Listopad 2014 (č. 3/2014)
Vážení občané,
děkujeme vám za hlasy, které jste nám dali v letošních komunálních volbách. Vaší podpory si nesmírně
vážíme. Budeme se snažit, aby se vám v našich obcích i nadále dobře žilo.
Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2015 Vám přeje
starosta, zástupci starosty, tajemník a členové zastupitelstva obce Horoušany

Informace obecního úřadu
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se konaly volby do zastupitelstva obce Horoušany.
Na tomto místě patří poděkování všem členům volebních komisí, za odvedenou práci, nebyla podána žádná
stížnost na průběh voleb. Všem zvoleným členům zastupitelstva blahopřejeme a těm, kteří neuspěli, děkujeme za
účast.
Účast voličů v procentech: Horoušany - 53,01% a Horoušánky - 43,37%.
Zvolení členové zastupitelstva složili na ustavujícím zasedání, dne 4. 11. 2014, slib a zahájili tím svoji činnost.
Proběhla volba starosty, místostarostů a obsazení jednotlivých výborů zastupitelstva obce, funkce byly rozděleny
následovně:
Starosta - Jan Bohuněk, místostarosta – Vladislav Brožek, místostarostka – Mgr. Eva Petrová
Výbory zřízené dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:
Kontrolní výbor: Tomáš Machovič – předseda kontrolního výboru, Martin Pavlovič a Jan Gráf – členové
Finanční výbor: Ing. Karel Petr – předseda finančního výboru, Petra Zinglová a Robert Kocour – členové
Ostatní výbory zřízené zastupitelstvem obce Horoušany:
Stavební výbor: Jan Gráf – předseda stavebního výboru, Jan Bohuněk a Vladislav Brožek – členové
Pořádkový výbor: Petra Zinglová – předsedkyně pořádkového výboru, Tomáš Machovič a Ing. Karel Petr –
členové
Upozornění na uzavření OÚ Horoušany v době vánočních svátků od 22. 12. 2014 a v novém roce, kdy
prvním úředním dnem bude středa 7. 1. 2015.
Upozornění na nové jízdní řády autobusů platné od 14. prosince 2014.

POPLATKY ZA POPELNICE V ROCE 2015 se nemění
Podařilo se nám zachovat ceny platné v loňském roce.
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

POPLATKY ZA PSY V ROCE 2015 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
důchodu, který je jediným zdrojem příjmu

