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Výběr ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 23. dubna 2012
Zastupitelstvo schválilo:
Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2011, která byla bez výhrad.
Společnost GENE, s. r. o., jako dodavatele plastových oken, dveří a parapetů do obecního hostince A. Basaře (včetně
dopravy, montáže a likvidace starých oken) dle nabídky v celkové ceně 85.476,- Kč včetně DPH – jednalo se o cenově
nejvýhodnější nabídku.
Opravu sedmi vpustí dešťové kanalizace v ulici Baumanova v Horoušanech, opravu komunikace (stržení a prostřik
asfalt) v ulici Za Kapličkou v Horoušánkách včetně odvodňovacího žlabu a drenážní trubky a zhotovení dlažby okolo
kapličky, zhotovení chodníku a komunikace v ulici U Parku v Horoušanech, zhotovení chodníku k dětskému hřišti
v Horoušanech včetně úpravy pozemku.
Pronájem hasičské zbrojnice v Horoušanech Spolku sportovních rybářů Horoušany k uskladnění rybářských věcí
za nájemné ve výši 100 Kč/rok s tím, že nájemci na vlastní náklady provedou nezbytné opravy a úpravy stavby.
Zhotovení závory v ulici V Dubinách v Horoušanech.
Snížení kupní ceny bývalé budovy obecního úřadu v ulici Lipová v Horoušanech na částku 1.799.000,- Kč vzhledem
k tomu, že za minimální kupní cenu 1.990.000,-- Kč neprojevil zájem o koupi žádný zájemce.
Rekonstrukci dětského hřiště v Horoušánkách a objednání výroby a instalace nových herních prvků od společnosti
Bonita Group Service s. r. o., v celkové ceně 97.861 Kč včetně DPH.
Provozní a návštěvní řád dětského hřiště v Horoušanech.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
Provedení havarijní opravy v budově obecního úřadu – podepření střešní vaznice.
Podnět občanů ulice Spojovací v Horoušánkách k řešení zneprůjezdnění prašné části této ulice a pověřilo
místostarostu Vladislava Brožka k jednání s dotčenými orgány za účelem návrhu řešení.
Podněty občanů k vítání občánků a pověřilo místostarostku Mgr. Evu Petrovou a Tomáše Machoviče k předložení
konkrétní koncepce vítání občánků.
Podnět občanů k umístění zrcadla do ulice Jižní v Horoušanech a dopravní značky „Průjezd zakázán“ do ulice Ke Hřišti
– Pilská v Horoušanech a pověřilo místostarostu Vladislava Brožka k jednání s dotčenými orgány za účelem projednání
dopravních opatření.

Horoušánky – opravy místních
komunikací
V současné době pokračujeme v opravách ulic, ve kterých již
byla dokončena pokládka inženýrských sítí. V měsíci květnu
byla provedena oprava části komunikace v ulici Za Kapličkou,
včetně odvedení dešťových vod do vodoteče a opravy dlažby
kolem kapličky. Oprava byla z finančních důvodů provedena
pouze v nejvytíženější části ulice, tedy v prostoru, do kterého
vjíždějí popelářské vozy pro tříděný odpad. Konstrukce
vozovky má podkladní štěrkovou vrstvu, s finální vrstvou
prostříkanou asfaltem a na okrajích jsou osazeny silniční
obrubníky.
Vladislav Brožek
místostarosta

