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HOŘANSKÝ
ZPRAVODAJ
PRO VÁS, MILÍ SOUSEDÉ.

Úvodní slovo starostky
Milí čtenáři,

co zde najdete

je mi velkým potěšením přivítat vás při četbě
našeho letošního zpravodaje a pevně věřím, že toto
číslo opět naváže na pozitivní ohlas předešlých

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY

vydání. S nastupujícím rokem je čas především
bilancovat úspěchy i neúspěchy roku minulého, ale
také nabírat síly na projekty, které v roce 2022
plánujeme. I v dalším roce jsem plně připravena

SHRNUTÍ ROKU 2021

pracovat pro naší obec tak, aby se nám zde žilo
ještě o něco lépe. Budu také ráda za jakékoliv vaše
náměty

a

rádi

vás,

s

celým

zastupitelstvem,

přivítáme na dalších setkáních.

VÝHLED DO ROKU 2022

Přeji vám do roku 2022 především pevné zdraví a
mnoho šťastných chvil strávených s vašimi blízkými.
Na závěr moc děkuji všem, kteří se aktivně podílí na
dění v obci a těším se, až se shledáme osobně.

Anděla Frumarová

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
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SHRNUTÍ ROKU 2021
Uklidili a osázeli jsme
Hořany!
I letos jsme se zapojili do akce Ukliďme
svět. Uklízelo se nejen ve vesnici, ale
také podél příjezdových cest. Děkujeme
všem, kteří se zúčastnili a přispěli tak
k lepšímu životu v obci.

Další krásnou akcí roku 2021 bylo
Sázíme Česko! I zde patří obrovský dík
všem

dobrovolníkům

výsadbou

a

za

za

skvělou

pomoc

s

atmosféru

během akce.
Osázeli
třetímu

jsme

cestu

šraňku

od

a

Srdíčka

vytvořili

ke
tak

větrolam.
Stromy přibyly také před Hořánkou po
levé straně podél pole.

RENOVACE HOŘÁNKY

Pokud se vydáte z Hořan směrem na

Konečná částka: 1.448.656,-

ořechy.

Žhery, určitě neminete nově vysázené

Dotace: 726.000,Dlouho očekávaná renovace Hořánky se konečně povedla.

Máme nové osvětlení!

Je odbahněno a hráze jsou opravené. OÚ Hořany dokoupil
altánek, který postavil pan Groulík a provedl potřebné
terénní

úpravy.

Všichni

obyvatelé

Hořan

mají

Konečná částka: 182.482.52,-

tak

možnost procházek do jedné z nejhezčích částí naší obce.

Dotace: 145.985,-

Během zimy ještě doplníme lavičky přímo na Hořánku,

Tato

ale také podél cesty. Udělejte si třeba hned dnes čas a

pozitivně odráží v letošním vyúčtování

vyrazte se svými blízkými prozkoumat, jak se renovace

za elektřinu. Z 500 W jsme se nyní

povedla!

dostali na hodnotu 30 W.

obměna

se

již

nyní

velmi
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SHRNUTÍ ROKU 2021
Změny v zastupitelstvu
V roce 2020 ze zastupitelstva odešel pan Vít
Kosina. Ve funkci jej nahradil Ing. Anton
Kuzněcov.
V březnu letošního roku nás opustila paní
Irena Krejčí. Ve funkci ji nahradila paní
Markéta Šamonilová.

60. ročník volejbalu
Tento ročník se opravdu povedl!
Děti měly k dispozici dva skákací hrady, na
kterých bylo velmi živo.
Skvělé občerstvení a bohatý večerní program
doplnila kapela Syntéza z Českého Brodu a
zazpíval nám Kamil Emanuel Gott se svou
dcerou. Za sponzorství děkujeme Hořanská,
a.s.

OPRAVA HŘIŠTĚ
Vysoutěžená cena: 662.000,Dotace na 1. hřiště: 245.000,Po projednání se zastupitelstvem obce jsme se rozhodli
pro renovaci volejbalového hřiště.
Jako podklad jsme zvolili antuku, a tak je možné hřiště
využít rovnou na tři sporty. Můžete si zde zahrát tenis,
volejbal nebo nohejbal.
Na druhém hřišti si zahrajete volejbal nebo nohejbal.
O dotaci jsme zažádali a její výše by měla být 200.000,-.
Doufám, že zde zažijeme spoustu sportovních zážitků!
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VÝHLED ROKU 2022
VRT
Projekt

vysokorychlostní

trati

se

okrajově dotýká i naší obce, protože
povede v blízkosti Hořánky.
Proti projektu vznikají různé petice
a je třeba se o toto téma zajímat.
Projekt může výrazně ovlivnit život v
obci, tedy i život dalších generací.

Zvon do kapličky
Historie je důležitou součástí naší obce.
Rádi bychom doplnili do naší kapličky
zvon, který odvezla německá vojska v
období války.

Altánek na Hořánce

VODA A KANALIZACE
Částka za projekt: 774.400,Dotace: 696.960,Již od roku 2016 pracujeme na vybudování vodovodního a
kanalizačního řádu v obci. Aktuálně čekáme na vyjádření
a dokumentace od jednotlivých institucí a následně
budeme žádat o stavební povolení. Pokud vše půjde podle
plánu, proběhne na jaře výběr realizační firmy a žádost o
dotaci. Čeká nás také podepisování smluv s občany.
Věřím, že se nám akce povede, protože jsme poslední z
okolních obcí, které vodovodní a kanalizační řád chybí.
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VÝHLED ROKU 2022
Revitalizace cesty "od Křížku"
Dalším projektem následujícího roku je
obnova

cesty

"od

Křížku"

u

Klučova

směrem k Poříčanskému hřbitovu.
Určitě se pokusíme na tento projekt získat
dotaci a jednání s Poříčany jsme již
zahájili.

Projekt na chodníky
Bezpečnost v obci je pro nás prioritou,
a

tak

připravujeme

projekt

na

chodníky, které přijdou na řadu hned
po

vybudování

kanalizačního řádu.

Sázení stromků na Hořánce

TŘÍDĚNÍ ODPADU
Jako každý rok i letos prosím všechny občany o to, aby
poctivě třídili odpad.
V obci máme popelnice na plast, papír, bio i komunální
odpad. Za autobusovou zastávkou a u cesty na Hořánku
jsou

umístěné

kontejnery

na

sklo,

kov

a

oleje.

Samozřejmě doplněné o kontejnery na papír i plast, pokud
občanům nestačí popelnice.
Pokud se nám podaří udržet množství komunálního
odpadu na aktuální hranici, není třeba zvyšovat roční
poplatek za popelnice.

vodovodního

a

