Zpravodaj obcí Horoušany a Horoušánky
Únor 2011
Vážení občané, dostává se Vám do rukou únorové číslo Zpravodaje obcí Horoušany a Horoušánky, na kterém spolupracovala
nová redakční rada. Uvítáme Vaše náměty a připomínky ke zpravodaji na e-mailové adrese zpravodajhorousany@seznam.cz.
Za redakční radu Mgr. Eva Petrová

Ze zasedání Zastupitelstva obce Horoušany konaného dne 13. prosince 2010
Zastupitelstvo mimo jiné schválilo:
•

Strategický plán obce Horoušany na období 2010 – 2016.

•

Rozpočet na rok 2011.

•

Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad, č. 2/2010 o místním poplatku ze vstupného,
č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, č. 4/2010 o místním poplatku ze psů, č. 5/2010
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

•

Výši stočného na rok 2011 ve výši 36,20 Kč včetně DPH. Jedná se o nejnižší možné zvýšení ceny z nabízených variant
kalkulace ze strany provozovatele VaK Mladá Boleslav a.s. Spočívá v tom, že obec Horoušany doplatí provozovateli
jednorázově částku 66 tis. Kč, aby došlo k navýšení ceny pro občany pouze o cca 5%.

•

Žádost nájemce obecního hostince A. Basaře o řešení odsávání zplodin v prostorách hostince; odsávání je v současně
době již plně funkční.

•

Zakoupení sněhové frézy na úklid chodníků.

•

Názvy nově vybudovaných ulic v lokalitě Za Panskou Zahradou, a to Letní, Podzimní a Zimní.

•

Pořízení znaku a praporu obce. Obyvatelé obce mají možnost vybrat jednu ze tří nabídek znaků zpracovaných
odborníky (viz anketa na straně 3 zpravodaje). Prapor obce vychází ze znaku.

•

Podání žádosti o dotaci na prodloužení kanalizace v ulici Zahradní a vybudování kanalizace v ulici Březová.

•

Podání žádosti o dotaci na obnovu a zřizování veřejné zeleně, včetně zón pro děti.

•

Rozšíření kapacity mateřské školy.

•

Zřízení informačního systému pro obyvatele obce formou zasílání SMS zpráv.

Plné znění zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je k dispozici na internetových stránkách obce a na obecním úřadě.
Zveme občany na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat dne 9. března 2011 od 19 hodin na Obecním úřadě
v Horoušanech.
Připomínáme majitelům nemovitostí povinnost zaplatit do 28. února 2011 poplatek za komunální odpad dle vyhlášky č. 1/2010
o poplatku za komunální odpad; držitelům psa pak povinnost zaplatit poplatek ze psa dle vyhlášky č. 4/2010 o místním poplatku
ze psů.
Tříkrálová sbírka v Horoušanech
Dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika, je největší
dobrovolnickou akcí a v roce 2011 se v celostátním měřítku uskutečnila již pojedenácté.
Také v Horoušanech jste mohli potkat Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří zpívali koledy a
vybírali finanční příspěvky do zapečetěné kasičky.
Výtěžek sbírky je vždy určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména
v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také
na humanitární pomoc do zahraničí. V letošním roce jste tak svými dary přispěli na Domov
pro Seniory v Mukařově, Domovy pro matky s dětmi v nouzi v Brandýse nad Labem a
Kralupech nad Vltavou, podporu školy v indickém Bidaru a na podporu vzdělávání dětí a
dobrovolnictví v Bělorusku.
V Horoušanech se během letošní Tříkrálové sbírky vybralo 4317 Kč, což je o 870 Kč více než
v loňském roce. Tímto všem přispěvatelům děkujeme za projevenou solidaritu k potřebným.
Anna Sajdlová, Horoušany

