Zpravodaj obcí Horoušany a Horoušánky
Září 2011 (č. 3/2011)

Slavnostní předání dekretu o udělení znaku a vlajky
Dne 29. 6. 2011 v 11:00 hodin se uskutečnilo v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky slavnostní předání dekretu
o udělení znaku a vlajky naší obci. Dekret předala předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní
Miroslava Němcová. Popřála obci Horoušany mnoho úspěchů v dalších letech. Samotný akt předání dekretu měl velmi
slavnostní charakter, avšak atmosféra byla překvapivě přirozená a uvolněná.

Zhotovením obecních symbolů obce Horoušany byl pověřen heraldik PhDr. Michal Fiala.
Následně proběhla anketa, ve které občané obce Horoušany a Horoušánky vybírali znak
ze tří variant. Anketa probíhala na přelomu února a března tohoto roku. Drtivá většina
občanů zvolila variantu c).
Modrý štít se zlatým kosmým břevnem je původním erbem rodu Thunů, jimž Horoušany
patřily v druhé polovině 17. století. Mlýnský kámen odkazuje na rodinu Baumanů, jimž
patřil horoušanský mlýn a hornická kladiva symbolizují hornickou osadu Horoušánky
založenou roku 1780.
Znak a prapor tvoří základní identické a rozlišovací znaky každé obce a jsou platné po
dobu přesahující generace. Formou symboliky jsou v těchto znacích obsažena historie a
minulost, ale i výzva pro současnost a budoucnost. Věřím, že jsme pro budoucí generace
vybrali správně a že se tyto symboly postupem času stanou nepostradatelnou součástí
naší obce.
Jan Bohuněk
starosta obce

Kanalizace v ulicích Zahradní a Březová
V Horoušánkách v části ulic Zahradní a Březová chyběla splašková kanalizace, která nebyla postavena v první etapě výstavby.
Na její zbudování byl již před dvěma roky udělen Územní souhlas a Vodoprávní povolení. Obec se snažila na stavbu získat
dotaci, bohužel neúspěšně.
Hrozilo propadnutí všech povolení a všech vyjádření, nutných před zahájením stavby. Zastupitelstvo obce se proto rozhodlo
financovat stavbu z vlastních prostředků. Ze soutěže byla vybrána firma „Jiří Hovorka.“
Celková délka kanalizace v obou ulicích je 168 metrů a umožní napojení 17 nemovitostí. Finanční náklady jsou včetně přípojek
787 000,- Kč. Se stavbou se začalo 1. 8. 2011 a byla dokončena 11. 8. 2011.
Jelikož jsou obě ulice značně zatíženy dopravou, (výstavba RD v lokalitě Za Panskou Zahradou) a jejich povrch byl z větší míry
nezpevněný, se zaježděným štěrkem, součástí soutěže bylo i provedení nových povrchů komunikací. Z důvodu nižších nákladů,
byla zvolena pokládka štěrkové vrstvy se strojním prostřikem asfaltovou směsí, a oboustrannou pokládkou silničních obrubníků.
Šířka komunikace bude 5 metrů a celková délka 460 metrů. Náklady jsou předpokládány v částce 1 250 000,- Kč.
Předpokládaný termín dokončení je polovina října 2011.
Již teď se na mě obracejí někteří obyvatelé uvedených ulic, kteří mají strach, že se bude po opravených cestách jezdit vysokými
rychlostmi a chtějí budovat retardéry. Chtěl bych tímto apelovat na všechny, aby si uvědomili, že se pohybují v obytných zónách
a zklidnili svoji jízdu. Toto přání se týká všech lokalit v Horoušanech i v Horoušánkách.
Vladislav Brožek
místostarosta

Rekonstrukce dětského hřiště v Horoušanech u rybníka
V měsíci červenci započala rekonstrukce dětského hřiště v Horoušanech u rybníka. Pro
projekt se nám podařilo získat finanční prostředky z Fondu společnosti T-Mobile CZ a.s.
Zbývající nezbytné prostředky poskytla obec Horoušany.
Důležitým prvkem projektu je dobrovolnická účast občanů naší obce. Řadu z Vás jsme
oslovili a velice si vážíme Vaší účasti na projektu.
Ráda bych touto cestou poděkovala paní Naděždě Fanfulové, občance Horoušan, která
iniciovala podání žádosti o grant a současně se aktivně podílí na realizaci projektu; dále
panu Martinu Zelenkovi z Horoušan a všem dalším dobrovolníkům z Horoušan, kteří
strávili svůj volný čas zvelebováním dětského hřiště. Současně děkuji sponzorům: Lenka
Fialková Horoušany; Stavební firma Štrynek, Horoušany; KC trans, s.r.o., Deponie,
Úvaly, Stanislav Sajdl.
Mgr. Eva Petrová
místostarostka

