Duben 2017

Vážení spoluobčané,
rád bych zde zmínil několik věcí, které se v poslední době podařily a projekty, které jsou ve
stádiu realizace, přípravy a očekávání.
Nákup a prodej rodinného domu č. p. 75 (vedle hostince) a souvisejících pozemků v obci
Horoušany:
Obec na konci roku 2015 koupila tuto nemovitost za cenu 1.000.000 Kč. Za rok a pár měsíců se
nám podařilo tuto nemovitost prodat za částku 1.305.000,- Kč. Navíc jsme od této nemovitosti
geometrickým plánem oddělili pozemek o výměře cca 220 m2, tedy v tržní ceně dalších cca
500.000,- Kč. Tento pozemek byl oddělen jako zahrada k hostinci. Obec tedy díky této
transakci vydělala v krátké době přibližně 805.000,- Kč. Kromě toho byly touto transakcí
narovnány všechny nesrovnalosti v číslování pozemků na katastru, které vznikly v hluboké
minulosti. Nemovitost je momentálně rekonstruována, navíc tak bude v obci opět další dům,
který byl na spadnutí, vypadat výrazně lépe.
V letošním roce jsme zahájili několik projektů. Byla zpracována kompletní projektová
dokumentace na Odbahnění, stabilizaci břehů a sanaci propustku Horoušanského rybníka a
zároveň jsme i požádali o dotaci z Ministerstva zemědělství z programu 129290 „Podpora
opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích a z programu 129293 „Podpora
opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“. Momentálně čekáme na
vyhodnocení a informaci, zda nám bude dotace přidělena.
V loňském roce jsme obdrželi dotaci na Regeneraci zeleně v obci Horoušany a Horoušánky a
zpracování generelu zeleně v obci Horoušany a Horoušánky ze Státního fondu životního
prostředí. Na několika místech proběhla výsadba a pro obě obce byl zpracován „generel
zeleně“. Je k dispozici na stránkách obce www.horousany.cz. Proběhlo závěrečné vyhodnocení
akce a teď nás čeká již pouze závěrečná kontrola ze SFŽP. Generel je rozčleněn na zeleň
v intravilánu obce, extravilánu obce a lesní pozemky. Takto jsou totiž většinou vypisovány
jednotlivé dotační tituly. V budoucnu z něj budeme vybírat jednotlivé lokality a žádat postupně
o dotace.
V loňském roce jsme taktéž obdrželi dotaci od Středočeského kraje z programu FROM na
„Výstavbu víceúčelového hřiště s umělým povrchem v obci Horoušany“. Proběhla výstavba,
kolaudace a závěrečné vyhodnocení a teď nás již pouze čeká závěrečná kontrola ze
Středočeského kraje. Na novém hřišti bude velmi brzy zahájen provoz, věříme, že Vám
poskytne dostatečný komfort pro Vaše sportovní vyžití. Všechny Vás srdečně zveme na
slavnostní otevření – pozvánka je k dispozici níže.

Aktuálně projektově připravujeme „Výstavbu nového vodovodního řadu mezi obcí Horoušany a
Horoušánky“. Současné potrubí již dosluhuje a je nevyhovující. Taktéž začínáme řešit
plánovanou cyklostezku na Nehvizdy, jednáme s vlastníky pozemků. Jelikož je naplněna
kapacita stávající čistírny odpadních vod, začali jsme připravovat rozšíření kapacity čistírny
odpadních vod Horoušany z 1000 na 2000 E. O. Momentálně se již zpracovává projektová
dokumentace, vykupují pozemky nutné k rozšíření ČOV a vyřizují se patřičná povolení.
Plánovaná investice bude 20-25 mil. Kč.
Stále se tedy něco děje a dovolím si říci, že naše obec je celkově ve velmi dobré kondici. Přeji
Vám pohodové jarní dny, hlavně hodně zdraví a ať se Vám vše daří.
Jan Bohuněk
starosta

Informace obecního úřadu
 Do konce měsíce února 2017 byli majitelé nemovitostí povinni uhradit poplatky za
odvoz TKO/popelnice a poplatky za psy. Neplatiče evidujeme a budou písemně
upozorněni na neplnění povinností a případně dále sankcionováni.
 Veškeré poplatky lze v budově obecního úřadu hradit bankovní kartou.
 Opětovně upozorňujeme, že není povinností obecního úřadu přebírat doručovanou poštu
občanů trvale hlášených na adrese obecního úřadu Baumanova 12, Horoušany.
 Upozorňujeme na povinnost označit nemovitost přiděleným číslem popisným a umístit
na objekt schránku pro doručování.
 Upozorňujeme na platnou obecně závaznou vyhlášku, která ukládá majiteli nemovitosti
povinnost parkovat vozidla na vlastním pozemku.
 Pravidelné odečty spotřeby pitné vody slouží i samotným odběratelům jako kontrola při
případném úniku v rozvodech od vodoměru dále do objektu, proto je i ve vašem zájmu
je pravidelně odevzdávat. Odčerpání zatopené vodoměrné šachty je věcí majitele.
 Vzhledem k tomu, že jsou mezi námi neplatiči stočného, přistoupí v dohledné době
provozovatel ke kamerovým zkouškám, které neplatiče stočného odhalí a hrozí i zpětné
vymáhání. Doporučujeme, abyste prověřili, zda řádně platíte vodné a stočné a případné
nesrovnalosti řešili s provozovatelem VHS Benešov s.r.o.
 Všem občanům, kteří platí poplatek za odvoz komunálního odpadu, je k dispozici
Sběrný dvůr Horoušany. Žádáme vás, abyste využívali služeb sběrného dvora v určeném
čase.
 Pro informovanost občanů slouží jako obecní rozhlas tzv. SMS brána. Pokud máte
zájem, aby vám byly informace zasílány, vyplňte formulář dostupný na internetových
stránkách obce nebo na obecním úřadě.
 Obec Horoušany podporuje aktivní trávené volného času dětí a mládeže prostřednictvím
poskytnutí příspěvku na táborech Informace k příspěvku obce na tábor dětí jsou na
internetových stránkách obce.
 Žádáme řidiče, aby dodržovali povolenou rychlost v obci.
Jiří Dvořák
tajemník
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Vítání občánků
Vítání občánků se bude konat pravděpodobně dne 20. května 2017. Pokud máte zájem
se s vaším dítětem zúčastnit a doposud jste nezaslali přihlášku, učiňte tak nejlépe do 28. dubna
2017. Bližší informace na telefonu 602 228 017.
Eva Petrová
místostarostka

