Zpravodaj

číslo 3 - listopad 2010

obcí Horoušany a Horoušánky

Výsledky voleb do zastupitelstva obcí Horoušany a Horoušánky konaných ve dnech 15. a 16. října 2010
Ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhly volby do zastupitelstev obcí. V našich obcích se o přízeň voličů ucházely dvě volební
strany: „Nezávislí kandidáti pro další rozvoj obce Horoušany a Horoušánky“ a „Nezávislí kandidáti“.
Za stranu „Nezávislí kandidáti pro další rozvoj obce
Horoušany a Horoušánky“ byli zvoleni:
Jan Bohuněk
Lucie Hájková
Jan Gráf
Ing. Karel Petr
Mgr. Eva Petrová

Za stranu „Nezávislí kandidáti“ byli
zvoleni:
Vladislav Brožek
Tomáš Machovič
Petra Zinglová
Ladislav Drbohlav

Členové zastupitelstva děkují všem svým voličům za podporu.
Starostou obcí Horoušany a Horoušánky se stal Jan Bohuněk, který tuto funkci zastával už v minulém volebním období;
funkce starosty je i nadále vykonávána jako uvolněná. Rozhodli o tom zastupitelé na svém ustavujícím zasedání konaném dne
10. listopadu 2010. Zastupitelstvo využilo možnost danou zákonem a zvolilo dva místostarosty. Jimi se stali Vladislav Brožek
a Mgr. Eva Petrová. Současně byli zvoleni předsedové a rovněž členové finančního, kontrolního, stavebního a pořádkového
výboru. Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Karel Petr, jeho dalšími členy pak Petra Zinglová a Jan Gráf. Do
kontrolního výboru byli zvoleni Petra Zinglová, Lucie Hájková a Tomáš Machovič. Posledně jmenovaný bude tomuto výboru
předsedat. Funkci předsedy stavebního výboru bude zastávat Jan Gráf. Členy stavebního výboru jsou i Jan Bohuněk a
Vladislav Brožek. Konečně do čela pořádkového výboru byla zvolena Lucie Hájková. Jejími kolegy ve zmíněném výboru
budou Tomáš Machovič a Mgr. Eva Petrová.

Sběrný dvůr odpadů Horoušany
Vážení spoluobčané,
Provozní doba sběrného dvora byla rozdělena následovně:
v říjnu roku 2010 byl spuštěn provoz Sběrného
Letní období:
Zimní období:
dvora odpadů Horoušany. Na četné dotazy občanů
od 1.4. do 31.10.
od 1.11. do 31.3.
sdělujeme, že od spuštění provozu sběrného dvora
PO, ST
12,00 - 18,00
již nebudou přistavovány kontejnery na
ÚT, ČT, PÁ
14,00 - 18,00
PO, ST, PÁ 12,00 - 18,00
velkoobjemový odpad. Do sběrného dvora můžete
SO
8,00 - 13,00 SO
8,00 - 12,00
dovážet v podstatě jakýkoliv odpad, vyjma odpadu NE /první v měsíci/ 15,00 - 17,00
obsahujícího azbest. Sběrný dvůr by Vám měl
Telefon do sběrného dvora: 722 003 130
poskytnout více než dostatečný komfort v likvidaci
Níţe uvedené druhy odpadů je moţné odevzdat zdarma bez
odpadů a zároveň šetřit životní prostředí v našich
omezení mnoţství.
obcích. Provoz sběrného dvora bude nákladný,
Obaly – vytříděné papírové a lepenkové, plastové, dřevěné,
chápeme ho však jako užitečnou a v dnešní době
kompozitní, kovové, skleněné a textilní
nezbytnou službu pro občany naší obce. Sběrný
Papír, lepenka, sklo, zářivky, teploměry
dvůr je zpřístupněn občanům s trvalým pobytem,
Vytříděné kovy – všechny druhy, autobaterie – celé
ale i ostatním občanům. Trvale hlášení občané jsou
Odpadní motorové oleje – bez příměsí vody
samozřejmě zvýhodněni tím, že jejich odpad je
Tráva, listí, větve ke štěpkování
odebrán bezplatně. Pouze u některých komodit je
Čistá zemina a kameny z výkopů
omezeno maximální množství, které je odebráno
Elektrické a elektronické spotřebiče – kompletní
zdarma. Toto množství by mělo být dostatečné pro
běžný provoz každé domácnosti. Limity v množství
Lednice, mrazáky – kompletní
odpadů byly stanoveny na základě zkušeností
Odběr níţe uvedených druhů odpadů zdarma je limitován
okolních sběrných dvorů, do budoucna mohou být
maximálním mnoţstvím na 1 osobu a 1 rok. Odpad nad tento
upraveny na základě vyhodnocení provozu
stanovený limit bude odebrán po úhradě dle sazebníku.
sběrného dvora. Pokud tedy máte trvalý pobyt v
Objemný odpad (nábytek, linolea, matrace) 300kg
obci Horoušany nebo Horoušánky, vezměte si
Odpadní motorové oleje – s příměsí vody 100kg
sebou na cestu do sběrného dvora občanský průkaz.
Pneumatiky osobní vozy 5ks
Odpad dovážejte do sběrného dvora již vytříděný.
Stavební odpad (beton, cihly, tašky, dlažby) bez kabelů 100kg
Doufáme, že uvítáte tuto novou službu a že jí
Barvy obsahující nebezpečné látky 100kg
využijete v hojné míře.
Elektrické a elektronické spotřebiče – nekompletní 100kg
Jan Bohuněk, starosta obce
Lednice, mrazáky – nekompletní 100kg

