Zpravodaj obcí
Horoušany a
Horoušánky
Leden 2012 (č. 1/2012)

Úvodní slovo starosty
Vážení občané,
rád bych Vás na tomto místě dnes seznámil s výší poplatků v katastru obce Horoušany v roce 2012 a okolnostmi, které ovlivňují
stanovení těchto poplatků.
Daň z nemovitosti
Obec Horoušany má stále jako jedna z mála obcí v okolí místní koeficient daně z nemovitosti ve výši 1. V praxi to
znamená, že vypočtená daň se násobí tímto koeficientem. Pro příklad v Úvalech je místní koeficient stanoven na 5 a i
v ostatních okolních obcích je koeficient vyšší než 1. Pokud by obec Horoušany měla stejný koeficient jako Úvaly, tak pokud
byste měli výslednou daň z nemovitosti 500 Kč, násobila by se tímto koeficientem a platili byste tak ne částku 500 Kč, ale
2 500 Kč. Na další rok se bude muset zřejmě tato daň drobně zvýšit.
Vodné, stočné
Na rok 2012 jsme také nepřikročili k zvýšení cen vodného a stočného, ceny tak zůstávají stejné jako v roce 2011. Ceny se nám
podařilo zachovat i přesto, že došlo v této oblasti ke zvýšení DPH o 3,7 %. Ceny vodného a stočného jsou ovlivněny provozními
náklady vodovodu a kanalizace. Obec také doplácí na svou velikost, ve větších městech jsou obecně vyšší příjmy
z provozování. Ceny se odvíjejí od nákladů provozovatele Vak Mladá Boleslav a. s. Cena vody obecně má celorepublikově
dlouhodobě vzrůstající trend a nebude tomu zřejmě jinak ani v dalších letech.
Místní poplatek za psy (dle vyhlášky č. 4/2010)
Také tento poplatek zůstává stejný, i když finanční prostředky, které se vyberou, zdaleka nepokryjí tuto oblast. Jeden
odchycený pes umístěný do útulku vyjde na cca 8 000 Kč. Celkově se zde vybere od všech občanů ročně přibližně 30 000 Kč.
Obec musí kromě několika odchytů ročně nakupovat koše na psí exkrementy, pytlíky do těchto košů a nemalé finanční
prostředky vydá i na úklid po neukázněných majitelích psů.
Poplatek za komunální odpad (dle vyhlášky č. 2/2011) a odpady obecně
Poplatek za komunální odpad je jako jediný zvýšen na rok 2012 o cca 6%. Ke zvýšení došlo zejména z důvodu navýšení daně
v této oblasti o 3,7%. Ceny kopírují náklady, které nám účtuje firma A.S.A., spol. s r. o. Z tohoto poplatku obec tedy nemá žádný
zůstatkový příjem. Samostatnou kapitolou je „Sběrný dvůr odpadů Horoušany“. Provoz sběrného dvora stojí obec Horoušany
přibližně 400 000 Kč ročně a obec Horoušany ho plně hradí z vlastních zdrojů. Těší nás, že je hojně využíván jak občany
Horoušan, tak občany Horoušánek a vnímáme to jako jednu z kvalitních služeb pro občany obce a jako velké plus pro životní
prostředí v obci.
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dle vyhlášky č. 5/2010)
Jedná se především o poplatek za umístění reklam na obecních pozemcích, ale i o zábor obecních pozemků, ať už za účelem
stavby či umístění různých materiálů na obecních pozemcích či parkování aut. Zde bych chtěl apelovat na všechny občany, že
každý by si měl parkovat svůj vůz na svém vlastním pozemku, obecní pozemky před rodinnými domy se mnohdy mění
v parkoviště. Zrovna tak mnoho občanů si plete obecní pozemky s dlouhodobou skládkou různého stavebního materiálu apod.
Pohled na některá místa v obci není pak příliš vábný. V roce 2012 bude pořádkový výbor důsledněji kontrolovat hrazení tohoto
poplatku a dodržování této vyhlášky.

