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Výběr ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 13. února 2012
Zastupitelstvo schválilo:
Provedení oprav veřejného osvětlení v Horoušanech dle cenově nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 456 380 Kč
včetně DPH a instalaci nového sloupu veřejného osvětlení v ulici Zahradní (neosvětlená část) v Horoušánkách
v celkové ceně 48 212 Kč včetně DPH.
Nákup 14 stolů a 56 židlí do obecního hostince A. Basaře v celkové ceně 50 486 Kč a investici do nových oken a dveří
v přední části budovy obecního hostince A. Basaře za podmínky, že nájemce zrekonstruuje na své náklady fasádu
obecního hostince.
V souvislosti s připravovanou výstavbou v lokalitě „U tří svatých“ v Horoušánkách úhradu podílu obce na investici do
přečerpávací stanice ve výši cca 135 000 Kč za podmínky zkapacitnění této přečerpávací stanice pro starousedlíky
v lokalitě „U Tří Svatých“ (cca 110 obyvatel).
Nákup a instalaci 2 kusů nových košů na psí exkrementy do lokality „Za Panskou Zahradou“ v Horoušánkách.
Uvolnění částky 2 000 Kč na vypracování studie návrhu dopravních opatření vedoucích ke zklidnění provozu v ulici
Zahradní v Horoušánkách a nákup závory na pozemek parc. č. 588/2 (polní cesta u sběrného dvora).
Snížení kupní ceny nemovitostí ve vlastnictví obce, a to budovy č. p. 5 v ulici Lipová v Horoušanech (bývalá budova
obecního úřadu) a příslušných pozemků na částku 1 990 000 Kč a zveřejnění záměru o prodeji těchto nemovitostí
vzhledem ke skutečnosti, že za dříve schválenou kupní cenu 2 200 000 Kč neprojevil o koupi zájem žádný zájemce.
Dary na činnost spolků působících v obci Horoušany a přilehlém okolí takto: Spolek sportovních rybářů Horoušany –
dar 9 000 Kč, Honební společenství Horoušany – dar 9 000 Kč, Samostatná vlastenecko dobročinná obec baráčníků
„Podlesí“ v Jirnech – dar 3 000 Kč, Český svaz včelařů – dar 2 000 Kč a Základní škola Klánovice – dar 1 000 Kč.
Záměr pronajmout hasičskou zbrojnici na pozemku parc. č.1/3 a 2/3 v k. ú. Horoušany.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
Informaci o posledním vývoji ohledně projednávání plánované cyklostezky mezi obcí Horoušany a Horoušánky, mimo
jiné o možnosti bezúplatného převodu lesního pozemku parc. č. 379/2 na obec Horoušany a o problémech s darováním
od vlastníků.
Zprávu o průběhu a výsledku veřejnosprávní kontroly Mateřské školy Horoušany za 2. pololetí roku 2011.
Informaci o termínu konání přezkoumání hospodaření obce Horoušany za rok 2011 dne 1. března 2012.
Informaci o poruše melioračního systému v Horoušanech s tím, že bude vedeno další jednání o nápravě
se Zemědělskou meliorační správou v Hradci Králové a dalšími případnými správci či vlastníky pozemků, v nichž
se nachází meliorační systém.
Žádost občana Horoušánek o zpevnění komunikace mezi kapličkou a nádobami na tříděný odpad v ulici Za Kapličkou
v Horoušánkách včetně opravy okapového chodníku s tím, že budou předloženy cenové nabídky.
Informaci o opatření obecné povahy, kterým byly vydány Zásady územního rozvoje Středočeského kraje a rozhodnuto
o námitkách zastupitelstva obce Horoušany:
a) v rámci opatření obecné povahy, kterým byly vydány Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, byly
zamítnuty námitky zastupitelstva obce Horoušany podané v souladu s ust. § 6 odst. 6 písm. d) a ust. § 39 odst.
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a schválené usnesením zastupitelstva obce Horoušany č. 2/5 ze dne 27. 4. 2011,
b) podle § 101a a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění lze podat u správního
soudu návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí, a to do tří let ode dne účinnosti opatření obecné
povahy,
c) občan F. J. bude kontaktovat advokátní kancelář, která dle jeho vyjádření má zkušenosti s podáním návrhu
na zrušení opatření obecné povahy ve skutkově obdobných věcech, a to za účelem nabídky poskytování právních
služeb v této věci.
Mgr. Eva Petrová
místostarostka