Mateřská škola Horoušany informuje
V letošním roce nám odchází 10 dětí do základní školy, tzn., že budeme mít pouze 10 volných
míst pro přijetí nových dětí. Z toho důvodu doporučuji rodičům, aby se zúčastnili zápisu do
Mateřské školy Chodovická v Horních Počernicích, kde probíhá zápis ve dnech 2. a 3. května
2017. Obec Horoušany uzavřela s Úřadem městské části Horní Počernice dohodu
o přednostním přijímání dětí s trvalým pobytem v Horoušanech a Horoušánkách.
Letos poprvé je zápis do mateřské školy povinný pro děti, které dovrší věku 5 let ke dni 31.
srpna 2017, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.
Ráda bych pozvala rodiče na besedu, která se bude konat dne 25. dubna 2017 od 17 hodin, kde
bych je blíže seznámila s tím, co obnáší povinné předškolní vzdělávání, a také je seznámila
s možností umístit mladší děti na tzv. sdílená místa.
„Kurz první pomoci pro rodiče"
Jak účinně pomoci svému dítěti v nenadálých zdraví ohrožujících situacích, se dozvíte v „Kurzu
první pomoci pro rodiče“, který pro Vás organizujeme v mateřské škole dne 18. května 2017
od 18 hodin. Pravděpodobná délka trvání kurzu je 2,5 hod, cena je 490,- Kč. Zájemci se mohou
hlásit na tel. č. 326 538 369 nebo e-mailem na mshorousany@seznam.cz do 12. května 2017.
Počet míst je omezen, přednost mají rodiče „školkových“ dětí.
Jana Štěpánková
ředitelka

Zvláštní poděkování patří manželům Tyapusovým a Tulachovým za sběr plastových víček na
léčbu Michalky.
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Mateřská škola Horoušany vyhlašuje
v souladu se zněním § 34, odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2017/2018
Zápis se koná v úterý 2. května od 15:00 do 18:00 v budově mateřské školy v ulici
Baumanova 12, Horoušany
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které před začátkem školního roku 2017/2018
dosáhnou věku pěti let. Tyto děti nemusí splňovat požadavek mít všechna povinná očkování.
Do mateřské školy se pro školní rok 2017/2018 přednostně přijímají děti, které před začátkem
školního roku 2017/2018 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku.
Prosíme rodiče, aby k zápisu přinesli rodný list dítěte, občanské průkazy obou zákonných
zástupců a vyplněnou přihlášku. Přihlášku si můžete vyzvednout v mateřské škole od 18. do 25.
dubna 2017 v době provozu nebo stáhnout z webových stránek mateřské školy.
Kritéria pro přijetí:
 dítě s trvalým pobytem v obci, které k 31. 8. 2017 dosáhne věku 5 let nebo má
odloženou školní docházku .................................................................................. 10 bodů
 dítě, které k 31. 8.2017 dosáhne nejméně 4. roku věku, a oba jeho zákonní zástupci mají
trvalý pobyt v obci .................................................................................................. 5 bodů
 dítě, které k 31. 8.2017 dosáhne nejméně 4. roku věku, a jeden jeho zákonný zástupce
má trvalý pobyt v obci ............................................................................................. 4 body
 dítě, které k 31. 8.2017 dosáhne nejméně 4. roku věku, a hlásí se opakovaně k docházce
do MŠ Horoušany ...................................................................................................... 1 bod
 dítě mladší 4 let a oba jeho zákonní zástupci mají trvalý pobyt v obci .................. 2 body
 dítě mladší 4 let a jeden jeho zákonný zástupce mají trvalý pobyt v obci ................ 1 bod
Při shodném bodovém ohodnocení budou děti přijímány v pořadí dle věku.
Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku
zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
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Obec Horoušany
si vás dovoluje pozvat na

slavnostní otevření
nového víceúčelového hřiště
v Horoušanech

v sobotu 22. dubna 2017 od 14 do 18 hodin
Předpokládaný program:
Slavnostní přestřižení pásky vedením obce Horoušany
Sportovní zápasy (fotbal, nohejbal) – pořádá FC Horoušany
Skákací hrad pro děti
Občerstvení při zahájení zdarma: grilované maso, klobásy, nápoje pro děti i dospělé

Fotbalisté a nohejbalisté (jednotlivci i týmy), kteří máte zájem sportovat
v den slavnostního otevření hřiště, hlaste se na telefonu 602 228 017.
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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, Jana Štěpánková.
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