V neděli 28.11. 2010 se na sále místního pohostinství A. Basaře konala Mikulášská besídka. S andělem
a veselými čertíky si děti užily spoustu tance, her a legrace. Hodný Mikuláš dětem promluvil „do dušičky“
a protože všechny byly přeci hodné, naděloval dárky. Z rozesmátých obličejů lze soudit, že děti byly
nadšené a myslím, že i za rodiče mohu říci, že to bylo moc prima a poděkovat tímto obecními úřadu,
dobrovolníkům a sponzorům za organizaci a pohoštění. Již nyní se těšíme na příští rok.
Naďa Fanfulová, Horoušany

Mateřská škola Horoušany
… má za sebou první půl rok fungování, na všech dětech je patrný rozvoj, ve všech důležitých oblastech, a mezery, které
někteří ještě mají, jistě brzy doženou. Vždyť když si vzpomeneme na začátek školního roku, na všechny ty vystrašené a
mnohdy i ubrečené tvářičky, to už naštěstí není pravda… Jsme moc rády, že jsou děti ve školce spokojené, že se aktivně
zapojují do všech nabízených činností a prožívají radostné dny. Během dosavadního fungování školky proběhla řada akcí, ať už
pouze pro děti (např. „Den stromů“, divadélka…) nebo pro děti a rodiče (např. „Jablkobraní“, lampiónový průvod, keramická
dílna…), ale i pouze pro rodiče (např. „Rukodělné soboty“…). Spolupracovali jsme na projektu „Rozvoj zeleně v obci“ – žádost o
dotaci. Rozjela se ŠKOLIČKA – herna pro děti a rodiče, která funguje, do konce dubna, v úterý a ve čtvrtek od 15 do 17 hodin.
Ve druhém pololetí nás čeká:

•

23.2. KARNEVAL aneb masopustní rej (pouze pro školkové děti – v maskách se sejdeme hned ráno)

•

každý měsíc divadelní představení

•

30.5. oslavíme Den dětí – „Zahradní párty“ – společné odpoledne pro děti a rodiče, které svými písničkami zpříjemní
INKA RYBÁŘOVÁ (určeno všem dětem)

•

začátkem června přijede do školky Kouzelník Navaro se svojí Bublinkovou šou

•

3.6. – 5.6. vyrazí děti s rodiči a zástupci MŠ sjíždět na raftech řeku Vltavu

… připomeneme si Měsíc knihy, „Světový den vody“, „Den Země“, oslavíme Apríl, Čarodějnice, Den matek a Den rodin, a třeba
nás (nebo i vás) napadne ještě něco nevšedního, čím dětem zpříjemnit všední dny…
Sledujte vývěskovou tabuli u MŠ a naše webové stránky (www.mshorousany.wz.cz), kde se o všech akcích s předstihem
dozvíte bližší informace. Těšíme se na setkání s Vámi.
za MŠ Horoušany Dana Váňová
Den otevřených dveří v Mateřské škole Horoušany
Rodiče a děti, přijďte se podívat do mateřské školy v úterý
8. března 2011:
Dopolední blok – 9:30 – 10:30
Odpolední blok – 14:30 – 15:30
Program:
- přivítání přítomných, sdělení základních informací
o hlavní a doplňkové činnosti mateřské školy
- prohlídka tříd + možnost zapojit dítě do připraveného
programu
- možnost vyzvednout si Přihlášku dítěte k zápisu do
mateřské školy

Obecní úřad v Horoušanech
zve děti a jejich doprovod na
varietní vystoupení cirkusu
Adonis.
Akrobacie, žonglování,
kouzelník, klaun. V sobotu
26. března 2011 od 15 hodin
v sále hostince A. Basaře
v Horoušanech.
Vstupné dobrovolné

Zápis do Mateřské školy Horoušany se koná 6. dubna
2011 od 13 do 17 hod.
Rodič/zákonný zástupce dítěte k zápisu přinese:
- občanský průkaz
- kopii rodného listu dítěte
- Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy, řádně
vyplněnou a podepsanou jedním rodičem/zákonným
zástupcem
Přihlášku je možno si vyzvednout od 1. 3. do 31. 3. 2011
v mateřské škole v době od 15 do 17 hod nebo si ji stáhnout
z webových stránek mateřské školy.
Kritéria, podle kterých budou děti přijímány do mateřské
školy pro školní rok 2011/2012, budou zveřejněna na
webových stránkách mateřské školy a obce od 1. 3. 2011.

