ZPRAVODAJ

číslo 1. - únor 2010

obcí Horoušany a Horoušánky
Sněhová nadílka
Jsou za námi téměř dva měsíce roku 2010, který
nás velmi důrazně přesvědčil o tom, že ví, jak vypadá
opravdová zima. Pro mě osobně má každé roční
období svoje kouzlo, ale letošní zima nám sníh
nadělila přeci jen v množství větším než malém.
Kolem vánoc jsem při pohledu na tančící vločky
sněhu za okny jihla, nadšeně vytahovala z půdy sáně i
boby a pokoušela se s dětmi postavit sněhuláka.
V lednu jsme se nadšeně scházeli s ostatními
rodiči na minikopečku u rybníka a neúnavně tahali
děti nahoru a pouštěli je dolů. Čas nám krásně ubíhal
a já si prozpěvovala refrén písničky od pana Nohavici:
„Ladovská zima za okny je a srdce jímá bílá
nostalgie…“
V druhé půlce ledna konečně zamrznul rybník. Je
to skvělé, máme s dětmi hned o kus větší hřiště. Dá se
tu bruslit nebo sáňkovat z hráze dolů na led. Nechápu ty, co si stěžují na zimu a mráz. Je to přece tak krásné. Všude bílo,
nepořádek a špína jsou přikryté sněhovou peřinou.
Jak ale míjí den za dnem, člověku se pomalu zajídá každé odpoledne nabalit děti, které jsou k neutahání a zase na led.
Díky sněhu se ani nikam jinam nedá jít. Zatímco chumlám batole do bundy, šály a rukavic, oknem na nás laškovně mrká
zimní sluníčko. Venku je nádherně. Bohužel jen do té chvíle, než dojdeme na led. V tom okamžiku sluníčko přikryje mrak
a začne foukat studený vítr. Zákony schválnosti se prostě přelstít nedají.
Přeji Vám všem hodně zdraví a brzké jaro.
Lucie Hájková

Koeficient daně z nemovitosti

POPLATKY

Na četné dotazy občanů sdělujeme, že místní koeficient daně z nemovitosti pro
obec Horoušany a Horoušánky zůstává na rok 2010 nezměněný - tzn. na
hodnotě 1. Obec Horoušany z důvodu vyšších cen vodného, stočného a odpadů
prozatím nepřikročila k zvýšení tohoto koeficientu.