Dětské hřiště v Horoušánkách
V poslední době jsme na obecní úřad obdrželi několik stížností na stav dětského hřiště v Horoušánkách. Počet stížností vzrostl
hlavně v době, kdy se začalo rekonstruovat hřiště v Horoušanech. Rodiče z Horoušánek mohou mít pocit, že je to vůči jejich
dětem nespravedlivé. Realita je ale taková, že rekonstrukce v takovém rozsahu mohla začít jen díky grantu, který jsme jako
obec obdrželi. Tento grant byl ale podmíněn tím, že se musí do rekonstrukce zapojit i občané.
Dětské hřiště v Horoušánkách na první pohled vypadá hezky. Prostorné a mimo hlavní ulici. Při vstupu na něj je ale patrné, že
jeho stav není ideální. Uvědomujeme si, že prolézačky se od vybudování neudržují a někomu se může zdát, že herní plocha je
málokdy posekaná. Je ale sekání jednou za 14 dní málo? Hřiště tím pádem nenaplňuje účel, pro který bylo zřízeno. Zachraňují
to zimní měsíce, kdy napadne sníh, hřiště ožije, a to díky kopečku na sáňkování či bobování.
Zastupitelstvo obce se však snaží pro děti z Horoušan – Horoušánek dělat maximum. Za minulého zastupitelstva se
zrekonstruovala a otevřela nová mateřská škola, za nynějšího se díky stavebním úpravám rozšířila o dalších šest míst. V plánu
je i cyklostezka mezi obcí Horoušany a Horoušánky a již zmiňovaná rekonstrukce hřiště v Horoušanech. Na dalším
zastupitelstvu, které se bude konat 10. 10. 2011, se bude projednávat jako jeden bod vyčlenění částky na opravu hřiště
v Horoušánkách. Doufáme, že se nám podaří i na toto hřiště získat sponzorský dar a bude možné kromě opravy přidat i nějaké
další herní prvky.
Petra Zinglová
zastupitelka
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Co nového v naší mateřské škole...
Po stavebních úpravách, které začaly začátkem června a částečně omezily provoz školky, je naše mateřinka větší a s pomocí
šikovných tatínků také hezčí a útulnější. V současné době ji navštěvuje 40 dětí starších tří let. Díky pochopení a dobré
spolupráci s obcí jsme školku dovybavily nábytkem, hračkami a dalšími nezbytnostmi.
Jsme na svoji školku pyšné, i když je samozřejmě stále co vylepšovat. Chceme, aby byla maximálně využitá a proto jsme v
rámci doplňkové činnosti školy připravily pro Vás i pro Vaše děti několik novinek:
1.

umožnění všem dětem navštěvovat zájmové kroužky – zápis je možný každý den do 27. září 2011 od 16:00 do 17:00
hod. Nabízíme: angličtinu, keramiku, dětský aerobik, Zpěváčka, Školáčka, taneční hry a logopedii.

2.

nepravidelné „hlídání“ Vašich dětí narozených do 31. 12. 2008 za „naše“ krátkodobě omluvené – alespoň den předem
si zavolat do 13:00 hod. a informovat se, zda máme druhý den místo volné (do počtu plné kapacity)

3.

noční hlídání aneb „Noční školička“ – zájem o noční hlídání je třeba nahlásit 3 dny předem

4.

možnost „dohlídání“ dítěte po skončení provozu MŠ, tj. od 17:00 do 20:00 hod. – nahlásit nejpozději ten den do 8:00
hod.

Stále platí možnost navštěvovat divadelní představení, kdy vstupné pro dítě je 60,- Kč a doprovod má vstup zdarma, opět Vám
umožníme společné fotografování.
Všechny bližší informace najdete na našich webových stránkách www.mshorousany.wz.cz nebo je získáte na tel. číslech
326 538 369 a 736 476 510.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Za všechny své kolegyně
Jana Štěpánková
ředitelka MŠ Horoušany

