Prosinec 2018

Vážení spoluobčané,
předně mi dovolte poděkovat všem, kteří přišli ke komunálním volbám. Velmi si vážíme Vaší podpory.
Mám pro vás několik velmi dobrých zpráv.
Dotace téměř 20 000 000 Kč na rozšíření kapacity Čistírny odpadních vod
Vytrvalost se vyplatila, naše druhá žádost o dotaci na rozšíření kapacity Čistírny odpadních vod na 2000
E. O., kterou jsme tentokrát podali na Státní fond životního prostředí, byla úspěšná. Ze Státního fondu
životního prostředí se nám podařilo získat na rozšíření kapacity Čistírny odpadních vod dotaci ve výši
19 839 623,23 Kč.
Připomenu pouze několik větších investic v obcích Horoušany a Horoušánky za posledních pár let: Výstavba
sběrného dvora, Výstavba přivaděče z Káranských řadů, Výstavba nových autobusových zastávek,
Cyklostezka, Výstavba multifunkčního hřiště s umělým povrchem, Rekonstrukce a výstavba mateřské školy
a úřadu, Zpracování generelu zeleně a výsadba zeleně, Horoušanský rybník – opevnění břehů a sanace
propustku atd. Jenom těchto pár projektů bylo realizováno za cca 100 000 000 Kč a vše z evropských
dotací, tedy všude byla získána dotace kolem 90%. Většinu těchto akcí by si obec z vlastního rozpočtu
vůbec nemohla bez dotací dovolit.
Nově přidělená dotace cca 20 000 000 Kč tentokrát z prostředků České republiky na rozšíření kapacity ČOV
je tedy v řadě další významnou dotací na rozvoj infrastruktury v naší obci.
Rekonstrukce hlavních komunikací
Po šestiletém úsilí, kdy jsme absolvovali mnoho jednání s hejtmankou, Krajským úřadem Středočeského
kraje, Správou a údržbou silnic, Policií, MěÚ Brandýsem nad Labem odborem dopravy atd., po odeslání
dlouhé řady dopisů na patřičné instituce, politiky a další osoby mám pro Vás výbornou zprávu. Konečně
dojde k rekonstrukci hlavních komunikací v obci Horoušany a Horoušánky. V tuto chvíli již proběhla
rekonstrukce křižovatky v Horoušanech a hlavní silnice v ulici Šámalova směrem na Tlustovousy. Tato první
etapa skončila 23. listopadu 2018. Následně je naplánována druhá etapa, která zahrnuje rekonstrukci
komunikace od křižovatky v Horoušanech až po napojení na silnici druhé třídy směr Úvaly a Jirny. Druhá