Hostinec A. Basaře v Horoušanech nabízí
možnost sportovního vyžití v přilehlém sále
Od ledna 2011 jsou k dispozici badmintonový kurt
(možnost zapůjčení raket a míčků), který je možno využít i
na líný tenis, a dva stoly na stolní tenis.

DIVADLO HORNÍ POČERNICE
www.divadlopocernice.cz
Votuzská 379/11, Praha 9
tel: 281920326, 281860174
Pátek 4. března – neděle 6. března POPAD - Pražská oblastní přehlídka amatérských divadel
(Pořádá Asociace divadelních amatérů).
www.divadlopocernice.cz/divadlo/program/brezen/popad
Vstupné na všechna soutěžní představení je dobrovolné.
Středa 9. března v 19.30 Jaromír Břehový OTYLKA / Divadlo Pavla Trávníčka
Vstupné 280, 250, 220 Kč
Sobota 12. března v 15.00 O KREJČÍM JÍROVI A KOUZELNÉ JEHLE / Divadlo Mrak
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Neděle 13. března v 19.30 Josef a Karel Čapkové LÁSKY HRA OSUDNÁ
Vstupné 280, 250, 220 Kč
Úterý 15. března
Odpolední veřejná generálka hry HERCI JSOU UNAVENI
Pátek 18. března v 19.30 Donald Churchill CHVILKOVÁ SLABOST / Divadlo Radka Brzobohatého Vstupné 300, 280, 260 Kč
Sobota 19. března v 15.00 ČERVÍK JIŘÍK A SVĚTLUŠKA LIDUŠKA V ŘÍŠI POHÁDEK
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Čtvrtek 24. března v 19.30 JAK UVAŘIT ŽÁBU / Divadelní společnost Ansambl
Vstupné 240, 220, 200 Kč
Sobota 26. března v 18.00 Hans Christian Andersen SNĚHOVÁ KRÁLOVNA / DS Právě začínáme Vstupné 120, 100, 80 Kč
Úterý 29. března v 19.30 Ken Ludwig DNES HRAJEME CYRANA / DS Háta
Vstupné 280, 250, 220 Kč
Změna programu vyhrazena
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A

Zlato-červeně dělený štít je původním znakem knížat
z Lichtensteinu, jimž Horoušany patřily od roku 1760.
Kypřice odkazuje na rodinu Baumanů, jimž patřil
horoušanský mlýn, hornická kladiva symbolizují
hornickou osadu Horoušánky založenou 1780.

B

Pata štítu představuje místní rybník a dva potoky,
Horoušanský a Jirenský, na jejichž soutoku se
rybník nachází. Loďka s křížem odkazuje na
probošťství křížovníků Božího hrobu na Zderaze,
jimž Horoušany patřily v letech 1238-1436.

C

Modrý štít se zlatým kosmým břevnem je původním
erbem rodu Thunů, jimž Horoušany patřily ve druhé
polovině 17. století. Mlýnský kámen odkazuje na
rodinu Baumanů, jimž patřil horoušanský mlýn,
hornická kladiva symbolizují hornickou osadu
Horoušánky založenou 1780.

ANKETNÍ LÍSTEK
Nejvíce se mi líbí znak (zakroužkujte jednu odpověď):

A

B

C

Hlasujte do pátku 4. března 2011 vhozením anketního lístku do schránky Obecního úřadu
v Horoušanech, nebo e-mailem na adresu horousany@seznam.cz, případně formou SMS zprávy na
telefonní číslo 725 048 804. Anketní lístky (včetně zaslaných e-mailů a SMS zpráv) s uvedením
jména, příjmení a bydliště hlasujícího budou slosovatelné a tři výherci obdrží malý dárek.