Rekonstrukce dětského hřiště v Horoušánkách
Jaro se pomalu blíží a s ním i plánovaná rekonstrukce dětského hřiště v Horoušánkách. Pro zdravý vývoj dítěte je hraní
extrémně důležitou aktivitou. Nezastupitelnou roli pak má hraní si venku, v přírodě a na čerstvém vzduchu. Nejvhodnějším
prostorem pro venkovní dětské aktivity jsou dětská hřiště. Děti potřebují místo, které je láká ke hře a umožňuje jim využít
všechny jejich schopnosti a dovednosti a zároveň také rozvinout nové. Z tohoto důvodu obec vyčlenila část peněz z rozpočtu na
nové atrakce a opravu stávajících. Rekonstrukce je plánována na konec měsíce dubna nebo začátek května podle toho, jak
nám to umožní počasí. Tímto bych chtěla vyzvat a požádat všechny rodiče, kterým záleží na tom, v jakém prostředí si jejich děti
hrají, aby se této rekonstrukce také účastnili. Čím víc oprav si dokážeme udělat sami, tím víc peněz zbude na nové atrakce.
Opravami je myšleno začištění a natírání stávajících atrakcí, vyvezení písku z pískoviště a příprava dopadové zóny okolo
skluzavky. Doufám, že se nás „dobrovolníků“ sejde velký počet. Čím rychleji zvládneme opravu hřiště, tím dříve si naše děti
budou hrát v hezkém a pro ně atraktivním prostředí. Instalaci nových hracích prvků bude zajišťovat firma. V plánu je velká
skluzavka s velkou houpačkou, prolézací tunel nebo houpačka na pružině. Tyto atrakce jsou certifikované a splňují veškeré
bezpečnostní požadavky. U skluzavky s houpačkou bude vybudována bezpečná dopadová zóna.
Konečný termín, kdy se tato dobrovolná brigáda bude konat, bude vyvěšen na stránkách obce, na nástěnkách u zastávek a
také v obchodě v Horoušánkách.
Předem Vám děkuji za Vaši pomoc s rekonstrukcí a velmi se na Vás těším.
Petra Zinglová
zastupitelka

Mateřská škola informuje
Zápis do Mateřské školy Horoušany
Vážení rodiče,
začátkem dubna 2012 proběhne zápis dětí do mateřské školy. Pro příští školní rok bude k dispozici pravděpodobně pouhých
šest míst. Snažila jsem se stanovit co nejobjektivnější kritéria pro přijetí s ohledem na doporučení veřejného ochránce práv
k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání.
Vím, že počet volných míst je nedostačující. Možnost, jak umístit do školky více jak šest dětí, nám dává novela školského
zákona účinná od 1. ledna 2012. Jedná se o tzv. „doplňkové děti“, kdy o jedno místo ve školce se dělí dvě děti. Podstata
spočívá v tom, že po dohodě s rodiči jsou stanoveny dny a délka pobytu dvou dětí tak, aby dohromady tvořily pravidelnou
celodenní docházku „jednoho“ dítěte. Tím lze efektivněji využívat kapacitu mateřských škol. V těchto případech je ale hlavním
předpokladem vzájemný vstřícný přístup rodičů. Zamyslete se nad možností „sdílení“ místa. Zvyšuje se tak šance na přijetí
Vašeho dítěte.
Pro děti narozené do 31. 12. 2009 s trvalým bydlištěm v obcích Horoušany/Horoušánky se zápis bude konat dne 5. dubna
2012 od 15 do 18 hod v ředitelně mateřské školy (vchod vedle obecního úřadu).
K zápisu se dostavte s dítětem a přineste s sebou:
vyplněnou Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy (můžete si ji osobně vyzvednout od 19. 3. 2012 nebo stáhnout
z webových stránek mateřské školy)
občanský průkaz
rodný list dítěte
Ředitelka Mateřské školy Horoušany stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání:
Kritérium

