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ÚVODNÍ SLOVO

V TOMTO ČÍSLE

Úvodní slovo starostky
Vážení spoluobčané, držíte v rukou
první vydání Hořanského zpravodaje,
kterým bychom vás chtěli informovat
o novinkách v naší obci, a oslovovat
vás v případě, že se v naší obci bude
dít něco mimořádného.
I když se zdá, že je naše obec
malá, jak rozlohou, tak počtem
obyvatel, je zde několik aktuálních
témat a také plánů, které bychom
chtěli realizovat. Napadá mě třeba realizace projektu na chodníky, projekt
na úpravnu vody, která by se nacházela v prostoru hořanského hřiště, projekt na dětské a workoutové hřiště, na
kterém by děti nalezly mnoho
zajímavých atrakcí, a jistě by si užily
spoustu zábavy. V neposlední řadě
bych ráda zmínila dokončený projekt
na realizaci opravy rybníku Hořánka.
Všechny projekty jsou realizovány
s nemalým úsilím všech zastupitelů,
které, jak všichni doufáme, povede
k tomu, aby se nám v naší obci žilo
společně lépe. Podmínkou spokojenosti občanů je také společenské
vyžití, v jehož organizaci bych ráda aktivně pokračovala. Jsem velmi šťastná,
když se společně scházíme na pravidelných i příležitostných akcích pro

děti i pro dospělé a mým snem je, aby
na tyto akce chodilo stále více
občanů naší obce. I o těchto
společných akcích bychom vás chtěli
v našem zpravodaji informovat.
Jako
jedno
z prvních
důležitých témat bychom vám chtěli
představit problematiku odpadového
hospodářství. Objem odpadu v obci
neustále stoupá, což zatěžuje nejen
životní prostředí, ale také rozpočet
obce. Řešení je jediné, aktivní přístup
všech obyvatel k otázce třídění odpadu a respektování nastavených
pravidel.
Možná ne tak závažným, ale
jistě zajímavým tématem je nový
obecní znak. Ve zpravodaji naleznete
anketu na toto téma, ve které nám
můžete pomoci nový obecní znak
vybrat.
Ráda bych také, aby tu zazněl
hlas vás občanů, vaše náměty
a připomínky, reportáže i fotografie.
Na závěr bych vám chtěla
poděkovat za váš čas strávený při
čtení a popřát vám mnoho hezkých
dní v naší obci.
Anděla Frumarová

Odpadové hospodářství
Protože náklady na svoz odpadu v posledních
letech neutěšeně stoupají, hledáme optimální
řešení jak snížit jeho množství a co nejefektivněji
nastavit svozový plán. Podrobnosti a plány do
budoucna naleznete v hlavním tématu čísla.
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Anketa
Obec hledá nejvhodnější návrh pro svůj znak
a vlajku. Přiloženou anketou bychom chtěli zjistit
vaše preference.
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Odpadové hospodářství obce
Anděla Frumarová, Alena Pavelová

Odpadové hospodářství je na úrovni
komunálního rozhodování momentálně velmi diskutovaným tématem,
které si zaslouží širokou pozornost
občanů. Za poslední dva roky jste jistě
zaznamenali několik změn ve svozu odpadu a další budou následovat. Proto
jsme se rozhodli naši politiku nakládání
s odpadem více představit, seznámit
vás s nejdůležitějšími fakty a s plány do
budoucna.
Svoz odpadu v obci zajišťuje firma NYKOS a.s. Při jednání s touto firmou jsme
zaštítěni Svazkem obcí NY-KO, což je
svazek obcí nymburského a kolínského
regionu,
který
společně
zavádí
a provozuje kompatibilní systém třídění,
svozu
a likvidace odpadu. Sdružení nám
také poskytuje poradenskou činnost,
legislativní
podporu
a
spravuje
společný rozpočet, který můžete pravidelně sledovat na úřední desce obce.
Co
vše
je
vlastně
obsaženo
v nákladech na nakládání s odpadem? Nejdražším odpadem je dnes
směsný komunální odpad. Za jeho likvidaci na skládce je nutné zaplatit
okolo 1000 kč za tunu. Do popelnice o
objemu 240 l se vejde zhruba 40 kg odpadu. Ročně tedy může domácnost
s jednou popelnicí vyprodukovat až 2
tuny odpadu. Při současné ceně 700
Kč za popelnici na občana a rok, musí
obec dolácet ještě přibližně 590 Kč.
Celkem tedy okolo 88 000 Kč za rok.
Pokud se bude objem odpadu nadále
zvětšovat, bude nutné poplatek za
popelnice zvýšit. Dalším nepříjemným
faktem je, že byla přijata novela zákona o odpadech, která v roce 2024
zakáže
skládkování
spalitelných
směsných komunálních odpadů a skládky nahradí spalovny, kde je cena za
likvidaci
jedné
tuny
odpadu
dvojnásobná.
Dále je nutné uhradit také svoz
komunálního odpadu. Jeho objem je
stanovován na základě vážení každé

