ZPRAVODAJ

číslo 2. - květen 2010

obcí Horoušany a Horoušánky
Mateřská škola Horoušany – den otevřených dveří
Vážení občané,
po velkém úsilí se nám podařilo akci „Rekonstrukce a přístavba budovy MŠ Horoušany“ dovést ke zdárnému konci a dne
19.4.2010 byla nově zrekonstruovaná budova Baumanova č. p. 12, kde bude sídlit mateřská škola Horoušany a obecní úřad
Horoušany, zkolaudována. V budově bylo také vybudováno 6 kanceláří, jejichž pronájem pokryje provozní náklady celé budovy
a v případě zřízení sídla firmy bude znamenat pro obec Horoušany i daňový příjem. Dvě ze šesti kanceláří jsou již pronajaty.
V dubnu 2010 proběhlo konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele mateřské školy. Z uchazečů jsme nakonec pro tuto
funkci vybrali paní Janu Štěpánkovou, která dlouhá léta působí jako učitelka v mateřské škole a dokonce několik let učila i
v mateřské škole v Horoušanech.
10. června proběhne zápis dětí pro školní rok 2010-2011 (viz informace na straně 2) a od 1. září letošního roku by měla
mateřská škola přivítat nové školáčky. Během léta se do nových prostor v 1. patře budovy přestěhuje také obecní úřad.
V průběhu tohoto měsíce bude vybavena školka nábytkem, na který se nám podařilo získat dotaci ve výši cca 1 milion Kč
v rámci projektu „Rekonstrukce a přístavba budovy MŠ Horoušany“.
Do konce května bude také vybudováno v areálu nové školky dětské hřiště s množstvím různých atrakcí, na jehož výstavbu
se nám také podařilo získat dotaci ve výši cca 500 tisíc Kč v rámci projektu „Rekonstrukce a přístavba budovy MŠ Horoušany“.
Doufáme, že společně s novou paní ředitelkou vytvoříme nejen radostné zázemí pro všechny děti ze školky, ale že také
pozvedneme kulturní a společenský život v obci.
Slavnostní otevření budovy mateřské školy a obecního úřadu
se bude konat v sobotu 5.6.2010 od 14.00 hodin.
Díky sponzorům, kteří přispěli jak finančními tak věcnými
dary je na slavnostní otevření připravena pro děti řada soutěží,
skákací hrad, i doprovodný program. Pro všechny občany je
zajištěno občerstvení zdarma (grilovaná selata, točené pivo,
limonády a sladkosti pro děti).
Součástí slavnosti bude samozřejmě prohlídka nově
zrekonstruované budovy školky, obecního úřadu a kanceláří.
Dovoluji si Vás všechny touto cestou pozvat na společnou oslavu
zdárně dokončeného projektu.
Jan Bohuněk, starosta obce
PÁLENÍ V OBCI
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje poskytuje od dubna roku 2009 novou službu pro veřejnost - evidenci pálení
prostřednictvím internetu. Nová služba je určena především pro právnické a podnikající fyzické osoby, které provádí spalování
hořlavých látek ve smyslu zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně. Této služby mohou využít i fyzické osoby, které provádí
jednorázové spalování biologického odpadu - příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost
nezakazuje místní úprava. Stačí tedy zaslat žádost na OÚ Horoušany (jakoukoli formou) s údaji o osobě odpovědné za pálení
(jméno,příjmení,adresa,tel.spojení) s údajem o termínu (den a hodinu začátku pálení , den a hodinu ukončení pálení) a co budu
pálit. Těmito kroky si zajistíte klid při pálení a především odstraníte riziko, že přijede Hasičský záchranný sbor.
Pozor ! Zaevidování pálení pomocí této aplikace nezbavuje právnickou (podnikající fyzickou) osobu zákonné povinnosti
stanovit a předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS může tato opatření doplnit, popřípadě
pálení zakázat.
Jiří Dvořák, tajemník

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
V souladu s ustanovením § 14c písm.f) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů informuji politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla
zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 28. a 29. května 2010, o počtu a sídle
volebních okrsků: Počet okrsků : 2