110,- Kč

160,- Kč

vdovského

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

Topíte snad také odpadky, nebo jste ohleduplní?
Tak nám pomalu začala topná sezona, a mnoho z nás je odkázáno na topení tuhými palivy. Někdo má již zásobu
dřeva, uhlí, peletek a nebo něčeho podobného čím si vytváří teplo domova. A někoho teprve nákup paliva čeká.
Pak jsou bohužel jedinci, kteří si s tím pořizováním zásob moc hlavu nelámou. Spoléhají na to, že nějaké ty
odpadky doma stejně přes zimu vyprodukují, a aniž aby se zabývali s tím, kam je vyhodit, tak šup s nimi do kotle!
Myslím, že tenhle zlozvyk z dřívějších dob by měl už vymizet.
Skoro každý večer po setmění je ve vzduchu v naší obci cítit nezapomenutelný zápach pálících se plastů, gumy,
hadrů a jiných věcí, které rozhodně do kamen nepatří. A to všechno dýcháme. Od toho jsou v obci rozmístěny
kontejnery na plasty a textil, a na objemnější a nebezpečný odpad byl za nemalé peníze vybudován Sběrný dvůr,
kam má každý z nás s trvalým bydlištěm v naší obci možnost tento odpad zcela ZDARMA vyvézt.
Ti, co to takto praktikují, by se měli nad tím zamyslet. Nejen že škodíte nám všem, ale i sobě. Závěrem bych chtěl
poděkovat všem, co si to vezmou k srdci. A těm ostatním připomenout, že za toto jednání hrozí nemalé pokuty.
A takhle ušetřit peníze za dřevo nebo uhlí by se Vám pak určitě nevyplatilo.
S přáním čistého vzduchu pro nás všechny
Martin Pavlovič
člen zastupitelstva
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Mateřská škola informuje
Podzim u nás ve školce
Nedávno začal školní rok a nyní se už pomalu chystáme na advent. Ačkoli v září nastoupilo do školky 15 nových
dětí, slziček byla pramálo, a to díky péči a citlivému přístupu paní učitelek. „Velké“ děti se o ty „nové malé“
příkladně staraly, vždyť ony už všechno znají a vědí, jak to u nás chodí. A tak jsme si mohli dovolit už koncem září
jet na náš pravidelný výlet do lesa. Máme tam svá oblíbená místa – krytou studánku, kde přebývají žáby, a
krmelec, kde máme možnost sledovat, jak je postaráno o zvěř. Taky jsme se museli přesvědčit, zda lesní skřítkové
nepotřebují opravit domečky.
Začátkem října jsme navštívili dendrologický park v Průhonicích, kde byl pro nás připraven zajímavý program
„Podzim v zahradě“. Konec října se nesl v duchu hudby, kdy nás již opakovaně navštívil muzikant se svojí
„toulavou kytarou“. Také zájmové kroužky jsou v plném proudu. Děti navštěvují keramiku, angličtinu, pohybové a
taneční hry, všestranného Neposedu, předškoláci Školáčka. Velký zájem je také o logopedii, ale časové možnosti
paní logopedky jsou bohužel omezené.
Listopad jsme začali oslavou Halloweenu po našem, tzn. rejem v maskách dýní, čarodějů, strašidel a duchů,
plněním úkolů a zdobením dýní vypěstovaných na našem školním záhonku.
Další naší akcí bude již tradiční lampionový průvod 28. listopadu 2014. Nejdříve si ve školce společně s rodiči
opečeme buřtíky, rozsvítíme stromeček na znamení počátku adventu a potom půjdeme uspat přírodu před
nadcházející zimou. Na závěr vypustíme lampiony štěstí a budeme si přát něco moc hezkého.
V prosinci se budeme těšit hlavně na Vánoce. I přes všechno těšení nás ale čeká také spousta práce – výroba
dárečků, přáníček, příprava vánoční besídky pro rodiče. My ale všechno společnými silami zvládneme a tou
správnou nohou vykročíme do nového roku 2015.
Aby se to podařilo i Vám, našim spoluobčanům, Vám přeje i za své kolegyně
Jana Štěpánková
ředitelka mateřské školy

Placená inzerce
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

Mikulášský jarMark
Ve spolupráci s obecním úřadem v Horoušanech si
Vás dovolujeme pozvat na
1. Mikulášský jarmark s adventním zbožím,
který se bude konat
v sobotu 6.12.2014 od 14:00 hodin
na břehu rybníka v Horoušanech.
Na co se můžete těšit:
Moravské uzeniny, jogurty, vážené máslo, domácí klobásy, špek, slaninu, holandské
sýry kozí, ovčí, kravské, vajíčka, mléko, zelenina, držkovský kvasový chléb, domácí
koláče a cukroví, moravská vína, med a medové výrobky, medovina, domácí džemy,
pečené čaje, sušené ovoce, ořechy, trdelník, frgále, vánoční adventní věnce, hračky,
ryby a rybí speciality, a mnoho dalšího zboží.
Těšíme se na Vaši návštěvu
V případě, že se věnujete výrobě zboží s vánoční tematikou a chtěli byste se
jarmarku účastnit jako prodejce, kontaktujte nás na tel. 728 286 768
Placená inzerce
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Honební společnost Horoušany Vás zve na
„Poslední leč“
dne 13. 12. 2014 v 19,00 hodin
do sálu restaurace A. Basaře
k poslechu hraje Duo Vanc, velmi bohatá tombola, vstupné
v rámci zakoupení lístku do tomboly
Betlémské světlo již počtvrté
dorazí do Klánovic.
V neděli 21. 12. 2014 od 15:00 se v KC Nová Beseda
uskuteční tradiční předvánoční akce, na které se spolupodílí
neziskové organizace NADOSAH, o.p.s. a Klánovice spolu
o.p.s. Můžete již počtvrté přijít s lucerničkami pro Betlémské
světlo, kterým si rozsvítíte své domovy. Těšit se můžete na
benefiční prodej domácího vánočního cukroví, svařené víno,
horkou medovinu, domácí vánoční čaj, vánoční dekorace a
drobné dárečky k zakoupení a také na setkání se
sousedy, kamarády a známými.
Od 15:30 divadelní představení „Vánoční příběh“ pro malé i velké, děti i dospělé. Užijte si
příběh plný recitací, zpěvu, živé hudby (housle, viola, flétna, akordeon klavír). Během celého
představení zažijete mnoho vánočních překvapení! Přijďte s námi přivítat vánoční svátky! Hrají:
pražský hudební soubor Karamelija Vstupné: dobrovolné, výtěžek ze vstupného poputuje na
KLÁNOVICKÉ HODINY.
Od 17:00 hudební vystoupení PRAŽŠTÍ KADETI - trubačské trio. Zaposlouchejte se do
loveckých skladeb na lesnice a společně si zazpívejte vánoční písně a koledy.