etapa měla dle původních plánů začít 24. listopadu 2018, nicméně s ohledem na aktuální počastí byla
přeložena na jaro 2019. Odhad délky prací 2. etapy je přibližně tři týdny. Komunikace bude dle projektu celá
odfrézovaná, budou usazeny kanály a položen nový asfaltový povrch.
Ze strany úřadů jsme opakovaně ujišťováni, že se nemusíme bát, že by k rekonstrukci nedošlo, že práce
budou na 100% na jaře provedeny, neboť je již vybrán zhotovitel – fy. Skanska a. s. a na celou akci má firma
uzavřenou platnou smlouvu.
S ohledem na četné dotazy občanů uvádím, že v době rekonstrukce bude rezidentům umožněn vjezd k jejich
nemovitostem. Samozřejmě je třeba počítat s menšími omezeními, nicméně ta budou trvat v řádu dní.
Podařilo se nám domluvit se zhotovitelem, že část odfrézovaného recyklátu nám Skanska a. s. složí vedle
sběrného dvora a cyklostezky. Tento recyklát bude pak následně využit buď do tělesa cyklostezky na
Nehvizdy, či do kufru rekonstruovaných komunikací. V době rekonstrukce komunikací Vám doporučuji
sledovat úřední desky a internetové stránky obce, kde budou zveřejněny výlukové jízdní řády a
aktuální informace.
Horoušanský rybník
Horoušanský rybník prošel řadou změn. Doporučuji každému si udělat procházku k ostrovům, které se
nacházejí na přítocích z Jirenského potoka a Horoušanského potoka. Na tyto ostrovy se dá momentálně
dojít s opatrností suchou nohou. Erodované břehy byly opevněny kamenem, proběhla masivní výsadba, a
výrazná úprava terénu. Na celou akci byla získána dotace cca 800 000 Kč, obec přispívá cca 200 000
Kč. Rybník jsme museli vypustit a následně ho nechat dostatečnou dobu vyschnout, aby byl možný pohyb
těžkou technikou po dně rybníka. Bahno v rybníce je samozřejmě natolik úživné, že rybník za těch pár
měsíců velmi rychle zaroste. Práce nejsou ještě u konce. Momentálně projektant zpracoval projekt na
výstavbu průcezné hráze. Bude to dlouhá kamenitá hráz, která bude viditelná na přítoku. Účelem této
hráze bude zadržení sedimentu na přítocích před rybníkem z důvodu, aby nebylo nutné rybník tak
často odbahňovat. Jakmile budou práce dokončeny, máme nabídku na likvidaci náletů. Horoušanský rybník
má na zhruba polovině plochy "nekonečné rašelinové dno“, ideální by tak samozřejmě bylo tyto práce dělat
v momentě, kdy rybník lehce zamrzne, aby se dalo pohybovat všude a odstranit tak co nejvíce náletů.
Zahuštění autobusové dopravy
Další pozitivní zprávou je výrazné zahuštění autobusové dopravy směr Úvaly. Domluvili jsme se s městem
Úvaly a obcí Tuklaty na zvýšení frekvence autobusové dopravy. Od 10. prosince 2018 přibyde na
autobusové lince 484 šest párových spojů denně. Současně dojde k otočení směru ranního školního
autobusu, který vozí děti do Základní školy v Úvalech, aby děti mohly dojet na náměstí až ke škole. Otočení
směru odpoledních spojů tak, aby děti mohly nastupovat u školy, bohužel není možné, a to z toho důvodu,
že by nebyla zachována návaznost spojů na vlak. Uvedené navýšení počtu autobusových spojů bude stát
obec Horoušany navíc 200 000 Kč ročně, přičemž ještě jednáme s krajem o možném financování ranního
školního spoje z jejich rozpočtu. Toto zahuštění má smysl zejména z toho důvodu, že Úvaly plánují výrazné
omezení parkovacích míst na celý den v okolí nádraží.
Na základě žádostí občanů Horoušan a Horoušánek, jejichž dětí navštěvují Základní školu Chodovická
v Horních Počernicích, dojde od 10. prosince 2018 k prodloužení autobusového spoje linky 344 do zastávky
Horoušany, U rybníka (v současné době spoj končí v zastávce Horoušany, Horoušánky).
Budeme rovněž usilovat o to, aby se od září 2019 navýšil počet autobusových spojů linky 343, které vozí děti
do Základní školy v Nehvizdech, jelikož se opět navýší počet dětí, které budou tuto autobusovou linku
využívat.
Pro stávající školní rok byla po projednání s ředitelem Základní a mateřské školy Nehvizdy zřízena
tzv. dozorová čekací třída, která umožňuje starším dětem z Horoušan a Horoušánek, které již s ohledem na
věk nemohou navštěvovat školní družinu, využít třídu s dozorem, než odchází na autobus ze školy do
Horoušan. Obec Horoušany uhradila Základní škole Nehvizdy částku 50.000 Kč na zajištění dozorové čekací
třídy ve školním roce 2018/2019.
Náklady na autobusovou dopravu z rozpočtu obce budou tak opět významnější, budou činit cca 800 000
ročně. Doufáme, že posílení dopravy oceníte a hojně využijete.
Nový chodník v ulici Hlavní v Horoušánkách od zastávky u benzinové pumpy do lokality „U Tří
Svatých“
Byl vybudován nový chodník ze zámkové dlažby v ulici Hlavní v Horoušánkách od zastávky u benzinové
pumpy do lokality „U Tří Svatých“ v délce cca 300 metrů. Momentálně ještě řešíme výstavbu nových
propustků v příkopech u tohoto nového chodníku, propustky jsou v havarijním stavu a jejich funkčnost je
značně omezena. Jsou v majetku Středočeského kraje, tudíž opravy bychom se zřejmě jen tak nedočkali…
Další projekty se samozřejmě připravují, kromě výše zmiňovaného rozšíření kapacity ČOV prověřujme
možné rozšíření kapacity mateřské školy v Horoušanech, řešíme nové cyklostezky z Horoušan do
Nehvizd, z Horoušánek do Úval, v rámci Svazku obcí Úvalsko se snažíme vybudovat nové vodovodní
potrubí mezi obcí Horoušany a Horoušánky, které je v havarijním stavu, bude vybudována nová
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autobusová zastávka u Sběrného dvora Horoušany, chodník v ulici Spojovací I. etapa - prozatím od zastávky
u benzinové pumpy do ulice K Višňovce, zpracováváme projekt na výstavbu veřejného osvětlení v ulici
Zelená, Příčná a Luční, plánujeme opravu obou kapliček atd. To je spousta akcí, které nejsou na první
pohled vidět, ale jsou pro chod obce nezbytné.
Zachování cen vodného a stočného, poplatků za svoz komunálního odpadu a poplatku za psy na rok
2019
I když se ve většině obcí a měst plošně výrazně zvedá cena vodného a stočného, několik let se nám daří
tyto ceny držet na stejné úrovni. I pro rok 2019 budeme navrhovat zachování stejné ceny. Stejně tak
poplatek za svoz komunálního odpadu a psy, které budeme taktéž navrhovat zachovat ve stejné výši.
Příspěvky motivující občany k trvalému pobytu v obci Horoušany
Také se snažíme různými příspěvky z rozpočtu obce motivovat občany, aby se hlásili k trvalému pobytu
v obci. Každé nově narozené dítě s trvalým pobytem v obci dostává při vítání občánků příspěvek 1000,- Kč,
rodičům dáváme příspěvek 500,- Kč ročně na každé dítě na tábor, nově byl zaveden příspěvek až do výše
7000,- Kč ročně na školné v soukromých školkách pro děti, které se nepodařilo umístit do MŠ Horoušany.
Do příštího roku plánujeme navrhnout příspěvek pro seniory na léky, tak aby byly prostředky směřovány i na
tuto cílovou skupinu obyvatel. Sice těmito příspěvky suplujeme v mnoha případech stát, nicméně s ohledem
na dobré hospodaření obce, se nám prozatím daří tyto příspěvky lidem poskytovat.
Přeji Vám hodně pracovních úspěchů, osobní pohody v dnešní uspěchané době, veselé vánoční svátky a
šťastný nový rok.
Jan Bohuněk
starosta obce