Upozorňujeme všechny občany, že
poplatek za komunální odpad a
poplatek za psy je nutné zaplatit do
konce února 2010 v pokladně
obecního úřadu.
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Nové zastávky i jízdní řády
Vážení občané,
do roku 2010 jsme vstoupili s novými
autobusovými
zastávkami,
jejichž
rekonstrukce byla dokončena v prosinci
loňského
roku.
V Horoušanech
byly
zrekonstruovány
celkem
4
zastávky,
v Horoušánkách 2 zastávky a u benzínové
pumpy U tří svatých byly postaveny 2 nové
zastávky. Vzhledem k tomu, že nově vzniklá
zastávka musela být pojmenována, došlo i k
přejmenování
stávající
zastávky
v Horoušánkách. Nová zastávka dostala název
Horoušany, Horoušánky. Je to proto, že i
pojmenování zastávek v obcích má svá kritéria
a podle pracovníků Ropid musí nést zastávka
na prvním místě název obce a poté místní
označení. Proto jsme pro tuto zastávku zvolili
název Horoušany, Horoušánky (Horoušany
jako název obce a Horoušánky jako část obce)
a stávající zastávka v Horoušánkách byla
přejmenována na Horoušany, Horoušánky –
náves.
Počátkem ledna jsme také iniciovali jednání mezi obcemi Šestajovice, Jirny, Úvaly, Horoušany, Krajským úřadem
Středočeského kraje, firmou Ropid a firmou Veolia, která provozuje na našich linkách autobusy. Důvodem jednání bylo
dosažení některých změn v jízdních řádech tak, aby vyhovovaly lépe těm, kteří je nejvíc využívají. Zaměřili jsme se
převážně na spoje sloužící žákům k dopravě do a ze škol. Nakonec jsme dosáhli pozitivních změn, jak je patrno z jízdních
řádů v tomto Zpravodaji a věříme, že tato změna povede k nárůstu cestujících. Kalkulace spojů PID je totiž prostá, čím víc
lidí bude autobusy využívat, tím více jich k nám bude jezdit, respektive tím více spojů nad rámec hrazený Krajským
úřadem Středočeského kraje si bude moci obec dovolit zaplatit. V současné době hradíme za dopravní obslužnost
240.000,-Kč ročně.
Linka 304, která jezdí z Černého mostu do Jiren a některé linky do Úval, se nás na první pohled vůbec netýká, ale její
změny přinesly zlepšení dopravy i k nám. Úhrada za tuto linku byla rozdělena následovně: 642 tisíc hradil krajský úřad,
obec Jirny se podílela částkou 283 tisíc, Šestajovice 93 tisíc a Úvaly 31 tisíc korun. Přestože se obec Jirny i Šestajovice
v minulosti několikrát pokoušeli dohodnout zvýšení úhrady od města Úvaly, nestalo se tak. Na posledním jednání se
zástupci města Úvaly vyjádřili v tom smyslu, že za stávající spoje nejsou ochotni úhradu zvýšit, neboť většina obyvatel
Úval používá ke své dopravě vlak.
Starosta Jan Bohuněk navrhl, že se obec Horoušany bude podílet na úhradách za tuto linku v případě, že bude linka
zajíždět do Horoušánek a Horoušan. Došlo tedy k následující dohodě: Na lince 304 budou do Úval zachovány pouze spoje
hrazené krajským úřadem a jeden pár spojů, které si město Úvaly hradí. Další 3 páry spojů, na které Jirny a Šestajovice
doplácely, budou zrušeny, respektive budou končit v nové zastávce Horoušany, Horoušánky a do Úval již nebudou
zajíždět. Tím dojde k úspoře cca 6.000,-Kč/měsíc, které budou moci Jirny i Šestajovice použít na jiné účely. Za tuto částku
nám byly nabídnuty 3 páry spojů, které nyní končí v zastávce Jirny, Nové Jirny II. Tyto spoje budou prodlouženy až do
zastávky Horoušany, U rybníka. Dále jsme využili možnosti připlatit si víkendový noční spoj od posledního metra. Od
března 2010 tedy za cenu cca 85.440,-Kč ročně získáme navíc 3 páry spojů ve všední dny a 1 noční víkendový spoj.
