Zpravodaj obcí
Horoušany a
Horoušánky
Říjen 2013 (č. 3/2013)

Vážení spoluobčané,
s odstupem času bych Vás rád informoval o vývoji dotačních projektů, kterými se zabýváme. Hlavní dva projekty pro toto
volební období „Cyklostezka mezi obcí Horoušany a Horoušánky“ a „Výstavba kanalizace v lokalitě U Tří Svatých“ jsou neustále
posunovány dál směrem k realizaci.
Cyklostezka mezi obcí Horoušany a Horoušánky:
Projektově je plně připravena, na projekt je vydáno územní i stavební povolení. Vlastnicky taktéž, pozemky jsou vykoupeny,
případně uzavřeny budoucí kupní smlouvy. Byla zpracována žádost o dotaci z programu ROP Střední Čechy; žádost o dotaci
byla podána v září 2013.
Výstavba kanalizace U Tří Svatých:
Projektově taktéž plně připraveno, na projekt je vydáno územní i vodoprávní povolení. Vlastnicky je vše v pořádku. Byla
zpracována žádost o dotaci z Ministerstva zemědělství – vodovody a kanalizace. Žádost o dotaci byla taktéž podána v září
2013.
Následně vyčkáme, zda bude některá z dotací poskytnuta. Žádosti by měly být vyhodnoceny maximálně do prosince tohoto
roku. Obec Horoušany díky vyrovnanému hospodaření stále disponuje finančními prostředky z předchozích období a není
zatížena žádnými úvěry. Bez ohledu na výsledek žádostí bychom tedy rádi realizovali obě akce v příštím roce 2014.
Samozřejmě je v běhu i mnoho dalších drobnějších projektů, které jsou realizovány průběžně. Doufejme tedy, že budeme
s žádostmi o dotace co nejvíce úspěšní.
Přeji Vám příjemné babí léto.
Jan Bohuněk
starosta obce Horoušany

Informace obecního úřadu


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ve dnech 25. a 26. října 2013 zamíříme opět k volebním urnám.
Volební místnost pro občany s trvalým pobytem v Horoušánkách je v Horoušánkách, Zahradní 161 (vedle bývalé mateřské
školy) a pro občany s trvalým pobytem v Horoušanech je v Horoušanech, Baumanova 12 (budova obecního úřadu).
Je možné volit na voličský průkaz. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb dvěma způsoby:
1) osobně
V tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče
po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede. Nejzazší lhůta pro osobní
požádání o vydání voličského průkazu je 2 dny přede dnem voleb, tj. ve středu 23. října 2013 do 16.00 hodin, tedy do okamžiku
uzavření stálého seznamu.
2) písemným podáním
V tomto případě musí být písemné podání doručeno příslušnému obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do
pátku 18. října 2013 do 16,00 hodin. Pro písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. Podání
může být učiněno ve třech formách:
A. v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
B. v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
C. v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče
Žádost musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu;
požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.

Obecní úřad NEJDŘÍVE 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve dne 10. října 2013, voličský průkaz předá osobně voliči
nebo předá osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo
zašle voliči.


Poslední upozornění neplatičům za odvoz TKO a poplatek za psa

Deset našich spoluobčanů ještě nezaplatilo výše uvedené poplatky stanovené obecně závaznými vyhláškami. Upozorňuji na
možnost vydání platového výměru a případné zahájení exekučního řízení.


Upozornění pro majitele psů

Stále jsou mezi námi majitelé psů, kteří na veřejných prostranstvích po svých mazlíčcích neuklízí. Je třeba si uvědomit, že sekat
trávu prosycenou psími exkrementy není nic příjemného a to nemluvím o dětech, které po trávnících pobíhají a psím
exkrementům se nevyhnou.
Žádáme majitele psů, aby při placení poplatků na rok 2014 předkládali ke kontrole psí známku.
Jiří Dvořák
tajemník

Vítání občánků – výzva
Zákonní zástupci dětí s trvalým pobytem v obci Horoušany nebo Horoušánky, kteří mají zájem, aby jejich děti byly uvítány na
obecním úřadě v Horoušanech, žádáme, aby vyplnili přihlášku na vítání občánků, která je ke stažení na internetových stránkách
obce www.horousany.cz. Přihlášku si můžete vyzvednout i na obecním úřadě v Horoušanech.
Podmínky, za kterých je možné dítě k vítání přihlásit, jsou rovněž publikovány na internetových stránkách obce.