Informace z obecního úřadu
1. Platnost známek na svoz odpadu pro rok 2018 je do konce února 2019 s tím, že nové známky bude
možno zakoupit od 14. ledna 2019.
2. Opakovaně Vás žádáme o dodržování čistoty v obci, zejména při úklidu psích exkrementů a čistoty
v okolí nádob na separovaný odpad.
3. Stále je možné se hlásit k informování o aktualitách a akcích v obci pomocí SMS rozhlasu.
4. Opakovaně upozorňujeme na povinnost vlastníků označit po kolaudaci nového objektu budovu
přiděleným popisným číslem.
5. Od 1. listopadu 2018 platí na Sběrném dvoře Horoušany zimní pracovní doba. Neodkládejte odpad
před vraty dvora. Sběrný dvůr je monitorován kamerovým systémem.

Příspěvek obce na školné v mateřské škole pro školní rok 2018/2019
Z důvodu nedostatečné kapacity Mateřské školy v Horoušanech nebylo možné přijmout všechny děti, které
v květnu 2018 přišly k zápisu a ke dni 31. srpna 2018 dosáhly věku tří let, k předškolnímu vzdělávání.
Z uvedeného důvodu zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání konaném dne 11. září 2018 poskytnutí
příspěvku zákonným zástupcům dítěte na školné z rozpočtu obce na docházku dítěte do soukromé mateřské
školy, tj. jiného předškolního zařízení, než které je zřízeno obcí (městem) nebo svazkem obcí, a to max.
do částky 7.000 Kč na jedno dítě na školní rok 2018/2019 za podmínek stanovených v podmínkách
pro poskytování příspěvku na školné v mateřské škole pro školní rok 2018/2019. Více informací naleznete
na internetových stránkách obce.
Současně každoročně obec Horoušany hradí Mateřské škole Chodovická jednorázový příspěvek (ve formě
daru) ve výši 7000 Kč na každé dítě s trvalým pobytem v Horoušanech a Horoušánkách, které začne tuto
mateřskou školu navštěvovat.
Eva Petrová
místostarostka
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Silvestrovský ohňostroj

Obecní úřad v Horoušanech vás srdečně zve na
Silvestrovský ohňostroj,
který proběhne dne
31. prosince 2018 od 19:00
na břehu rybníka v Horoušanech