Dále dochází od března k posunu některých spojů na lince 484. Reagujeme tak na stížnosti rodičů dětí dojíždějících do
ZŠ v Úvalech. Doufáme, že stávající úprava bude školákům více vyhovovat. Bohužel v návaznosti na jízdní řád vlaků ČD
nebylo možno provést rozsáhlejší změny.
Jsme opravdu rádi, že se za poslední roky podařilo PID v naší obci navýšit. Pro srovnání se ohlédněme do roku 2006,
kdy na lince 344 z Černého Mostu do Horoušan jezdilo 7 spojů ve všední den a 4 spoje o víkendu. V opačném směru pak
12 spojů ve všední den a 4 spoje o víkendu.
Od března 2010 bude na lince 344 z Černého mostu do Horoušan jezdit 16 spojů ve všední dny a 5 spojů o víkendu.
V opačném směru pak 18 spojů ve všední dny a 4 spoje o víkendu. Věříme, že vám přijde tato úprava vhod a že i
v budoucnu bude PID dále vylepšována.
Jan Bohuněk, starosta
Lucie Hájková, místostarosta
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Placená Inzerce
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Mateřská škola Horoušany
Vážení občané, rodiče a děti,
rekonstrukce budovy mateřské školy se pomalu chýlí ke konci. Z vnějšku již budova vypadá opravdu reprezentativně.
Nyní pokračují práce uvnitř budovy a pokud půjde vše podle plánu, měly by obě třídy mateřské školy již v září tohoto roku
uvítat nové školáčky. Do konce března by měly být dokončeny všechny stavební práce, následovat bude kolaudace,
vybavení, konkurz na ředitele/ku mateřské školy, stěhování obecního úřadu, výběr ostatních pracovníků mateřské školy a
zápis. Jelikož je zápis do mateřské školy plně v kompetenci ředitele a protože je nutné ještě vyřídit řadu formalit, není
možné zápis uspořádat dříve než v červnu až červenci 2010. Kapacita mateřské školy je 34 dětí celkem ( 17 dětí ve
dvou třídách).
Při zápisu budou přijata obdobná kritéria jako ve všech mateřských školách v okolí. To znamená trvalý pobyt dítěte, a
rodičů v obci, věk dítěte a následně dle potřeby další kritéria.
Konkurzní řízení na ředitele/ku MŠ
Starosta obce Horoušany v souladu s §166 odst.
2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisích
vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Mateřská škola Horoušany
Požadavky:
vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, znalost problematiky řízení a obecně
závazných právních předpisů, zejména v oblasti
školství, občanská a morální bezúhonnost, dobrý
zdravotní stav.
Náležitosti:
přihláška, ověřené kopie dokladů o nejvyšším
dosaženém vzdělání, doklad o průběhu všech
zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním
zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního
zařazení, strukturovaný životopis, koncepci
organizace výuky a rozvoje příspěvkové organizace
Mateřská škola Horoušany, výpis z evidence
rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), originál
lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání
funkce ředitele/ředitelky (ne starší 2 měsíce),
prohlášení – souhlas dle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se
zpracováváním a uchováním osobních údajů pro
potřeby konkurzního řízení.
Předpokládaný nástup do funkce:
1.7.2010
Termín podání přihlášek:
do 15.3.2010
Písemné
přihlášky,
včetně
požadovaných
náležitostí, zasílejte (doručte) na adresu: Obecní
úřad Horoušany, Lipová 5, 250 82 Horoušany.
Zalepenou obálku označte výrazně textem
„Konkurz MŠ – neotvírat“.