Bodové ohodnocení

Dítě poslední rok před nástupem do ZŠ nebo s odloženou docházkou do ZŠ

5

Dítě a jeho oba zákonní zástupci mají trvalý pobyt v obci

2

Dítě a jeden jeho zákonný zástupce mají trvalý pobyt v obci

1

Dítě, jehož starší sourozenec navštěvuje MŠ Horoušany (i nadále od 1.9.2012)

1

Dítě narozené do 31.12.2008, které se opakovaně hlásí k docházce do MŠ Horoušany

1

Při shodném součtu bodového ohodnocení více dětmi má přednost starší dítě.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let.
Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.
Seznam nově přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem zveřejní ředitelka školy dne 4. května 2012 na místě
veřejně přístupném – ve vývěskové skříňce Mateřské školy Horoušany, po dobu 15 dní, tj. do 19. května 2012.
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„Hlídací pátky“ v Mateřské škole Horoušany
V rámci doplňkové činnosti Vám nabízíme hlídání dětí starších dvou let každý pátek od března do konce června 2012. Děti
musí být bez plen a schopné snášet nepřítomnost rodičů.
Dopolední hlídání..............200,- Kč
Celodenní hlídání..............300,- Kč
Cena zahrnuje – 1-2 svačiny, oběd, celodenní pitný režim, provozní poplatek, hlídání.
Pokud budete mít o službu zájem, telefonicky se nahlaste alespoň den předem na čísle 326 538 369.
Jana Štěpánková
ředitelka mateřské školy

Horoušanští myslivci, členové HS a vlastníci pozemků hodnotili rok 2011
V útulném prostředí hostince u „Basařů“ proběhlo v únoru výroční zasedání Honebního společenstva Horoušany.
Honitba Horoušany zaujímá celé katastrální území Horoušany, z malé části Nehvizdy a Úvaly. Celková výměra je 1.177 ha.
Honební společenstvo honitbu nepronajímá, hospodaří se na ní ve vlastní režii.
Naši myslivci musí dodržovat Stanovy i Provozní řád, ve kterých je uvedeno, jak se má myslivec chovat a jednat v honitbě.
Především je to péče o zvěř, starost o její zdravotní stav, přikrmování v zimě, udržování mysliveckého zařízení, obdělávání
políček atd. Každý náš člen má přidělen krmelec, za který v zimě ručí, že bude nakrmeno, aby zvěř netrpěla. Do povinností
myslivce patří i to, že musí přispět k tomu, aby rovnováha v přírodě byla zachována. A to tím, že bude provádět lov specifických
predátorů. Toto všechno zakládá i povinnost odpracovat celou řadu brigádnických hodin a to nejen pro vlastní myslivost, ale i
pro péči o hezké životní prostředí. Provádíme sběr všelijakých odpadků, které naši spoluobčané, převážně „motorizovaní“,
odhazují do příkopů a remízků. Tato aktivita je oceněna finančním příspěvkem z obecního úřadu, který je použit především na
nákup krmiva a minerálních přísad pro zvěř. Za uplynulou sezónu bylo odpracováno 745 hodin.
Do výčtu našich činností patří i pořádání střeleckých soutěží na asfaltové terče na brokové střelnici v Horoušanech. Aby naši
myslivci výše uvedené činnosti mohli dělat a financovat, musí být fandové do přírody, v ní se řádně chovat a pečovat o zvěř. Je
třeba i zdůraznit, že zásluhou ukázněnosti myslivců a dobré organizaci nedošlo v naší honitbě běhen lovu či pořádání
střeleckých soutěží k jakékoliv újmě na zdraví. A pevně věříme, že se tak nestane ani během příštích setkání. Bezpečnost osob
na těchto akcích je prvořadým úkolem všech.
Samostatnou kapitolou, která souvisí s výkonem myslivosti, je to, že nemáme rádi rušivé aktivity, do kterých patří vstup do
honitby v době líhnutí mláďat, ještě méně jsme rádi, když vidíme volné pobíhání psů (někdy i bez pána) na honebních
pozemcích. Konstatujeme, že počet psů, především typicky bytových, v naší obci přibývá. Nemáme to samozřejmě naším
spoluobčanům za zlé, jen vyžadujeme, aby se o své mazlíčky řádně starali a bez dozoru je nenechávali pobíhat v naší honitbě.
Vnímáme i skutečnost, ovšem to je vývoj, kterému se nelze bránit, že výstavba domů, cest a dalších zařízení, čím dál tím více
zabírá naší honitbu.
V loňské sezóně bylo uloveno 15 kusů srnčí zvěře, 14 kusů divočáků, 80 kusů zajíců, 80 kusů kachen, 60 kusů bažantů a
5 kusů lišek.
Závěrem zdůrazňujeme, že chovu zvěře i lovu je věnována stejná pozornost. Horoušanští myslivci se po celou řadu let poctivě
snaží pracovat a přispívat k ochraně životního prostředí, ochraně zvěře a přírody, k dodržování zákonů, mysliveckých tradic a
zvyků.
Za Honební společenstvo Horoušany

