Zpravodaj obcí
Horoušany a
Horoušánky
Září 2012 (č. 4/2012)
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás dnes na tomto místě seznámil alespoň s těmi nejdůležitějšími investicemi, které byly dosud realizovány v novém
volebním období, tzn. v roce 2011-2012. Dále bych Vám rád představil i plánované projekty.
Infrastruktura obce Horoušany:
Komunikace, chodníky:
Obec Horoušany v uvedeném
období investovala nemalou sumu
do
opravy
komunikací.
Byly
učiněny
radikální
opravy
komunikací v ulici Zahradní,
Březová, Za Kapličkou a U Parku.
Dále došlo k dílčím nezbytným
opravám komunikací v ulici U Tří
Svatých, v části ulic Příčná, Luční a
Zelená. Byl vybudován nový
chodník v ulici Baumanova, v části
ulice U Parku a Za Kapličkou a také
k dětskému hřišti v Horoušanech.
Cyklostezka:
Jeden z hlavních projektů, které bychom rádi uskutečnili. Byla pořízena projektová dokumentace, již byli osloveni všichni
vlastníci dotčených pozemků. Tato fáze byla dle očekávání nejdelší, bylo nutné uzavřít s vlastníky budoucí kupní smlouvy, došlo
i ke směně pozemků a tam, kde nebylo možné vlastníky dohledat, došlo na ustanovení opatrovníka. Musím bohužel
konstatovat, že s některými vlastníky nebyla možná rozumná dohoda, takže trasa cyklostezky byla dle situace mírně
modifikována. Také došlo, nebo v nejbližší době dojde, k převodům dotčených pozemků do majetku obce Horoušany od Lesů
ČR a. s., od Úřadů pro zastupování státu ve věcech majetkových atd. Dále bylo nezbytné získat souhlas SÚS Mnichovo
Hradiště a Krajského úřadu – odboru dopravy. V nejbližší době by tedy mělo být zažádáno o územní a stavební povolení na
celou akci.
Splašková kanalizace:
Byla provedena výstavba nové kanalizace v ulici Zahradní a Březová. Hlavním nynějším cílem je vybudování kanalizace
v lokalitě U Tří Svatých. Zastupitelstvo již schválilo pořízení projektové dokumentace a vybralo projektanta této stavby.
Momentálně se tedy pořizuje projektová dokumentace.
Dešťová kanalizace, meliorační systém, drenáže, čistírna odpadních vod, elektřina sběrný dvůr:
Byla provedena komplexní oprava několika vpustí dešťové kanalizace v ulici Baumanova. Dále byla vyměněna část potrubí
melioračního systému v obci Horoušany. V ulici Za Kapličkou byla vybudována nová drenáž. Na čistírně odpadních vod byla
zhotovena zpevněná plocha, vyčištěna studna a instalován okap. Na sběrný dvůr byl vybudován nový přívod elektrické energie.
Vodovod:
Nadále usilujeme prostřednictvím Svazku obcí Úvalsko o vystavění nového vodovodu mezi obcemi Horoušany a Horoušánky.
Došlo by tím k nahrazení starého litinového potrubí. Momentálně je zpracovávána projektová dokumentace a jedná se
s vlastníky dotčených pozemků.
Veřejné osvětlení:
Veřejné osvětlení je v obci Horoušany i Horoušánky v havarijním stavu. Je to důsledek toho, že téměř 40 let se do této oblasti
investovalo minimálně. Většina páteřních kabelů je poničených, nefungují všechny fáze, tak jak by měly a vedení je
naspojkováno v zemi v různých krabicích. Jakmile pak více prší, okamžitě dochází k zásadnějším výpadkům veřejného
osvětlení. Do této oblasti jsme proto nuceni v poslední době investovat poměrně velkou část finančních prostředků. Snažíme se
vždy provést kompletní výměnu kabelů v problémových úsecích a ne jen o dočasná řešení těchto problémů. Nové kabely byly
položeny například v ulici Zahradní a Březová, v části ulic Průběžná, Baumanova, Ke Hřišti, Šámalova. V blízké době proběhne
výměna kabelového vedení v ulici Diamantová a části ulice Průběžná. Také budou očíslovány lampy pro snadnější orientaci při
nahlašování poruch.