Závěrem bych chtěl říci, že se samozřejmě snažíme bezdůvodně poplatky nezvyšovat, přikračujeme k tomu pouze v případech,
kdy je to nezbytné. Finance se snažíme získávat jinými způsoby (dotace, příspěvky od stavebníků, developerů, dary apod.) tak,
abychom co nejméně zatížili Vaše rodinné rozpočty.
Přejeme Vám hodně pracovních i životních úspěchů v roce 2012.
Jan Bohuněk
starosta obce

Výběr ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 12. prosince 2011
Zastupitelstvo vydalo:
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o poplatku za komunální odpad, která nahrazuje vyhlášku č. 1/2010.
Zastupitelstvo schválilo:
Rozpočet obce Horoušany na rok 2012, 4. rozpočtové opatření na rok 2011 a rozpočtový výhled na rok 2012 – 2014.
Zachování cen vodného a stočného na rok 2012.
Samostatné hospodaření při provozování obecního vodovodu, tzn. oddělení lokality Horoušan a Horoušánek od
skupinového vodovodu Úvaly (dosud bylo hospodaření na vodovodu – náklady, výnosy společné).
Nový název ulice Pod školkou, která tvoří spojnici mezi ulicí Ke Hřišti a ulicí Jižní.
Provedení zimního úklidu komunikací chodníků a ostatních ploch v obci Horoušany a Horoušánky u společnosti
Autodoprava Baše Milan, IČO: 61489786 a společnosti Autodoprava Hovorka, IČO: 45113831, a to dle klimatických
podmínek.
Uzavření nové smlouvy na údržbu zeleně v obci Horoušany a Horoušánky (sekání trávy s částečným odvozem)
s panem Jiřím Synkem, IČO: 49717511.
Nákup záložního zdroje pro zálohování účetních dat v celkové ceně 4 836 Kč.
Vybudování zpevněné plochy u čističky odpadních vod v Horoušanech, vyčištění studny a zhotovení okapu u čističky
společností GESTAV, s.r.o., IČO: 46352791 v celkové ceně 75 092 Kč.
Vybudování elektronického zabezpečovacího systému pro Mateřskou školu Horoušany dle nabídky Antonína Pácala,
IČO: 74236601 v celkové ceně 32 388 Kč a zhotovení mříží do budovy obecního úřadu Horoušany u společnosti BOS,
spol. s r.o., IČO: 45281521 v celkové ceně 22 087 Kč, a to v souvislosti s nedávným vloupáním do budov mateřské
školy a obecního úřadu.
Pořádání taneční zábavy ve spolupráci s Mateřskou školou Horoušany dne 28. ledna 2012 v sále hostince A. Basaře a
příspěvek ve výši 5 000 Kč na úhradu hudební produkce.
Pořízení 2 ks panelových zábran a instalaci dopravního značení z důvodu zklidnění dopravy v ulici Zahradní v celkové
ceně 32 760 Kč.
Výměnu tří stávajících lamp veřejného osvětlení v lokalitě U Tří Svatých v celkově ceně 21 724 Kč.
Pokládku nového kabelu veřejného osvětlení v ulicích Zahradní a Březová v délce cca 156 metrů z důvodu častých
poruch a nefunkčnosti starého vedení v celkové ceně 134 797 Kč.
Očíslování lamp veřejného osvětlení v obci Horoušany a Horoušánky.
Uspořádání soutěže v třídění plastového odpadu, kde vítěz, který vytřídí v roce 2012 největší množství plastového
odpadu, obdrží od obce odměnu ve výši poplatku za komunální odpad na rok 2013, druhý v pořadí obdrží od obce
odměnu ve výši poloviny poplatku za komunální odpad na rok 2013 a třetí v pořadí obdrží od obce odměnu ve výši
25% poplatku za komunální odpad na rok 2013.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
Zprávu Krajského úřadu Středočeského kraje o dílčí kontrole hospodaření obce Horoušany za rok 2011; kontrola
krajského úřadu neshledala žádné nedostatky.
Zprávu o výsledku veřejnoprávní kontroly Mateřské školy Horoušany za první pololetí roku 2011, která neshledala
žádné závažné nedostatky.
Informaci pana starosty Jana Bohuňka o problémech s majetkoprávními vztahy některých pozemků v trase plánované
cyklostezky (duplicitní vlastnictví pozemku, exekuce na pozemku, neproděděný pozemek, jednání s ostatními vlastníky
v trase atd.) a o jednání se zástupkyní z Krajské správy a údržby silnic, na které pan starosta zažádal o předběžný
souhlas s vedením části cyklostezky přes pozemky SÚS Mnichovo Hradiště, tak aby se obec Horoušany vyhnula
problematickým pozemkům. Informace rovněž zahrnovala skutečnost, že se termín vydání patřičných povolení na
cyklostezku zcela jistě protáhne do doby vyřešení uvedených záležitostí.
Informaci pana starosty Jana Bohuňka o definitivním uzavření akce „Kanalizace a ČOV obce Horoušany“ na Státním
fondu životního prostředí ČR.
Informaci pana Tomáše Machoviče o analýze sběru odpadů na Sběrném dvoře odpadů Horoušany.
Informaci pana starosty Jana Bohuňka o proběhlém jednání se starostou Tuklat, kde mu nabídl využití Sběrného dvora
odpadů Horoušany pro občany Tuklat a Tlustovous. Zastupitelstvo uvedených obcí však využití této nabídky
neschválilo.
Mgr. Eva Petrová
místostarostka