Ladislav Mikeš
starosta

Obecní taneční zábava
Pořádat kulturní akce na malé vsi je věc nejen složitá, ale mnohdy také nevděčná. Proto jsem velmi ráda, že se u nás za
poslední roky této činnosti chopily jak místní spolky, tak naše mateřská škola.
Mít podnikavou a nápaditou paní ředitelku je výhra nejen pro děti, ale v našem případě také pro rodiče a ostatní občany obce.
První letošní událostí pořádanou právě mateřskou školou ve spolupráci s obecním úřadem, byl 28. ledna ples.
Musím říct, že přípravy provázely mnohé obavy. Přijde dost lidí? A přijde vůbec někdo? Jak vysoké vybrat vstupné? Co dát do
tomboly? Bude se vybraná kapela líbit?
Skutečnost však předčila naše očekávání a už krátce před zahájením zábavy jsme věděli, že lidí bude nejen dostatek, ale že 56
nových židlí zdaleka nebude stačit pro všechny příchozí.
Moderování plesu se ujala paní Taťána Kmentová, která na začátek uvedla vystoupení mažoretek a taneční skupiny z DDM
Úvaly.
Po vystoupení dětí to naplno rozjela kapela Pod Altánem z Modletic. Paní ředitelka měla při výběru kapely skutečně šťastnou
ruku. Kluci byli fakt dobří, což musel slyšet každý, kdo má alespoň trochu hudebního vkusu. Kromě profesionálního zvládnutí
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hudebních nástrojů byl jejich velkým plus široký záběr repertoáru, kterým uspokojili stejně dobře pubertální mládež, generaci
třicátníků i jejich rodiče.
Během plesu se prodávaly lístky do tomboly, jejichž počet musel být, díky velkému zájmu, navýšen.
O půlnoci pak pan starosta vylosoval několik desítek lístků, jejichž držitelé se stali výherci milých cen. Někdy šlo o výhru trochu
nečekanou, či komickou. Například když si profesionální záchranář odnášel z tomboly střelenou divokou kachnu, kterou se
pokoušel, zřejmě deformován svým povoláním a částečně také nabídkou místního výčepu, oživit.
Do tomboly darovali ceny místní podnikatelé, drobní živnostníci i ostatní občané. Mezi hlavní výhry se dá zařadit například
jednodenní rybářský lístek, pronájem osobního automobilu na celý víkend, poukázka na stříhání vlasů u kadeřníka nebo hodina
cvičení, které probíhá každé úterý v naší školce.
Myslím, že všichni jsme si ples náležitě užili, o čemž svědčí také „zaručené informace“, které již druhý den hbitě kolovaly obcí.
Vězte tedy, že se opravdu nikdo s nikým na plese nepopral. A dokonce i příběh o tom, jak jednoho z účastníků plesu odvážela
k ránu záchranka, je vymyšlený.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě plesu, ať už organizací, moderováním, produkcí, cenami do
tomboly či jen pomocí s úklidem sálu.
Jediné, co mohu celé akci vytknout, je vysoká koncentrace cigaretového kouře v sále, který díky nefunkčním oknům nešel ani
pořádně vyvětrat. Snad se ale brzy dočkáme zlepšení i v tomto bodě a akce budoucí budou zase v o poznání příjemnějším
prostředí.
Lucie Hájková
zastupitelka

