Zpravodaj obcí Horoušany a Horoušánky
Červen 2011

Váţení občané,
rád bych Vás seznámil s projekty, které se rozhodlo nové zastupitelstvo realizovat. Ustavující schůze zastupitelstva proběhla
10. 11. 2010. Zastupitelstvo v novém sloţení je tedy funkční přibliţně půl roku.

Realizované projekty:
Byly podány dvě žádosti o dotaci. První ţádost byla podána na Krajský úřad Středočeského kraje a týká se rozšíření
kanalizace v ulici Zahradní a Březová v Horoušánkách. Druhá ţádost byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj a
řeší údrţbu a výsadbu zeleně v obci Horoušany a Horoušánky.
Byly provedeny nutné opravy komunikací, které se nacházely v havarijním stavu (lokalita U Tří Svatých, části ulic
Zelená, Luční, Příčná).
Byl vybudován nový přívod elektřiny do Sběrného dvora Horoušany.
Byl vybudován nový chodník ze zámkové dlažby v ulici Baumanova v Horoušanech.
Byl schválen nový znak a prapor obce Horoušany.
Obec financovala vybudování kvalitního odsávání v hostinci A. Basaře, který je v majetku obce Horoušany.
Pro zimní údrţbu byla zakoupena sněžná fréza.
Dále byly umístěny další koše na psí exkrementy.
Zastupitelstvo vydalo šest obecně závazných vyhlášek, schválilo dvě rozpočtová opatření na rok 2010, rozpočet
na rok 2011, jedno rozpočtové opatření na rok 2011 a rozpočtový výhled na rok 2011-2013.
Byl zaveden informační systém pro obyvatele – SMS rozhlas.
Obec Horoušany darovala finanční prostředky na činnost spolků působících v obci Horoušany.
Bylo uspořádáno několik akcí pro děti.

Rozpracované projekty:
Rozšíření kapacity mateřské školy z 34 dětí na 39 dětí. S ohledem na značný růst počtu obyvatel v obci Horoušany a
Horoušánky a zájem rodičů o umístění dětí do mateřské školy zastupitelstvo rozhodlo rozšířit kapacitu školky v co
v nejkratší době o pět dětí na 39 dětí. Stavební práce budou probíhat pouze uvnitř objektu školky. Nová kapacita by
měla být k dispozici v září aţ v říjnu 2011. Byl zpracován projekt, před pár dny vydáno stavební povolení a stavební
práce budou tedy v nejbliţší době zahájeny.
Vybudování cyklostezky a chodníku mezi obcí Horoušany a Horoušánky. Zastupitelstvo pověřilo starostu
oslovením projektantů na vybudování cyklostezky a chodníku mezi obcí Horoušany a Horoušánky. Na nejbliţším
zasedání zastupitelstva bude vybrán projektant, který bude celou stavbu projektovat. Na tuto akci počítáme také s tím,
ţe budeme ţádat o dotaci.
Vybudování nového vodovodního řadu mezi obcí Horoušany a Horoušánky. Tato akce se bude realizovat v rámci
Svazku obcí Úvalsko (Horoušany jsou členem). Svazek obcí Úvalsko plánuje vybudovat několik vodovodních řadů,
Horoušany poţadovaly začlenit propoj Horoušan a Horoušánek novým vodovodním řadem do této akce. Na posledním
jednání Svazku obcí Úvalsko byl vybrán projektant a momentálně se tedy zpracovává projektová dokumentace. Na tuto
akci bude ţádat Svazek obcí Úvalsko o dotaci a obec Horoušany se bude finančně podílet dle smluvní dohody členů
Svazku obcí Úvalsko.
Vybudování kanalizace v ulici Březová a zbylé části ulice Zahradní. Obec Horoušany pořídila v minulosti
projektovou dokumentaci na tento projekt, momentálně je zaţádáno o dotaci, výsledky by měly být zveřejněny
v nejbliţší době.

Plánované projekty:
Prioritou pro další období je jednoznačně vybudování splaškové kanalizace v lokalitě U Tří Svatých.
Plánujeme další budování a rekonstrukce povrchů komunikací a chodníků, rekonstrukci starého veřejného
osvětlení, rekonstrukci dětských hřišť a mnoho dalších projektů.