Špatný stav veřejného osvětlení
V obci došlo na konci roku 2011 ke dvěma velkým poruchám na veřejném osvětlení, jejichž oprava si vyžádala celkové náklady
219 000 Kč. Jednalo se o Horoušánky, v ulicích Zahradní a Průběžná.
Veřejné osvětlení v obci je v současné době v provozuschopném stavu, ale vlivem klimatických podmínek se situace může
změnit, tzn., že v důsledku nadměrné zemní vlhkosti se změní izolační stav kabelového vedení, které následně může vykazovat
zkratové hodnoty, a tím výpadky veřejného osvětlení. Při pokládce kabelového vedení nebyly v minulosti dodrženy pracovnětechnologické postupy pokládek kabelových tras. Kabelové vedení je v části obce vedeno v zeleném pásu, kde při zaměření
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kabelových rozvodů byla zjištěna proměnlivá hloubka uložení 10 - 70 cm, pod chodníky a vozovkou pouze 5 – 20 cm. Kabely
byly uloženy bez ochranných prvků, například chrániček, pískového lože a podobně. Nejzávažnějším problémem jsou špatné
krabicové spojky kabelových odboček, do kterých se právě vlivem zemní vlhkosti dostává voda, a tím dojde k jejich zkratování a
následnému vyhoření. To byl i důvod uvedených poruch, jejichž odstranění si vyžádalo pokládku nových kabelů, včetně
zemnícího vodiče a ochranných prvků.
Dalším problémem je osvětlovací technika, která je nainstalována na původních stožárech veřejného osvětlení. V současnosti
jsou výbojková svítidla zastaralá a ve špatném technickém stavu. Proto jsou hlášeny časté poruchy a nutné opravy na
svítidlech. Ve III. a IV. Q roku 2011 se ke stávajícímu kabelovému vedení připojily dvě nové lokality veřejného osvětlení, které
snížily kapacitu příkonových rezerv. Při jakémkoliv nárůstu příkonů, a to i změnou příkonů starých osvětlovacích těles (déšť,
sníh, mráz) může docházet k častějším výpadkům veřejného osvětlení.
Obec nemá finanční prostředky na celkovou rekonstrukci sítě veřejného osvětlení. Opravy se proto budou realizovat podle
naléhavosti vyskytnutých problémů. V současnosti připravujeme očíslování jednotlivých lamp veřejného osvětlení, aby bylo
možno snáze lokalizovat a nahlašovat vzniklé poruchy.
Vladislav Brožek
místostarosta

