Zpravodaj obcí
Horoušany a Horoušánky
Březen 2014 (č. 1/2014)
Cyklostezka mezi obcemi Horoušany a Horoušánky
Výstavba „Cyklostezky mezi obcemi Horoušany a Horoušánky“ je jedním ze stěžejních projektů, které hodlá obec
Horoušany v nejbližší době realizovat, proto nás velmi potěšila zpráva, že nám byla schválena dotace na výstavbu
ve výši 80% tzn. ve výši maximálně 4 348 239,86 z ROP Střední Čechy, prioritní osa – doprava, oblast podpory
– Udržitelné formy veřejné dopravy.
Všichni dobře víme, že chodit po silnici, či jezdit na kole mezi našimi obcemi je v současné době díky šíři a stavu
hlavní komunikace velmi nebezpečné. Rádi bychom tedy propojili obě obce chodníkem a cyklostezkou. Hlavním
cílem projektu je zlepšit podmínky pro pravidelné využití cyklodopravy v obci Horoušany a posílit ekologické formy
dopravy. Specifický cíl předkládaného projektu je propojení stávajících sídel obce Horoušany, a to Horoušany a
Horoušánky, a tím zvýšit bezpečnost a podmínky pro pravidelné využití cyklodopravy v obci. Realizací projektu
dojde ke vzniku cyklostezky, která bude využívána místními obyvateli ke každodenní dopravě za občanskou
vybaveností obce a dostupnosti autobusového spojení. Výstupem předkládaného projektu je vybudování
cyklostezky, která bude procházet katastrálními územími obcí Horoušany.
Cyklostezka bude umístěna na straně Horoušanského potoka, kde je kontakt s přírodou podstatně lepší než na
druhé straně komunikace. Počítáme také s nočním osvětlením celé cyklostezky, odvodněním přilehlých pozemků
a výsadbou zeleně. V projektu předpokládáme šíři cyklostezky a chodníku 2,10 metru a finální vrstva by měla být
zhotovena z litého asfaltu. Celková délka projektované cyklostezky je 903 metrů. Projekt současně počítá
s výstavbou klidové zóny (altán, lavičky, stojan na kola atd.) v lesíku před Horoušany a s umístěním několika
laviček na této cyklostezce. Od okolního terénu bude cyklostezka oddělena obrubníky na obou stranách. Také se
předpokládá umístění svislého a vodorovného dopravního značení a součástí je také výstavba několika přechodů
pro chodce.
Vyřízení takového projektu je v dnešní době během na dlouhou trať. Výstavbu je ideální nejdříve zakotvit již
v územním plánu obce. Dále je nezbytné zpracovat projektovou dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení.
K těmto řízením je nutné doložit vyjádření všech dotčených orgánů a vypořádat se s jejich připomínkami.
Následně přijde projednávání s dotčenými orgány a příslušné územní řízení se stavebním úřadem. Stavební
povolení se následně projednává s Krajským odborem dopravy. Nejvíce problematické a časově náročné bývá
vyřešení vlastnických vztahů. Cyklostezka samozřejmě vedla přes několik soukromých pozemků. Tyto pozemky
bylo nutné získat darováním od vlastníků, výkupem, směnou, či podchytit budoucí vedení cyklostezky a chodníku
věcným břemenem. Se všemi vlastníky bohužel není vždy jednoduché uzavřít rychlou dohodu, i když se jedná
o veřejně prospěšnou stavbu. Mnohdy požadují nesmyslné náhrady, i když se jedná o pozemky s velmi nízkou
tržní hodnotou. Často také řešíte nedořešené vlastnické vztahy typu duplicitní vlastnictví pozemku, není řádně
vypořádáno dědictví – takže pozemek vlastní zemřelí občané, exekuce na pozemcích – tudíž nemožný prodej
apod., musíte tak řešit za pochodu i tyto problémy, či modifikovat plánovanou trasu apod.
Proto jsme velmi rádi, že se nám i přes všechny výše uvedené komplikace podařilo tuto dlouhou papírovou cestu
úspěšně absolvovat a budeme tak moci v letošním roce projekt cyklostezky začít realizovat.
Situační nákres trasy cyklostezky je uveden na následující straně.
Jan Bohuněk
starosta obce Horoušany
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Informace obecního úřadu
1.

Upozorňuji na povinnost uhradit místní poplatky za odvoz TKO (popelnice) a za psy (povinnost stanovena do
konce února 2014) ve dnech, kdy je otevřena pokladna: PO a ST od 13:00 hod. do 18:45 a ÚT od 8:00 hod.
do 12:00 hod.
POPLATKY ZA POPELNICE V ROCE 2014
Četnost svozu
1 x týdně
1 x 14 dní
sezonní

70, 80 litrů

110, 120 litrů

240 litrů

2 334,- Kč

4 447,- Kč

956,- Kč

1 570,- Kč

2 140,- Kč

1 313,- Kč

2 099,- Kč

3 113,- Kč

----

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
POPLATKY ZA PSY V ROCE 2014
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.
2.