Hostinec A. Basaře (v majetku obce Horoušany):
Obec Horoušany financovala v uvedeném období pořízení kvalitního odsávání,
výměnu oken a dveří a zakoupila nové stoly a židle. Nájemce pan Coufal financoval
kompletní opravu fasády a plánuje na své náklady položení nové dlažby.
Vzhled a život v obci:
Neustále se snažíme zlepšovat prostředí, ve kterém společně žijeme. Kromě
pravidelného sekání obecních prostranství se snažíme dvakrát ročně odplevelovat
všechny chodníky v obci Horoušany a Horoušánky. Bylo pořízeno několik nových
košů na psí exkrementy a nové lavičky, které jsou umístěny u Horoušanského
rybníka. Všechny památníky, které se nacházejí v obci Horoušany a Horoušánky,
byly opraveny, obnoveno písmo, vyčištěny atd. Na dalších dvou polních cestách
byly instalovány nové závory, aby nedocházelo k vytváření nových černých skládek. V nejbližší době bude opravena folie
v jezírku v Horoušanech, aby jezírko mohlo být konečně funkční. Rozhodli jsme se přijmout nového obecního zaměstnance na
plný úvazek na údržbu v obci, který bude reagovat nejenom na naše, ale i na Vaše podněty. Slibujeme si od toho podstatně
lepší vzhled obou obcí, lepší údržbu atd.
Myslíme na Vaše děti:
Nejzásadnějším přínosem bylo zřejmě navýšení kapacity MŠ Horoušany, ale byly realizovány i jiné akce. Do MŠ Horoušany byl
instalován nový elektronický zabezpečovací systém. Došlo například k rekonstrukci dětských hřišť v obci Horoušany a v obci
Horoušánky. Okolním obcím a městům hradíme neinvestiční výdaje ročně v řádech statisíců korun za děti, které mají u nás
hlášeno trvalé bydliště a navštěvují jejich školy a školky. Snažíme se instalovat nové dopravní značky a zrcadla tak, aby místní
komunikace byly nejenom pro Vaše děti bezpečné. Dále od října tohoto roku bude pravidelně probíhat vítání občánků. Obec
Horoušany se také pravidelně snaží pořádat kulturní akce pro děti. Jsme rádi, že akce pro děti nepořádá pouze obec
Horoušany. Všem, kteří si v dnešní uspěchané době najdou čas udělat dětem radost, patří veliký dík.
Věřím, že naše úsilí a snahy oceníte a že se nám tu bude všem zase o něco pohodlněji žít.
Jan Bohuněk
starosta obce

Informace obecního úřadu


Zastupitelstvo obce Horoušany schválilo na svém zasedání dne 20. června obecně závaznou vyhlášku „O stanovení
místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti“, která nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013.
Na území obce Horoušany se stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy
pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich souhrny, ve výši 2. Místní koeficient se
nevztahuje na pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů.
Co to znamená pro majitele nemovitosti v katastrálním území Horoušany?
Pokud jste již dříve byli plátci daně z nemovitosti, obdržíte od Finančního úřadu Praha – východ poukázku na platbu již
navýšenou o schválený koeficient.
Pokud jste vlastníky nově nabyté nemovitosti a budete přiznávat daň poprvé, je třeba koeficient započítat.



Vlastníci chat a nemovitostí, kteří mají uhrazen poplatek za odvoz TKO (popelnice, pytle) a nemají trvalý pobyt v obci,
mohou využít služeb sběrného dvora za podmínky, že předloží správci sběrného dvora platné potvrzení obce
o možnosti užívání sběrného dvora a občanský průkaz.



