Zpravodaj obcí
Horoušany a
Horoušánky
Listopad 2012 (č. 5/2012)

Příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2013 Vám přeje
starosta, zástupci starosty, tajemník
a členové zastupitelstva obce
Horoušany.

Informace obecního úřadu


Volba prezidenta České republiky
I. kolo ve dnech 11. a 12. ledna 2013 a případně II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013



Ve dnech 12. až 13. října 2012 a 19. až 20. října 2012 proběhly v obci Horoušany –
Horoušánky volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu parlamentu ČR.
Obyvatelé obce volili z nabídky 22 politických uskupení členy zastupitelstva a senátora
z řady uchazečů ve volebním obvodu č. 41. – Benešov, do kterého spadá i naše obec.
Děkujeme všem, kteří se voleb účastnili, byť účast asi odrážela celkovou náladu a
nespokojenost občanů se současnou politickou situací.
Složení Zastupitelstva Středočeského kraje, počet mandátů:
Česká strana sociálně demokratická ............... 20
Komunistická strana Čech a Moravy ................ 19
Občanská demokratická strana ........................ 16
TOP 09 a starostové ........................................ 10
Senátorem za volební obvod č. 41 – Benešov byl zvolen Mgr. Luděk
Jeništa (TOP 09 a starostové).
Všem zvoleným zástupcům blahopřejeme a očekáváme jejich
spolupráci a vstřícnost při prosazování zájmů i naší obce. Členům
volebních komisí děkujeme za odvedenou práci.



Zastupitelstvo obce odsouhlasilo opravu jezírka v ulici Baumanova; Firma pana Urbana odvedla dobrou práci a jezírko
je opět funkční a na jaře budou i rybičky.



Na závěr chci opět požádat občany obce, aby při likvidaci odpadů typu televize, počítače, všechny obaly, pneumatiky
atd. využívali služeb sběrného dvora a neumisťovali odpad u sběrných míst tříděného odpadu, kde je z těchto důvodů
dost často velký nepořádek. Děkuji.
Jiří Dvořák
tajemník

Horoušanská Gumáka je za námi
Obnovit jakoukoli tradici je obyčejně sázka do loterie. A proto jsme
napjatě očekávali, jakou účast asi bude mít pochod Horoušanská
Gumáka. Na startu jsme nakonec se 122 návštěvníky pokořili
stovku. Některé možná během pochodu překvapilo, že okolní
příroda není jen zaprášený kamenolom, silnice a pole. Ti všímavější
dokonce objevili rybníček s nutriemi. Na Jirenské cestě, kudy vedla
velká část trasy pochodu, obyčejně potkáte sotva pár cyklistů nebo
traktor. Tentokrát se po ní trousily více či méně početné skupinky
dětí i dospělých. Během pochodu museli odpovědět na 8 záludných
otázek a soutěžit ve 3 neméně záludných úkolech, jejichž přípravu i
realizaci si vzala na starost místní mládež.
Jako cíl pochodu jsme zvolili sál místního hostince, což se ukázalo
být výborným nápadem. Pan Coufal, nájemce hostince, věnoval všem malým účastníkům pitíčko,
pro všechny pak byl připraven zdarma teplý čaj. Sladké i slané dobroty ke kávě dodali sami
účastníci, neboť kdo nechtěl platit startovné v korunách, mohl něco upéct. I přesto se na
vstupném vybralo krásných 1.500,-Kč, které budou použity na pořádání Mikulášské besídky pro
děti.
Z nabídky místního výčepu jste si mohli vybrat i něco
ostřejšího, a protože se závěr pochodu protáhl do
večerních hodin, kdy už všem z nás kručelo v břiše,
myslím, že mnohým přišla vhod také obsáhlá nabídka
teplých i studených jídel.
A tak zatímco znavení dospělí sbírali síly nad kávou,
čajem, grogem či pivem, vždy aktivní děti pobíhaly po
sále, hrály si na připravených kobercích s hračkami
nebo vyráběly u
stolečků rozličné
drobnosti.
Některé děti poté odcházely na noční spaní v mateřské
školce.