Sběrný dvůr odpadů Horoušany
Koncem roku 2010 byl otevřen sběrný dvůr odpadu pro občany obcí Horoušany a Horoušánky. Sběrný dvůr slouží
k odevzdávání, shromažďování a třídění různých druhů odpadů občany obce tak, aby nedocházelo ke znečišťování životního
prostředí v obci a okolí. Občané již tedy nemusí vozit objemný odpad do sběrných dvorů v Brandýse nad Labem nebo v Praze –
Horních Počernicích. Některé druhy odpadu je možno odevzdávat neomezeně zdarma, jiné druhy jsou omezeny množstvím na
osobu za rok a nad tento limit je sběr zpoplatněn. Mezi neomezené druhy odpadu patří například papír, sklo, plasty, tráva, listí,
čistá zemina atd. Omezen je například objemný odpad, pneumatiky, stavební odpad atd. Přesný seznam sbíraného odpadu
včetně limitů množství na osobu za rok je uveden na internetových stránkách obce.
V prosinci 2011, po roce fungování sběrného dvora, nastal čas pro analýzu jeho využití. Touto analýzou bylo zjištěno, že na
využití sběrného dvora mají 36 % podíl občané Horoušan a 64 % podíl občané Horoušánek. Tento podíl je logický, vzhledem
k umístění sběrného dvora na okraji obce Horoušánky. Dále bylo zjištěno, že sběrný dvůr za rok jeho fungování využilo 45 %
občanů Horoušan a 51 % občanů Horoušánek.
Za dobu fungování sběrného dvora se snížil počet černých skládek a pohozených odpadků v okolí obce. V minulosti se často
stávalo, že na odlehlých místech byly pohozené pneumatiky a objemnější elektroodpady (lednice a jiné různé spotřebiče), nyní
se daří tento nešvar vymýtit. Přesto by bylo dobré, kdyby v roce 2012 občané využívali sběrný dvůr ještě víc než v roce
minulém. Efektivnější využití sběrného dvora zmenší ekologickou zátěž a umožní také realizovat úspory nákladů při platbách za
odvoz odpadu tím, že občané, kteří využívají sběrný dvůr, nepotřebují týdenní svoz odpadu, ale stačí jim čtrnáctidenní.
Vzhledem k tomu, že v současné době není plně využita kapacita sběrného dvora, obec uvažuje nabídnout možnost využívat
sběrný dvůr také okolním obcím.
Aby byli občané motivováni k ještě většímu využívání sběrného dvora, rozhodlo se zastupitelstvo obce uspořádat v roce 2012
soutěž ve třídění plastového odpadu. Ten občan, který v roce 2012 (od 10. ledna do 10. prosince 2012) vytřídí největší
množství plastového odpadu, obdrží od obce odměnu ve výši poplatku za komunální odpad za rok 2013. Nádoba (kontejner
nebo plastové pytle) a četnost svozu odpadu (1x za týden nebo 1x za 14 dní) pak bude zachován stejný, jako měl výherce
v roce 2012. Druhý nejlepší ve třídění plastového odpadu získá odměnu ve výši 50 % a třetí nejlepší odměnu ve výši 25 %
poplatku za komunální odpad na rok 2013.
Tomáš Machovič
zastupitel

Vážení občané,
s přáním úspěšného roku 2012 si dovoluji Vás upozornit na povinnost úhrady poplatku za svoz komunálního odpadu, jejíž
výši odsouhlasilo zastupitelstvo obce dne 12. prosince 2011 vydáním obecně závazné vyhlášky č. 2/2011.
Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti (včetně
vlastníků staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci), kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které
vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Sazba poplatku je stanovena na
období od 1. ledna do 31. prosince příslušného roku a poplatek je splatný za celý kalendářní rok do konce měsíce února
příslušného kalendářního roku v celé výši.
Poplatek za držení psa se nemění a zůstává ve stejné výši jako v roce 2011.
Jiří Dvořák
tajemník
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POPLATKY ZA POPELNICE V ROCE 2012
Četnost svozu 70, 80 l

