Obecní úřad Hořešovice
říjen 2019

INFORMACE PRO
OBČANY
1. Čipování psů
Informace o povinném čipování psů. Od roku 2020 vstupuje v účinnost zákon
302/2017Sb., kterým se mění zákon 166/1999Sb.
Změny se týkají mj. povinné vakcinace psů proL vzteklině a povinnému čipování psů.
Do roku 2019 záznam o vakcinaci měl každý pes v očkovacím průkazu. Od roku 2020
vzniká chovateli povinnost mít psa označeného mikročipem, jehož kód bude zanesen
do očkovacího průkazu psa. Jen u takto idenLﬁkovaného psa, lze považovat vakcinaci
za platnou. To neznamená, že každý pes musí být nutně očipován do konce roku
2019, ale stačí provést čipování současně při následujícím očkování.
Mikročip je zařízení asi o průměru 1mm a délce 10 mm a má naprogramovaný
jedinečný kód , pomocí kterého je možno idenLﬁkovat každého takto označeného
psa a zjisLt například platnost jeho očkování proL vzteklině a další důležité údaje.
Čip je možné aplikovat zvířeL v jakémkoli věku . Čipování provádí veterinární stanice.

2. Hořešovský Ježíšek
Vážení, v letošním roce bohužel dochází k tomu, co většinu z nás zřejmě nepotěší,
nebude večerní troubení. Zrušení vzešlo z rozhodnu[ „našich muzikantů“, kteří
hezkou řádku let trávili podvečer Štědrého dne v naší obci a ke svým rodinám se
vraceli až pozdě večer. Zcela toto jejich rozhodnu[ chápeme a velice jim za vše
děkujeme. Avšak na odpoledne si na nás čas udělali a při odpoledním setkání u
stromečku nám zahrají.
Sehnat jiné hudebníky pro štědrovečerní troubení není snadná věc, neboť odcházet
v tomto čase od rodiny se nikomu moc nechce.
Pokud byste přeci jen o někom věděli, kdo by byl ochoten troubit o Štědrém dni,
neváhejte nás kontaktovat.
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3. Návrh úpravy návsi a vjezdu do obce od
Bílichova, autobusové zastávky
V příloze zpravodaje Vám poskytujeme plán úpravy návsi, autobusové zastávky a
úpravy křižovatky od Bílichova.
Na autobusové zastávky bylo vydáno územní rozhodnu[ a zpracovává se projekt pro
stavební povolení. Úpravy návsi a křižovatky byly projednány s příslušnými orgány a v
nejbližší době by měla být podána žádost o územní rozhodnu[.

4. Vaček
Do 29.10.2019 budou dokončeny výsadby nových stromů a keřů a provedeno ose[
lučních ploch. Tímto by měly být ukončeny práce na revitalizaci a realizační ﬁrma se
bude o vysázené dřeviny starat po dobu 3 let.

5. Co nás čeká do konce roku
Halloween:
pondělí 28.10.2019 od 15.00 hodin budova staré školy, zveme malé i velké na
halloweenské tvoření .
Program: dlabání dýní, dýňový svícen , výroba svíček, magnetky, přívěsky, vypouštění
nafukovacích balónků a uspávání broučků. DěL si mohou s sebou přinést lampiony.
Během celého odpoledne občerstvení zajištěno.

Nebezpečný a velkoobjemový odpad,
16.11.2019 od 9-11 hodin před budovou obecního úřadu

Advent
30.11.2019 (1.12.2019) datum bude upřesněno
Zveme Vás všechny na první advent od 14,30 hodin do prostoru budovy staré školy.
Program: vánoční jarmark, prodej hrnečků s obrázkem naší zvonice, Mikulášská
nadílka pro děL, čertovský svařák pro dospělé, rozsvícení vánočního stromku
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Blueberry koncert v kostele
22.12.2019 tentokrát je koncert od 12,00 hodin dopoledne , věříme, že si tento den
čas obědu trošku posunete a sLhnete přijít nasát atmosféru Vánoc a završit tak
poslední adventní neděli.

Setkání u stromečku
24.12.2019 od 15,00 hodin na návsi . Zveme Vás všechny na tradiční setkání u
stromečku Přijďte si poslechnout vánoční koledy v podání p. Hyšky a Hory, připít si a
popřát krásné Vánoce.

6. Odpady
Náklady na likvidaci odpadů se každým rokem zvyšují. Naší snahou musí být náklady
postupně a promyšleně snižovat. Musíme se připravovat na dobu, kdy skončí
skládkování směsného domovního odpadu a nastane doba likvidace spalováním ve
spalovnách. Pro lokalitu Slánska a Kladenska bude sloužit spalovna v Mělníku, která
se již začíná budovat.
Cena za likvidaci odpadu spalováním bude samozřejmě několikrát vyšší než
současná likvidace skládkováním. Důležité bude, aby se domovního odpadu
vytvářelo co nejméně. Se zvyšující se životní úrovní vzniká velké množství obalových
materiálů. Momentálně vzniká tlak na větší využi[ ekologických obalových materiálů
a naopak snižování obalových materiálů na bázi plastů. Za ekologické materiály se
považují ty, které je možno dalším zpracováním znovu využít (papír, sklo, kovy).
Nemusíme asi nikomu připomínat jak důležité bude do budoucna důsledné třídění
odpadů. Proto jsme kontaktovali ﬁrmu, která se zabývá systémovým řešením
likvidace odpadů. Asi nikdo nechce jít cestou drasLckého zvýšení poplatku za odpad a
raději přistoupí na náročnější podmínky při třídění a zacházení s odpady.
V současnosL probíhá se svozovou ﬁrmou AVE jednání o evidenci přijatého
smíšeného domovního odpadu. Jedná se odpad, který se ukládá do popelnic.
Momentálně nám ﬁrma AV účtuje vývoz odpadu podle počtu vysypaných popelnic
a to bez ohledu na jejich míru naplnění. Je tedy nutné, aby popelnice určené ke
svozu byly pokud možno plné. Velkou plastovou popelnici účtuje jako 2 klasické
plechové, tzn.,když je velká plastová popelnice poloprázdná,obec ji zapla[ jako svoz 2
plných plechových.
Nešvarem je nedůsledné ukládání tříděného odpadu do kontejnerů. Kontejnery
určené pro papír jsou většinou zaplněny nerozloženými krabicemi, které sice zaplní
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kontejner, ale minimálně váží a obec zapla[ drahý vývoz za malé množství
uloženého odpadu. Podobná situace je u kontejnerů pro plasty. Často se zde ukládají
neskladné plastové pytle, které jsou naplněny nesešlapanými PET láhvemi nebo
nerozlámanými polystyrenovými výplněmi od různých výrobků.
Toto je jen pár postřehů, které je možno jednoduše odstranit a [m zlevnit celý
systém likvidace odpadů.
Ing. Štros ,starosta
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