Jedním z úkolů bylo vymyslet
básničku, obsahující slova
zajíc, bláto, gumáka a legrace.
Všechny
básničky
byly
skvostné, a proto se s vámi
podělíme alespoň o některé.
Mámo, táto,
Ať je zima nebo bláto,
Brzo budou vánoce,
To bude ale legrace.
Včera jsem viděla zajíce,
Který jedl dva krajíce
Se šunkou a kusem sýru,
Aby měl na gumáku sílu.
Mámo, táto, na poli je bláto.
Co dnes bude na práci?
Zažijeme legraci.
Horoušanská gumáka
pochod bude skvělý,
Uvidíme zajíce
jak v roští chroupe zelí.
Skáče zajíc blátem
Gumáky má zlaté.
Je to velká legrace
Vidět zvíře v gumáce.
Horoušanská gumáka
Je to první ročník.
Zažijeme legraci
Vezmem s sebou nočník.
Připravíme svačinku
Namažeme krajíc,
Doma na nás v troubě
Zatím počká zajíc.
Jde se horoušanská gumáka,
dáme si cestou panáka.
Byla to velká legrace
Viděli jsme i zajíce
(mrtvého)
Sice bylo bláto,
Ale stálo to za to.
Zajíc v blátě v gumáce
To je teda legrace.

Celá akce měla příjemnou
rodinnou atmosféru a přesně to byl náš záměr.
Děkuji proto všem pořadatelům, kteří se jakkoli podíleli na
přípravě a zvláště děkuji našim sponzorům paní Ireně Brázdové,
panu Jiřímu Hovorkovi a panu Zdeňkovi Coufalovi, díky nimž
jsme Horoušanskou Gumáku mohli uspořádat. Zvláštní poděkování patří Gábině Musilové za upečení 5 kg sladkých perníčků
ve tvaru gumáky.
Věřím, že se nám na původní myšlenku podařilo navázat, a že se z Gumáky stane příjemná tradice.
Lucie Hájková
zastupitelka
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Gumáka očima řidiče kočárku
V říjnu proběhla (staro)nová akce pro děti s názvem Horoušanská Gumáka. Hlavní organizátorka, paní Lucie Hájková, obnovila
již zašlou tradici pochodu po bližším i vzdálenějším okolí, které by se mělo vrýt účastníkům do paměti zejména díky nevlídnému
počasí a při snaze o dodržení dress code - účasti v gumákách, holínkách, jak kdo chce. Bývalý pochod, jak jsme se dozvěděli,
nebyl v minulosti zřejmě přímo cílen na děti, resp. ty nejmenší a odehrával se za skutečně nevlídného, snad únorového počasí.
Nynější pojetí již bylo o mnoho lidštější a celý pochod byl koncipován jako procházka s úkoly pro celé rodiny. Toto se naplnilo
bezezbytku, jelikož jsme na trase potkávali skutečně všechny generace. Trasa byla dlouhá tak akorát, kdo ji ušel, věděl to, ale
rozhodně netrpěl. Hned v úvodu nás na startu čekal doping v podobě dobrot, které postupně přinášely jednotlivé skupinky
účastníků, děti obdržely instrukce a mohlo se vyrazit vstříc plnění přepekelně složitých úkolů. Začátek trasy, který vedl po
zpevněné cestě, byl skutečně oddechový, jakmile se ale zabočilo do terénu, začalo to být trochu zajímavější. Hezké prostředí,
kam jsme se my, nově usazení obyvatelé Horoušan, ještě nikdy nepodívali, bylo protkáno cestou, která se díky předešlému
dešti stala skutečnou lahůdkou pro tlačení kočárku, na kterém se navíc po chvíli začalo objevovat více a více dětí (dokáží totiž
nasednout za jízdy na všemožné plošinky a výčnělky kočárku tak, že tvoří hrozen, který se do kopce v mokrém terénu tlačí
skutečně perfektně). Všechna tato drobná úskalí, na které asi narážela většina lidí, kteří s sebou měli ty nejmenší ratolesti, byla
ale vyvážena perfektně a vtipně připravenými stanovišti, kde přítomná omladina (chvála jí!) nechala většinou zasoutěžit i
tatínky. Všem, kteří se na organizaci podíleli, patří myslím náš všeobecný účastnický dík! Po návratu na zpevněnou cestu jsme
se již rozjeli zběsilým tempem do cíle, jelikož ten se nacházel v místě více než vhodném na zakončení takovéto akce, v sále
místního hostince. Sál se změnil ve skutečné dětské hřiště a myslím, že nikdo z přítomných nemohl litovat, že se akce zúčastnil.
Litovat by měli pouze ti, kteří se Gumáky nezúčastnili - doufáme ale, že se tato tradice obnovila na delší dobu, a že budou mít
všichni šanci zažít příjemný kolektivní výlet po okolí i v dalších letech.
Petr Procházka