110, 120 l

240 l

1 x týdně

--------

2 334,- Kč

4 447,- Kč

1 x 14 dní

956,- Kč

1 570- Kč

2 140,- Kč

sezonní

1 313,- Kč

2 099,- Kč

3 113,- Kč

Sezonní svoz je svoz

v ZIMĚ 1 x týdně (říjen až březen)
v LÉTĚ 1 x 14 dní (duben až září)

Sezonní svoz bez popelnic v období duben až září (určeno pro vlastníky rekreačních nemovitostí)
10 x pytel 110 litrů

702,- Kč
POPLATKY ZA PSY V ROCE 2012

Poplatek za psa činí ročně:
a) rodinné domy

za prvního psa
220,- Kč

za druhého psa a každého dalšího psa
320,- Kč

b) pro zabezpečení podnikat.
činnosti a právnické osoby

690,- Kč

1.040,- Kč

c) poživatel starobního, invalidního
nebo vdovského důchodu, který
je jediným zdrojem příjmu

110,- Kč

160,- Kč

Osvobození od poplatků je poplatník povinen prokázat.
V průběhu roku zaplatí majitel psa za každý měsíc 1/12 příslušného poplatku.

Činnost spolku sportovních rybářů v roce 2011
První akce spolku sportovních rybářů v roce 2011 se konala dne 31. dubna. Jednalo se o Pálení čarodějnic za finančního
přispění obecního úřadu v Horoušanech. Druhou akcí na rybníku byl závod Bikiny Cup dne 28. května, který s námi
spolupořádaly Vydry.BS.Baits a rybářská organizace Vysočany. Na této akci se konala módní přehlídka za účasti známých
osobností. Po ukončení akce hrála živá kapela. Třetí, již tradiční akcí, byl ve dnech 12. až 14. srpna závod místních členů
rybářského spolku v chytání kapra nonstop 48 hodin – Horoušanský kapr. Náš rybářský spolek finančně přispěl na dětský
karneval, který se konal v sále hostince A. Basaře dne 24. září. Hlavní činností spolku je celoroční údržba okolí rybníka, sekání
trávy, prořezávání stromů, vyprazdňování košů, vyvážení popelnic, čištění přítoku a odtoku vody z rybníka. Poslední akcí
uplynulého roku bylo konání výroční schůze, po které se konala Rybářská zábava s bohatou tombolou za hojné účasti místních
obyvatel.
Tomáš Blahna
předseda spolku sportovních rybářů

Obec Horoušany prodá nemovitost ve
vlastnictví obce.
Jedná se o bývalou budovu obecního úřadu Horoušany - 5 místností, v
centru obce. WC, elektřina, voda, kanalizace v objektu, garáž a dílna, na
pozemku o výměře cca 270 m2.
Cena 2 200 000 Kč.
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Nahlédnutí do naší školky
Není to tak dlouho, co začal nový školní rok, a my se pomalu přesouváme do jeho druhé poloviny.
Opět máte možnost přihlásit své děti do zájmových kroužků, využít zkušeností a pedagogických schopností paní logopedky.
Našich 8 předškoláčků se chystá k zápisu do „opravdové“ školy a my se pomalu připravujeme na zápis do té „naší“, který
proběhne začátkem dubna.
Největší událostí ale je spoluúčast zaměstnanců mateřské školy na organizaci taneční zábavy. Společně s Vašimi zastupiteli
jsme se pustili do organizování akce, i když vlastně vůbec nevíme, jaký bude mít u Vás ohlas. Moc bychom si přáli, aby se tento
společenský večer vydařil a stala se z něj tradice. Abychom Vám ušetřili starosti o Vaše děti a Vy se mohli jít v klidu a bez obav
pobavit, nabízíme Vám noční spaní dětí ve školce za výhodnou cenu 200 Kč. Věříme, že nás podpoříte, ať už svojí účastí nebo
přispěním do tomboly.
Bližší informace o výše uvedeném naleznete na www.mshorousany.wz.cz.
Za všechny ze školky
Jana Štěpánková
ředitelka MŠ