Přijďte s námi společně oslavit poslední adventní neděli.
Za NADOSAH, o.p.s.
Romana Voženílková

PROGRAM prosinec 2014
Výstava měsíce
Výstava Dany Gregorové.

MYSTICKÉ OBRAZY - KOLIK SCHODŮ, TOLIK HVĚZD

Filmový klub 1. 12. pondělí, 20:00
LEVIATAN
Leviatan je drsným zobrazením zkorumpovaného Ruska mezinárodně oceňovaným režisérem A.
Zvjagincevem.
Kino 3. 12. středa, 20:00
POHÁDKÁŘ
Milostný příběh o vášni, touze, podvodu a lži a věčném odpouštění vznikl podle knihy spisovatelky B.
Nesvadbové.
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Akce 5. 12. pátek, 17:00-19:00
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Mikuláš, čert a anděl se po roce opět těší na Vaše děti. Nezapomeňte balíček a povídání pro Mikuláše.
Divadlo pro děti 7. 12. neděle, 16:00
O ZAPOMNĚTLIVÉM PSANÍČKOVÉM ANDĚLÍČKOVI
Poetická pohádka o kouzelném vánočním čase. Divadlo Pro malý
Kino 8. 12. pondělí, 20:00
Válečný film z druhé světové války s Bradem Pittem.

ŽELEZNÁ SRDCE

Kurzy 9. 12. úterý, 19:00
ŠÁTKOMÁNIE 2
Dalších 12 neotřelých uzlů, které si vyzkoušíte uvázat v ničím nerušené předvánoční atmosféře kurzu.
Kino 10. 12. středa, 20:00
JAK JSME HRÁLI ČÁRU
Příběh desetiletého Petra, který je už sedm let "rukojmím" komunistického režimu.
Koncert 11. 12. čtvrtek, 19:30
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.

BLUES JAM SESSION

Kino pro děti 14. 12. neděle, 16:00
TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších supertajných agentů světa: Skippera, Kowalskiho, Rica a
Vojína.
SOCIAL CLUB - poklábosení v angličtině

Kurzy 16. 12. úterý, 19:30 a 20:30

Kino 17. 12. středa, 20:00
INTERSTELLAR
Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina výzkumníků pověřena nejdůležitějším.
Koncert 18. 12. čtvrtek, 19:30 JAROSLAV SVĚCENÝ a prof. LADISLAV HORÁK / VE ZNAMENÍ TANGA
Emotivní hudba argentinského hudebního mága ASTORA PIAZZOLLY se stala leitmotivem nového alba J.
Svěceného, který ke spolupráci oslovil jednoho z nejlepších českých akordeonistů a bandoneonistů L.
Horáka.
Kino 19. 12. pátek, 16:00 a 20:00
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
Hobit: Bitva pěti armád oscarového režiséra Petera Jacksona je závěrečnou částí filmové trilogie.
Akce 21. 12. neděle 15:00
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Tradiční vánoční akce. Přijďte si již počtvrté s lucerničkami pro Betlémské světlo, kterým si rozsvítíte své
domovy.
Divadelní představení 21. 12. neděle 15:30
Příběh plný recitací, zpěvu, živé hudby. Hrají: pražský hudební soubor Karamelija

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Trubačské trio 21. 12. neděle 17:00
Vystoupení PRAŽSKÝCH KADETŮ
Zaposlouchejte se do loveckých skladeb na lesnice a společně si zazpívejte vánoční písně a koledy.
KAŽDÁ STŘEDA do ledna 2015, 17:00-18:00

MODERNÍ YOYOVÁNÍ

KAŽDÝ ČTVRTEK do ledna 2015, 16:00-17:00

FOOTBAG (hakisak)

Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz
tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz
Změna programu je vyhrazena

Kavárna Beseda Café s dětským koutkem je otevřena Po-Pá 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
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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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