Jan Bohuněk
starosta obce

Vyhláška č. 1/2011 o veřejném pořádku a čistotě v obci
Dne 9. března 2011 vydalo zastupitelstvo obce Horoušany obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o veřejném pořádku a čistotě
v obci, která nahradila vyhlášku č. 7/2008.
Vyhláška č. 1/2011 upravuje práva a povinnosti všech fyzických osob, které se trvale nebo dočasně zdrţují na území obce
Horoušany, nebo vlastní či uţívají na území obce nemovitost, a dále právnických osob, jeţ na území obce Horoušany trvale
nebo dočasně provozují svoji činnost.

Vybraná ustanovení vyhlášky:
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je rušení nočního klidu; noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00
hodin. V této době je kaţdý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
Kaţdý je povinen zdrţet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 20:00 do 8:00 hodin veškerých
prací spojených s uţíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil,
křovinořezů apod.
Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték, na kterých dochází k veřejné produkci
hudby, lze provozovat v případě, ţe hudba či projevy účastníků podniku budou slyšitelné i na dalších neţ přímo sousedících
pozemcích, pouze na základě předchozího souhlasu zastupitelstva obce Horoušany. Pořadatel takového podniku je povinen
učinit oznámení nejméně 30 dnů před konáním podniku Obecnímu úřadu obce Horoušany. Tato povinnost se netýká akcí
rodinného charakteru (např. svatby, oslavy promocí, narozenin apod.).
Kaţdý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných prostranství. Kdo způsobí znečištění ulice či
jiného veřejného prostranství, je povinen znečištění neprodleně odstranit. V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného
prostranství výkaly zvířete odstraní neprodleně toto znečištění fyzická osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči, pod
kontrolou či dohledem. V případě, ţe ten, kdo znečistí ulici či jiné veřejného prostranství, nebo jehoţ zvíře, které má v dané
chvíli ve své péči, pod kontrolou či dohledem, znečistí ulici či jiné veřejné prostranství, neprodleně znečištění neodstraní, učiní
tak, na jeho náklady vlastník veřejného prostranství nebo jím určený správce veřejného prostranství či veřejné zeleně.
Vlastník nebo správce veřejné zeleně je povinen zeleň udrţovat formou pravidelných sečí. Četnost sečí je minimálně jednou
ročně. Po provedené seči musí být posekaná hmota odstraněna nejpozději do pěti dnů. Kaţdý je povinen počínat si tak, aby
nezpůsobil znečištění či poškození veřejné zeleně. Na plochách veřejné zeleně je zakázáno rozdělávat oheň a stanovat.
Na veřejných prostranstvích v obci je moţný pohyb psů pouze na vodítku, na veřejných prostranstvích v obci se zakazuje výcvik
psů. Zakazuje se vstupovat se psy na dětská hřiště a do obecního hostince A. Basaře včetně sálu (zákaz se nevztahuje na psy
ovčáckých a loveckých plemen v den, kdy se v obecním hostinci A. Basaře koná setkání myslivců po honu).
Na všech veřejně přístupných dětských hřištích v obci je kouření zakázáno. Na všech veřejně přístupných sportovištích v obci
určených osobám mladším 18 let je kouření zakázáno. V sálu obecního hostince A. Basaře je zakázáno kouřit po dobu, po
kterou se v něm konají kulturní, sportovní a společenské akce určené nebo vyhrazené osobám mladším 18 let.
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako přestupek dle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nepůjde-li o jednání naplňující znaky přestupku podle zvláštních právních
předpisů, jiného správního deliktu nebo trestného činu.
Úplné znění vyhlášky je k dispozici na www.horousany.cz.

Mgr. Eva Petrová
místostarostka

Evidence pálení
Obec Horoušany nabízí občanům obce zajištění evidence pálení, kterou lze předejít případným problémům. Ţádost předejte na
Obecní úřad Horoušany, Baumanova 12, nebo elektronicky na e-mailovou adresu horousany@seznam.cz spolu s uvedením
adresy pálení, jménem zodpovědné osoby a telefonním spojením, nejpozději jeden pracovní den přede dnem plánovaného
pálení.
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje poskytuje novou sluţbu pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu.
Nová sluţba je určena především pro právnické a podnikající fyzické osoby, které provádí spalování hořlavých látek ve smyslu
zákona č.133/1985 Sb., o poţární ochraně. Této sluţby mohou vyuţít i fyzické osoby, které provádí jednorázové spalování
biologického odpadu – příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní
úprava.
Zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu.
Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah
této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření poţáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně
navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který můţe
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stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou
tímto dotčena.
Zaevidování pálení pomocí této aplikace nezbavuje právnickou (podnikající fyzickou) osobu zákonné povinnosti stanovit a
předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření poţáru. HZS můţe tato opatření doplnit, popřípadě pálení
zakázat.

