Zpravodaj obcí
Horoušany a
Horoušánky
Prosinec 2013 (č. 4/2013)
Vážení spoluobčané,
pod vánoční stromeček mám pro Vás letos několik dobrých zpráv. Pro příští rok jsme zachovali v obci
Horoušany a Horoušánky poplatek za svoz komunálního odpadu a místní poplatek ze psů ve stejné
výši jako v roce 2013. V době, kdy všude rapidně rostou ceny vody, se podařilo zachovat i ceny
vodného a stočného pro rok 2014. Také koeficient daně z nemovitosti zůstává nezměněn. V době,
kdy se všechno zdražuje, tedy nebudete muset sáhnout hlouběji do peněženky.
Žádost o dotaci na cyklostezku mezi obcí Horoušany a Horoušánky prošla úspěšně na ROP Střední
Čechy formální kontrolou. S napětím tedy čekáme na finální rozhodnutí, zda bude dotace poskytnuta.
Vážíme si občanů, kteří jsou v našich obcích Horoušany a Horoušánky hlášeni k trvalému pobytu.
Veškeré jejich podněty řešíme s přednostní prioritou a snažíme se je zvýhodnit oproti ostatním
občanům. Letos jsme pro Vás, co jste hlášeni k trvalému pobytu v obci Horoušany či Horoušánky,
připravili speciální vánoční dárek. Do každého rodinného domu, kde je hlášen k trvalému pobytu
alespoň jeden občan, jste obdrželi vánoční přání s fotkami a motivy obce Horoušany a Horoušánky, s
historií obce a s vánočními koledami.
Přeji Vám, abyste se v dnešní uspěchané době alespoň na chvíli zastavili a načerpali nové síly. Abyste se svými blízkými
příjemně prožili vánoční svátky a rok 2014 pro Vás byl šťastný a úspěšný.
Jan Bohuněk
starosta obce Horoušany

Informace obecního úřadu
1.

Z důvodu čerpání řádné dovolené bude v době od 23. prosince 2013 do 3. ledna 2014 uzavřen Obecní úřad Horoušany
(první úřední den bude 6. ledna 2014).

2.

Dále chci připomenout možnost informování obyvatel obce Horoušany – Horoušánky formou SMS rozhlasu, je třeba
vyplnit žádost, která je k dispozici v budově úřadu.

3.

Výzva občanům, kteří mají jako místo trvalého pobytu budovu úřadu – Baumanova 12, se týká vyzvedávání
osobní korespondence:
Je třeba si uvědomit, že veškeré výzvy o uložených zásilkách bankovních domů, finančních úřadů, soudů, exekutorů,
atd., končí na úřadě, který nemá za povinnost je dále předávat. Doporučuji tedy všem, koho se tato informace týká,
navštěvovat pravidelně v pracovní době podatelnu OÚ Horoušany, kde jim bude korespondence předána. Další
možností je zřízení placené služby u České pošty - p.o.box.

4.

Musím znovu požádat majitele domů o dodržování obecně závazné vyhlášky obce č. 6/2004, o způsobu použití a
umístění čísel k označení budov, o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k předělení čísel, je
v obci stále dost domů, které nejsou označené, nebo jsou označené v rozporu s vyhláškou (dostupná na úřadě, nebo
na www.horousany.cz).

5.

POPLATKY ZA POPELNICE V ROCE 2014 se nemění
Četnost svozu

70, 80 l

110, 120 l

240 l

--------

2 334,- Kč

4 447,- Kč

956,- Kč

1 570,- Kč

2 140,- Kč

1 313,- Kč

2 099,- Kč

3 113,- Kč

1 x týdně
1 x 14 dní
sezonní

Sezonní svoz je svoz v ZIMĚ 1 x týdně (listopad až duben) v LÉTĚ 1 x 14 dní (květen až říjen).
Sezonní svoz bez popelnic v období květen až říjen (určeno pro vlastníky rekreačních nemovitostí):
10 x pytel 110 litrů

702,- Kč

6.