Sídlo volebního okrsku č. 1 : Lipová 5, Horoušany
Sídlo volebního okrsku č. 2 : Zahradní 161 , Horoušánky
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Čarodějnice v Horoušanech
Z pálení čarodějnic
u horoušanského
rybníka se
pomalu stává
krásná tradice.
Letos se kromě
hlavního pořadatele –
Spolku sportovních
rybářů, do akce
zapojily také
místní maminky,
které nejen
připravily soutěže
pro děti, ale
také napekly
spoustu dobrot.
Zvlášť povedené
byly šátečky
maminky Gábiny,
na které vám
přinášíme recept
vlevo.
Pro děti bylo připraveno mnoho soutěží za lákavé ceny, občerstvení, ukázka hasičského vozidla a samozřejmě nechyběla také
Lucie Hájková
pořádná hranice s čarodějnicí. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na příští společné akce.
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POJEĎTE S NÁMI NA LETNÍ TÁBOR - TÁBORY DĚLÁME JIŽ 20 LET...

Přátelé a kamarádi,
dovolte mi, abych vám jménem našeho sdružení Alfíci Modletice nabídla příjemné strávení čtrnácti letních dnů na
našem táboře u řeky Sázavy ve Vlastějovicích.
S partou prima kamarádů, kteří jsou pro každou legraci, se rozhodně nebudete nudit. Náš klub je součástí organizace
Květ – sdružení klubů dětí a dětských domův v ČR. Naše první tábory se datují již na počátek 90. let minulého století a
většina našich vedoucích se jich účastnila jako děti. Hlavní náplní tábora je celotáborová hra, která je každý rok na jiné téma
a kromě zábavy nás i poučí. V minulých letech jsme se například vydali mezi indiány, cestovali jsme vesmírem, hledali
kámen mudrců s Harry Potterem, stali se z nás herci a režiséři a natáčeli jsme filmy, cestovali časem, putovali po stopách
bílé paní, nebo jsme se podívali mezi pravěké lidi. Jídlo nám vaří šéfkuchař se svým týmem na polní kuchyni. A protože
pro táborové neposedy vaří mňamky již od 70. let minulého století, nenajde se nikdo, kdo by jeho pochoutkami pohrdl.
Když někoho něco bolí, je s námi celých čtrnáct dní zdravotník, který je odborníkem na svém místě. Kromě něj jsou ale na
první pomoc a práci s dětmi školení i všichni naši vedoucí.
Každý rok za námi taky přijedou nějací zajímaví hosté, takže už jsme si mohli prohlédnout vrtulník a kouknout se na
seskok parašutistů, osahat si pomůcky profesionálních zásahových policistů a prolézt si důkladně jejich auta nebo si pohladit
záchranářské pejsky a podívat se, jak jsou vycvičení. V případě teplého počasí nám k osvěžení slouží nedaleký splav na
řece Sázavě. Romantiku tábora umocňuje i trasa posázavského pacifiku, který jezdí na náspu a přes viadukt na dohled
z tábora. Za železničním viaduktem se už rozprostírá les, který využíváme denně k všemožným hrám a kde také teče potok,
ve kterém se můžeme cachtat. Večery trávíme u táboráku s kytarou, nebo nám vedoucí zahrají divadlo, připraví nějakou
soutěž, slavíme vánoce či tančíme v rytmu diskotéky. Termín letošního tábora je 18.-31.7.2010. Cena je 3.850,-Kč
Hlavním vedoucím je pan Jiří Szalai, který také rád zodpoví vaše další dotazy na telefonním čísle: 607 187 428 nebo na
e-mailu: jiri.szalai@centrum.cz. Můžete se také obracet na mě buď telefonicky na číslo 605748520 nebo e-mailem na
luciehajkova77@gmail.com. Na táboře budu osobně přítomna ve funkci programové vedoucí a zpravodajky. Mým úkolem
je připravit pro děti celotáborovou hru a ostatní program tak, aby se nenudily a prostřednictvím internetu informovat rodiče
a kamarády doma o dění na táboře. Další informace o našem táboře, minulých ročnících a dalších akcích včetně fotografií
naleznete na http://alfici.modletice.cz
Lucie Hájková
Placená Inzerce

3

Zpravodaj obcí Horoušany a Horoušánky, ročník 2. Vychází pod ev. číslem MK ČR E 17323. Vydáván zdarma. Vydává obec
Horoušany, Lipová 5, 250 82 Úvaly, telefon: 281981792. Šéfredaktor: Lucie Hájková, e-mail: horousany@seznam.cz. Na vzniku
Zpravodaje se podílí firma VIVAS press a.s., Sazečská 560/8, 108 25 Praha 10.

4

5