Graf č. 1: Vyprodukovaný odpad v naší obci v r. 2016 a 2017 (zdroj NYKOS a.s.)

jednotlivé
popelnice
přímo
na
svozovém vozidle. Pokud tedy vhodíte
do nádoby na komunální odpad
například stavební suť, na ceně se to
razantně podepíše. Několikrát do roka
je obcí hrazen také svoz a likvidace
nadrozměrného a nebezpečného odpadu.
Oproti tomu tříděný odpad (plast,
papír, sklo, kov a bioodpad) je brán
jako surovina a je vykupován.
U tříděného odpadu se tedy platí
pouze za svoz a pronájem sběrných
nádob (velkých popelnic). Podle
množství tříděného odpadu se po
výkupu obci proplácí zpět jeho cena,
která obvykle pokryje svoz a pronájem.
Z těchto důvodů začala obec
maximálně podporovat třídění od-

a bioodpad je tedy v sezóně vyvážen
jednou za dva týdny namísto odpadu
komunálního. Jak je vidět v grafu č. 1,
v měsících, kdy je vyvážen bioodpad,
významně ubyde množství odpadu
komunálního. Bohužel, graf také
ukazuje,
že
i
přesto
objem
komunálního odpadu v naší obci
neustále vzrůstá.
Po pozitivních zkušenostech obce Červené Pečky a mnohých dalších, jsme
se rozhodli pořídit take žluté popelnice
na svoz plastů přímo do domácností.
Jak dokládá graf č. 2, zavedení tohoto
modelu významně snižuje množstí
komunálního odpadu a zvyšuje
množství tříděného plastu. Žlutá
popelnice bude vyvážena jednou za
měsíc, četnost však lze v případě, že
bude nedostatečná, změnit. Pokud

Graf č. 2: Produkce odpadů v obci Červené Pečky při zavedení svozu plastů z 240ti litrových
nádob od občanů (zdroj NYKOS a.s.)

padu.
V loňském roce byl zaveden svoz
bioodpadu do samostatných popelnic
v každé domácnosti. Model svozu byl
zvolen tak, aby nevzrostly další náklady

domácnost vyprodukuje objemný kus
plastového odpadu, na Obecním
úřadě lze za nízký poplatek koupit plastový pytel, který popeláři vyvezou
společně se žlutou popelnicí. Zároveň
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bude odstraněn velký kontejner na
plasty ve sběrném místě u cesty na
Hořánku. Druhá velká popelnice
i nadále zůstane, bude však vyvážena
s menší četností.
Dalším krokem do budoucna zákonitě
zřejmě bude zavedení modrých
popelnic na papír v domácnostech.
Zároveň přibude kontejner na umístění

3
jedlých olejů a tuků (umístěn bude na
sběrném místě u cesty na Hořánku).
Svoz tohoto odpadu bude zdarma.
Velmi bychom si přáli, aby tyto informace přispěly k zodpovědnějšímu
nakládání s odpadem ve vašich
domácnostech a ušetřené prostředky
mohly být využity potřebnějším a pro
nás všechny příjemnějším způsobem.

VÍCE O ODPADECH V NAŠÍ OBCI
Obecní vyhláška na:
http://www.horany.cz/index.php/uredni-deska/vyhlasky
Svazek obcí NY-KO: http://ny-ko.cz/
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ V OBCI HOŘANY DO KONCE ROKU 2017
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obrazu jsou modifikovány pouze dva detaily –
rovná půda pod domy je nahrazena návrším,
aby byl vyjádřen i pravděpodobnější původ
názvu obce, a domy, resp. průčelí domů jsou
zobrazeny bez plamenů, které jsou posunuty
dolů do návrší. Domy přitom mohou nově
vyjádřit také skutečnost, že Hořany "představují dobře dochovanou ukázku středočeského lokačního sídla z poloviny 19.
století a nejlépe dochovanou obec v původních proporcích
na Českobrodsku. Proto zde bylo vyhlášeno ochranné
památkové pásmo."