Dále chci znovu připomenout možnost informování obyvatel obce Horoušany – Horoušánky formou SMS
rozhlasu, je třeba vyplnit žádost, která je k dispozici v budově úřadu. Jedná se o informace typu (uzávěra
dodávky vody, vypnutí elektrické energie apod.)
Jiří Dvořák
tajemník

Vítání občánků
V únoru 2014 se opět konalo vítání občánků Horoušan a Horoušánek. Nové občánky Jaroslava Škvora, Jakuba
Machoviče, Johanu Moravcovou, Barboru Beranovou, Vanesu Vodičkovou, Kristýnu Veselou a Matyáše Spoustu
přivítaly děti z Mateřské školy Horoušany pod vedením paní učitelky Olgy Hertlové, které si připravily pásmo
básniček. Rodiče dětí obdrželi kromě pamětního listu a květiny rovněž finanční dar ve výši 1 000 Kč a
v elektronické podobě fotografie z vítání.
Mgr. Eva Petrová
místostarostka
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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
Zápis do Mateřské školy Horoušany
Tak jako každý rok se rodiče potýkají s problémem, zda pro jejich zlatíčko bude místo ve školce.
V letošním roce je v MŠ Horoušany k dispozici 15 volných míst. Abychom uspokojili co nejvíce rodičů, nabízíme
jim tzv. docházku na sdílené místo. Tento způsob docházky je vhodný zejména pro maminky na MD s dalším
dítětem. Podstata spočívá v tom, že o jedno místo ve školce se dělí dvě děti; střídají se podle toho, jak se rodiče
mezi sebou domluví. Je však třeba zdůraznit, že v tomto případě je naše školka zcela ojedinělá; není možné se
této docházky domáhat odvoláním proti rozhodnutí ředitelky o nepřijetí dítěte.
Zápis do naší mateřské školy se bude konat ve čtvrtek 27. března 2014 od 14:00 do 18:00 hod. Doporučuji
zúčastnit se i zápisů do MŠ Chodovická v Horních Počernicích, kde probíhá zápis 1. a 2. dubna 2014, a do MŠ
Nehvizdy, kde se zápis koná 9. a 10. dubna 2014. Rodičům se tím zvyšují šance na přijetí jejich dítěte do
mateřské školy.

Zápis pro školní rok 2014/15
Kdy: 27. března 2014
V čase 14:00 - 18:00 hodin
Kde: hlavní vchod do budovy (vedle vchodu OÚ Horoušany)
K zápisu přineste:
 rodný list dítěte
 občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (případně jiný doklad o trvalém bydlišti)
Přihlášku si můžete vyzvednout v mateřské škole během její provozní doby od 3. března 2014 nebo stáhnout z
webových stránek mateřské školy.
Kritéria pro zařazení do Mateřské školy Horoušany pro školní rok 2014/2015
dítě má trvalý pobyt v obci a je poslední rok před nástupem do ZŠ nebo s odloženou docházkou do ZŠ ..... 5 bodů
dítě a jeho oba zákonní zástupci mají trvalý pobyt v obci ............................................................................... 2 body
dítě a jeden jeho zákonný zástupce mají trvalý pobyt v obci ............................................................................ 1 bod
dítě, které ve školním roce 2013/2014 navštěvuje MŠ Horoušany na tzv. sdílené místo ................................. 1 bod
dítě, jehož starší sourozenec bude navštěvovat MŠ Horoušany i nadále od 1. září 2014 ............................... 1 bod
dítě narozené do 31. prosince 2010, které se opakovaně hlásí k docházce do MŠ Horoušany ...................... 1 bod
Při shodném součtu bodového ohodnocení rozhoduje věk dítěte (starší má přednost).
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.
Jana Štěpánková
ředitelka mateřské školy
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Zápis do prvních tříd pro školní rok 2014/2015
Letošní zápisy prvňáčků pro školní rok 2014/2015 ukázaly velký problém našeho regionu, a to nedostatečnou
kapacitu základních škol. Děti z Horoušan a Horoušánek se zúčastnily zápisů do prvních tříd především na
Základní škole v Úvalech, Základní škole v Nehvizdech a Základní škole Chodovická v Horních Počernicích.
Základní škola v Úvalech, kterou tradičně děti z Horoušan a Horoušánek navštěvují, však pro následující školní
rok nepřijala z kapacitních důvodů žádné dítě s trvalým pobytem v okolních obcích, tedy ani žádné z dětí s trvalým
pobytem v Horoušanech a Horoušánkách, přičemž u zápisu bylo celkem 16 dětí s trvalým pobytem
v Horoušanech a Horoušánkách (z toho rodiče 4 dětí požádali o odklad povinné školní docházky). Dle informací,
které máme k dispozici od vedení základní školy, není šance přijmout děti na odvolání příliš vysoká. Ještě
dodávám, že zápisu do Základní školy v Úvalech se zúčastnilo celkem 185 dětí, z toho 117 dětí z Úval a 68 dětí
z okolních obcí.
Pokud jde o Základní školu v Nehvizdech, dle domluvy obce Horoušany s panem starostou Nekolným, tato
základní škola přijala k docházce všechny děti s trvalým pobytem v Horoušanech a Horoušánkách, které projevily
zájem o studium na Základní škole v Nehvizdech. Jedná se o 10 dětí. Vzhledem k této skutečnosti bude od září
2014 jezdit školní autobusová linka z Horoušánek a Horoušan do Nehvizd a zpět. Bude se pravděpodobně jednat
o tři autobusové spoje denně.
Základní škola Chodovická přijala pro následující školní rok rovněž všechny děti z Horoušan a Horoušánek, které
přišly k zápisu.
S městysem Nehvizdy se aktuálně řeší budoucí spolupráce při umísťování dětí z Horoušan a Horoušánek do
Základní školy Nehvizdy, jelikož je vzhledem k populačně silným ročníkům nasnadě, že situace v příštích několika
letech bude dokonce ještě obtížněji řešitelná než v letošním roce. Spolu se zástupci několika dalších okolních obcí
jsem se dne 26. února 2014 zúčastnila jednání se starostou města Úvaly ohledně nedostatečné kapacity Základní
školy v Úvalech. Na jednání jsem za obec Horoušany vyjádřila zájem o umístění dětí z Horoušan a Horoušánek do
Základní školy v Úvalech, nicméně pro město Úvaly bude v následujícím školním roce s výhradou změny poměrů
obtížné umístit děti s trvalým pobytem v Úvalech do základní školy, natož děti z okolních obcí.
Dodávám, že situace je v současné době velmi nepřehledná. Rodiče chodí s dětmi k zápisu často do několika
základních škol a situace se do začátku nového školního roku může změnit. Je nicméně zcela zřejmé, že zápisů
do prvních tříd se v příštím roce zúčastní více dětí než v letošním roce. Obec Horoušany situaci řeší. O dalším
dění Vás budeme informovat.
Mgr. Eva Petrová
místostarostka

