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Vážení zákazníci, obchodní partneři a přátelé,

Víte, kdo zodpovídá za úklid chodníků?
Od roku 2009 za stav chodníku odpovídá 
majitel. Ve městech je to nejčastěji  
samotné město nebo městská část, 
jako vlastník pozemních komunikací. 
Ta je tedy zodpovědná za úklid sněhu 
či případná zranění. Pokud k němu 
nedejbože dojde, pošlete na odbor 
správy městského majetku písemné  
oznámení s přiloženou lékařskou zprá-
vou. Nárok na odškodné ale nevzni-
ká automaticky. Při zranění vlivem 
uklouznutí může vlastník chodníku 
prokázat, že nebylo možné odpovídající 
stav chodníku zajistit, například kvůli 
nenadálé sněhové kalamitě. Zákon 
také říká, že chodec, který při pohybu 
po chodníku nebere v potaz jeho stav, 
nemá na úhradu škody nárok. Je to 

stejné jako na silnici, kde řidiči jsou 
povinni přizpůsobit svou jízdu oka-
mžitému stavu vozovky. Obec také 
nemusí udržovat v dokonalém stavu 
všechny chodníky. Zákon o pozemních 
komunikacích umožňuje předem 
vymezit úseky, kterých se úklid netýká. 
Například jsou-li málo využívané. Obec 
však musí zveřejnit jejich seznam. 
Pokud ale člověka na chodníku zraní 
uvolněný rampouch, nebo sníh padající 
ze střechy poškodí automobil, pak leží 
odpovědnost na vlastníkovi domu. 
V tom případě nárokujete odškodnění 
na něm. Naše rada zní: Kromě popisu 
události nezapomeňte na fotodo-
kumentaci, která může být pořízena 
i mobilním telefonem.

a je to tu opět. Diskuze o tom, jaká ta letošní zima bude. Kolik sněhu 
(ne)napadne, zda budou Vánoce na blátě, zdali přežijeme nákupní 
šílenství v obchodech a návštěvu příbuzných. A vlastně proč ne?  
Vždyť i to k závěru roku patří. Je jedno, zdali jste vystaveni stresu nebo 
máte štěstí, že vše zvládáte v poklidu. Důležité je, abyste okolo sebe 
měli všechny ty, díky nimž máte život hezčí a těšíte se na každý nový 
den. 

Příjemné adventní a vánoční svátky a šťastný vstup do nového roku!

Váš Hokoss tým

POZOR! 
Připomínáme, 
že rušíme staré 
číslo účtu!
Jak jsme vás již dříve informovali,  
k 31. prosinci 2015 bude 
zrušen náš účet u Unicredit Bank 
525472000/2700. Číslo nového 
účtu, který je již v provozu, je  
identické se starým účtem, 
liší se však kód banky za lo-
mítkem. Nové číslo tedy zní: 
525472000/2010.

Děkujeme všem, kteří si nové 
číslo našeho účtu již nastavili!

525472000/2700

525472000/2010
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Kolik bude v Praze sněhu?
I když byly poslední zimy teplotně 
nadprůměrné, sníh vždy napadl.  
Extrémní kalamita zasáhla Prahu napo-
sledy v roce 2010. Ve Kbelích dokonce 
za jediný den napadlo 38 cm, nejvíce 
od roku 1979. Průměrná výška sněhu 
v Praze je však pouze 5 cm. I toto 
množství ale pravidelně způsobuje 
dopravní zácpy a přeplněné ambulance. 
Teplotně nadprůměrná má být i letošní 
zima. Současně bude bohatá na výkyvy 
počasí a tak zřejmě zažijeme i neče-
kané přívaly sněhu a krátkodobé silné 

mrazy. Ty se sice zcela jistě nevyrovnají 
rekordní teplotě z 11. února 2015  
v Litvínovicích u Českých Budějovic: 
–42,2 °C, ale se sněhem raději  
počítejme i letos.

1. Krásné vůně v celém bytě za pár  
minut? Nakrájejte citronovou kůru do 
několika misek, které rozmístěte ideálně 
u topení. Lednice zůstane dlouho voňavá, 
vložíte-li do ní rozkrojené jablíčko. 

2. Chlupy nejlépe odstraníte kolem ruky 
omotanou lepicí páskou. Nejsnadnější 
odstranění chlupů na koberci je pak 
vlhkou houbou.

3. Na zašlé spáry platí vlhký hadřík 
s kypřícím práškem do pečiva. Po 
chvilce působení spáry opláchněte 
vodou.

4. Na kohoutky je nejlepší ocet nebo 
citronová šťáva. Tu na baterii nastří-
kejte, nebo baterii otřete vatovým 
tamponem namočeným do octu.

5. Lehce mokrý hadr strčte do mikro-
vlnné trouby a zapněte ji na minutu. 
Voda se odpaří a krásně navlhčí usa-
zenou špínu na stěnách trouby, kterou 
poté hadrem jednoduše setřete.

6. Vanu či umyvadlo vydrhněte  
kelímkem podmáslí s třemi lžičkami soli 
a poté opláchněte vodu. Sprchovou 
hlavici na chvíli ponořte do směsi 
lihového octa a vody 1:1 a pak jen 
propláchněte vodou.

A jak na celý 
úklid? S úsměvem!
•	 Postupujte shora dolů od oken a ke 

dveřím.

•	 Nejprve ukliďte místnost, která je  
nejméně využívaná.

•	 Pusťte si svěží hudbu.

•	  U žádné práce se příliš nezdržujte.

•	 Nezapomeňte, že se Ježíšek narodil 
ve chlívě.  A tak úklid nepřehánějte 
a snažte se spíše vytvořit domáckou 
atmosféru. O tu jde především!

Jdou dvě blondýnky do lesa pro 
vánoční stromek. Po dvou hodi-
nách se ptá jedna druhý: 

„Tak co, máš něco?“ 

„Ne, nemám,“ odpoví druhá. “Co ty?“

„Já taky ne, tak víš co? Vezmeme 
nějakej bez ozdob!“

50 ml myslivce, 50 ml horké vody,  
lžíce citrónové šťávy, lžíce rumu,  
lžička cukru, plátek citrónu, hřebíček

Myslivce, hřebíček a plátek citrónu 
přelijeme horkou vodou. Nad ohněm 
zahřejeme lžíci rumu, zapálíme ji  
a hořící grog ihned podáváme.

A tenhle znáte?

Vyzkoušejte:  
Hořící grog!

Nechte si posílat  
faktury elektronicky!
Poslední dobou jsme zaznamenali, 
že Česká pošta našim zákazníkům 
nedoručila dopis s fakturou. 
Nabízíme Vám proto možnost 
doručení faktury elektronickou 
cestou. Taková faktura splňuje 
veškeré náležitosti daňového  
dokladu a splňuje všechny zákonné  
podmínky. Navíc je opatřena  
naším elektronickým podpisem. 

Chcete naší nabídky využít?  
Kontaktujte nás na  
faktura@hokoss.cz!Zjednodušte si vánoční úklid

Na vánoční svátky chceme mít dům či byt krásně čistý a provoněný.  
Připravili jsme pro vás pár babičkovských tipů.