Znak a vlajka obce Hořany
Mgr. Jan Tejkal
ANKETA
Požádali jsme zkušeného
heraldika Mgr. Jana Tejkala
o vytvoření znaku a vlajky
naší obce, které by obec
nejen reprezentovaly jako
hrdý vizuální symbol, ale také
upozornily
na
zajímavou
a pohnutou historii Hořan. V
této anketě bychom vás rádi
seznámili se všemy návrhy
a požádali vás o spolupráci
při výběru toho nejvhodnějšího. Hlasujte prosím přímo
do PŘILOŽENÉHO anketního
listu a své hlasy vhazujte do
schránky Obecního úřadu
nejpozději do 30. 10. 2017.
Děkujeme!

Mezi relevantní tématické
okruhy pro tvorbu znaku
patří například konstituce
tzv.
mluvícího
znamení
(vyjádření názvu obce), reflexe historické pečetní či
razítkové symboliky obce,
vyjádření patrona obce, odkaz na význačné události
nebo
pověsti
a
mýty
v dějinách obce, připomenutí erbovních motivů a jiné.

Vlajka obce by měla odpovídat podobě či symbolice znaku obce. Jednou
z možností je konstituce geometricky
koncipované
vlajky ve formě kombinace
horizontálních či vertikálních
pruhů doplněných o některé relevantní znakové figury pro
zdůraznění neopakovatelnosti každé vlajky. Často se
přistupuje rovněž k tzv. opakování znaku, což znamená, že
vlajka obce má stejnou či velmi podobnou figurální
kompozici jako obecní znak.
Právo užívat obecní symboly uděluje předseda Poslanecké
sněmovny na základě doporučení Výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu.

Pečeť obce
Archivní průzkum potvrdil
existenci
pečeti
obce
Hořany. Jedná se o velmi
dobře zachovaný, plastický otisk do červeného
vosku v Eichlerově topografické sbírce z let 18251832.
Pečeť obce má vertikálně oválný tvar a obsahuje nahoře po
obvodu pečeti český majuskulní opis „OBEC HORZAN“ a pod
ním velmi zajímavé vyobrazení představující tzv. mluvící znamení vyjadřující jednu z variant výkladu název obce od
slovesa „hořet“ – v pečetní poli totiž spatřujeme dva hořící
domy se šlehajícími plameny ze střech a oken.
Symbolika pečetního obsahu je tedy zcela zřejmá, když
spočívá ve vyjádření názvu obce, i když pravděpodobnější
výklad původu názvu obce uvádí toponomastická literatura
jako „ves Hořanů, tj. lidí bydlících na hoře nebo v hořejší
poloze, než je okolí“.

Návrh znaku obce
Návrh znaku obce se člení do 6 variant a vychází z:
1) neobyčejně zajímavé historické pečeti obce, když ve
třech variantách přejímá téměř doslovně figurální obsah
pečeti, i když je tím znak poněkud složitější. Oproti pečetnímu

2) námětu obce reflektovat ve znaku kapli a lípu svobody.
V jedné variantě návrhu znaku je odtud zobrazena figura
průčelí kaple provázená lipovými listy, zatímco v dalších variantách počítá návrh znaku s výrazně jednodušším
vyjádřením kaple pomocí figury liliového kříže. U kaple se
neuvádí zasvěcení, avšak připomíná se, že " ... uvnitř je
uchován obraz Panny Marie z roku 1852 od Wolfganga
Siedla" Proto je kaple symbolicky vyjádřena právě křížem, jehož každé rameno je zakončeno lilií – typickým atributem
P. Marie.

Vlajka obce
Při tvorbě návrhu obecní vlajky platí, že námět nebo podoba
vlajky musí korespondovat s figurálním obsahem či podobou
návrhu znaku. Tuto zásadu lze realizovat ve třech základních
intencích:
1)
2)
3)

Přistoupením k tzv. opakování znaku (ať již k tzv. doslovnému či tzv.částečnému opakování znaku)
Zjednodušením znakových figur do geometrické kombinace pruhů s totožnými barvami.
Vzhledem ke konkrétnímu případu vyváženou kombinací
obou předchozích postupů.

V případě návrhu vlajky pro obec Hořany se přitom ukazuje
jako adekvátní postupovat takto:
a.
b.
c.