Mikulášská v Horoušanech
Dne 11. prosince 2011 se děti z Horoušan a Horoušánek
společně těšily z divadelního představení Pohádka s kouzlem
Vánoc, které se konalo v sále hostince A. Basaře. Divadélko
Paleček dětem, kterých bylo bezmála 60, zahrálo vánočně
laděnou pohádku, ve které vystupoval i čert. Po pohádce děti
zavolaly Mikuláše, který přišel s nadílkou pro každého.
Děkuji všem za pomoc při organizaci a za darované vstupné,
které bude použito na konání dalších akcí pro děti.
Mgr. Eva Petrová
místostarostka

Tři králové v Horoušanech
Dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika, je největší
dobrovolnickou akcí a i tentokrát se konala i v Horoušanech. V celé farnosti (Horoušany,
Horní Počernice, Jirny, Klánovice) se v letošním roce vybralo bezmála 50 000 Kč.
Děkujeme.
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Obecní úřad v Horoušanech a Mateřská škola Horoušany
Vás srdečně zvou na taneční zábavu

Kdy: 28. ledna 2012 od 20 hodin
Kde: Sál hostince A. Basaře v Horoušanech
Předtančení:
Vystoupení tanečního kroužku z MDDM Úvaly

Bohatá tombola

K tanci a poslechu hraje hudební skupina Pod altánem

Vstupné dobrovolné

Využijte možnost nočního spaní dětí v mateřské škole
Více informací na www.mshorousany.wz.cz nebo přímo
v mateřské škole

DIVADLO HORNÍ POČERNICE
www.divadlopocernice.cz
Votuzská 379/11, Praha 9
tel: 281920326, 281860174
Neděle 5. února v 15.00

Karel Zima O HLOUPÉM HONZOVI Divadlo Pro malý

Vstupné 90, 70, 50 Kč

Úterý 7. února v 19.30

ŠUNEN ROMALE – POSLYŠTE, ROMOVÉ divadlo Viola

Vstupné 240, 220, 200 Kč

Pátek 10. února v 19.30

Eric Assous HERCI JSOU UNAVENI Agentura Harlekýn

Vstupné 300, 280, 260 Kč

Neděle 12. února v 15.00 S. Oubram, V. Novák VODNÍK MAŘENKA DS Máj Praha

Vstupné 90, 70, 50 Kč

Čtvrtek 16. února v 19.30 JAK UVAŘIT ŽÁBU Divadelní společnost Ansambl

Vstupné 240, 220, 200 Kč

Sobota 18. nebo neděle 19. února v 15.00 (bude upřesněno) O ZAMILOVANÉ JEŽIBABĚ Divadelní lázně Vstupné 90, 70, 50 Kč
Pondělí 20. února v 19.30 J. Voskovec, J. Werich, B. ČOCHTAN VYPRAVUJE DS J. Dvořáka

Vstupné 300, 280, 260 Kč

Sobota 25. února v 19.30 DIVADLO PRO SLEPÉ DS Slepýš ve spolupráci s Tanečním divadlem FAE Vstupné 120, 100, 80 Kč
Neděle 26. února v 15.00 VALÁŠEK Vystoupení dětského tanečního souboru. Pronájem divadla.
Pondělí 27. února v 19.30 Geraldine Aron MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD FDA, divadlo Viola

Vstupné 260, 230, 200 Kč

Dopolední představení zadaná pro školy a školky Maminky s dětmi mohou představení navštívit po předchozí domluvě na tel. čísle: 281920326. Školy
a školky mají při obsazování míst přednost. Jednotné vstupné 50 Kč.
Středa 1. února v 9.00 a 10.30 Zimní příhody Včelích medvídků – Divadlo Krapet
Pátek 10. února v 9.00 Ať žije Kocourkov – Kejklířské divadlo
Čtvrtek 23. února v 9.00 Putování s muzikou Réva
Úterý 28. února v 9.00 Nenech si ubližovat a svěř se - šikana a kyberšikana JUDr. Miloslav Dočekal
Změna programu vyhrazena
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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, Lucie Hájková, Jana Štěpánková, Dagmar Civínová.
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