Informační systém pro obyvatele – SMS rozhlas
Obec Horoušany zavedla pro informovanost občanů sluţbu zasílání SMS zpráv. Pro občany tím nevznikají ţádné finanční
náklady, informační SMS zprávy hradí obec. Jedná se o krátké SMS zprávy typu omezení dodávky vody, elektřiny, změny
termínu svozu komunálního odpadu apod.
Pro zavedení této sluţby je potřeba zapojení občanů (jedno telefonní číslo na nemovitost) a vyplnění těchto údajů:
Jméno a příjmení, adresa, číslo mobilního telefonu. Údaje doručte na Obecní úřad Horoušany, Baumanova 12, nebo e-mailem
na horoušany@seznam.cz.
Poskytnuté údaje budou pouţity pouze pro účely zasílání SMS zpráv prostřednictvím SMS rozhlasu.

Jiří Dvořák
tajemník

Vyhodnocení ankety týkající se znaku obce
V předchozím čísle zpravodaje byli občané informováni o pořízení znaku (a praporu obce). Současně měli moţnost vybrat
jednu ze tří nabídek znaků zpracovaných odborníky. Nejvíce hlasů získal znak ve variantě „C“. Zastupitelstvo na základě
výsledků ankety schválilo výběr znaku obce ve variantě „C“. Anketní lístky byly slosovány a výherci se stali:
Eva Klimešová, Horoušany
Jiří Zahradník, Horoušánky
Jan Ritter, Horoušánky

Oznámení
Z důvodu čerpání řádné dovolené bude v době od 4. do 17. července 2011 uzavřena pokladna obecního úřadu
a evidence obyvatel.

Obecní zvoničky
K napsání tohoto článku mě přiměl fakt, ţe se v naší vsi stále dodrţuje tradiční zvyk zvonění umíráčku. Několik let na obecní
zvoničku zvonila umíráček paní Libuše Holubová, která tuto tradici převzala po zemřelé paní Anděle Lidické. Zajímavé je, ţe
obě dvě bydlely v Lipové ulici v Horoušanech, kde také obecní zvonička stojí. Moţná, ţe bydliště v této ulici jaksi člověka
předurčuje k převzetí tradice. A tak nevím, jestli je úplnou náhodou, ţe jsem se v loňském roce od paní Holubové naučila zvonit
i já. Kdyţ mi po krátkém zácviku řekla: „Tak příště uţ zazvoníš ty mně“, netušila jsem, jak blízko je naše milá sousedka pravdě.
Proto kdyţ letos zjara zemřela, bylo mi ctí zazvonit jí na její poslední cestě.
Napadlo mě při tom, ţe o zvyku zvonění umíráčku a o zvoničkách vůbec dnes asi většina obyvatel naší vsi mnoho neví. Dovolte
mi proto malé přiblíţení této, dle mého názoru krásné a důstojné tradice.
Ke vzniku obecních zvoniček přispěla v polovině 18. století Marie Terezie, která svým Ohňovým patentem mimo jiné nařídila mít
v obci vlastní zvonek a na něj v případě poţáru zvonit. Někde zvonek visel pouze v koruně stromu či na rozsochatém kůlu, jinde
byly vystavěny kamenné zvoničky.
Zvonička v Horoušanech je 565 cm vysoká. Byla postavena v první polovině 19. století na místě, kde původně stála jednoduchá
dřevěná zvonička. V jejím výklenku stávala soška Panny Marie, kterou dnes nahrazuje obraz ukřiţování Jeţíše Krista. Střecha
zvoničky byla původně šindelová, bez kovaného kříţe, který byl na střechu doplněn aţ při její úpravě.
Kapličku se zvoničkou v Horoušánkách, která je 630 cm vysoká, postavili v roce 1904 místní zedníci V. Klučina a M. Verner.
V 1. světové válce byl zvon ze zvoničky zrekvírován, v roce 1945 byla zvonička opravena a znovu vysvěcena. Ve výklenku
kapličky je umístěn stříbrný litinový kříţ s korpusem Jeţíše Krista.
V minulosti patřilo zvonění k běţnému koloritu ţivota jak na vesnicích, tak i ve městech. Člověka provázelo vlastně od kolébky
aţ do hrobu a označovalo všechny důleţité ţivotní mezníky, jako jsou křty, svatby, úmrtí či pohřby. Dnes uţ se většina těchto
zvonění z vesnic vytratila. V naší obci zůstal pouze zvyk spojený s vyzváněním při úmrtí, které má zemřelého provázet na cestě
do nebe. Zvonění zvané umíráček neboli hodinka se zvoní hned po smrti. Následuje hrana, která se zvoní v poledne po úmrtí.
K pohřbu potom svolává lidi zvonění zvané praepuls nebo téţ puls, a během pohřbu se neboţtíkovi zvoní takzvaný doprovod.

