Listopad 2017

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás na tomto místě opět seznámil s projekty, které byly v nedávné době realizovány či s projekty,
na kterých se pracuje.
Nové hřiště v mateřské škole

V létě bylo dokončeno multifunkční hřiště pro děti v MŠ Horoušany. Tento projekt byl na základě výběrového
řízení realizován firmou 4soft, s. r. o. v ceně 527.201,84 Kč. Na tomto hřišti je kromě ploch se silnicemi
s dopravními značkami, na kterých děti jezdí na tříkolkách a kolech, k dispozici například mlhoviště, které
děti osvěží v teplých letních dnech, nebo například vestavěná trampolína, mraveniště, či různé skákací
prvky. Celá akce se myslím velmi vydařila, děti toto hřiště hojně využívají a opět výrazně pozvedla vzhled
celé lokality.
Tepelné čerpadlo pro mateřskou školu
V letních měsících, kdy není provoz ve školce, bylo taktéž instalováno tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON
pro vytápění školky. Toto tepelné čerpadlo značně uspoří prostředky na vytápění prostor školky. Zde bych
chtěl poděkovat našemu občanovi panu Jakubovi Rousovi z Horoušánek, který výrazně pomohl s touto akcí.
Zprostředkoval u firmy PREměření , a. s. instalaci tohoto čerpadla v ceně 383.042,- Kč zcela zdarma.

Nové prvky na dětských hřištích v Horoušanech a Horoušánkách
Pravidelně pokračujeme v rekonstrukci herních prvků na dětských hřištích v obou obcích. Na dětském hřišti
v Horoušánkách byly k nedávno instalované lanové pyramidě instalovány dva nové herní prvky – řetězová
houpačka „hnízdo“ a kolotoč na sezení s vnitřními sedáky, vše v celkové ceně 109.169,- Kč. V Horoušanech
na dětském hřišti u rybníka bude v nejbližší době dokončena instalace nového herního prvku lanová
pyramida a již nainstalován byl další nový herní prvek „Pejsek LONG“; celková cena činí 120.833,- Kč.
Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel v obci Horoušany a Horoušánky neustále pracujeme na infrastruktuře.
Pro Vaši představu v roce 2000 u nás mělo trvalý pobyt 363 občanů, před deseti lety tedy v roce 2007
to bylo 622 trvale hlášených občanů. Dnes je to zhruba 1300 trvale žijících osob. Od roku 2000 tedy
stoupl počet trvale žijících občanů v obci Horoušany a Horoušánky téměř čtyřnásobně, za posledních deset
let se zdvojnásobil. Z těchto čísel je na první pohled vidět vývoj posledních roků a je jasné, že i do budoucna
bude počet obyvatel nadále stoupat. Níže uvedu pár příkladů:
Kanalizace - Rozšíření kapacity čistírny odpadních vod z 1000 E. O. na 2000 E. O.
Kapacita čistírny odpadních vod je v současné době překročena, technologické zařízení je zastaralé,
samotný proces čištění probíhá za cenu zvýšených provozních nákladů. Před dvěma roky jsme proto začali
připravovat její rekonstrukci. Rozšíření bude z 1 000 EO na 2 000 EO. Jako technologii čištění jsme se
rozhodli pro moderní membránovou technologii ČOV, která je prozatím pouze v přibližně 10 obcích v ČR.
Tato technologie byla zvolena zejména z důvodu, že umožňuje podstatně menší velikost jednotlivých
stavebních objektů. Přesto jsme museli dokoupit část některých sousedních pozemků a posílit přípojku NN.
Tato metoda čištění má následující výhody: podstatně menší zastavěná plocha ČOV, odpadá výstavba
dosazovacích nádrží, velmi vysoká účinnost čištění (odbourává i látky, které klasická čistírna nezvládne),
zařízení jednoduché na provoz a údržbu atd. Máme již hotovou projektovou dokumentaci na tuto akci a
připravuje se realizační dokumentace. Dne 27. 9. 2017 nám Stavební úřad Úvaly vydal územní rozhodnutí
na tuto stavbu. Ještě v letošním roce zažádáme o vodoprávní povolení a o během listopadu 2017 o dotaci
na výstavbu. Pokud tedy vše dobře dopadne, již v příštím roce by mohlo dojít k rozšíření kapacity čistírny.
Celá akce má přibližný rozpočet 25 mil Kč a je pravděpodobné, že obec Horoušany se bude muset podílet
částkou cca 12 mil. Kč z vlastních zdrojů. Na tu to investici se podařilo z větší části vybrat prostředky formou
plánovacích smluv od developerů, kteří v obci realizují či budou realizovat výstavbu. Bez investice do
kvalitního čištění odpadních vod není možný další rozvoj obce.
Vodovod
V rámci Svazku obcí Úvalsko, kterého jsme členem, připravujeme vybudování nového vodovodního potrubí
mezi obcemi Horoušany a Horoušánky. Toto potrubí je železné a jeho životnost se blíží ke konci.
Momentálně je zpracovávána projektová dokumentace a zajišťují se souhlasy vlastníků dotčených pozemků.
Doprava
Rekonstrukce místních komunikací, výstavba chodníků atd.
Neustále opravujeme či realizujeme výstavbu nových komunikací a
chodníků v obou obcích. V letošním roce tak došlo například
k významnější opravě komunikace v ulici Spojovací. V Horoušanech byl
zhotoven nový chodník ze zámkové dlažby na návsi v ulici Baumanova a
zároveň byl dokončen nový přechod pro chodce včetně veřejného
osvětlení před obecním Hostincem A. Basaře.