Vážení spoluobčané,
zákonem č. 349/2009 Sb. došlo k úpravám
v povolování kácení mimolesních dřevin.
Ţádost se podává na obecní úřad obce
s rozšířenou působností (obec III. stupně). V našem
případě tedy na MěÚ Úvaly.

MŠ Horoušany informuje a zve
Po několika letech bez mateřské školy bylo v Horoušanech letošní 1. září toužebně očekávané. Nově otevřená školka konečně
přivítala své malé kamarády. Během prázdnin se díky pomoci mnoha rodičů podařilo zvládnout nejdůležitější věci potřebné
k zahájení provozu a v průběhu přípravného týdne se doladil zbytek maličkostí nutných k tomu, aby školka šlapala tak jak má
a aby se v ní děti cítily dobře, bezpečně a prožívaly v ní radostné dny. Kapacita školky je 34 dětí ve 2 třídách – zelené (pro
mladší děti) a červené (pro starší děti).
Mateřská škola ale neslouží jen rodičům a dětem školkového věku. Díky aktivitě zaměstnanců MŠ se začíná školka také
stávat jakýmsi kulturním centrem obce. Každý měsíc je připravena nějaká zajímavá akce, na níž jsou srdečně zváni také
ostatní rodiče s dětmi. V září jsme tak společně s dětmi ze školky viděli divadelní představení „Hanička s Honzíkem v ZOO“,
v říjnu nás pobavil klaun Pepíno a cvičení pejsci a v listopadu přijel do školky pan fotograf, aby všem zájemcům zhotovil
pěkné vánoční obrázky.
V sobotu 23. října jsme mohli ve školce prodat či koupit dětské oblečení, hračky a sportovní vybavení na „Podzimním
bazárku“ a v pátek 5. listopadu jsme se bavili, vyráběli a ochutnávali všelijaké dobroty na školkovém „Jablkobraní“.
Kromě toho se mohli zájemci o rukodělné práce sejít ve školce už 2x také v sobotu. 9. října nás paní Mgr. Jana Kubešová
učila plést podnos z pedigu a 6. listopadu zase andílky z kukuřičného šustí.
Některé z akcí zaznamenaly velkou návštěvnost, jiné proběhly jen za účasti několika málo zájemců. Za obecní úřad i za sebe
děkuji všem zaměstnankyním MŠ Horoušany a zejména paní ředitelce Janě Štěpánkové a věřím, že vás naše školička naláká
na další podobné dny a zájemců bude přibývat.
Lucie Hájková

Co pro nás ještě školička chystá?
*Vánoční cukroví - nechce se vám péct na vánoce cukroví, ale přesto ho rádi jíte? MŠ Horoušany nabízí upečení vánoček, i
vánočního cukroví. Cena za 1 kg cukroví – mix nebo výběr 300,- Kč, vánočka velká – 65,- Kč. Objednávky přímo ve školce
nebo na tel. č. 728 785 790 (pí. Škvorová) a 775 084 142 (pí. Dontová) do konce listopadu.
*26. listopad – „Lampionový průvod, aneb uspáváme přírodu“
Od 17:00 hodin si budete moci na zahradě MŠ opéci buřtíky, které děti ze školky dostanou zdarma. Potom se vydáme „uspat“
pole, les a rybník, kde vypustíme lampióny štěstí.
*27. listopadu si můžete v MŠ od 8:00 hodin zkusit vyrobit „zvonky z pedigu a hvězdičky ze slámy“. Kurzovné včetně
materiálu činí 170,- Kč a je třeba nahlásit se předem na telefonu 326 538 369 nebo osobně v MŠ.

*„Herna pro rodiče s dětmi“ je otevřena v jedné třídě kaţdé úterý a čtvrtek od 15:00 do 17:00
hodin. Za vstup do herny zaplatíte 50,- Kč a v ceně je pití pro děti a čaj nebo káva pro rodiče.
*Pomozte nám sbírat starý papír
Děti ze školky vás prosí, máte-li doma starý papír, přineste ho do školky. Papír prosím roztřiďte na kartony a ostatní papír
(noviny, časopisy a letáky) a svažte. Můžete ho odevzdat přímo ve školce nebo ho nechte u vchodu ze silnice. Pomůžete tak
dětem vydělat si peníze na nákup vybavení nebo jiných užitečných věcí pro školku.

PLACENÁ INZERCE
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