Záměr prodeje budovy obecního úřadu
Obec Horoušany oznamuje v souladu s ustanovením § 39 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,

záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví obce.
Jedná se o následující nemovitosti:- budova č.p. 5 v obci
Horoušany (stávající budova OÚ Horoušany v ulici Lipová č.p. 5)
na pozemku parc. č. st. 104 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
173 m2,- pozemek parc. č. st. 104 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 173 m2,- část pozemku parc. č. 590/1 (ostatní plocha)
o výměře 5693 m2 (stávající stav), která bude oddělena na základě
geometrického plánu pro rozdělení pozemku, přičemž předmětem
prodeje bude označená část (viz schéma v příloze), vše v k. ú.
Horoušany (dále jen „nemovitosti“) a stanovuje celkovou
minimální prodejní cenu na 2 500 000,- Kč.
Obec uhradí veškeré náklady spojené s vypracováním výše
uvedeného oddělovacího geometrického plánu a s jeho vložením do
katastru nemovitostí. Zástavní právo zapsané v katastru nemovitostí
váznoucí na budově č.p. 5 v obci Horoušany na pozemku parc. č. st.
104 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 173 m2 a na pozemku
parc. č. st. 104 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 173 m2, obojí
v k. ú. Horoušany, bude před podpisem kupní smlouvy
vymazáno. Zájemce o koupi uhradí 100% kupní ceny nemovitostí
nejpozději při podpisu kupní smlouvy na účet obce Horoušany.
V opačném případě ztratí zájemce o koupi nárok na zakoupení
nemovitostí.
Zájemci o koupi nemovitostí mohou v termínu do 31.3.2010 do
12:00 hod. podat na podatelně OÚ Horoušany, Lipová č.p. 5,
písemnou nabídku, ve které uvedou identifikaci nemovitostí,
celkovou nabízenou částku za nemovitosti v Kč (pro informaci
rozdělí celkovou částku i na jednotlivé nemovitosti), jméno, firmu
nebo název zájemce včetně doručovací adresy, telefonický kontakt
na zájemce.Nabídka bude doručena v zalepené obálce označené
adresou OÚ Horoušany, větou „Žádost o prodej – OÚ
Horoušany“ a jménem, firmou nebo názvem zájemce o koupi
a jeho adresou.
Obec Horoušany si vyhrazuje právo změnit či doplnit tento záměr,
případně od něj odstoupit, zrušit prodej nemovitostí nebo nevybrat
žádného zájemce o koupi nemovitostí. Zájemci o koupi
nemovitostí nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí
na tomto záměru.
Podrobnější informace týkající se předmětných nemovitosti podá
starosta obce pan Jan Bohuněk (tel.: 725 021 832).
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Zápisy do prvních tříd základních škol
Budoucí prvňáčkové již mají za sebou zápisy do prvních tříd základních škol a bohužel i na tomto poli se začínají
projevovat kapacitní nedostatky.
Do ZŠ Úvaly, která je pro nás řadu let školou spádovou, přišlo k zápisům kolem 130 budoucích prvňáčků. Kapacita
prvních tříd pro školní rok 2010/2011 je dle ředitele základní školy 99 žáků. Samozřejmě u některých prvňáčků dojde
k odkladu školní docházky a někteří rodiče se třeba rozhodnou dát své dítě do jiné základní školy. Stále je tu ale reálná
hrozba, že vzhledem k vyčerpání kapacity nebude možné umístit do prvních tříd všechny děti z Horoušan. V současné
době jsme zahájili jednání z městem Úvaly na možné zvýšení kapacity, respektive otevření další první třídy. Volná místa
v první třídě také hlásí ZŠ Tuklaty, kam je možné děti bez problémů přijmout. Vzhledem k tomu, že obec má zákonnou
povinnost zajistit plnění povinné školní docházky, vyzýváme tímto rodiče budoucích prvňáčků kteří nebyli z kapacitních
důvodů přijati do první třídy v Úvalech, aby se neprodleně obrátili na obecní úřad. Pokud se nám nepodaří dosáhnout
zvýšení kapacity v ZŠ Úvaly, budeme muset pro nepřijaté prvňáčky hledat místo v okolních základních školách.
Lucie Hájková

Nabídka volných míst v základních školách zřizovaných městskou částí Praha 2
Městská část nabízí volné kapacity v prvních třídách níže uvedených základních škol. Přesto, že je pro nás Praha 2
poměrně „z ruky“, uveřejňujeme jejich nabídku, neboť se domníváme, že se třeba může hodit některým rodičům
pracujícím v centru Prahy. Jedná se o tyto základní školy:
ZŠ Praha 2, Botičská 8 – http://www.zsboticska.praha.indos.cz
ZŠ Praha 2, Jana Masaryka 21 – http://wwwzsjm.cz
ZŠ Praha 2, Legerova 5 – http://www.zslegerova.cz
ZŠ Praha 2, Na Smetance 1 – http://wwwnasmetance.cz
ZŠ Praha2, Resslova 10 – http://www.zsressl.cz
ZŠ Praha 2, Sázavská 5 – http://www.zssazavska.cz
ZŠ U svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 – http://www.skolausvatehostehostepana.cz/news.php
Bližší informace o jednotlivých školách najdete na webových stránkách.