První vítání občánků v novodobé historii obcí Horoušany a Horoušánky
V letošním roce se v našich obcích obnovila tradice vítání
občánků. Tohoto slavnostního aktu se
dne 27. října 2012 v zasedací místnosti
na obecním úřadě v Horoušanech
zúčastnilo celkem 23 dětí (ve čtyřech
skupinách) se svými rodiči, sourozenci,
prarodiči a dalšími příbuznými a
známými.
Přivítány byly tyto děti:
Adéla Vodstrčilová, Bára Vodstrčilová, Sebastian Šmíd,
Mariana Machovičová, Matěj Urban, Zdeněk Nechvátal, Petr
Nagy, Dominika Skálová, Nicolas Hašek, Jan Krejčík, David
Švestka, Johana Nováková, Martin Sláma, Jakub Doležal,
Laura Štětková, Denisa Pirošová, Adéla Pavelková, Matěj
Matík, Adam Hájek, Petra Gočová, Kristián Marek, Terezie
Fialková a Nelly Wiedermannová.

O kulturní program se postaraly děti z Mateřské školy
Horoušany pod vedením paní učitelky Olgy Hertlové, které
vystoupily s pásmem básniček. Školačka Nela Pacholátková
všem přítomným zazpívala.
Malé občánky do obcí přivítal starosta Jan Bohuněk, který
dětem popřál radostné dětství a šťastnou budoucnost. Při
přivítacím ceremoniálu byl dětem předán malý dárek od
majitelky obchodu Botička Úvaly a Komerční banky, rodičům
pamětní list, květina a peněžitý dar pro dítě ve výši 1000 Kč.
Rodiče dětí se zapsali do kroniky obce Horoušany. Na závěr se
celá rodina vyfotografovala, aby měla na tento den milou
vzpomínku.

Mgr. Eva Petrová
místostarostka
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Vítání občánků – výzva
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 můžete vyzvednout i na obecním úřadě
v Horoušanech.
Podmínky, za kterých je možné dítě k vítání přihlásit, jsou rovněž publikovány na internetových stránkách obce.
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Horoušanská smeč 2012
Jednoho dne se v našich hlavách zrodila myšlenka uspořádání turnaje ve stolním tenise. Tato idea se změnila ve skutečnost
13. 10. 2012 v sále hostince A. Basaře v Horoušanech pod názvem Horoušanská smeč 2012.
Do turnaje se přihlásilo 22 hráčů z pěti různých měst a obcí. Většina borců, pocházejících z naší vsi, se rvala o co nejlepší
umístění, což se nakonec i docela povedlo. Cenu za první místo si sice odvezl Václav Šlégr z Tlustovous, ale druhé a třetí místo
zůstalo u nás zásluhou Miloše Borovičky a Tomáše Růžičky. Čtvrté místo pak putovalo do Nehvizd v rukou Marka Grábnera.
Všem vítězům srdečně blahopřejeme.
K vydařenému sportovnímu dni přispělo i zázemí zdejšího hostince a vstřícnost personálu, za které bychom rádi poděkovali
panu Coufalovi a jeho zaměstnancům.
Jelikož se akce velmi vydařila, už nyní uvažujeme o druhém ročníku Horoušanské smeče, ale o tom Vás budeme včas
informovat.
Petr Piroš, Robert Kocour, František Pelcl

Podzimně zimní nohejbalový turnaj Horoušanská pata
Díky mnoha událostem posledních týdnů, například
Gumáce či turnaji ve stolním tenise, se nám neustále
posouval a přesouval již tradiční nohejbalový turnaj.
Domluvené datum sobota 27. října se nakonec ukázalo
vhodné pro lyžování, a tak jsme nakonec uspořádali
rozlučku s nohejbalovou sezónou až v sobotu 3. listopadu.
Mělo být teplo, nemělo foukat. Toto vše skutečně přišlo, ale
odpoledne, po skončení turnaje. Ráno a dopoledne bylo
opravdu spíše již zimní než podzimní, nicméně praví
sportovci se ničeho nezalekli, a přijeli. Turnaj se odehrál
tentokráte ve dvojicích, jelikož účast bohužel díky výše
zmíněným přesunům nebyla natolik hojná, ale všem, kteří
dorazili, patří náš organizátorský dík. Přijeli i naši přátelé
z Květnice, kteří hrají nohejbal soutěžně, a většinou si
v minulosti rozebrali ceny pro vítěze. Možná i díky počasí a
Horoušanskému elánu se ale tentokrát radovala z vítězství
čistě domácí dvojice František Pelcl a Tomáš Růžička,
která ve finálovém setu o všechno porazila právě
profesionály z Květnice. Turnaj se vydařil, zakončení bylo
jako obvykle nad sklenicí limonády v místním hostinci, a tak
se již těšíme na další sezónu a další turnaj. Všichni jsou srdečně zváni.
Provoz hřiště byl ukončen, o jarním otevření Vás budeme informovat ve zpravodaji a na vývěsce na bráně od hřiště.
Petr Procházka
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Štrůdlová párty
První ročník štrůdlové párty proběhl v sobotu 3. 11. 2012 v Horoušánkách v "Hospůdce U NÁS"
Sešlo se osm soutěžících s výrobky vysoké kvality, které posuzovala odborná porota.
1. místo - paní Jarka Kocourková
2. místo - paní Růžena Barešová
3. místo - paní Jitka Vavrušová
Vladislav Brožek
místostarosta