Informace obecního úřadu
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o zákonné povinnosti obce vést kroniku obce. Povinnost vyplývá ze
zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí. Proto si vás, čtenáře a občany, dovoluji oslovit, kdo by měl zájem vykonávat
funkci kronikáře, aby se přihlásil na obecním úřadě.
Upozorňuji na povinnost placení za svoz komunálního odpadu a úhradu poplatků za psy. Stále jsou mezi námi dlužníci,
kteří riskují nemalý sankční postih.
Jsou umístěny dvě nové závory znemožňující vyvážení odpadků a tvorbu černých skládek v obci.
Odečty vodoměrů organizuje dodavatelská firma VAK Mladá Boleslav pravidelně (únor, květen, srpen, listopad), prosím
obyvatele o pomoc při zajišťování odečtů.
Dále upozorňuji majitele nemovitostí na povinnost označit dům popisným číslem, v souvislosti s obecně závaznou
vyhláškou obce Horoušany, č. 6/2004. Týká se hlavně nově přidělovaných popisných čísel.
Jiří Dvořák
tajemník

Vítání občánků – výzva
Vyzýváme rodiče dětí s trvalým pobytem v obci Horoušany nebo Horoušánky, kteří mají zájem, aby jejich děti byly uvítány na
obecním úřadě v Horoušanech, aby kontaktovali obecní úřad v Horoušanech e-mailem na adresu horousany@seznam.cz nebo
formou sms případně telefonicky na telefonním čísle 602 228 017.
Uveďte jméno a datum narození dítěte, adresu trvalého bydliště a počet osob, které dítě doprovodí na vítání občánků.
Vítání občánků se týká dětí, které budou k 1. září 2012 mladší dvou let.

Sezóna na antukovém hřišti začala
Jelikož byl od 1. dubna 2012 opět zahájen provoz antukového hřiště v Horoušanech, přinášíme vám shrnutí hlavních a
nejdůležitějších bodů, které upravují jeho provoz a využívání. Bližší a přesné informace jsou obsaženy v provozním řádu, který
je umístěn na domku na sportovní vybavení u hřiště. Řád bude umístěn také ve vývěsní skříňce, kterou brzy umístíme u vstupu.
Bohužel první řád, který visel přidrátovaný na plotě tak, aby si jej každý mohl přečíst, někdo obratem strhnul a zničil. Tímto se
dostáváme k nejdůležitější okolnosti, a tou je ohleduplný a soudný přístup návštěvníků a sportovců. Hřiště je nyní ve velmi
dobrém stavu, povrch se neboří a je poměrně dobře vyhlazen. Prosíme všechny zájemce o sportování, aby vždy dopředu či
přímo na místě zvážili, zda je antuka povrchem, který snese všechno a za jakéhokoli počasí. Jedná se samozřejmě zejména
o období při a po vydatnějším dešti, kdy se hřiště boří a trhá. Myslíme si, že je lepší několik dní počkat a poté sportovat na
kvalitním hřišti, než hřiště svojí neuvážeností ničit. Výslovně žádáme o vstup na povrch hřiště pouze ve vhodné sportovní obuvi
s co možná nejhladší podrážkou (ne kopačky, turfy apod.). V žádném případě nelze hrát naboso, ačkoli to může být přes léto
někdy příjemné. Před a po hře je nutné celé hřiště zamést koštětem, které je v domku. Přispějete tím ke kvalitě povrchu.
Válcování, odstraňování plevele a ostatní údržbu hřiště a jeho okolí provádí správce. V době velkého sucha je vhodné hřiště
pokropit, hadice a přívod vody jsou za domkem. Pro tuto sezónu se nám povedlo získat od obce finanční dotaci na zakoupení
ochranných sítí na plot kolem hřiště, kde sousedí s polem, což je dalším podstatným zlepšením celkových podmínek pro
sportování a údržbu.
Velmi důležitou informací je to, že možnost využívat hřiště má každý zcela bezplatně, pouze je třeba dodržet několik základních
pravidel: řídit se provozním řádem, řídit se zdravým rozumem a předem zavolat správci, který každému zapůjčí klíče od
hřiště a od domku s potřebným vybavením (kromě jiného sítě, lajnovačka atd.). Telefonní spojení je uvedeno na provozním
řádu a na konci tohoto článku. Bohužel varianta, kdy by bylo hřiště zcela volně přístupné, již minulý rok během několika dní
vzala za své. Hřiště bylo zcela poničeno a znečištěno odpadky - proto vydáváme klíče osobně. Závěrem bychom chtěli říci, že
doufáme v co možná nejširší a nejčastější využívání hřiště všemi zájemci o sport. Provozovat lze ideálně nohejbal, volejbal a
tenis, fotbal bohužel povrch nesnese. Při sportování dětí do 15 let je nutná přítomnost dospělé osoby. V době od dubna do
konce srpna je hřiště přístupné až do 22:00. Při vyhrocených sportovních utkáních prosím berme na zřetel, že hřiště sousedí
se školkou a pokud nás budou pozorovat děti, dbejme při našich verbálních projevech na jejich bezproblémový mravní vývoj.
Během letní sezóny budou pořádány různé sportovní akce, například nohejbalový turnaj. Informace o nich budou vyvěšeny na
domku, ve vývěsní skříňce či na jiných veřejných místech v obci. Pokud se najdou další sportovci, kteří budou chtít nějakou
podobnou akci zorganizovat, budeme rádi a můžeme s uskutečněním pomoci. Iniciativě se meze nekladou!
Kontakty: Tomáš Růžička 603 201 827, Petr Procházka 603 994 497.
Petr Procházka