Nový vodovodní přivaděč Káraný
Dne 16. prosince 2009 byl odstaven zdroj pitné vody –
prameniště Horoušany a tímto dnem byl skupinový
vodovod Úvaly napojen na vodovod Káraný – Praha.
Voda z prameniště Káraný je nejkvalitnější ze tří zdrojů
pitné vody pro Prahu a okolí. Touto vodou je například
zásobováno město Čelákovice, Mochov i Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav.
Svazek obcí Úvalsko, jehož je obec Horoušany členem,
jako majitel bývalého zdroje vody dostál svému závazku
vyřešit kvalitu pitné vody do 31. 12. 2009 (do tohoto data
platila výjimka Krajské hygienické stanice Středočeského
kraje na užívání vody jako pitné s určitým omezením).
Od 1. ledna 2010 je ve vodovodu Úvaly, Horoušany,
Horoušánky, Jirny a Nové Jirny voda vyhovující platné
vyhlášce č. 252/2004 Sb. a je možné ji používat bez
omezení.
Zároveň VAK Mladá Boleslav a.s. žádá o shovívavost při
možných
problémech
s tlakem nebo
zákalem.
V některých vodovodních řadech teče voda opačným
směrem (např. Úvaly – Horoušánky) a dvojím čerpáním
(ve vodojemu U Kapličky v Zelenči a ve Fibichově ulici
v Úvalech) se výrazně změnily tlakové poměry v síti.
Bylo nutné upravit nebo odstavit stávající redukční
ventily na vodovodní síti.

Pro Vaši informaci – norma uvádí minimální tlak vody na
patě domu 0,15 MPa (1,5 atm.), maximální 0,6 MPa (6
atm.).
Kvalita vody se pohybuje v následujících mezích:
ukazatel /jednotka /rozsah hodnot Vyhláška č. 252/2004
Sb.konduktivita mS/m
pH
amonné ionty mg/l
dusitany mg/l
dusičnany mg/l
chloridy mg/l
železo mg/l
CHSK Mn mg/l
Suma Ca a Mg mmol/l
vápník mg/l
hořčík mg/l
mangan mg/l
sírany mg/l

53,6 – 58,4 125 MH
6,7 – 7,6 6,5 – 9,5 MH
<0,05 0,5 MH
<0,010 0,5 NMH
17,5 - 24 50 NMH
27,0 – 28,5 100 MH
<0,02 – 0,12 0,2 MH
<0,50 – 0,99 3 ,0 MH
2,3 – 2,5 2 – 3,5 doporuč.
83,8 – 87,3 40 – 80 doporuč.
6,0 – 6,8 20 – 30 doporuč.
<0,030 0,05 MH
57 - 71 250 MH

S případnými dotazy nebo připomínkami je možné se
obracet na nepřetržitý dispečink
Telefon: 326 376 130, 326 376 160,
326 721 507, 603 24 55 33.
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Ceny vodného a stočného na rok 2010
Město Úvaly stanovilo cenu vodného pro občany Úval, Horoušan a Horoušánek na jednání zastupitelstva na 38,63 Kč
s DPH za m3. Zastupitelstvo obce Horoušany schválilo výši stočného na rok 2010 ve výši 34,47 Kč s DPH za m3
s účinností od 1.1.2010 - (varianta „C“ z návrhu VaK Mladá Boleslav a.s.).

Obecní úřad Horoušany a Občanské sdružení Diakonie Broumov
VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Co můžete do sbírky přinést?
Letní a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1m2,
prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené,
peří,péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv – veškerou nepoškozenou

Kam a kdy můžete věci přinést?
Věci do sbírky se budou shromažďovat na obecním úřadě v pondělí 1.března a ve středu 3. března od 15:00 do 19:00
hodin, v úterý, středu a pátek je možné věci přinést po předchozí telefonické dohodě s paní Hájkovou na tel: 602228017
po celý den.

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Prosíme Vás, zabalte věci do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje
společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více informací o našem sdružení či sbírce Vám rádi sdělíme na tel. : 224 316 800, 224 317 203 nebo na našich stránkách
www.diakoniebroumov.org
Placená inzerce

Pronajmeme levně
výrobně-administrativní areál
a nebo jednotlivé dílny různých velikostí
a zařízené kanceláře se sociálním zázemím
v Horoušanech.
Tel: 602 212 876
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