Zápis do první třídy
Zápis do první třídy je pro každého předškoláka jistě významná událost. Letos se zápisu zúčastnil i náš syn.
Vzhledem k tomu, že jsou letošní předškoláci velmi silný ročník, a škola v Úvalech praská ve švech, neponechali
jsme nic náhodě a zvolili raději hned tři školy, ve kterých jsme absolvovali zápis. Ve všech třech školách zápisy
probíhaly v přátelském duchu a paní učitelky si pochvalovaly, dobrou připravenost Horouš(a)ánských dětí pro
školní docházku. Tímto bych chtěla poděkovat paní ředitelce i všem paním učitelkám z MŠ Horoušany, které se o
naše předškoláky dobře staraly a nachystaly je pro vstup do školy. Všem rodičům předškoláků přeji hodně štěstí
v umisťování dětí do škol a mnoho trpělivosti, kterou jistě s našimi budoucími školáčky budeme potřebovat.
Hana Podstatová
Horoušánky

Cvičení v sále Hostince A. Basaře
Úterý:

18:30 - 19:30 hod.

Dospělí od 15 let

Vstupné: 50,- Kč

Čtvrtek: 17:00 – 18:00 hod.

Děti od 3 do 7 let

Vstupné: 20,- Kč

Hodiny tancování pro děti a cvičení pro dospělé v sále Hostince A. Basaře
Informace, případné dotazy a přihlášení na telefonním čísle 702 547 442
Těším se na Vás
Míša Bártová
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AFK Nehvizdy pořádá nábor žáčků, kontakt Jan Jenčík tel. 606 758 943
Sokol Nehvizdy - volná místa pro děti v oddílu atletiky, kontakt Eva Luňáková, tel. 606 472 980

Divadlo Horní Počernice
Duben 2014
Pokladna v divadle je otevřena pondělí až čtvrtek od 16:00 do 18:00 hodin a hodinu před začátkem všech
představení pro veřejnost.
Pokladna ve Chvalském zámku je otevřena denně od 10:00 do 16:00 hodin.
V pokladně divadla můžete platit bezhotovostně kartou.
REZERVACE
Internetové rezervace vstupenek jsou možné první den předprodeje od 18:00 hodin na www.divadlopocernice.cz a
na e-mailové adrese: divadlo@divadlopocernice.cz.
Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace. Toto omezení se týká i
vstupenek na dětská představení.
E – VSTUPENKA
Vstupenky do Divadla Horní Počernice si můžete koupit a vytisknout v pohodlí domova. Internetový prodej
spouštíme první den předprodeje v 18:00 hodin.

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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