Vandalismus v Horoušanech
Kromě obecního hřiště u rybníka vzniklo před několika lety v Horoušanech ještě malé hřiště v Lipové ulici, naproti bývalému
obecnímu úřadu. Toto hřiště vybudovali rodiče dětí z Lipové ulice. Hřiště je díky své poloze a umístění v klidné části obce hodně
navštěvováno. Proto nás velmi mrzí útok vandalů, kteří zničili v noci ze 17. na 18. března tohoto roku obě zavěšené houpačky.
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Jedna houpačka byla asi 2 týdny nová, tu si vandalové odřezali a odnesli. Druhou houpačku tvořilo jen pevné prkýnko bez
opěradla, ta asi pro vandaly nebyla natolik atraktivní, nicméně alespoň jí zničili tím, že přeřezali dva ze čtyř provazů. Možná
jejich řádění nahrál i fakt, že tu noc v obci nefungovaly lampy veřejného osvětlení. I tak ale nechápu, kdo z lidí je tak ubohý, že
ukradne dětskou houpačku.
Přiložená fotografie mluví za vše.
Lucie Hájková
zastupitelka
V souvislosti s krádeží dětských houpaček na hřišťátku v Horoušanech (tu novou jsem před
zraky své dcery instaloval na místo několik dnů před jejich krádeží) a zejména s dosud
neznámou osobou pachatele této ohavnosti, bylo užito mnohými z nás mnoho výrazů jako
debil, imbecil či idiot. Chtěl bych se tímto všem lidem, kteří nesou toto odborné označení na
základě jim daných intelektových schopností omluvit. Pachatel podle mého prokázal, že bylo
potřeba ještě další, záporné kategorie na škále inteligence. Slyšeli jsme i výraz hovado, ale
proti tomuto by se zase jistě ohradil Komenský, který pro hovada seznal záhodným alespoň
všeliké kvaltování. Zdejšímu zloději bych ale jako prospěšnější přisoudil spíše něco
pádnějšího, než je pohyb na čerstvém vzduchu. Ostatní výrazy spíše z oblasti anatomie již
rozebírat nebudu, požádal bych ale tohoto zloděje, kterého více než za cokoli jiného považuji
za slepou uličku a chybu evoluce, ať se příště při potřebě paliva do kamen podívá po nějaké suché větvi, popřípadě, pokud
bude mít opět touhu se houpat, ať udělá to samé, jenom ať ta větev není suchá. Ukradené lano již doma má.
Petr Procházka

