě budovy požární zbrojnice kde proběhne výměna oken.
Dále budeme pokračovat ve výstavbě chodníků a terénních úprav v prostoru domu č.p.22

5. listopadové a prosincové akce:
24.11.2018
9-11 hodin nebezpečný a velkoobjemový odpad: kontejnery budou přistaveny u obecního
úřadu
2.12.2018
od 16,00 hodin Mikulášská nadílka pro děti a rozsvícení vánočního stromku, s malým
občerstvením.
Věříme, že i letos nám potvrdí účast prodejci vánočních dekorací pro vánoční jarmark a
podaří se ho uskutečnit. Přesnou informaci o jeho konání Vám sdělíme co nejdříve,
prostřednictvím letáků a informací na úřední desce. Pokud máte někdo z Vás vánoční
dekorace k nabídnutí nebo Vaši známí, budeme velice rádi ,když se jarmarku zúčastníte.
(informaci prosím předejte p. Perlíkové,telefon 774206029).
21.12.2018
Zpívání v kostele, tradiční vystoupení skupiny Blueberry od 18.00 hodin

+

24.12.2018
Setkání u stromečku , tradičně se sejdeme 24.12. v 15 hodin na návsi u stromečku,
abychom si popřáli krásné Vánoce , nebude chybět svařák a malé občerstvení