Lucie Hájková
(zdroj wikipedie a kniha „Drobné památky v Úvalech a okolí“)
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Mateřská škola Horoušany
Čas plyne jako voda a naše mateřská škola má svůj první rok téměř za sebou.
Z cizích dětí se stala „naše zlatíčka“, z neznámých lidí „naši“ rodiče. Společně jsme si uţili na jablíčkovém dni, lampionovém
průvodu, vánoční besídce, čarodějnicích.
Velice si váţíme rodičů, kteří nám vţdy pomůţou, ať uţ při spravování webových stránek, úpravě zahrady, drobných opravách a
mnohém dalším. Naši skvělou spolupráci má korunovat společný víkend začátkem června, kdy budeme sjíţdět řeku Vltavu na
raftech.
Nejsme tu ale jen pro „ty naše“. Ve spolupráci s Obecním úřadem Horoušany jsme pro všechny děti z obce připravili odpolední
party s Inkou Rybářovou v pondělí 30. května 2011.
Školní rok končí pro některé děti letos dříve z důvodu malých stavebních úprav. Přesto nás čeká ještě slavnostní pasování na
školáky spojené se společným opékáním buřtů a nočním spaním ve školce.
Pro příští školní rok chystáme novinky nejen pro děti, které navštěvují školku. Včas Vás s nimi seznámíme, sledujte i naše
webové stránky www.mshorousany.wz.cz.
Přejeme všem dětem i jejich rodičům krásné proţití letních prázdnin a v září se budeme těšit na ty naše „nové“.
Za všechny zaměstnance mateřské školy

Jana Štěpánková
ředitelka MŠ
Varietní vystoupení Cirkusu Adonis
V sobotu 26. března 2011 k nám do obecního sálu hostince A. Basaře
v Horoušanech zavítala trojice z Cirkusu Adonis s cirkusovým varietním
vystoupením. Dětských návštěvníků nebylo tolik jako je běţné při ostatních akcích,
ale to alespoň zvýšilo šance dětí účinkovat s kouzelníkem. Díky milému a
přívětivému kouzelníkovi děti rázem překonaly ostych a některé předvedly
zvířátka, zapojily se do klaunské kapely patřičně vystrojeny a vybaveny hudebními
nástroji, zaklínadlem vykouzlily například z budíku rádio, z prázdné krabičky
vykouzlily různé předměty a mnoho dalšího. Dokonce ani maminky nebyly
ochuzeny a na kouzelném strojku bylo moţné vytisknout pravé bankovky. Pan
kouzelník vykouzlil za pomoci dětí dva roztomilé hebounké ţivé králíčky, které si
děti mohly pohladit. Zatancoval nám také růţový panter, který dokonce ţongloval s
míčky, a na závěr zatančila cikánská tanečnice. Vystoupení bylo velice povedené,
děti nadšené a některé si za odvahu odnášely i dobroty.
Lenka Al-Asbahee, Horoušánky
Pálení čarodějnic
Jako jiţ tradičně, pořádaly se dne 30.4.2011 oslavy „Pálení čarodějnic“, tentokráte v součinnosti
Obecního úřadu a rybářského spolku Horoušany.
Letos poprvé byla na tuto akci přizvána firma, která zajišťovala program pro děti. Byl připraven
skákací hrad pro děti, soutěţe a také hudba.
Počasí nám opět nepřálo a tak jsme se přesunovali mezi dětským hřištěm a restaurací.
Ráda bych poděkovala zejména panu Jaroslavu Rudolfovi, manţelům Mikuleckým a
organizátorům z obecního úřadu, bez nichţ by se tato akce asi ani neuskutečnila.
Konec dobrý, všechno dobré….
Projíţďky na koni manţelů Mikuleckých, příjezd a ukázka práce jirenských hasičů, upálení čarodějnice a opékání špekáčků dovršilo
tuto zdařilou akci.
Ještě jednou velké poděkování zmíněným organizátorům. Budeme se těšit na příští rok.
Taťána Kmentová, Horoušany