Rekonstrukce dětského hřiště v Horoušánkách
Pokud jste nezaregistrovali vyvěšené letáky nebo jste se ještě
nebyli podívat na dětském hřišti v Horoušánkách, chci Vás
informovat o tom, že ve dnech 5. 5. a 6. 5. proběhla plánovaná
brigáda. Cílem brigády bylo natření všech atrakcí, vyvezení

písku z pískoviště a příprava dopadové zóny pro skluzavku.
Většina těchto věcí se stihla.
Tímto bych chtěla moc poděkovat všem, kteří přišli, obětovali
svůj volný čas a pomohli. Ve dnech, kdy vyjde toto číslo
zpravodaje, by již měly být nainstalované i nové komponenty.
Doufám, že se Vám a hlavně Vašim dětem opravené hřiště líbí a pokud je Vám líto, že jste se této rekonstrukce nemohli
zúčastnit, můžete pomoci i jinak. Byla bych ráda, aby tato rekonstrukce a obnova nebyla na dlouhou dobu ta poslední. Chtěla
bych pokračovat s pomocí Vás rodičů v dalším zvelebování hřiště. Vezměme si příklad z Horoušan, kde se na některé nové
atrakce složili ve formě sponzorských darů. Bylo by hezké pořídit dětem další herní prvky, na které bohužel v tuto chvíli
v rozpočtu obce není.
Proto za každý sponzorský dar v jakékoliv výši Vám za všechny děti z Horoušánek předem děkuji.
Petra Zinglová
zastupitelka

Nový herní prvek na dětském hřišti v Horoušanech
Na dětské hřiště u rybníka byl díky sponzorovi zakoupen nový herní prvek.
Děkujeme a věříme, že dětem se bude dobře houpat.
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Pozdrav z mateřské školy
Školní rok se pomalu chýlí ke konci, a to i u nás ve školce. Děti se těší na léto, ty nejstarší se připravuji na poslední dny v „malé“
škole a my dospělí máme plné ruce práce s tím, abychom pro ně připravili co nejzajímavější program. Červen zahájíme oslavou
Dne dětí. Máme také naplánovanou návštěvu divadla a celodenní výlet do zábavného a pohádkového parku v Milovicích.
Budou následovat polodenní výlety do okolí, ať už do lesa nebo pěší výlet z Jiren do Horoušan.
Na některé akce bychom chtěli pozvat i Vás, a to:
19. června v 9.30 hod na vystoupení kouzelníka Navary a jeho zlobivých míčků, které si nenechte ujít (vstupné 60,- Kč).
29. června v 17.00 hod na vystoupení sokolníka a jeho dravců na antukovém hřišti (vedle školky), vstupné je dobrovolné. Po
ukončení představení se děti s rodiči vrátí do školky, aby zde mohlo proběhnout slavnostní zakončení školního roku spojené
s pasováním předškoláků na školáky.
Dětem i nám všem bych chtěla popřát krásné léto, hodně sluníčka a málo mráčků nejen na obloze.
Za všechny své kolegyně
Jana Štěpánková
ředitelka mateřské školy