~3~

Z dávné historie Horoušan
Horoušany se v psané historii objevují v dodatečně vyhotoveném dosvědčení z roku 1238, jenž se vztahuje k starší nadaci, ve
které je ještě spolu s několika dalšími vesnicemi či jejich částmi (Dobrovíz, Kopisty, Ves sv. Václava,…) daroval Všebor
z mostecké větve mocného a bohatého rodu Hrabišiců za asistence svého bratra Kojaty zderazskému klášteru, který údajně
oba dva dotyční koncem 12. století v osadě Zderaz v těsné blízkosti Prahy měli založit (o čemž ovšem existují opodstatněné
pochybnosti) a který později oba dva tak štědře obdarovali. Kojata i Všebor zemřeli ve 20. letech 13. století, pokud tedy budeme
listině důvěřovat, je třeba klást převod Horoušan do majetků zderazského kláštera do patrně první poloviny 20. let či doby
starší. Je možné, že Hrabišici, kteří mimochodem ve svém erbu nosili symbol hrábí, Horoušany i jiné statky získali původně do
svého majetku od českého knížete za své služby. Přemyslovcům sloužili snad již od dob knížete Břetislava a stali se jedním
z nejpřednějších rodů. Hlavním centrem jejich držav bylo již od počátku Mostecko a Bílinsko. Ve zdejším okolí nalezneme
v počátečních desetiletích 13. století v držení tohoto rodu i jiné vsi: Šestajovice, Tlustovousy, Limuzy (všechny tři daroval Kojata
nedlouho před svou smrtí rovněž zderazskému klášteru) a snad i další.
Zderazský klášter zde hospodařil po dalších 200 let. Dokladů o zdejším působení zderazských křížovníků není mnoho.
Nejzajímavější se nacházejí ve stavebních účtech svatovítské katedrály. Před polovinou července 1372 probošt kláštera
daroval lom severovýchodně od Horoušan na těžbu pískovce pro stavbu tohoto chrámu. Při budování katedrály se užívalo
kamene i z jiných lomů v okolí (např. Záp či Brandýsa), ale o horoušanském lomu se ve stavebních účtech dochovalo nejvíce
popisných informací. Při otevření lomu nádeníci nejprve odstranili zeminu a horní rozpraskané a sypající se vrstvy pískovce, až
se dostali na vrstvu pevného kamene vhodného k opracování. Poté byl povolán lamač kamene Duchek, aby ložisko
zkontroloval a určil postup při lámání. Přítomni při otevírání horoušanského lomu byli též i stavební účetní Ondřej a snad i
vedoucí stavby katedrály Petr Parléř. Zkušební odkryv zdejšího nově otevíraného lomu měl mít rozlohu 40 loktů na délku i na
šířku a kruhový tvar. Známa jsou i jména horoušanských povozníků, kteří na Pražský hrad kámen později dováželi. Jen
namátkou: Vaněk, Havel, Mařík, Strnad, Vítek a další. Kámen ze zdejší horoušansko-nehvizdsko-vyšehořovické oblasti se
používal i při jiným významných středověkých pražských stavbách jakými byly Karlův most či domy předních pražských
měšťanů. Počátky těžby budou ve zdejším regionu s velkou pravděpodobností mnohem starší, než-li lze přímo doložit
písemnými prameny.
Jak již řečeno, zderazský klášter zde vlastnil majetky poměrně dlouhou dobu. Až zmatky, divoké změny a přesuny majetků
během husitských válek, na které církevní instituce doplatily obzvláště, způsobily konec panství křížovníků v Horoušanech.
Přesto již v předválečných letech se objevují zmínky o Petru ze Lstiboře sídlícím v Horoušanech. Roku 1403 byl zapleten ve
sporu o náhradu škody zderazskému klášteru za věci zcizené klášteru na dvoře v Šestajovicích. Stejně tak je jako „sídlící
v Horoušanech“ jmenován i v roce 1406. Patrně tedy přinejmenším již před husitskými válkami nebyla zdejší majetková držba
zcela ucelená.
Martin Hůrka, Městské muzeum v Čelákovicích
Zdroje:
Erben, K. J. (ed.): Regesta Bohemiae et Moraviae, sv. I., Praha 1855, s. 441-442, č. 948.
Neuwirth, J. (ed.): Die Wochenrechnungen und der Betrieb des Prager Dombaues, Praha 1890, s. 37.
Tadra, F. (ed.): Soudní akta konsistoře pražské, část IV., Praha 1898, s. 229.
Tadra, F. (ed.): Soudní akta konsistoře pražské, část V., Praha 1899, s. 250-251.
Rybařík, V.: Kámen v dějinách Karlova mostu. In. Kámen, 2007, roč. 13, č. 2, s. 11-20.
Suchý, M.: Stavba svatovítské katedrály v letech 1372-1378, díl I. (Castrum Pragense 5), Praha 2003, s. 15-16 a 81.
Velímský, T.: Hrabišici – páni z Rýzmburka, Praha 2002.
Velímský, T.: Hrabišici Všebor a Kojata a počátky vrcholně středověkého Mostu. In. Český časopis historický, 1992, roč. 90, č. 3, s. 321-334.