Ve dnech 12. a 13. října 2012 se konají v obci Horoušany volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu
Parlamentu ČR (pravděpodobně II. kolo voleb ve dnech 19. a 20. října 2012).
Sídlo volebního okrsku č. 1: Zahradní 161, Horoušánky. Sídlo volebního okrsku č. 2: Baumanova 12, Horoušany.
Jiří Dvořák
tajemník

Kandidatura – Volby do zastupitelstev krajů – 12. a 13. října 2012
Není vždy jednoduché prosazovat zájmy obcí Horoušany a Horoušánky na krajském úřadu Středočeského kraje. Přesvědčili
jsme se o tom například při podání žádosti o rekonstrukci hlavních silnic v obcích Horoušany a Horoušánky. Proto jsem se
rozhodl kandidovat v letošních krajských volbách do zastupitelstva Středočeského kraje. Dá se očekávat, že se do
zastupitelstva Středočeského kraje dostane pouze několik kandidátů z prvních míst, jelikož jsem s některými ostatními
kandidáty v kontaktu, slibuji si od toho snadnější prosazování zájmů obcí Horoušany a Horoušánky a lepší komunikaci se
Středočeským krajem. Pokud máte zájem podpořit naší kandidátku, volte ve volbách do zastupitelstev krajů „Sdružení
nestraníků“ – hlasovací lístek č. 3, na lístku č. 3 můžete označit čtyři kandidáty, nebo pouze vložit do obálky hlasovací lístek
č. 3. Děkuji za Váš hlas.
Jan Bohuněk
starosta obce
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Vítání občánků – informace
Vítání občánků se bude konat dne 27. října 2012 na obecním úřadě v Horoušanech. Zákonným zástupcům přihlášených dětí
bude doručena pozvánka na vítání.
Zákonní zástupci dětí s trvalým pobytem v obci Horoušany nebo Horoušánky, kteří mají zájem, aby jejich děti byly uvítány na
obecním úřadě v Horoušanech (v průběhu I. pololetí příštího roku), žádáme, aby vyplnili přihlášku na vítání občánků, která je ke
stažení na internetových stránkách obce www.horousany.cz. Přihlášku si rovněž můžete vyzvednout na obecním úřadě
v Horoušanech.
Podmínky, za kterých je možné dítě k vítání přihlásit, jsou rovněž publikovány na internetových stránkách obce.
Děkujeme paní Soně Doležalové, majitelce obchodu Botička, dětská obuv, Úvaly, která vítání občánků sponzoruje.
Mgr. Eva Petrová
místostarostka

Rozloučení s prázdninami
Poslední prázdninovou sobotu se na dětském hřišti v Horoušánkách konalo rozloučení
s prázdninami, které zorganizovala horoušánská „Hospůdka U nás.“ Do přípravy a
organizace se zapojila většina štamgastů, ale i další dobrovolníci, kterým patří
poděkování za velmi pěkné odpoledne a večer. Každé dítě po proběhnutí soutěžní
trasy dostalo občerstvení zdarma a malý dárek. Pro další dovádění a zábavu posloužil
nafukovací hrad, skupina historického šermu a kapela Diogenes.
Počet dětí překvapil, celkem přišlo 105 dětí. Na dobrovolném vstupném se vybralo
6 600 Kč. Tato částka byla poslána na účet SOS Dětské vesničky.
Poděkování patří sponzorům:
Potraviny Popelka
Sklenářství Pudil s.r.o.
Dřevostavby Bidlo s.r.o.
Stprintne – Razítka na počkání
Vladislav Brožek
místostarosta