Májová veselice
V sobotu 19. května 2012 se v sále hostince A. Basaře uskutečnila zábava, kterou pořádala mateřská škola ve spolupráci s
obecním úřadem. Akce se odehrávala v sále, který byl tentokráte vyhlášen za nekuřácký, což bylo myslím vnímáno veskrze
pozitivně a díky pěknému počasí nebyl problém dojít si zapálit ven či vedle, k televizi. O té je potřeba se zmínit, jelikož značnou
část večera odlákávala zejména mužskou část návštěvníků zábavy. Vzhledem k nemožnosti odhadnout úspěchy našich
hokejistů dopředu, bylo posunutí začátku celé akce pouze asi o patnáct minut velkým úspěchem, avšak večerní drama spojené
s finále Ligy Mistrů již do (zejména tanečních) plánů mnohých přítomných dam zasáhlo více. Kolem půl dvanácté ale bylo po
všem a nikdo se nemohl vymlouvat a zkoušet sedět vedle, blíže výčepu. To jsme se již ale posunuli příliš daleko v čase, a tak
se vraťme pěkně na začátek. Po zahájení zábavy, kterého se jako zdatná moderátorka ujala Táňa Kmentová, následovala
smršť vynikajících tanečních a pěveckých vystoupení, o které se postaraly zejména děti z místní školky pod vedením Báry
Tischerové. Na závěr, to abychom se nemuseli strachovat o klidný průběh večera, došlo i na perfektně secvičené představení
karatistického oddílu z Úval. Zejména při skupinovém cvičení a výpadech do boků se někteří hosté málem seznámili se silou
malých karatistů, nakonec ale vše dobře dopadlo a nikdo nepřišel k úhoně. Poté se děti přesunuly domů či do školky, kde bylo
zorganizováno velmi úspěšné noční hlídání a zábava se již mohla rozběhnout naplno. K tanci a poslechu hrála již osvědčená
formace Pod altánem. Příjemnou pohodu večera se svými tanečními kreacemi rozhodlo vylepšovat stále větší a větší množství
zábavníků, což po půlnoci gradovalo skupinovým šílenstvím v podobě nápaditého průjezdu celým hostincem za zvuků šlágru
Jede jede mašinka. Mohu říci, že po celý večer byla dobrá nálada znát na každém, později se ale začínala dostavovat lehká
únava všeho druhu, a tak se kapela rozhodla vše ukončit ukolébavkou na závěr, něco málo po druhé hodině ranní. Vzhledem k
tomu, že blízké i vzdálenější okolí hostince vypadalo v neděli dopoledne stejně jako v sobotu večer, lze usoudit, že se lidé na
zábavě dobře pobavili a vše bylo důstojně zakončeno. Na příští akci, která se doufáme opět v dohledné době uskuteční na
stejném místě, jsou již nyní srdečně zváni jak ti, co se zúčastnili nyní, tak všichni ti, kteří z různých důvodů tentokráte vynechali.
Budeme se těšit.
Petr Procházka
Májová veselice, první nekuřácká taneční zábava v historii obce a možná i kraje, byla spojená s vystoupením místních i
přespolních dětí. Dovolte mi jen malé shrnutí myšlenek, které mě po úspěšném zakončení veselice zůstaly na srdci.
Nekuřácká akce lidi neodradila, ale spíše přilákala.
Bára Tischerová dokázala s dětmi secvičit opravdu skvělé a zábavné taneční vystoupení, za které by se nemusely stydět ani
profesionální tanečnice.
Naše děti jsou hudebně i pohybově nadané a nechybí jim kuráž.
Karate je opravdu náročný a zajímavý sport a na dětech bylo vidět, že je opravdu baví.
Za zmínku také stojí příjemná hudební produkce kapely Pod Altánem, ale také milé chování všech návštěvníků veselice. Je fajn
najít ráno sál a přilehlé okolí ve stejně uklizeném stavu jako předchozí večer.
Tančit v páru je přežitek. Jestliže jsme si my, paní, slečny a dívky, chtěly zatančit, musely jsme se, vzhledem k nepoměru
ženského a mužského osazenstva v sále, spolehnout často samy na sebe.
Naše školka opravdu není jen pro děti a je fajn, že kromě výchovné funkce plní také funkci kulturně společenskou. Proto patří
závěrem poděkování všem pořadatelům veselice a zejména pracovníkům mateřské školy, kteří pomohli s přípravou, prodejem
vstupenek a hlavně zajistili pro děti spaní ve školce.
Lucie Hájková
zastupitelka
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Laco Deczi opět v Klánovicích
I letos v červnu, tentokrát 16. 6. od 19.30 h, přivítá KC Nová
Beseda amerického jazzového trumpetistu Laca Déczi, který je
vedoucím jazzové kapely Jazz Celula New York.
Zeptala jsem se ho při této příležitosti na několik otázek.
Laco, po kolikáté koncertujete v Klánovicích?
Hraji celý život na trumpetu, do které když člověk fouká, tak to
dává zpětné údery do mozku a narušuje to paměťový orgán
v hlavě. Takže když mi někdo říká vtip, který jsem už slyšel asi
280x tak se pořád válím po zemi smíchy. Opravdu nevím, snad
popáté. Přesně to bude vědět vynikající muzikant, kytarista,
zpěvák a můj velký přítel Tomáš Kučera.
Na co se můžeme těšit?
Doufám, že nebudete zklamaní z našeho nového repertoáru,
v kterém jsme zachovali jen některé starší skladby. Já když
slyším svojí novou nahrávku, tak si říkám, proč nejsem
železničářem. Mohl jsem mít krásnou novou bandasku a klid.
Jak dlouho trvá vaše každoroční turné po České republice?
Původně jsme jezdívali, před pádem komunismu, jenom do západní Evropy a to tak maximálně 2-3 týdny. Po odchodu
komunistů, do České vlády, jsme začali jezdit do Čech a na Slovensko. Naše túry teď trvají tak 5-6 týdnů včetně Evropy.
Jaký je váš vztah k Čechám po Vašem odchodu do Spojených států?
Teď vlastně mám dva domovy. V Čechách mám plno kamarádů.
Přijedete příští rok v červnu opět do Klánovic? Rádi bychom Vás opět v KC Nová Beseda viděli a slyšeli.
Nevím, jestli to bude v červnu, protože jsem mluvil s Johnem Assholem, který vlastní krásný, útulný pohřební ústav v NY a říkal,
že na podzim tam budou mít rakve na slevě. Tak uvidíme.
Děkuji za rozhovor.
Romana Voženílková
NADOSAH, o.p.s.