Horoušanské pověsti
Vodník
„Jednou, jak bylo jejím [staré Pleskotky] zvykem, si myla večer v rybníce nohy. Najednou ji chytil vodník za nohy a táhl
do vody. Trvalo to skoro rok, než se jí stopy ‚hastrmanových‘ drápů na obou lýtkách zacelily. ‚Tehdy jsem byla mladá a silná,
hastrmanovi jsem se vyškubla. Dnes, děti, bych mu neutekla‘, končívala svou historii. A vodník? Snad se z nezdaru tak
rozlítostnil, že buď žalem zahynul, neb odešel; neboť od té doby se v Horoušanech nikomu neukázal.“
Toto vyprávění o staré Pleskotce a vodníkovi napsal J. Štěpán a bylo uveřejněno v časopise Pod Lipany, 1924, roč. 3,
č. 5, s. 81 a taktéž v témže časopise Pod Lipany, 1925, roč. 4, č. 8, s. 148.
Povídačky
„Pleskotka měla také provaz z oběšeného v Holubově statku a odkázala jej vnučce. Že však by jí byl štěstí přinesl, jak
věřila, to se neosvědčilo.“
„V čísle 3 hospodaříval rolník Svoboda, který uměl přivolávati deště a učarovanému dobytku pomáhal. Vodíval uhranutý
dobytek k studánce ‚na Kumštátě‘. Tam zaříkával. Při tom se nesměl nikdo ohlédnouti, mělo-li se dobytčeti pomoci. Bývalo prý
při tom vždycky vzadu slyšeti dupot dobytka.“
„Svoboda dovedl poslati vši, na koho chtěl. Zakopal mu pod okny zbytek těsta z díže a postižený se vší nezbavil, dokud
Svobodu neusmířil.“
Výše uvedené povídačky uveřejnil J. Štěpán v časopise Pod Lipany, 1924, roč. 3, č. 5, s. 81.
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AUTOŠKOLA ÚVALY (HOROUŠÁNKY)
MARTÍNEK
Zahajuje kurz v řízení motorových vozidel sk. „B“
Platba na splátky
Tel.: 607 761 383
281 982 803
Placená inzerce

Nově otevřena výkupna druhotných surovin
Výkup železa, papíru a barevných kovů,
Horoušany, Baumanova 6, (v areálu statku).
Výkupní ceny Vám sdělí na výkupně,
nebo na tel. č. 725 581 824 p. Kmentová.
Placená inzerce

Placená inzerce
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Placená inzerce
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