Ohlédnutí za školním rokem
Chtěla jsem se ohlédnout za školním rokem ve školce. Myslím, že tento rok nebyl lehký ani pro učitele ani pro děti ani pro nás
rodiče. Mnohdy jsme museli čelit našim dětem, když pláčou a nechtějí do školky, ale také, když nechtěly jít ze školky. Myslím,
že pro někoho byl tento rok něčím novým a pro někoho jen další rok za námi. Některým se tento rok nelíbil, někdo jen tak
proplouval a někdo se snažil něco udělat a pomáhat tam, kde to bylo potřeba. Se školkou jsem byla spokojená já i moje dcera.
Doma vyprávěla o školce, dětech, tetách a učitelkách, které s nimi dělaly spoustu obrázků a výtvorů nebo s nimi byly na
výletech či si hrály na zahradě. Učitelky naslouchaly každé dětské dušičce a snažily se pomáhat a najít řešení na jejich starosti
či radosti. Tímto chci poděkovat Všem, kteří takové prostředí vytvářeli a dětem tak dopřávali ten nejlepší start do života v lidské
společnosti. A přeji plno nových a spokojených dětí.
Petra Foučková
Horoušánky

Ještě k obecnímu znaku
Ve „Zpravodaji obcí Horoušany a Horoušánky“ z června 2011 jsem se dozvěděl výsledek ankety na výběr obecního znaku.
Anketa dala možnost výběru ze tří předložených návrhů vycházejících z historických držav šlechtických rodů nebo klášterů
zveřejněné v únoru 2011.
I když jsme se nemohli účastnit ankety, provedli jsme si soukromě výběr a volbu varianty odpovídající pravidlům heraldiky, které
zřejmě navrhovatelé znaku ctili (viz. PhDr. M. Buben-Encyklopedie heraldiky). Proto mi dovolte sdělit výsledek naší rodinné
ankety. Jsem nesmírně rád i šťasten, že mohu sdělit stejný výsledek jako většina obyvatel Horoušan a Horoušánek a
ztotožňujeme se s variantou "C".
Na závěr dovolte poděkovat vedení obcí za snahu vyrovnat se i s tímto reprezentativním dokladem o minulosti a tím pozvednutí
naší hrdosti na to, že jsme rodáci pocházející z těchto dvou středočeských obcí.
Za rodinu
Stanislav Černý
Horoušany
Dne 19. 9. 2011 se našel drsnosrstý jezevčík. Je očipován. Majitel ať se ozve na tel. 736 409 295.
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Horoušany Cup 2011
V sobotu 20. srpna 2011 se na nově zprovozněném a pro
veřejnost opět volně přístupném antukovém hřišti vedle
OÚ v Horoušanech uskutečnil 1. ročník nohejbalového
turnaje „O Horoušanský pohár“. Z původních osmi
přihlášených družstev se turnaje zúčastnilo nakonec jen
sedm, což se ale vzhledem k velkému vedru nakonec
ukázalo jako výhoda, jelikož se díky tomu zkrátila doba hry
přibližně o hodinu. I tak se všichni zúčastnění od půl
deváté do půl třetí řádně unavili, na některé hráče mělo
horko vpravdě devastující účinky. Naštěstí místní hostinec
z části zajistil kvalitní pitný režim pro hráče i jejich četné
fanoušky, což mělo pro průběh turnaje zásadní význam.
Týmy byly vesměs z Horoušan a blízkého okolí, zejména
takřka profesionální tým z Květnice byl ozdobou turnaje.
Věkové rozmezí hráčů bylo mezi dvaceti a šedesáti lety,
což přispělo k zajímavému porovnávání herních stylů a zejména forem přípravy mezi zápasy. Organizátoři, tak jak avizovali v
letáku zvoucím k účasti na turnaji, nachystali zajímavé ceny vzpomínkového rázu - diplomy, medaile a poháry. Kromě toho bylo
každé místo oceněno i nějakou tou tekutou lehce alkoholickou medailí, kromě místa čtvrtého, kde si tým odnesl piva
nealkoholická, to aby byla bramborová pozice a "zklamání" úplné. Pro hráče bylo připraveno u hřiště i občerstvení, včetně lehké
svačiny, takže soudě podle ohlasu všech hráčů bylo postaráno o vše - jen to vedro bylo ten den skutečně nesnesitelné. Zápal
pro hru porazil na těch pár hodin pálící slunce, a tak se nakonec turnaj dobral svého závěru a tudíž poznal i své vítěze. Stali se
jimi nohejbalisté z řad těch mladších účastníků, zřejmě díky větší snášenlivosti sluníčka, na kterém se navíc mezi zápasy stihli i
opalovat. Tým se pro turnaj pojmenoval velmi příznačně - Bor cinoha. Takže sláva vítězům, čest poraženým a těšíme se na
další pokračování turnaje.
Za samozvaný výbor pro zvelebení antukového hřiště a organizaci sportovních radovánek v obci Horoušany
Petr Procházka
Horoušany

Placená inzerce

TJ Sokol Jirny nabízí sportovní vyžití. Nabídka veškerých aktivit na www.sokoljirny.cz
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Placená inzerce

Placená inzerce
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Placená inzerce
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