Názory občanů
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
rád bych přispěl svým názorem k ochraně a péči o vzhled naší obce a okolí. Na pováženou je již samotný
příjezd od Nehvizd, kde se hned setkáme s obří skládkou stavebního odpadu, která je bohužel vidět desítky
kilometrů daleko. A jak všichni víme, kvůli znečištěným silnicím od firmy Schiedel, Keraclay se obyvatelé
Horoušan poznají okamžitě – podle špinavého auta.
Když už se tedy potýkáme s tímto typem znečištění, proč k tomu ještě přispívat znečišťováním škarp,
zakládáním černých skládek u silnic a polních cest a odhazováním různých odpadků z aut? Pro příklad
mohu uvést setkání s řidičkou, která zastavila autem kousek za naší obcí, a suverénně začala vyhazovat do
škarpy zetlelou trávu, klestí a shnilá jablka. Po mém upozornění, že kousek odtud je sběrný dvůr, mi řekla,
že o žádném neví a že je zvyklá to takhle dělat celý život.
Chtělo by se to trošku zamyslet. Nevěřím, že většině z nás je vzhled naší obce a okolí lhostejný. Vždyť
příroda je jedna z nejcennějších věcí, co máme. Nezaslouží si, abychom se k ní takhle chovali. Základem
našeho přístupu by se mohlo stát heslo „Přírodu se uč znát, milovat a chránit.“
Pevně věřím ve zlepšení našeho chování k naší přírodě. Vždyť to neděláme jen pro sebe.
Děkuji
Lukáš Flídr
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Úklid černé skládky
Dne 15. září 2018 se konal úklid černé skládky u polní cesty vedoucí do Jiren. Všichni občané v obci byli
vyzváni k pomoci s úklidem. Úklidu se účastnilo 7 občanů obce. Děkujeme za jejich pomoc.

Horoušanská Gumáka 2018
V sobotu 20. října 2018 se konal tradiční podzimní pochod Horoušanská Gumáka. Počasí se vydařilo.
Děkujeme paní Lucii Hájkové z Horoušan, hlavní organizátorce akce, za skvělou přípravu, Adélce, Klárce,
Julince a Káje za přípravu stanoviště s úkoly pro děti a Hospůdce U nás za zajištění občerstvení v cíli.
Eva Petrová
místostarostka

Z historie Horoušan
Letošní, již 7. ročník pochodu Horoušanská Gumáka, se nesl v duchu významného výročí. Horoušany si totiž
připomínají 780 let od první písemné zmínky. Ta se uchovala v archivech z roku 1238, kdy jsou Horoušany
zmiňovány v listině, kterou je jejich původní majitel, Hrabic Všebor, daroval Zderazskému klášteru. Na trase
se tedy kromě zastávek s úkoly objevila také zastavení, která umožnila účastníkům nahlédnout do historie
obce. Dozvědět jste se mohli, kdy měla obec svého strážníka a co patřilo k jeho povinnostem, co to bylo tzv.
"kořalečné" a zda jeho vybírání bylo v obci prosazeno, jaká byla cena pozemků v roce 1910, kdy v obci začal
jezdit první autobus, co se stalo s původními zvony ve zvoničkách a také jak to bylo s historií školy.
Příjemnou procházku okolím, při níž nešlo ani o rychlost, ani o kondici, ale především o čas trávený
společnou aktivitou si užilo více než 170 účastníků.
Lucie Hájková
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Zvoničky
Zvoničky v Horoušanech a Horoušánkách patří k významným památkám obce. Jejich dnešní zvony však
nejsou původní. Ty byly ze zvoniček 28. března 1942 odebrány. Obecnímu zastupitelstvu tehdy nezbylo nic
jiného, než vzít tuto skutečnost na vědomí. Ve válečném Německu vyšel v roce 1940 zákon o
shromažďování neželezných kovů, který platil i pro okupovaná území. Následovalo sepsání všech zvonů,
jejich následné svěšení, odevzdání a jejich shromáždění v Praze. Zde byly naloženy na lodě a po Labi
odeslány do Německa. Celkem bylo z Čech takto do srpna 1942 odvezeno 9801 zvonů o hmotnosti téměř
1563 tun. Většina z nich byla v hutích roztavena a přeměněna na
válečný materiál.