Mateřská škola informuje
Podzime, podzime, už zas nosíš deště, i tak by se dalo charakterizovat nynější období.
Ale nám ve školce to příliš nevadí. Užívali jsme si slunečných dnů co nejdéle. Začátkem října jsme navštívili ekofarmičku
v Radonicích, kde děti pozorovaly především domácí zvířata v jejich přirozeném prostředí. Měly také možnost seznámit se i
s lišákem a jezevcem, nakrmit králíky, pohladit kůzlata.
Na 20. října připadla oslava Dne stromů. Pozvali jsme si lektorku ze sdružení Koniklec, od které jsme se dozvěděli mnoho
nového o lese. Protože jsme si chtěli v praxi ověřit nové poznatky, jeli jsme MHD na výlet do lesa v Nových Jirnech. Nejen, že
podzimní les je krásný, ale co všechno se tam dá dělat! Děti se vrátily spokojené a plné dojmů. Přírodniny, které si dovezly,
jsme využili pro další výchovnou činnost.
A už je tu listopad. Ačkoliv Halloween není český zvyk, zdobení a dlabání dýní se nám moc líbí. A co teprve, když nám dýně
svítí na cestu! Aby si děti světýlek užily co nejvíce, uspořádáme opět 30. listopadu lampionový průvod. Než začne advent,
musíme uspat přírodu; půjdeme k poli, lesíku a nakonec k rybníku, kde již tradičně vypustíme lampiony štěstí.
Slavnostně rozsvítíme stromeček, který nás bude doprovázet, jak říkají děti, nejkrásnějším měsícem roku. Čeká nás návštěva
Mikuláše v doprovodu anděla a čerta, příprava dárečků a vánoční besídky pro rodiče, ale také nadílka, na kterou se děti dlouho
dopředu těší, a která zakončí letošní rok. A my všichni si budeme přát, aby i ten rok nadcházející byl stejně úspěšný.
Jana Štěpánková
ředitelka mateřské školy

Lampionový průvod dne 30. listopadu 2012
Lampionového průvodu, který pořádá mateřská škola, se mohou zúčastnit i děti, které nenavštěvují mateřskou školu.
Průvod bude vycházet přibližně v 18.15 hodin od mateřské školy.

Mikuláš letos zavítá i do Horoušan
Chcete si domluvit jeho návštěvu? Pište na e-mail: mikulashorousany@seznam.cz
Uveďte prosím svou adresu, telefonní číslo,
počet a věk dětí, které má Mikuláš navštívit a jejich stručnou charakteristiku (na co se má Mikuláš,
Anděl, či dokonce Čert, zaměřit).
Koncem listopadu vás bude kontaktovat sekretariát sv. Mikuláše, který vám sdělí přibližnou hodinu
návštěvy sv. Mikuláše a jeho družiny u vás.
Případné dotazy zodpoví sekretariát sv. Mikuláše, telefon: 605748520
Těší se na vás Eliška, Lukáš a Markéta
PS: Zlobivé děti do pytle nestrkáme, kdo by se s nimi tahal. 
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Zápis do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2013/2014
Základní škola v Úvalech
Zápis dětí do 1. ročníku základní školy bude probíhat 1. 2. 2013, náhradní termín bude 8. 2. 2013. Přihlášky ke vzdělání svých
dětí mohou zákonní zástupci podávat od 15. 1. 2013. Přednost při přijímání ke vzdělávání mají děti s trvalým bydlištěm
v Úvalech.
Základní škola Chodovická Horní Počernice
Zápis dětí do 1. ročníku základní školy bude probíhat ve dnech 15. a 16. ledna 2013 od 13 do 17 hodin. Den otevřených dveří
se koná dne 17. prosince 2012 od 14 do 17 hodin.