Rozšíření autobusových spojů na lince 484, nová zastávka
autobusu u školy v Nehvizdech na lince 343
Zareagovali jsme na omezení parkování v Úvalech navýšením počtu
spojů na lince 484 v pracovních špičkách do Úval na vlakové nádraží a
zpět. V Nehvizdech byla vybudována za finanční účasti obce Horoušany
nová autobusová zastávka přímo u základní školy pro autobusovou linku
343.

Školství
S městysem Nehvizdy jsme uzavřeli smlouvu o spádovosti, základní škola Nehvizdy tedy pokrývá a na
základě této smlouvy do budoucna pokryje veškeré žádosti našich občanů na umístění dětí do ZŠ.
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Co se školky týče, po rozšíření kapacity školky na maximální počet 40 dětí se snažíme dále pomáhat
s modernizací školky – viz předchozí zmíněné projekty. Pro žadatele, kteří nebyli na základě kritérii přijati do
naší školky, či pro ty, pro které je pohodlnější vozit děti do školky do Horních Počernic například při cestě do
práce do Prahy, máme uzavřenou smlouvu s Městkou částí Praha 20 – Horní Počernice, která nám přijímá
děti do školek v Počernicích.
Multifunkční hřiště s umělým povrchem
Letos bylo dokončeno a slavnostně otevřeno nově vybudované multifunkční hřiště s umělým povrchem.
Projekt realizovala na základě výběrového řízení firma Linhart spol. s r. o. v ceně 1.330.606,- Kč a byla na
něj poskytnuta dotace ve výši 95% ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst 2016.

Veřejné osvětlení
Vzhledem k tomu, že část vedení veřejného osvětlení - zejména ve „staré zástavbě“ byla realizována ještě
v akcích Z v 70-80 letech, stává se, že kabelové vedení dosluhuje. Z toho důvodu pak nejsou opravy úplně
jednoduché a dochází často k výměně kabelového vedení třeba i v celé ulici. Letos se takto například
renovovalo veřejné osvětlení v ulici Šámalova, Ke Hřišti apod.

