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Vážení spoluobčané,
s probíhajícím adventem mám pro Vás několik dobrých zpráv. Cena vodného a stočného se na příští rok
nemění. Za poslední 4 roky tak cena stále zůstává na „velmi přijatelné“ ceně 83,04 Kč s DPH. Pro
srovnání například v Úvalech bude v roce 2018 cena 98,64 Kč s DPH, tedy téměř o 20% vyšší.
Také ceny poplatku za svoz komunálního odpadu se na příští rok nemění. Cenu se nám daří zachovat
na stejné úrovni již od roku 2012. Není to na úkor kvality či kvantity, odpadové hospodářství se naopak
snažíme nadále zlepšovat a služby rozšiřovat. Sběrný dvůr funguje na velmi dobré úrovni a i stanoviště
separovaného odpadu se neustále rozšiřují a zvyšuje se frekvence svozů.
Obec je ve velmi dobré kondici, většina infrastruktury (mateřská škola, vodovodní přivaděč, sběrný dvůr,
cyklostezka, autobusové zastávky, víceúčelové hřiště atd.) byla vybudována za pomocí evropských či
národních dotací. Nemáme tedy žádný úvěr a ani korunu dluhu. I přes spoustu projektů, které jsme
realizovali, se nám podařilo za posledních 8 let naspořit cca 20 mil. Kč. Tato suma bude použita jako
spoluúčast obce na dotační akci „Rozšíření kapacity čistírny odpadních vod na 2000 E. O.“ (projekt je za
cca 25 mil Kč a obec bude hradit přibližně 50%) a na dotační akci, kterou připravujeme v rámci Svazku obcí
Úvalsko – „Výstavba nového vodovodního řadu mezi obcí Horoušany a Horoušánky“ (stávající
vodovod dosluhuje). Obě tyto akce jsou projektově připravené a běží u nich patřičná stavební řízení a
příprava žádostí o dotace.
I když by se zde jistě dalo napsat více, nechci Vás v této předvánoční době zatěžovat více údaji, či
informacemi, které se na Vás valí ze všech stran.
Jako malou památku a přání do Nového roku, jsme Vám letos nechali vyrobit magnet na lednici s motivy
obce Horoušany a Horoušánky, který dostáváte společně s tímto zpravodajem. Doufáme, že Vám udělá
radost. Přeji Vám vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a štěstí a pohodových dnů.
Jan Bohuněk
starosta obce

Základní umělecká škola při ZŠ a MŠ Nehvizdy
Zastupitelstvo městyse Nehvizdy schválilo v říjnu letošního roku zřizovací listinu Základní umělecké školy
Nehvizdy, která se otevře dne 1. září 2018. Rozhodnutí „lidušku“ otevřít předcházela veřejná anketa, která
proběhla rovněž mezi občany Horoušan a Horoušánek a její výsledky svědčí o velkém zájmu o její založení.
Základní umělecká škola bude mít své zázemí v nových prostorách základní školy a umělecké vzdělávání
v ní bude moci najít až 200 žáků. Zřizovací listinou se zakládají všechny obory uměleckého vzdělávání, tj.
hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. Byl vypsán konkurz na ředitele školy. Talentové zkoušky,
na jejichž základě budou k 1. září 2018 přijati noví žáci, proběhnou na jaře roku 2018.
Důležitou informací je, že školu budou moci navštěvovat rovněž děti s trvalým pobytem v Horoušanech a
Horoušánkách. Zastupitelstvo obce Horoušany na svém zasedání dne 15. listopadu 2017 deklarovalo svůj
zájem umístit své děti do ZUŠ Nehvizdy s tím, že obec bude participovat na provozních nákladech ZUŠ.
Obec Horoušany tak finančně podpoří provoz ZUŠ tak, že za každého žáka s trvalým pobytem
v Horoušanech a Horoušánkách, který se bude umělecky vzdělávat, zaplatí jednou ročně příspěvek městysu
Nehvizdy, který pokryje část provozních nákladů.
Věříme, že výše uvedenou iniciativu vítáte a že děti z Horoušan a Horoušánek budou „lidušku“ navštěvovat
v hojném počtu.
Eva Petrová
místostarostka

Silvestrovský ohňostroj
Obecní úřad v Horoušanech vás srdečně zve na Silvestrovský ohňostroj, který proběhne dne 31. prosince
2017 od 18:00 na břehu rybníka v Horoušanech.
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