Obecní taneční zábava
Obecní taneční zábava se bude konat dne 19. ledna 2013 od 20 hodin v sále hostince A. Basaře v Horoušanech.

Advent a Betlémské světlo v KC Nová Beseda
Nadcházející adventní čas můžete přijít prožít a oslavit do KC Nová Beseda. Každý adventní víkend, tedy 1. a 2. 12., 8. a 9. 12.,
15. a 16. 12. a samozřejmě 22. a 23. 12. 2012, vždy od 14 hod zde najdete kromě vánoční atmosféry, svařeného vína, grogu
či horké čokolády i velkou nabídku krásných vánočních dekorací, dárků balených do ručního papíru a vánočních dílniček pro
děti.
Zapomeňte na předvánoční stres a zastavte se připomenout si, že Vánoce jsou svátky klidu, míru a pohody.
Betlémské světlo již podruhé dorazí do Klánovic
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Dne 22. 12. 2012 se v KC Nová Beseda navíc opět po roce uskuteční předvánoční akce, na které se podílejí neziskové
organizace NADOSAH, o.p.s. a Klánovice spolu o.p.s. Přijďte si pro Betlémské světlo, kterým si rozsvítíte své domovy. Těšit se
můžete na vystoupení klánovického dětského sboru Claireton Chorale, který začíná v 15:00, a Vánoční vytrubování.
Od 17:00 se, tentokrát ve venkovních prostorách KC Nová Beseda, opět rozezní lesní rohy Trubačského tria Pražských kadetů.
Přijďte se potkat se svými přáteli, společně si zazpívat vánoční koledy, vyrobit si vlastní vánoční ozdobu a k tomu popíjet
svařené vínko a ochutnat vánoční cukroví.
Část výtěžku této akce bude věnována dětskému domovu v Klánovicích a další část na pořízení orientačních tabulí
v Klánovicích.
Kde se vzala tradice roznášení Betlémského světla
Tato akce vznikla v sousedním Rakousku v roce 1986, kdy malý plamínek, přenesený z věčného
světla, jež hoří v jeskynní kapli v dalekém městě Betlémě, byl dovezen jako poděkování těm lidem,
kteří v různých formách pomohli, dobročinné nadaci Světlo ve tmě. Tato nadace pomáhá
především zrakově, ale i jinak postiženým lidem a její pracovníci proto chtěli všem svým
dobrodincům poděkovat originálním, ale zároveň milým a přátelským způsobem.
Světlo dovezli do Lince, kde nadace sídlí a kde jej původně slavnostně rozdávali. Za rok na to byli
ke spolupráci při roznášení a rozdávání přizváni rakouští skauti, a protože se akce mocně
rozrostla, přenesli její centrum do Vídně. A odtud se postupně začalo šířit do Evropy.
Od roku 1987 se tedy vždy v polovině prosince sejdou skautské delegace, z různých evropských
států, a při slavnostní ekumenické bohoslužbě je jim Světlo předáno.
Do naší republiky jej dováží skauti z brněnského střediska „Řehoře Mendla“. Betlémské světlo je pak rozváženo za spolupráce
Českých drah do celé republiky, aby pak na Štědrý den bylo rozneseno do kostelů, domovů důchodců, nemocnic, hospiců a
rozdáno sousedům, přátelům, rodinám, osamělým lidem… prostě všem, komu chceme udělat radost maličkým dárkem,
spojeným s úsměvem a ujištěním, že nejsou ve světě sami.
Za NADOSAH, o.p.s.
Gabriela Šmerdová

ZÁPIS DĚTÍ

MINIŠKOLKA SLUNÍČKO
PŘIJÍMÁ NOVÉ DĚTI
VĚK:2,5 - 6 let
KDE: NEHVIZDY
/Úvalská 547/
NABÍZÍME:

PŮLDENNÍ A CELODENNÍ DOCHÁZKU, ANGLIČTINU, AEROBIC, ZUMBU,
TENIS, JÓGU

ŠKOLKOVNÉ: 5.500,- Kč/měsíc
Jednorázové hlídání od 30,- Kč/hod.
telefon: 776 560 084
WWW.ESCSLUNICKO.ESTRANKY.CZ
Placená inzerce
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PROGRAM prosinec 2012
Výstava měsíce, vernisáž 4. 12. od 18:00