POPLATKY ZA PSY V ROCE 2014 se nemění
Poplatek za psa činí ročně:
za prvního psa

za druhého psa

a)

rodinné domy

220,- Kč

320,- Kč

b)

pro zabezpečení podnikatelské činnosti a právnické osoby

690,- Kč

1.040,- Kč

c)

poživatel starobního, invalidního nebo vdovského důchodu, který
je jediným zdrojem příjmu

110,- Kč

160,- Kč

Žádáme majitele psů, aby při placení poplatku oznámili číslo psí známky.
Jiří Dvořák
tajemník

Kontejnery na sběr textilu
Nově budou v obci Horoušany a Horoušánky trvale umístěny kontejnery na textil. Jeden kontejner bude umístěn v obci
Horoušany, jeden v obci Horoušánky a jeden na Sběrném dvoře odpadů. Textil bude následně roztříděn, dále použitelný textil
bude využit pro charitativní účely v našem regionu a zbytek bude dále využit. Frekvence svozu bude stanovena svozovou
společností dle potřeby. Tato služba je pro obec Horoušany poskytována zdarma.

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.

Obec Horoušany, Baumanova 12, 250 82 p. Úvaly
1.

pronajme 4 kanceláře (nebytové prostory) nacházejících se v 2.NP budovy Baumanova 12, v obci Horoušany,
které jsou ve vlastnictví obce Horoušany, minimální nájemné je požadováno ve výši 120,- Kč za m2/měsíc

2.

prodá nemovitosti ve vlastnictví obce:





budova č. p. 5 v obci Horoušany (bývalá budova OÚ Horoušany v ulici Lipová č. p. 5)
pozemek parc. č. st. 104 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 173 m2,
část pozemku parc. č. 590/1 (ostatní plocha), která bude oddělena na základě geometrického plánu
pro rozdělení pozemku, vše v k. ú. Horoušany
(dále jen „nemovitosti“) za celkovou minimální prodejní cenu 1 200 000,- Kč.
bližší informace: tel. 725 048 804, www.horousany.cz

Mateřská škola informuje
Za dveřmi Vánoce jsou tu zas po roce.....
…..si určitě mnozí z nás říkají. U nás ve školce o to víc, že se nám kvapem blíží (už!) pololetí...
S podzimem jsme se rozloučili na lampionovém průvodu, kdy jsme spolu s dětmi uspali přírodu. Měli jsme radost z velké účasti,
rádi jsme se setkali s rodiči a dětmi, kteří už do školky nechodí. Potěšilo nás, že se k nám vracejí a máme si stále co říci.
Celý prosinec se ve školce nese v duchu adventu. Snažíme se přiblížit dětem staré zvyky a obyčeje, společně připravujeme
vystoupení na vánoční besídku. Užili jsme si rej andílků a čertíků v maskách, navštívil nás s Mikulášem a čertem Michal
(Nesvadba) z Kouzelné školky. Asi jsme byli hodní, protože toto je dárek od jedné moc milé maminky.
Vánoční nadílku si užijeme o pár dní dříve než doma. Díky vstřícnému přístupu zastupitelů obecnímu úřadu a rodičů budou mít
děti nadílku opět bohatou. Hračky pro ně vybíráme od specializovaných firem, protože ty musí ve školce něco vydržet! Také se
těšíme na divadelní představení „Putování za šťastnou hvězdou“ ve čtvrtek 19. prosince od 11 hod, na které jste s dětmi
srdečně zváni. V pátek 20. prosince se dveře školky uzavřou a děti opět přivítáme 2. ledna, už v roce 2014.
Přeji Vám všem příjemné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do Nového roku.
Za všechny své kolegyně

Jana Štěpánková
ředitelka mateřské školy
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Mateřská škola a obecní úřad Horoušany Vás srdečně zvou na ples, který se bude konat v sále
hostince A. Basaře v Horoušanech v sobotu 15. února 2014 od 20 hodin.

Ohlédnutí za Mikulášskou a Rozsvícením vánočního stromu

Znovu otevření hostince A. Basaře
Zveme Vás na příjemné posezení do znovu otevřeného hostince A. Basaře.
Máme pro Vás připravenou širokou nabídku piva, nealko nápojů a na své si přijdou i milovníci sudového vína přímo z Moravy
(Vinařství Krist – Milotice).
Dále pak nabízíme pochoutky nejen k pivu a vínu, ale i nápoje a dobroty pro nejmenší. Pro které je připravený dětský koutek na
sále hospody.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Rád bych touto cestou co nejsrdečněji poděkoval za pomoc svým přátelům z Horoušan, Horoušánek a Tuklat při rekonstrukci
hostince. Ještě jednou Všem obrovský dík.
Zvu Vás na Silvestrovskou zábavu.