Dětský karneval na ledě
V sobotu 11. února 2012 pořádal obecní úřad ve
spolupráci se Spolkem sportovních rybářů dětský karneval
na ledě. Již dopoledne se sešli „tatínci“, kteří uklidili
značnou část ledové plochy od sněhu a také vyhrabali
cestičky spojující jednotlivé odklizené ledové plochy;
cestičky byly pro bruslící děti příjemným zpestřením.
O hudební produkci se postaral Michal Fitz. Navzdory
velmi mrazivému počasí (v Jižní ulici ukazoval teploměr v
8 hodin ráno hrozivých – 22 stupňů Celsia) se akce
zúčastnily desítky dětí s početným doprovodem
dospělých. K vidění byly masky vodníka, pampelišky,
kovboje, Harryho Pottera, indiána, piráta, Ferdy Mravence,
robota, princezny, čarodějnice, kašpárka, Makové

panenky a další. Pod vedením Báry Tischerové měly děti
možnost si zasoutěžit o drobné ceny. K dispozici bylo
občerstvení v podobě horkého čaje a koláčů.
Na ledě se odehrál i hokejový zápas.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na
přípravě akce. Speciální poděkování patří Spolku
sportovních rybářů za pomoc při organizaci karnevalu a
také za sponzorský dar a Gabriele Musilové za výborné
koláčky.
Mgr. Eva Petrová
místostarostka

Klánovická Beseda bude nová
Klánovická Beseda, ve které momentálně probíhá rekonstrukce, má od března tohoto roku nového provozovatele. Je jím
obecně prospěšná společnost NADOSAH, o.p.s.
Jedním z jejích hlavních cílů, jak samotný název společnosti napovídá, je být na dosah všem, kteří mají chuť prožívat kulturní
zážitky a společně se setkávat v příjemném prostředí, a tím se spolupodílet na rozvoji místního komunitního života v naší
lokalitě.
„Program KC Nová Beseda jsme koncipovaly tak, aby byly pokryty rozmanité potřeby a požadavky dnešního diváka, to
znamená, aby byly jednotlivé kulturní aktivity umělecky a žánrově různorodé, cenově dostupné, správně načasované, divácky
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atraktivní a přínosné. Při plánování kulturních aktivit jsme vycházely z myšlenky oslovit všechny věkové skupiny, tzn. od dětí
v předškolním věku až po naše seniory, a zároveň jsme při tvorbě programu KC Nová Beseda nezapomněly na skupinu matek
a otců na rodičovské dovolené a na děti z místního dětského domova.
Naším cílem je zprostředkovat tvorbu na vysoké umělecké a odborné úrovni, přičemž jednotliví účinkující budou jednak známé
osobnosti v oblasti kultury, ale také subjekty, které si své stále publikum teprve hledají.“
Jak nám dále řekla jedna ze zakladatelek neziskové organizace NADOSAH, o.p.s.: „Návštěvníci kulturního centra se v letošním
roce mohou těšit například na pravidelná filmová promítání, divadelní představení, hudební vystoupení, výstavy spojené
s vernisážemi, edukativní programy pro děti z mateřských a základních škol, kreativní dílny, vlastivědné přednášky a další nově
připravované kulturní a kulturně vzdělávací akce, jako např. Filmový festiválek, pořad Do Besedy na besedu aneb Klánovické
křeslo pro hosta, cyklus čtení pro děti, nazvaný Klánovice čtou dětem. Nový kabát dostane rovněž kavárna, která bude pro
návštěvníky otevřena i v dopoledních hodinách. Více zatím neprozradíme, abyste se měli na co těšit.“
Nutno dodat, že vedle všech konkrétních cílů, plánů a představ nechybí představitelkám NADOSAH, o.p.s. ani velké nadšení a
nasazení, nezbytné pro práci v oblasti kultury a vzdělávání.