Varianty 1,2,3 = Kombinace doslovného opakování figury
liliového kříže s geometrizací ostatních figur (domy, návrší,
plameny)
Varianty 4,5 = Proporčně modifikované doslovné opakování znaku.
Varianta 6 = Kombinace doslovného opakování figury liliového kříže s geometrizací ostatních figur ve formě horizontálních pruhů odpovídající barevnosti.

Vyjádření k návrhu znaku a vlajky

K variantám návrhu znaku a vlajky obce je přiloženo vyjádření PhDr. Karla Müllera, člena expertní skupiny Podvýboru
pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky a garanta správnosti návrhů. „Všechny návrhy zpracované mgr. Janem Tejkalem odpovídají zásadám
heraldické a vexilologické tvorby a mohou být předloženy
Parlamentu ČR k projednání. Ač heraldicky nejčistější jsou varianty č. 5 a 6, vzhledem k historické pečeti doporučuji k využití návrhy č. 1-3; naopak za nejméně vhodný považuji návrh
č. 4.“
HOŘANSKÝ ZPRAVODAJ
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Varianta č. 1
„V červeném štítě znaku na stříbrném zvýšeném návrší s červenými plameny vyrůstajícími
z dolního okraje štítu dvě stříbrná průčelí domů s trojúhelným štítem, dvěma černými okny
a černým soklem provázená nahoře stříbrným liliovým křížem.“
„List vlajky tvoří dva vodorovné pruhy v poměru 3:1, červený a bílý se dvěma trojúhelníkovými zuby s vrcholy v jedné čtvrtině šířky listu. V červeném pruhu mezi zuby bílý liliový kříž. V bílém pruhu čtyři červené dolní klíny s vrcholy ve třech čtvrtinách šířky listu. Poměr
šířky k délce je 2:3.“

Varianta č. 2
„V modrém štítě znaku na stříbrném zvýšeném návrší s červenými plameny vyrůstajícími
z dolního okraje štítu dvě stříbrná průčelí domů s trojúhelným štítem, dvěma černými okny
a černým soklem provázená nahoře stříbrným liliovým křížem.“
„List vlajky tvoří dva vodorovné pruhy v poměru 3:1, modrý a bílý se dvěma trojúhelníkovými
zuby s vrcholy v jedné čtvrtině šířky listu. V modrém pruhu mezi zuby bílý liliový kříž. V bílém
pruhu čtyři červené dolní klíny s vrcholy ve třech čtvrtinách šířky listu. Poměr šířky k délce je
2:3.“

Varianta č. 3
„V zeleném štítě znaku na stříbrném zvýšeném návrší s červenými plameny vyrůstajícími
z dolního okraje štítu dvě stříbrná průčelí domů s trojúhelným štítem, dvěma černými okny
a černým soklem provázená nahoře stříbrným liliovým křížem.“
„List vlajky tvoří dva vodorovné pruhy v poměru 3:1, zelený a bílý se dvěma trojúhelníkovými
zuby s vrcholy v jedné čtvrtině šířky listu. V zeleném pruhu mezi zuby bílý liliový kříž. V bílém
pruhu čtyři červené dolní klíny s vrcholy ve třech čtvrtinách šířky listu. Poměr šířky k délce je
2:3.“

Varianta č. 4
„V zeleném štítě znaku na návrší průčelí kaple s lucernou zakončenou makovicí s latinským
křížem a provázenou nahoře po stranách po jednom odkloněném svěšeném lipovém listu
s listenem a oplodím, vše stříbrné.“
„List vlajky tvoří dva vodorovné pruhy v poměru 7:1, zelený a bílý obloukový sahající do čtyř
pětin šířky listu. V zeleném pruhu na oblouku průčelí kaple s lucernou zakončenou makovicí
s latinským křížem a provázenou v horní části listu po stranách po jednom odkloněném
svěšeném lipovém listu s listenem a oplodím, vše bílé. Poměr šířky k délce je 2:3.“

Varianta č. 5
„V červeném štítě znaku pod plamennou zvýšenou hlavou liliový kříž, obojí stříbrné.“
„List vlajky tvoří dva vodorovné pruhy v poměru 3:5, bílý a červený se sedmi plameny sahajícími do osminy šířky listu. V červeném pruhu bílý liliový kříž. Poměr šířky k délce je 2:3.“

Varianta č. 6
„V červeném štítě znaku mezi plamennou zvýšenou hlavou a návrším liliový kříž, vše stříbrné.“
„List tvoří tři vodorovné pruhy, bílý, červený s bílým liliovým křížem a bílý, v poměru 1:3:1.
Poměr šířky k délce je 2:3.“