Podzim na antuce
Letní sezóna na antukovém hřišti pomalu končí, nicméně díky vyhlídkám na pěkné počasí během října bychom rádi všem
zájemcům připomněli, že hřiště je a bude dále volně k dispozici. Na vratech ke hřišti je již delší dobu připevněna nástěnka, ve
které je provozní řád a kontakty na správce pro zapůjčování klíčů od hřiště a od domku s vybavením pro sporty (pro jejich
připomenutí je opět uvádíme na konci článku). Předpokládá se, že hřiště, které je nyní v perfektním stavu, vydrží
provozuschopné až do prvních mrazů, ty pak ale strukturu povrchu naruší natolik, že bude sezóna ukončena. Během léta jsme
se konečně setkali se zvýšeným zájmem o sportování. Často jsme byli dotázáni na podmínky "pronájmu", na cenu za hodinu
apod. Pro připomenutí tedy uvádíme, že vše je ZCELA BEZPLATNÉ. Jediné, co musí zájemce udělat, je zavolat si na jedno
z čísel, půjčit si klíče a po skončení je opět vrátit, nic víc. Pokud by se hřiště ještě kropilo, je nezbytné vypnout vodu, která je
v šachtě za domkem, aby se zamezilo jejímu zbytečnému úniku. Setkali jsme se i s otázkou, zda-li je možné uspořádat
sportovní akci, kde bude většina účastníků "nehoroušanských", například firemní turnaj v nohejbale či ve volejbale, a zda-li je
v takovém případě potřeba něco platit. Pokud je někdo, tedy organizátor, místní, není to problém, je to stejné, jako by si šel
zasportovat sám. Ideální je pro takovéto větší akce pouze termín rezervovat dopředu, aby se náhodou nedostaly dvě různé
události do termínové kolize. Podle domluvy s OÚ by hřiště nebylo možné dát zdarma a volně k dispozici jen v případě, že by
měla pořádaná akce komerční funkci, v takovém případě by se věc musela řešit individuálně s vedením obce. Na začátku léta
byl uspořádán tradiční nohejbalový turnaj, o tom jsme vás již informovali minule. Někdy v polovině října, zřejmě v sobotu 13.
nebo 20., budeme organizovat jako rozlučku se sezónou další nohejbalový turnaj trojic. Budeme rádi, pokud se přihlásí nějaká
nová místní družstva z Horoušan a Horoušánek. Bližší informace budou vyvěšeny s dostatečným předstihem na veřejně
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přístupných místech, v místních hostincích, na zastávkách apod. Těšíme se na vaši účast a za všechny pohybumilovné
spoluobčany - sportu zdar!
Kontakty: Tomáš Růžička 603 201 827, Petr Procházka 603 994 497

V gumákách na Gumáku
V naší vesnici Horoušany se v 80. letech minulého století chodíval každoročně pochod, kterému jeho tvůrci dali název
Horoušanská gumáka. Nevím, jestli jsme se pokaždé víc těšili na několikakilometrovou trasu a úkoly, nebo na závěrečný teplý
čaj a něco na zub.
Na příčinu vzniku pochodu Horoušanská gumáka jsme se zeptali pana Zdeňka Sajdla, který celou akci kdysi vymyslel. Prý ho
mrzelo, že se v Horoušanech nic neděje a že tady „chcípl pes“. A napadlo ho, že když Prčice můžou mít svůj pochod, mohl by
podobnou tradici zavést i u nás. Aby se odlišil ode všech jarních a letních pochodů, naplánoval termín pochodu na únor, kdy
ještě povětšinou panuje tuhá zima, případně je všude rozmoklá zem. A protože do takového počasí se na nohy nejlíp hodí
vysoké boty, vzniknul také název celého pochodu – Horoušanská gumáka.
Pan Sajdl nám dokonce věnoval originální ručně rýsovaný plánek tehdejšího pochodu. Pořádal se v 80. letech minulého století,
start a cíl byl v budově tehdejšího MNV Horoušany a během cesty museli účastníci minout 1-3 kontrolní stanoviště, kde získali
účastnické razítko, jako potvrzení zdolání trasy. Původní pochod byl rozdělen na trasy 2. Ta kratší měřila 6,2 km a vedla
z Horoušan k jirenskému hřbitovu, kde bylo první kontrolní stanoviště. Druhá trasa v celkové délce 12,1km pokračovala dále do
Nových Jiren do lesa, kterému se dnes říká Jirenský nebo Klánovický, ale jeho původní název je Vydrholec. Zde bylo druhé
kontrolní stanoviště a po jeho zdolání pokračovali účastníci lesem dále až na rozcestí Úval a Horoušánek k třetímu kontrolnímu
stanovišti. Poté už po silnici přes Horoušánky došli do cíle pochodu.
Celá akce by nevznikla bez podpory tehdejšího MNV, Sokola Horoušany a hlavně bez nadšení místních obyvatel, kteří to celé
zorganizovali. A protože vzpomínky na Horoušanskou gumáku patří ke krásným vzpomínkám na naše dětství, rozhodli jsme se,
že se pokusíme tuto krásnou tradici obnovit. Termín jsme si dovolili přesunout na poněkud teplejší roční období, ale kdo ví.
Třeba budeme mít takový úspěch, že se napříště vrátíme ke kdysi původnímu únorovému datu.
Letos se Horoušanská gumáka uskuteční dne 20. října 2012. Po skončení akce můžete využít oblíbené noční spaní dětí
v mateřské škole (informace získáte přímo v mateřské škole).
Lucie Hájková
zastupitelka
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Mateřská škola informuje
Není to tak dlouho, co jsme Vám přáli krásné prožití prázdnin, a už je tu opět nový ve školní rok. Rodičům jsme zajistili provoz
školky do půlky července, další týden proběhl (zkušební) „příměstský tábor“ pod názvem „Indiánské léto“, kterého se zúčastnilo
13 dětí, z toho 4 děti, které školku nenavštěvují. Paní učitelky Olinka a Dáša připravily pestrý program, a tak si děti např.
vymýšlely indiánská jména, střílely z luku, stavěly tee-pee, jezdily pod dohledem paní Mikulecké na koni, viděly dravce, které
patří panu Tischerovi, navštívily farmičku pana Seckého. Na jídelníčku měly těstoviny s vyuzeným kovbojem, bizona na
česneku, indiánské placky nebo orlí řízek, drcené americké koule s malým kaktusem. Ale to už je minulost…
Ráda bych Vás upozornila na možnost využití zájmových kroužků, do kterých můžete až do 1. října 2012 své děti přihlásit.
Nabízíme Vám keramiku, sportovní hry, angličtinu, hudebně-dramatický kroužek a aerobik.
Opět Vám nabízíme návštěvy divadelních představení, možnost nechat se vyfotografovat (24. října 2012).
Zejména maminkám je určena přednáška psycholožky na téma „Sourozenci v rodině“, na kterou Vás zveme 7. listopadu od 19
hod.
Bližší informace o výše uvedených akcích naleznete na webových stránkách školy www.mshorousany.wz.cz v sekci „Pro
veřejnost“.
Jana Štěpánková
ředitelka mateřské školy