„OCHUTNEJTE“ NOVOU BESEDU
Vážení spoluobčané, rády bychom Vám za NADOSAH, o.p.s. oznámily, že se i pro vás v Klánovicích dne 17. 3. 2012 znovu
otevírá KC Nová Beseda
Od 15.00 hod se mohou návštěvníci těšit na následující kulturní program určený dětem i dospělým, spojený s ochutnávkou
vína i domácích pekařských a cukrářských výrobků.
15.00

Pohádka: „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ v netradičním pojetí, Divadlo Pro malý

17.00

Oficiální otevření KC Nová Beseda - přestřihnutí pásky starostou p. Ing. P. Soukupem

18.00

Vernisáž KLÁNOVO VELMI POZDNÍ ODPOLEDNE aneb nostalgická malířská vzpomínka na Klánovice
v období první republiky - výstava ak. sochaře Z. Hoška
Klánovická skupina Bluesklan

19.30

Host večera: Ondřej Kepka

20.30

Posezení s překvapením aneb Překvapení s posezením

21.00

Rock a pop s hudební skupinou NOT

Průběžně

Yoyování – Jan Spek Novotný; Footbag – Václav Klouda a Honza Weber
Ukázky výrobků kreativních kurzů

Připravili jsme pro vás i nové webové stránky www.kcnovabeseda.cz, kde najdete veškeré informace.
Naším hlavním cílem, aby se Nová Beseda stala středem kvalitního kulturního dění nejen Klánovic, ale i širokého okolí. K jeho
naplnění jste ale potřeba i Vy a Vaše podpora.
Najděte si v našem programu to své a přijďte. Rády bychom, abyste v Nové Besedě našli nejen kulturní pořady, na
které se budete těšit, ale i místo pro společné setkávání s přáteli.
Přejeme vám, aby se Vám v Nové Besedě líbilo a bylo dobře.
Za NADOSAH o.p.s.

Gabriela Šmerdová

březen 2012
Výstava měsíce
Otevíráme 17. 3. sobota, 15:00
Kino
18. 3. neděle, 16:00
Kurzy nejen pro kluky 19. 3. pondělí
Kurzy nejen pro kluky 22. 3. čtvrtek
Kino
22. 3. čtvrtek, 20:00
Tvořivé kurzy 25. 3. neděle, 14:00 – 17:00
Divadlo pro děti 26. 3. pondělí, 10:00
Kino
26. 3. pondělí, 19:30
Přednáška 27. 3. úterý, 10:00 – 12:00
Kino
29. 3. čtvrtek, 19:30
Divadlo
30. 3. pátek, 19:30

ZDENĚK HOŠEK, ak. sochař, malíř
VERNISÁŽ: 17. 3. 2012 od 17.00
OCHUTNEJTE NOVOU BESEDU
Zahajovací akce s programem
TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Vstupné: 65,- Kč děti/ 85,- Kč dosp.
MODERNÍ YOYOVÁNÍ
16:00-17:00 (začáteč.) a 17:00-18:00 (pokr.)
FOOTBAG (hakisak)
15:30 – 16:30
PERFECT DAYS - I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY Vstupné: 85,- Kč
ŠPERKY Z KORÁLKŮ
ketlování, motanice, přívěskový náramek, aj.
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Vstupné: 65,- Kč děti/ 85,- Kč dosp.
ŠKOLNÍ VÝLET
Vstupné: 85,- Kč
NEHLEDEJME NEMOC – BUĎME ZDRAVÍ Vstupné: 60,- Kč/ senioři ZDARMA
MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
Vstupné: 85,- Kč
MONOLOGY VAGÍNY – Eve Ensler
Vstupné: 320,- Kč / 280,- Kč

Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel: 608 418 494 nebo e-mail: info@kcnovabeseda.cz
Změna programu je vyhrazena