Očkování psů (nejen) proti vzteklině
Očkování psů proti vzteklině
Kombinované očkování (vzteklina a infekční nemoci)
Prodej antiparazitárních obojků a pipet pro psy a kočky
Prodej odčervovacích tablet pro psy a kočky
Neděle 10. června 2012
Od 15.00 do 16.45 hodin v Horoušanech u obecního úřadu
Od 17.00 do 19.00 hodin v Horoušánkách u obchodu
K očkování bude pes předveden na vodítku a s náhubkem, majitel psa předloží očkovací průkaz,
pokud jej vlastní (při očkování lze koupit nový). Očkování psů proti vzteklině je 1x ročně povinné,
očkovat se mohou pouze klinicky zdravá zvířata.
Ceník: očkování proti vzteklině 120 Kč, kombinované očkování 350 Kč, odčervovací tablety 40
Kč/kus.
Zajišťuje Homevet, MVDr. Koudelková, Nové Jirny

5

POŘÁDÁ
pod vedením Mgr. Jany Konečné, 3. Dan karate JKA,
mez. instruktorka WF C a asistentka reprezentačního trenéra JKA

NOVÉ KURZY KARATE OD 5. ZÁŘÍ 2012
PŘÍPRAVKA PRO BOJOVÉ SPORTY DĚTI 4 – 6 LET
ČT 13.15 – 14.00 fitcentrum Mamut, Úvaly
ČT 14.00 – 14.45 fitcentrum Mamut, Úvaly

ZAČÁTEČNÍCI KARATE
PO + ST 14.00 – 15.00 fitcentrum Mamut, Úvaly
PO + ST 17.00 – 18.00 fitcentrum Mamut, Úvaly

DOSPĚLÍ KARATE
PO 18.30 – 20.00 Beseda, Klánovice
ČT 18.45 – 20.15 ZŠ Úvaly

www.sportuvaly.cz, email: sportuvaly@email.cz
tel: Mgr. Jana Konečná +420 724 044 626
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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, Petr Procházka.
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