Silvestrovská zábava v hostinci A. Basaře v Horoušanech
31. prosince 2013 od 20 hodin
Vstupné dobrovolné
K poslechu a tanci hraje skupina Norband
Rezervace na telefonu: 608 406 612
Robert Kocour

Nové informace o stavbě Modernizace trati Praha Běchovice – Úvaly, nazývané
jednoduše „železničního koridoru“ v Úvalech
Stavba byla zahájena dne 1. listopadu 2013. Stavba je rozčleněna do pěti částí, z nichž dvě se týkají tzv. „předsunutých spojek“
Úvaly a vlastní stanice Úvaly. Každá část v sobě začleňuje více objektů – nové nástupiště, dva nové podchody, oprava tří
mostů vč. památkově chráněného mostu Výmola, oprava přejezdu, výstavba protihlukových stěn, úprava chodníků a
komunikací, přeložky inženýrských sítí a v neposlední řadě hlavně výměna kolejového svršku včetně nového trakčního vedení a
nového zabezpečení vlakové cesty. Všechny tyto práce jsou náročné na organizaci výstavby a hlavně na bezpečnost všech
účastníků, ať již zhotovitele, cestující veřejnost či občanů města.
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Cílem této stavby je hlavně zajištění dostatečné kapacity dráhy, omezení hluku a vibrací spojených s provozem vlakových
souprav, nahrazení nevyhovujících konstrukcí a zařízení ve stanici a zajištění bezbariérového přístupu i pro handicapované
občany. Cíl je stanoven a zlepšení celkového prostředí po ukončení modernizace trati bude jistě přínosem pro Vás, kteří
v tomto městě o okolí žijete. Než se ovšem k vytčenému konci dostaneme, čeká vás i řada ne zrovna příjemných opatření a
omezení ze strany zhotovitele stavby.
Po dobu stavby bude omezen nebo úplně zastaven provoz po části pozemních komunikací, dle postupu stavebních prací a
harmonogramu, vždy v nezbytné míře tak, aby dopad na celkovou dopravu ve městě nebyl tak velký. Lokální zvýšení hluku a
prašnost ze stavební činnosti je další nedílnou součástí těchto rekonstrukcí. Zhotovitel si je vědom těchto negativních vlivů na
životní prostředí a obyvatelstvo, a proto přijal opatření vedoucí ke snížení této zátěže. Společně se zástupci Města budeme
občany informovat a koordinovat postup prací tak, aby dopad na Vás byl co nejmenší.
Vzhledem k tomu, že plánované zahájení prací v březnu letošního roku bylo odloženo a předání staveniště proběhlo až na
konci měsíce října, budou v letošním roce provedeny pouze některé přípravné práce a hlavní stavební činnost bude probíhat až
od března příštího roku. Asi nejdůležitější v této době je informace o plánovaných trasách přepravy materiálu a parkování
vozidel v oblasti stanice.
Zvýšený provoz vozidel se dotkne hlavně následujících komunikací Města: Ulice Pražská, Klánovická, Jiráskova, Smetanova,
Denisova, Foersterova, Na spojce (most), Husova, Žižkova, Nerudova, Komenského, Hálkova (most Výmola), Dobročovická,
Kladská, Arnošta z Pardubic, Riegrova, Dvořákova, 5.května, Škvorecká (most), U Přeložky. Vzhledem k tomu, že jednotlivé
komunikace budou stavbou využívány vždy v nezbytné míře po časově omezenou dobu, pokusíme se ve spolupráci s MÚ
informovat občany v předstihu o jednotlivých omezeních. Parkoviště SŽDC ve stanici, využívané občany, bude od března 2014
zcela uzavřeno pro potřeby zhotovitele stavby. Zde vznikne zařízení staveniště pro práce na jednotlivých objektech a vjezd pro
stavební mechanizaci. Následně (předpoklad na jaře 2016) bude plocha uvolněna k původnímu účelu.
Autor: Tomáš John, Viamont DSP a.s., ředitel stavby
Redakčně zkráceno.

Od 15. 12. 2013 jsou v platnosti nové jízdní řády Pražské integrované dopravy.
Platné jízdní řády je možné stáhnout na www.horousany.cz

Placená inzerce
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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.
Vydává obec Horoušany, Baumanova 12, 250 82 Úvaly, telefon: 281 981 792, www.horousany.cz, e-mail: horousany@seznam.cz
Redakční rada: Mgr. Eva Petrová, Lucie Hájková, Jana Štěpánková, Petr Procházka.
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