Veřejná prostranství, zeleň
V letošním roce jsme zdárně dokončili dotační akci, která se týkala zpracování generelu zeleně obce
Horoušany a Horoušánky, tento generel nám bude sloužit nyní i v budoucnu k podávání dotací.

Veřejná správa
Jsme rádi, že hojně využíváte nedávno zavedenou možnost platby kartou na obecním úřadě. Mnozí z Vás
také využívají SMS rozhlas, pomocí kterého Vás informujeme o důležitých událostech (například odstávka
dodávky elektřiny, vody, volby atd.). Kdo ho ještě nemá, může se přihlásit k odběru SMS zpráv na obecním
úřadě.

Kultura a dění v obci
Snažíme se trvale finančně apod. podporovat spolky působící v obci. Ať jsou to například rybáři, kteří letos
uspořádali závody pro děti na Horoušanském rybníku, či myslivci kteří pravidelně každý rok čistí škarpy
v katastru našich obcí, či baráčníci kteří se nám starají v obci o pomníky, či spolek FC Horoušany, který letos
upořádal turnaj v kopané na nově otevřeném multifunkčním hřišti. Proběhla nám „Horoušanská gumáka“ a
v prosinci nás čeká tradiční Mikulášská besídka. Na začátku roku bude přepokládám v Hostinci A. Basaře i
obecní ples.
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Příspěvky pro trvale hlášené občany:
Zavedli jsme několik motivačních příspěvků pro trvale hlášené občany. Již druhým rokem přispíváme
rodičům 500 Kč ročně na každé dítě ve věku od šesti do patnácti let na tábor. Každému nově narozenému
dítěti v obci Horoušany, které zde má trvalý pobyt, přispíváme 1000 Kč při vítání občánků. Podmínky pro
udělení těchto příspěvků jsou zveřejněny na stránkách obce. I do budoucna uvažujeme o rozšíření těchto
příspěvků na jiné skupiny občanů (například důchodci, podnikatelé se sídlem v obci apod.).
Závěrem bych chtěl opět zopakovat, že v katastru naší obce žije stále mnoho občanů, kteří zde nejsou
hlášeni k trvalému pobytu. Velmi nás to mrzí, na tyto občany nám stát nepřispívá do rozpočtu obce, a jak
můžete výše vidět, a to jsem zmínil pouze několik projektů, výdajů je každý rok mnoho. Peníze za tyto
občany skončí většinou v rozpočtu Prahy, která je tím oproti obcím ve Středočeském kraji značně
zvýhodněna. Přitom bychom za tyto prostředky mohli mít někde novou silnici, chodník apod. Snažíme se
samozřejmě tyto občany motivovat k přihlášení ať již například kritérii při přijímání dětí do MŠ Horoušany, tak
příspěvkem pro děti na tábor či příspěvkem pro nově vítané občánky, nebo i přihlížením při rozhodování o
tom, kam budeme přednostně směřovat prostředky do infrastruktury. Proto vyzývám všechny občany, kteří
tu žijí a ještě nejsou trvale hlášeni, aby tak co nejdříve učinili. Všem, kteří tak již učinili, děkujeme.
Jan Bohuněk
starosta obce

Co nového u nás v mateřské škole?
Nový školní rok jsme začaly v částečně novém pedagogickém složení. Nastoupila mezi nás paní učitelka s
hudebním zaměřením, která je vítaná v každé školce, a poprvé jsme také uvítaly asistentku pedagoga, která
pomáhá učitelkám s dětmi, které vyžadují speciální přístup.
Na školní zahradě se nám zahustila tráva na uměle vytvořeném svahu, který je určen zejména pro zimní
hrátky dětí. Obecní úřad nám udělal radost se zajištěním přeměny staré asfaltové plochy na dopravní hřiště
s bezpečnou povrchovou úpravou a s běžeckou dráhou, mlhovištěm, trampolínkou, mraveništěm a spoustou
dalších grafických doplňků podle přání dětí. Také se postaral o instalaci tepelného čerpadla, které by mělo
vyřešit naše každoroční problémy s dodávkou tepla v zimním období.
Aby spolupráce s obcí byla oboustranná, nabízíme babičkám a dědečkům odebírání obědů u nás ve školce
do přinesených nádob. Obědy dovážíme z MŠ v Nehvizdech a cena oběda (polévka + hlavní jídlo) je 53 Kč.
Rodičům a dětem nabízíme možnost navštěvovat u nás divadelní představení v ceně 70,- Kč/dítě a 30,Kč/dospělí; program naleznete na našich webových stránkách nebo ve vývěskové skříňce školy. Bližší
informace na tel. čísle 326 538 369.
Za své kolegyně s přáním krásného podzimu