Kavárna Nová Beseda s dětským koutkem je otevřena:
Po-Pá 10.00 - 13.00 a 15.00 - 22.00, So - Ne 15.00 - 22.00
Pro seniory je každé úterní dopoledne připravena speciální cenová nabídka.
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POŘÁDÁME PRO VÁS ZÁJEZD DO DIVADLA
Obec Horoušany vás zve v pátek 20. 4. 2012 od 19:30
na představení
HODNĚ SMÍCHU A PÁR SLZ
do nově otevřeného kulturního centra Beseda v Praze Klánovicích.
Hrají: Carmen Mayerová a Tereza Kostková, režie: Jaromír Pleskot
Monodrama VEJCE A JÁ se hrálo ve Viole od roku 1985 a patřilo k
nejoblíbenějším. Životní a úsměvný optimismus slavné spisovatelky Betty
McDonaldové se k nám znovu vrací prostřednictvím vzpomínek její dlouholeté
přítelkyně. Schopnost vidět všechny události z lepší stránky a radovat se z
maličkostí vyplyne ze svěžího dialogu bezstarostného mládí a moudré zralosti.

Doprava tam i zpět bude z Horoušan a Horoušánek zajištěna zdarma.
Vstupenky je možné zakoupit od pondělí 5. 3. 2012 do pondělí 2. 4. 2012 vždy v úředních hodinách v pokladně
Obecního úřadu v Horoušanech. Cena vstupenky je 250 Kč nebo 280 Kč.
Věříme, že tuto nabídku uvítáte a že budeme moci podobnou akci pro dospělé zase brzy zopakovat.

DIVADLO HORNÍ POČERNICE
www.divadlopocernice.cz
Votuzská 379/11, Praha 9
tel: 281920326, 281860174
Předprodej vstupenek na duben začne v pokladně divadla v úterý 13. března v 16 hodin.
Od následujících dnů jsou možné internetové rezervace a zakoupení vstupenek v pokladně Chvalského zámku.
V den zahájení předprodeje je možné zakoupit nebo rezervovat maximálně šest vstupenek na jedno představení.
Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace. Toto omezení se týká i vstupenek na
dětská představení.
Vstupenky zadané v posledním týdnu před představením je nutné vyzvednout nejpozději půl hodiny před akcí.
Pokladna v divadle je otevřena po – čt 16.00 – 18.00 a hodinu před každým představením. Pokladna ve Chvalském zámku je
otevřena denně 10.00 – 16.00. Vstupenky na vybraná představení si nyní můžete zakoupit také prostřednictvím sítě
TICKETPORTAL.
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Spolek sportovních rybářů
Horoušany
pořádá
zábavu v sále hostince A. Basaře
v Horoušanech, a to
dne 17. března 2012 od 20 hodin.
Bohatá soutěž o ceny, živé ryby.

Placená inzerce

Májová veselice
19. května 2012 od 20 hodin
v sále hostince A. Basaře,
noční spaní dětí v mateřské
škole.

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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Rekonstrukce mostů a silnice II/101 směr Jirny
V souvislosti s investicí Středočeského kraje - "Rekonstrukce mostů a silnice II/101 směr Jirny“ dojde ke změnám v autobusové
a automobilové dopravě. Občanů naší obce se dotknou zejména změny na autobusové lince č. 484. Tato linka bude jezdit
pouze přes Tlustovousy oběma směry (tedy z Úval přes Tlustovousy do Horoušan a Horoušánek a i z Horoušánek, Horoušan
přes Tlustovousy do Úval). Krajský úřad Středočeského kraje bohužel odmítl přispět na více náklady spojené s objízdnou
trasou, absolvovali jsme několik jednání s firmou ROPID, Krajským úřadem Středočeského kraje i okolními obcemi a podařilo se
nám četnost dopravy na této lince zachovat téměř na 100%. Jízdní řády budou vyvěšeny na zastávkách nejpozději dva dny
předem, na internetové stránky obce Horoušany www.horousany.cz je dáme k dispozici ihned, jakmile je obdržíme. Pro jízdní
řády se můžete taktéž zastavit na obecním úřadě v úředních hodinách. Omezení se dotkne rovněž automobilové dopravy,
nebude možné jet do Úval přes železniční most před Úvaly. Celá akce bude trvat do 5.8.2012, což kraj uvádí jako mezní termín.
Předávám Vám tímto informace tak, jak jsem je obdržel a přeji Vám po dobu uzavírky pevné nervy.
Jan Bohuněk
starosta