Kořalečné
V květnu 1897 byl schůzi obecního zastupitelstva
předložen návrh na zavedení tzv. kořalečného, což
byla vlastně daň z piva a kořalky, která se v obci
vyčepuje. Návrh předpokládal vybírání kořalečného
ve výši 1 krejcaru za litr piva a 4 krejcarů za litr
kořalky. Přijat však nebyl.
Na jaře 1910 shořel obecní domek v Horoušanech a
pozemek po něm se obecní zastupitelstvo rozhodlo
nabídnout k prodeji.
Minimální cena byla stanovena na 1,-Kč a 50 haléřů za 1
sáh. 1 sáh odpovídal = 1,793 metrů.
Obecní strážník
25. srpna 1894 rozhodlo obecní zastupitelstvo o zřízení funkce obecního strážníka. Stal se jím pan Jan Zumr
z Horoušan. Mezi jeho povinnosti patřilo vykonávat funkci polního hlídače, od května do října obstarávat
polní hlídku, obstarávat obecní poštu a pochůzky a každodenně zvonit na zvoničku. Jako zbraň měl
povolenou nosit pouze šavli, pobíral plat ve výši 14 zlatých a náležel mu přidělený byt a pole.
První autobus
Zdá se vám, že naše obec disponuje malým
množstvím autobusových spojů? Pak vězte, že
bývalo hůř. Do roku 1954 byli obyvatelé odkázáni
pouze na vlastní nohy. Do Úval k vlaku či do školy se
chodilo převážně pěšky. První autobusová linka byla
do obce zavedena 10. dubna 1954. Zajišťovala
spojení mezi Horoušany a Úvaly. Autobus využívali
žáci dojíždějící do školy a lidé, kteří jezdili za prací
do Úval nebo dále do Prahy či Českého Brodu.
Škola
Škola v Horoušanech byla založena již v první polovině 90. let 19. století. Zrekonstruovaná dnes slouží jako
mateřská škola a obecní úřad. Přesnější záznamy o dění ve škole máme až z doby po II. světové válce. O
prázdninách roku 1946 byla škola nákladem 10.000,-Kč opravena, do tříd byla zavedena elektřina. Pan řídící
měl kromě učení v té době na starost i úklid školy, topení a v zimním období také pro žáky vařil tučné
polévky.
V roce 1946 navštěvovalo jednotřídní školu 52 žáků, ve školním roce 1949/1950 už jen 33 žáků. 1. února
1954 byla zdejší škola přeměněna na dvoutřídní se 45 žáky.
Škola byla v provozu až do 30. června 1977, kdy byla z rozhodnutí rady ONV Praha východ dočasně
uzavřena pro nedostatek učitelských sil. Stávající žáci byli přeřazeni do ZDŠ v Úvalech. K obnovení školy již
nikdy nedošlo.
Nejdéle ve škole působil pan Karel Matějka a to od roku 1953 až do roku 1970 kdy odešel do důchodu. I v
dalších letech ale vypomáhal jako učitel.
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Ve škole od roku 1946 do roku 1977 působili: Jaroslav Zíma, František Urban, Antonín Jenšík, Miroslava
Linková, Josef Prox, Illona Kolandová-Černušáková, Marie Šubrtová, Ladislav Stárek, Jaroslav Šatava,
František Formánek, Milada Švestková, Marie Jindrová, Margareta Záleská (provdaná Sajdlová), Věra
Kratochvílová, M. Raušová, Jaroslava Lakomá (provdaná Beránková), Jaroslava Šedivá, Věra Nováková,
Helena Hrubá, Josefa Bělochová, Vlasta Krásová, Růžena Drábková, Jiřina Křížová.
A co vy? Vzpomenete si ještě na svou paní učitelku či pana učitele?

Jedna ze školních tříd v roce 1975

Vystoupení dramatického kroužku na návsi v Horoušanech v létě 1976
Zdroje: okresní archiv, www.pamatky.bcb.cz, školní archiv, soukromý archiv.

Vítání občánků
Zájemci o vítání občánků vyplňte přihlášku, která je ke stažení na internetových stránkách obce a zašlete ji
naskenovanou e-mailem na e-mailovou adresu horousany@seznam.cz. Vítání se obvykle koná dvakrát
ročně. Na vítání budou zájemci s předstihem pozváni e-mailem. V případě dotazů se obracejte na
místostarostku obce Evu Petrovou.

Přeprava sanitním vozem – pro samoplátce
Oblast Praha-východ
Potřebujete k lékaři, na odběry či ošetření,
do nemocníce nebo lázeňského zařízení?
Dotazy a objednání tel. 728230831 J. Vrbka
Placená inzerce
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