ZDENA HOŠKOVÁ „Mezi nebem a zemí …“

Kino
Filmová přestavení v prosinci 2012 závisí na termínu realizace digitalizace klánovického kina, která je předběžně
dohodnuta na začátek měsíce prosince. Sledujte tedy prosím nástěnky KC Nová Beseda a www.kcnovabeseda.cz
Adventní čas 1. 12. - 2. 12., 8. - 9. 12., 15. - 16. 12. a 22. - 23. 12. 2012 od 14:00
ADVENTNÍ TRHY
Nabídka vánočních dekorací, dárečků, dílnička, předvánoční atmosféra v prostorách kavárny KC Nová Beseda
Tvořivé dílny 2. 12. neděle, 14:00 - 17:00
DÁRKY BEZE STRESU - CEDULKY
Dárky beze stresu /pro děti s doprovodem/ a dospělé. Lektorka: R. Kudrnová
Divadlo pro děti 2. 12. neděle, 16:00 a 3. 12., 10:00
O ZAPOMNĚTLIVÉM PSANÍČKOVÉM ANDĚLÍČKOVI
Poetická pohádka o kouzelném vánočním čase. Divadlo Z Praku
Koncert 3. 12. pondělí, 19:30 KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ v měsíci
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.

BLUES JAM SESSION

Akce pro děti 5. 12. středa, 17:00 - 19:00
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Mikuláš, čert a anděl se po roce opět těší na Vaše děti. Nezapomeňte balíček a povídání pro Mikuláše.
Divadlo 7. 12. pátek, 19:30
VÁNOČNÍ KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK
Silvestrovská šouparáda aneb poslední Silvestr před koncem světa. Silvestr budiž pestr!
Přednáška 10. 12. pondělí, 10:00 - 11:30
JAK NAJÍT ČAS
Tentokrát o tom, jak zastavit každodenní kolotoč a změnit nepříjemnou honičku a stres v klid, radost a pohodu.
Čtení 11. 12. úterý, 9:00 – 9:45
DĚTI ČTOU SENIORŮM
V rámci projektu BABIČKO, DĚDEČKU, POJĎME SE POTKÁVAT, si tentokrát pro seniory vystupují děti
Přednáška 11. 12. úterý, 10:00 – 12:00
ADVENTNÍ SETKÁNÍ
Pro seniory i ostatní, tentokrát zaměřené na meditativní zastavení a zamyšlení s andělskými energiemi.
Koncert 15.12. sobota, 19:30
JAN BUDAŘ A ELIŠČIN BAND
Jan Budař - herec, hudebník, scénárista, režisér a příležitostný tanečník. Muž mnoha talentů a sedmi záhad.
Tvořivé dílny 16. 12. neděle, 14:00 – 16:00
ANDĚLÉ - VÝROBA Z PAPÍRU
Výroba papírových siluet andělů. Zvláště závěsní, v prostoru letící andělé jsou nádherní. Lektorka: V. Jirásková.
Koncert 19. 12. středa, 19:30
VÁNOČNÍ KONCERT - Jaroslav Svěcený a Julie Svěcená
Unikátní koncertní setkání otce a dcery! Můžete se těšit na slavnostní večer, který určitě navodí tu pravou sváteční
atmosféru a bude naplněn nádhernou hudbou včetně proslulých vánočních melodií.
Akce měsíce 22. 12. sobota, od 15:00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO, KONCERT Claireton Chorale, VÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ
Srdečně všechny zveme na společnou předvánoční akci neziskových organizací NADOSAH, o.p.s. a Klánovice spolu
o.p.s. Část výtěžku bude věnována dětskému domovu v Klánovicích a na pořízení orientačních tabulí v Klánovicích.
Kurzy nejen pro kluky KAŽDÉ PONDĚLÍ do konce prosince
Kurzy nejen pro kluky KAŽDÝ ČTVRTEK do konce prosince

MODERNÍ YOYOVÁNÍ
FOOTSACK (hakisak)

Přejeme všem šťastné a veselé Vánoce
a těšíme se na Vás v KC Nová Beseda s pestrou nabídkou akcí v novém roce 2013
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 otevřena
Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00 So 15:00-22:00 Ne 14:00-20:00

Děkujeme Městské části Praha-Klánovice za pomoc a finanční podporu
koncertů a divadelních představení pro děti i dospělé.
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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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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, Petr Procházka.
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