Sbírka víček z PET lahví
Z minulých vydání Našeho regionu jsme se dozvěděli o Michalce Láníkové a její nemoci - metachromatické leukodystrofii.
Inspirováni panem Herianem z Horních Počernic jsme se rozhodli Michalce pomoci i my, a to sbíráním víček z PET lahví.
Prvotní ideu jsme vyzkoušeli u nás v mateřské škole, kde se sběrem pomáhají samotné děti i jejich rodiče. Díky okamžitému
úspěchu jsme se rozhodli vyzvat i ostatní obyvatele obce ke sběru víček. Za vybraná víčka z PET lahví rodina Michalky pořídí
speciální autosedačku a rehabilitační pomůcky, které Michalce i jejím blízkým výrazně pomohou a usnadní každodenní péči
o Michalku již v tak těžké životní situaci. Nashromážděná víčka můžete ponechat před vchodem do mateřské školy (u obecního
úřadu) nebo v obchodě v Horoušanech (větší množství přímo u paní Brázdové, menší pak do připravené bedny před
obchodem).
Všem, kteří se k nám přidají, předem děkujeme!
Dagmar Hlavová
mateřská škola

POZVÁNKA
Honební společnost Horoušany pořádá dne 15. 12. 2012 od 19,00 hod „Poslední leč“ v restauraci A. Basaře
v Horoušanech. K tanci a poslechu hraje „Duo VANC“, velmi bohatá tombola (první cena divočák), vstupné
dobrovolné.
Srdečně zvou myslivci