Mateřská škola informuje
Hola, hola, školka volá!
Prázdniny utekly jako voda a my máme první dny nového školního roku za sebou. Z nových dětiček máme opravdovou radost,
protože těch slziček po ránu bylo skutečně málo. A to je co říci! Vždyť odpoutat se od „své“ maminky a jít mezi „cizí“ je pro ty
malé hrdinský výkon. Však jsme měli snahu udělat maximum pro to, aby se dětem u nás ve školce líbilo! A tak tu na děti čekaly
usměvavé paní učitelky, barevně vymalované prostory vyzdobené novými dekoracemi a spousta hraček. A mnoho nového, pro
ně zatím neznámého, je ještě čeká. Mimo jiné je to v říjnu výlet do ZOO Chleby.
Od října mohou děti navštěvovat zájmové kroužky. Vybírat si mohou z keramiky, tanečních nebo pohybových her, angličtiny,
Neposedy nebo Školáčka, určeného „předškoláčkům“, kterých máme v letošním roce 18. I nadále bude dětem poskytována
péče logopedické asistentky. Přihlásit se do kroužků mohou i děti, které naší školku nenavštěvují. Všechny potřebné informace
naleznete na našich webových stránkách.
Přeji dětem, jejich rodičům, ale i nám, aby se nám letošní školní rok povedl, a aby veselých dnů ve školce bylo co nejvíce.
Za všechny své kolegyně

Jana Štěpánková
ředitelka mateřské školy

Ohlédnutí za Rozloučením s prázdninami
V sobotu 31. srpna 2013 se na
dětském hřišti v Horoušánkách
konal
již
druhý
ročník
Rozloučení s prázdninami,
registrováno
bylo
přes
osmdesát soutěžících dětí,
které
měly
občerstvení
zadarmo. Dobrovolné vstupné
bylo
předáno
našemu
spoluobčanovi jako příspěvek
na nákup invalidního vozíku.
Děkujeme
sponzorům:
Dřevostavby Bidlo, Obecní
úřad
Horoušany,
Uzeniny
Zděnek Novák, Lešení CJM.
Vladislav Brožek
místostarosta
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Děkujeme MVDr. Koudelkové za sponzorování fotoknih pro předškoláky Mateřské školy
v Horoušanech.
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PROGRAM říjen 2013
Výstava měsíce
OLDŘICH M. a PAVEL DUFEK - „ DUFCI 2013“
Oldřich M. Dufek svoji výstavu zaměřuje převážně na motivy z Klánovic. Společně s ním vystavuje i jeho syn Pavel.
Vernisáž, která se koná v úterý 1. 10. v 19:00, doprovodí hrou na sitár přední český sitárista Ladislav Brom.
Kino 2. 10. středa, 20:00
MILLEROVI NA TRIPU Vtipný
příběh malého drogového dealera. USA/2013/komedie, krimi/111 min/přístupný od 15 let/české titulky
Akce měsíce 6. 10. neděle, 15:00
AVON POCHOD PROTI RAKOVINĚ PRSU
Startujeme z parčíku KC Nová Beseda. Společně projdeme trasu dlouhou více než 2 km. Po návratu se můžete těšit na
Avon beauty stany s líčením, tombolu a další program pro celou rodinu.
Koncert 7. 10. pondělí, 19:30 KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ v měsíci
BLUES JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.
Kurz 8. 10. úterý, 19:30
ŠÁTKOMÁNIE aneb 12 uzlů ke kráse
Nevíte, co se šátkem ve svém šuplíku? 12 originálních uzlů osvěží Váš šatník! Lektorka: Iva Fukalová
Kino 9. 10. středa, 20:00
DONŠAJNI Komedie o
vášni k životu, hudbě a k ženám. ČR/2013/komedie/102 min/přístupný od 12 let Režie: J. Menzel
Divadlo pro děti 13. 10. neděle, 16:00 a 14. 10. pondělí, 10:00

RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA

Dramatizace známé pohádky Astrid Lindgrenové vypráví příběh o velikém přátelství Ronji a Birka.
Kino 14. 10. pondělí, 20:00
DIANA
Jen málokdo zná skutečnou Dianu. UK, USA, SE/2013/životopisný, drama/108 min/mládeži přístupný/české titulky
Cestopisná přednáška 15. 10. úterý, 19:30
KANADSKÉ ROCKIES
Cestovatelé Karel a Zuzana Šteflovi se přijdou podělit o zážitky a zkušenosti ze svých cest po Kanadě.
Kino 16. 10. středa, 20:00
HRA NA HRANĚ Tento
thriller není jenom o kartách, hazardovat se bude spíš se životem. USA/2013/krimi, drama, thriller/91 min/přístupný od 15
let/české titulky
Kino pro děti 20. 10. neděle, 16:00
nabité dobrodružství. ES/2013/animovaný, rodinný/90 min/český dabing

JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM Vtipy

Koncert 23. 10. středa, 20:00
LENKA DUSILOVÁ SÓLO
Několikanásobná zpěvačka roku vás pomocí svého hlasu, kytary a hájemství krabiček provede svým současným
repertoárem.
Kino 24. 10. čtvrtek, 20:00
KAMEŇÁK 4
Po deseti letech se nám opět představují hrdinové městečka Kameňákov. ČR/2013/komedie/přístupný od 15 let
Kino 30. 10. středa, 20:00
RIVALOVÉ
Niki Lauda a James Hunt - dokonalý profesionál versus neodolatelný playboy. USA, UK, DE/2013/životopisný, akční/123
min/přístupný od 12 let/české titulky
Kurzy nejen pro kluky KAŽDÉ PONDĚLÍ do ledna 2014
MODERNÍ YOYOVÁNÍ
17:00-18:00 (začátečníci) a 18:00-19:00 (pokročilí)
Kurzy nejen pro kluky KAŽDÝ ČTVRTEK do ledna 2014
16:00-17:00

FOOTBAG (hakisak)

Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz
tel: 245 019 061 (každý všední den mezi 10. a 13. hodinou), e-mail: info@kcnovabeseda.cz
Změna programu je vyhrazena

KAVÁRNA Nová Beseda s dětským koutkem je otevřena Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00, So-Ne 14:00-22:00.

Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a finanční podporu
divadelních představení pro děti i dospělé a hudebních záznamů.
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Placená inzerce

JIŘÍ HOVORKA zemní a stavební práce, autodoprava
Držitel certifikátu ISO 9001 a 14001
Hradešín 145, Český Brod IČ:45113831 tel.: 602 326 785
NABÍZÍME ZHOTOVENÍ KANALIZAČNÍCH A VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK
v ceně za běžný metr je zahrnuto: materiál, práce, odvoz přebytečného materiálu, úprava pozemku.
Kanalizační přípojka - strojní práce
Kanalizační přípojka - ruční práce

za 1.300,-Kč / bm
za 2.300,-Kč / bm

Vodovodní přípojka - strojní práce
Vodovodní přípojka - ruční práce

za 1.000,-Kč / bm
za 2.000,-Kč / bm

DÁLE DODÁVKU KANALIZAČNÍCH A VODOMĚRNÝCH ŠACHET
v ceně je zahrnuto: usazení šachty, materiál, doprava, odvoz přebytečného materiálu.
Kanalizační šachta pr. 80 x hl. 180 cm za 11.800,-Kč
Vodoměrná šachta pr. 120 x hl. 150 cm za 12.000,-Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Objednávky na tel.: 602 326 785 p. Hovorka www.autodoprava-hovorka.cz
Email: autodoprava-hovorka@autodoprava-hovorka.cz
Placená inzerce
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JIŘÍ

HOVORKA

Držitel certifikátu ISO 9001, 14001

PNEUSERVIS
-

OSOBNÍCH, NÁKLADNÍCH, UŽITKOVÝCH VOZŮ, ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
prodej nových pneumatik na osobní, nákladní a užitkové vozy
prodej protektorů na nákladní vozy
prodej disků
sezónní uskladnění pneumatik

AUTOSERVIS
-

SERVIS OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ
výměna olejů, kapalin
výměna tlumičů
údržba a výměna brzdových systémů
výměna výfuků
diagnostika vozidel
laserová geometrie
seřizování světel
rozvody + opravy motorů
příprava vozidel na STK
autoelektrikářské práce
prodej akumulátorů, autodílů
klimatizace plnění, údržba pro všechny druhy vozů vč. nákladních a autobusů
prodej a montáž tažných zařízení
prodej a montáž zabezpečovacích zařízení

AUTODOPRAVA
-

KONTEJNERY, ZEMNÍ, STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE
zhotovení základových desek
realizace inženýrských sítí a komunikací
pokládka zámkové dlažby
prodej písků, štěrků, zeminy,
sutních a betonových recyklátů,
prodej betonových jímek vč. dopravy

provozovna HRADEŠÍN 145 (směr Doubek)
PROVOZNÍ DOBA:
PO – PÁ 8,00 – 18,00 hod., SO – 8,00 – 15,00 hod.,
Objednávky:
SERVIS: tel. 602 313 343, AUTODOPRAVA tel. 602 326 785
www.autodoprava-hovorka.cz
Placená inzerce
Zpravodaj obce Horoušany. Vychází pod ev. číslem MK ČR E 17323. Vydáván zdarma. Neprošlo jazykovou úpravou.
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