LEDEN 2020

HOŘANSKÝ
ZPRAVODAJ
Pro vás, milí sousedé.

Úvodní slovo starostky
Milí čtenáři,
do rukou se vám dostává první letošní číslo Hořanského
zpravodaje. Najdete zde shrnutí uplynulého roku a také
novinky, které nás čekají v roce letošním. Za celé
zastupitelstvo obce, bych vám ráda popřála úspěšné
zahájení tohoto roku, hodně zdraví a lásky. Já se dál
budu snažit o to, aby se nám, v naší krásné obci, žilo
stále lépe. Ráda bych také vyzvala každého z vás, aby se
připojil k dění v obci. Můžeme tak vytvořit úžasnou
komunitu lidí, kde si budeme navzájem pomáhat a
budeme tu jeden pro druhého. Závěrem bych ráda
poděkovala všem bývalým i současným zastupitelům za
to, kolik času a energie naší obci věnují. Přeji vám, milí
sousedé, příjemné čtení a budu se na vás těšit na
dalších setkáních.
Anděla Frumarová

Co tu najdete
Úvodní slovo starostky
Shrnutí roku 2019
Co nás v čeká v tomto
roce
Ohleduplný
soused
Kalendář svozu
odpadů
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SHRNUTÍ ROKU 2019
Hasičárna
Objekt hasičárny prošel v roce 2018
celkovou opravou. V minulém roce
jsme se rozhodli využít tento prostor k
úschově obecního majetku, jako jsou
sekačky a jiné obecní stroje. Do
budoucna se dá objekt využít jako
obchod nebo hospoda, což nám v obci
rozhodně chybí. Je zde připravené i
WC a přívod vody.

Ulice K Tatcům
Pokud se dnes projdete až na konec
této ulice zjistíte, že jsme zde vybudovali
dešťovou kanalizaci, která zde, jako v
jediné ulici obce, chyběla. Druhá strana
ulice byla zbavena náletových dřevin a
vše bylo vyčištěno.

Nový povrch silnic
Nového povrchu jsme se dočkali na
silnici vedoucí z Poříčan do Tatec, a
také do Klučova. Mohli jste si
povšimnout jistých komplikací a
nekvalitního provedení, za což nenese
odpovědnost obec, ale přímo SÚS. Při
dokončení dílu silnice ke Klučovu jsme
se již setkali se zodpovědnějším
přístupem.

Hřiště nejen pro děti
Že je hřiště jen pro děti? Zkuste nové
cvičební stroje, které jsme instalovali díky
Ministerstvu pro místní rozvoj. Dotace
byla ve výši 263.000 Kč. Z části vám tak
nahradí posilovnu nebo poskytne skvělé
protažení po náročném pracovním dni.
Pro děti jsou zde nově krásné atrakce,
kde se mohou scházet a hrát si.

Kanalizace k Hořánce
Dokončení kanalizace, která
nebyla od osmdesátých let
hotová.

Vánoční strom
V rámci osázení obecní návsi, jsme získali
i nový vánoční stromek.
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CO NÁS ČEKÁ V
TOMTO ROCE
Kanalizace a voda
Dokončení projektu kanalizace a vody
do obce, bylo po připomínkách
zastupitelstva pozastaveno.
O dotaci budeme žádat v tomto roce
po kompletním zhotovení projektu.
Tím by mohla být naše obec v
budoucnu
bez
problémů
s
vypouštěním fekálií a nedostatkem
pitné vody.

Chodníky
V dalším období bychom také rádi
zažádali o dotaci na dokončení
chodníků. Vetšina dětí z obce využívá
autobus jako dopravu do škol a je
nutné jim zajistit bezpečnou cestu na
zastávku autobusu. Vše však může
proběhnout až po realizaci kanalizace
a vody.

Hořánka
V loňském roce jsme získali
dotaci na opravu rybníku.
Dotace byla ve výši 726.000 Kč,
což
nepokryje
celkovou
realizaci, která je vypočítaná na
1.600.000 Kč. Rozhodli jsme se,
že v tomto roce zažádáme o
zbývající část, abychom mohli
opravu a odbahnění provést.

Do budoucna počítáme se
zvelebením okolí Hořánky,
kde bychom rádi umístili
menší posezení a nové
lavičky.

S E P TL E
. D
20
SUE 7
E2
N 02, 0I S
20

OHLEDUPLNÝ
SOUSED
V rubrice Ohleduplný soused, naleznete pár tipů a
doporučení, jak sami můžete ovlivnit úroveň života v
naší obci. Ohleduplným sousedům děkujeme, že
dodržují pravidla a jejich chování nijak neruší ostatní
občany.
Třídění odpadu

Parkování

Poplatky za popelnice i v tomto roce
zůstavají na částce 1.000 Kč za dospělého a
500 Kč za dítě. Prosíme vás o řádné třídění
odpadu. Při namátkové kontrole bylo
zjištěno, že v některých domácnostech se
nedaří řádně odpad třídit. To vše potom
dopadá na hlavu obce. Využívejte prosím
popelnice na bioodpad a nevhazujte do
komunálního odpadu stavební suť, listí ani
stavební odpad.

Parkování na zelených plochách
obce je stále zakázané. Stejně
tak
ohleduplný
soused
neparkuje ostatním občanům
pod okny, ale na místech tomu
určených. Uvědomte si prosím,
že toto platí nejen pro obyvatele
Hořan, ale i pro návštěvníky naší
obce. Parkování v obci upravuje
vyhláška, kterou najdete na
www.horany.cz.

Naši čtyřnozí přátelé
Volné pobíhání psů není v naší obci povoleno.
Pes má být upnut na vodítku a majitel je
povinen po psovi uklidit veškerý materiál v
pevném stavu, který z něho vypadne. Pejsků je v
obci stále více, a tak je nutná větší ohleduplnost,
aby nedocházelo ke zbytečnému znečištění a
potyčkám mezi psy. Majitel je také povinen
zabezpečit zahradu tak, aby se pes po večerce
nevydával na nežádoucí schůzky s opačným
pohlavím.

Vyhlášky
Na internetových stránkách obce naleznete
veškeré vyhlášky. Prosíme, prostudujte je a
řiďte se podle nich. Předejdeme tak
zbytečnému sousedskému dohadování.
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Toužíte po více informacích?
Hořanské spolčení - dětské spolčení
Navštivte Facebookovou stránku,
kde se dozvíte veškeré aktuality o
společenských akcích. Najdete zde
také veškeré fotografie. Za správu
této stránky patří velký dík naší
sousedce Petře Celnerové.

www.horany.cz
Na stránkách naší obce naleznete
veškeré informace o obci, zasedání
zastupitelstva, ale také harmonogram
svozu odpadů. Doporučujeme vám
stránky
pravidelně
navštěvovat,
abyste zůstali v obraze. Za správu
stránek děkujeme Vítu Kosinovi.