POZVÁNKA
Spolek sportovních rybářů Horoušany pořádá dne 8. 12. 2012 od 20,00 hod „společenskou a taneční zábavu“
v restauraci A. Basaře v Horoušanech, bohatá tombola (živé ryby), vstupné dobrovolné.
Srdečně zvou rybáři
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Výstava měsíce, vernisáž 1. 10. pondělí, 18:30 ................................................................................ HLEDÁNÍ KRAJINY
Výstava fotografií tvůrčí skupiny 7. JELEN
Koncert 1. 10. pondělí, 19:30 KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ v měsíci ............................................... BLUES JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.
Kino 4. 10. čtvrtek, 19:30 ............................................................................................................................... POLSKI FILM
Improvizovaná komedie o dávném přátelství známých brněnských herců. ČR/Polsko/2012/komedie/113min
Divadlo 5. 10. pátek, 19:00 ........................................................................................................... KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK
Kapesní Klánovický svařák u příležitosti uvedení knihy Nová pražská strašidla.
Tvořivé dílny 7. 10. neděle, 14:00 - 17:00 ..................... MALUJEME, RAZÍTKUJEME, BATIKUJEME TRIKA A TAŠKY
Malujeme, razítkujeme a batikujeme trička a tašky různých velikostí. Lektorka: R. Kudrnová
Divadlo pro děti 7. 10. neděle, 16:00 a 8. 10. pondělí, 9:30 .......................... POHÁDKA O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
Pohádka Divadla pro Malé je plná vtipu, písniček a poučení. Je přece mnoho důvodů, proč se neztrácet...
Přednáška 9. 10. úterý, 19:30 ............................................................................... ŽIVOT V CHUDINSKÉ ČTVRTI V KENI
Benson Ooko nás svým povídáním a krátkým filmem zavede do Kibery, druhé největší chudinské čtvrti v Africe.
Kino 11. 10. čtvrtek, 19:30 .................................................................................................................... MUŽI V ČERNÉM 3
Agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) - jsou zpět...opět včas. USA/2012/sci-fi komedie/104 min/dabing
Divadlo 12. 10. pátek, 19:30 ............................................................................................................................... NA CESTĚ
Příběh matky a dcery, které si během cesty za babičkou řeknou možná víc, než původně chtěly.
Tvořivé dílny 14. 10. neděle, 14:00 - 17:00 ................................. SCRAPBOOKOVÝ KURZ - KARTONOVÁ MINIALBA
S sebou: cca 10 FOTOGRAFIÍ RŮZNÝCH FORMÁTŮ! Lektorka: P. Staňková, www.kreativity.cz
Kino 14. 10. neděle, 16:00 ....................................................................................................................................... LORAX
Smršť bláznivých akčních gagů a muzikálových čísel, kterou budou vaše děti milovat. USA/2012/komedie/94 min
Přednáška 15. 10. pondělí, 10:00 - 11:30 ........................................... JAK BÝT V POHODĚ – ASERTIVITA V KOSTCE
Jak si udržet svůj klid, dělat i to, co nás baví, a odolat přílišným požadavkům a tlaku našeho okolí.
Kino 18. 10. čtvrtek, 19:30 ...................................................................................................................................... SIGNAL
Komedie o malých českých podvodníčcích a jejich střetu se svéráznými vesničany. ČR/2011/komedie/118 min
Koncert 19. 10. pátek, 19:30 ................................................................................................................. YELLOW SISTERS
Yellow Sisters je hravá ženská vokální skupina, která svým zpěvem prochází napříč žánry - soulu, funku, jazzu…
Tvořivé dílny 21. 10. neděle, 14:00 - 16:00 ..................................... VÝROBA PAPÍROVÝCH MASEK NA HALLOWEEN
Nejen na svátek Halloween si můžete ze čtvrtky vyrobit papírovou masku vašeho totemového zvířete.
Čtení 23. 10. úterý, 10:00 ................................................................................................. KLÁNOVICE ČTOU SENIORŮM
Přednáška 23. 10. úterý, 10:00 - 12:00 .................................................................................................. SÍLA ODPUŠTĚNÍ
Jak velký význam má pro naše fyzické i psychické zdraví schopnost odpustit sobě nebo někomu jinému a jak na to.
Kurzy nejen pro kluky KAŽDÉ PONDĚLÍ do konce prosince ...................................................... MODERNÍ YOYOVÁNÍ
Kurzy nejen pro kluky KAŽDÝ ČTVRTEK do konce prosince ..................................................... FOOTSACK (hakisak)
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel: 608 418 494 (každý všední den mezi 10. a 13. hodinou)
nebo e-mail: info@kcnovabeseda.cz
Změna programu je vyhrazena
KAVÁRNA Nová Beseda s dětským koutkem Po-Pá 10.00-13.00 a 15.00-22.00 a So a Ne 15:00-22:00
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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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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
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