DIVADLO HORNÍ POČERNICE
www.divadlopocernice.cz
Votuzská 379/11, Praha 9
tel: 281920326, 281860174
Premiéra: pátek 10. června ve 21 hodin
Reprízy:
sobota 11.6. v 17 a ve 21a neděle 12.6. v 17 hodin

Nikolaj Nosov NEZNÁLKOVY PŘÍHODY

Premiéra:
Reprízy:

pátek 17. června ve 21 hodin
sobota 18.6. v 17 a ve 21 hodin a neděle 19.6. v 17 hodin

Premiéra:
Reprízy

čtvrtek 23. června ve 21 hodin
pátek 24.6., v sobotu 25.6. a v neděli 26.6. ve 21 hodin
Změna programu vyhrazena
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James Matthew Barrie PETR PAN
Karel Šimon Macháček ŽENICHOVÉ

11.6.2011

Valkýry

Krásné, ale nebezpečné dívky válečnice cválající na okřídlených koních.Pobývají na bojištích a kradou duše padlých
vojáků. V tento den zavítají na Tvrz Hummer. Vezměte proto celou rodinu a vydejte se spolu s nimi na výpravu do temné
mytologie vzdát hold bohu Ódinovi. Krom té je připraven bohatý doprovodný program na Malé scéně a celá řada soutěží
a her pro děti i dospělé.

9.7.2011

Husitské slavnosti

Chcete se stát na jeden den pravým kališníkem? Rádi byste seznámili své děti s jednou z nejdůležitějších dob historie?
Husitské slavnosti vám umožní na vlastní oči shlédnout vozovou hradbu a její užití, kompletní zbroj cepníků a
sudličníků. Celým programem provede herold, který seznámí malé i dospělé s touto válečnou érou. Jelikož to byly
nelehké časy, pro zpestření a pobavení je připravena spousta soutěží a her v doprovodu bohatého divadelního programu.

30.7.2011

Pirátský den

Hned za branami Tvrze Hummer vás unese krvežíznivý kapitán pirátů spolu se svou tlupou mordýřů. Přenesete se spolu
s ním do poklidného přístavního městečka, které obývá jen pár rybářů. Veškerá pohoda se vytratí ve chvíli, kdy do něj
vtrhne banda pirátů navracejících se ze svých zabijáckých výprav. To se potom dějí věci, střílí se a šermuje, ale i tančí a
zpívá. Víno teče proudem a jídlo létá samo do úst. Neváhejte tedy a přijďte s námi usednout k hodovnímu stolu plnému
dobrot.

3.9.2011

Antický den

Až z dalekého Říma k nám zavítají krásné Amazonky a udatní Gladiátoři. Budete mít možnost shlédnout jejich jedinečné
a netradiční vystoupení. Dech se vám bude tajit při ukázkách sobojů, zbraní a zbroje, které měly zaručit přízeň Césarovu.
Jako odlehčení celého dne a doplnění hlavního programu jsme si pro Vás připravili středověké tance. Chybět nebude ani
herold, který jako vždy provází celým dnem.

1.10.2011

Close Day

Slavnostní rozloučení se sezónou 2011. Na poslední slavnost v roce se sluší pozvat ty nejlepší z umělců, co země skýtá.
Rozloučí se s vámi princezny, rytíři, pohádkové postavy, piráti, kejklíři, klauni a tanečnice ?? zkrátka všichni, kteří vás
bavili svým umem. Předvedou ochutnávku toho nejlepšího a něco málo z připravované sezóny 2012. Celá slavnost bude
završena velkolepým ohňostrojem a ohňovou show.

Více na informací najdete na www.tvrz-hummer.cz

Placená inzerce
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