Jana Štěpánková
ředitelka MŠ

Informace obecního úřadu


Opakovaně upozorňujeme na povinnost označit nemovitost přiděleným číslem popisným a umístit na
objekt schránku pro doručování.



Stále je v platnosti obecně závazná vyhláška, která ukládá majiteli nemovitosti povinnost parkovat
vozidla na vlastním pozemku.



Pravidelné odečty spotřeby pitné vody slouží i samotným odběratelům jako kontrola při případném
úniku vody v rozvodech od vodoměru dále do objektu. Je proto i v zájmu odběratelů odečty
pravidelně odevzdávat. Odčerpání zatopené vodoměrné šachty je povinností majitele.



Všem poplatníkům za svoz komunálního odpadu je k dispozici Sběrný dvůr Horoušany. Žádáme
Vás, abyste jeho služeb využívali v určeném čase.



Veškeré poplatky lze v budově obecního úřadu hradit bankovní kartou v pokladních hodinách.



Informace k vítání občánků naleznete na webových stránkách obce nebo na telefonu 602 228 017.
Jiří Dvořák
tajemník
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Přehled pořadí stran zvolených do Poslanecké sněmovny
v Horoušánkách a Horoušanech
Horoušánky volební okrsek č. 1

Volební účast 81% voličů

Pořadí vítězných stran a hnutí

Počet získaných hlasů

1. Ano 21

108

2. Pirátská strana

88

3. ODS

65

4. TOP 09

44

5. SPD – Tomio Okamura

43

6. STAN

33

7. ČSSD

24

8. KDU ČSL

14

9. KSČM

13

Horoušany volební okrsek č. 2

Volební účast 60,3 % voličů

Pořadí vítězných stran a hnutí

Počet získaných hlasů

1. Ano 21

49

2. Pirátská strana

42

3. SPD – Tomio Okamura

25

4. ODS

22

5. TOP

17

6. KSČM

14

7. ČSSD

13

8. STAN

11

9. KDU ČSL
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Děkujeme všem voličům za účast ve volbách a členům volebních komisí za odvedenou práci.

Jóga

Horoušany

V MŠ Horoušany ve středu od 18.30 do 19.45 hod
Jednotlivá lekce 110,-kč nebo předplatné 5-ti lekcí za 450,-kč
S sebou prosím přineste podložku na cvičení a oblečte si pohodlné
oblečení, přibalte dobrou náladu a pak se už jen protáhneme,
prodýcháme a zrelaxujeme.
Prosím o nahlášení vaší účasti na tel. 723 228 476, mail zlatonka@centrum.cz
nebo fb pohybové aktivity s jančou
na viděnou se těší Jana Zlatníková
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PLYN – TOPENÍ – VODA
Pohotovost nonstop
Servis a revize kotlů a plynových zařízení
Zdeněk Kačírek
Javorová 883
Nehvizdy
e-mail . zdeka45@seznam.cz
tel. 722 548 391
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Mladý bezdětný nekuřácký pár
hledá v Horoušanech-Horoušánkách
pronájem (i podnájem)
bydlení typu 1-2/kk na 1-2 roky
(po dobu stavby RD).
Tel: 602 227 115
email TerkaAles@seznam.cz

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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