Zpravodaj obcí
Horoušany a
Horoušánky
Březen 2013 (č. 1/2013)

Vážení spoluobčané,
dnes bych Vás rád na tomto místě informoval o pravidelných výdajích, které obec Horoušany hradí za služby, které Vám
pravidelně poskytuje. Všechny uvedené výdaje jsou za kalendářní rok 2012.


Autobusová doprava – zde se doplatek obce Horoušany a ostatních obcí na trase odvíjí od tržeb a výdajů, následně
ztrát dopravce na jednotlivých konkrétních linkách. Část hradí Středočeský kraj a Praha, zbytek hradí jednotlivé obce.
S ohledem na zvýšenou frekvenci spojů momentálně obec Horoušany hradí ročně přibližně částku 550.000,- Kč.



Mateřská školka Horoušany - momentálně je kapacita 40 dětí. Veškeré mzdové náklady všech učitelů a paní ředitelky
hradí Středočeský kraj. Obec Horoušany však platí ostatní provozní náklady. Roční výdaje na školku činí přibližně
300.000,- Kč.



Platba za žáky v základních školách - okolní obce a města, kde jsou umístěni na základních školách žáci s trvalým
bydlištěm v obci Horoušany, fakturují obci neinvestiční náklady za tyto žáky. Roční výdaje za žáky v základních školách
činí přibližně 400.000,- Kč.



Likvidace komunálního a tříděného odpadu – výdaj za komunální odpad je v podstatě kryt příjmy od občanů
z prodeje známek na vývoz popelnic, v loňském roce se prodaly známky v celkové hodnotě cca 700.000,- Kč. Obec
Horoušany v podstatě pouze přeúčtuje cenu za likvidaci komunálního odpadu, kterou účtuje obci fy. A.S.A., spol. s r. o.,
do ceny svozu jednotlivých nádob. Pak je zde ještě zahrnut výdaj za svoz jednotlivých sběrných míst na tříděný odpad,
tento výdaj je plně hrazen z rozpočtu obce Horoušany. Těchto míst je momentálně v obci Horoušany a Horoušánky pět.
Roční výdaje za likvidaci komunálního a tříděného odpadu (pět sběrných míst) činí přibližně 800.000,- Kč.



Sběrný dvůr odpadů Horoušany - zde obec platí paušálně měsíční náklady, které obsahují např. plat zaměstnance,
elektřinu, vodu atd. plus likvidaci odpadů, které jsou na sběrný dvůr občany umístěny. Roční výdaje na sběrný dvůr činí
přibližně 400.000,- Kč.



Elektřina - zde má jednoznačně největší podíl veřejné osvětlení obce Horoušany a Horoušánky. Roční výdaje na
elektřinu jsou přibližně 570.000,- Kč.



Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – sekání trávy v sezóně v obou obcích je zajišťováno firmou. Na konci roku 2012
byl navíc přijat obecní zaměstnanec na údržbu obou obcí, zde se dá tedy předpokládat, že náklady na rok 2013
výrazně vzrostou, ale očekáváme také, že se to příznivě projeví ve vzhledu obou obcí. Celkové předpokládané náklady
na rok 2013 budou přibližně 450.000,- Kč.



Jenom tyto výše uvedené výdaje činí dohromady 3.470.000,- Kč ročně.



Pak zde máme mnoho dalších pravidelných ročních výdajů, například opravy veřejného osvětlení, opravy
kanalizačních stok a čistírny odpadních vod, opravy vodovodních řadů, opravy a čištění dešťové kanalizace a
vpustí, platby za zajištění požární ochrany, právní služby, účetní služby a takhle by se dalo pokračovat dále.

Tuto sumarizaci pravidelných měsíčních výdajů jsem zpracovával hlavně z toho důvodu, abyste si udělali představu, kolik
financí každá výše uvedená služba obec Horoušany ročně stojí. Zjistil jsem, že mnoho občanů například neví, že platíme za
autobusovou dopravu, nebo za žáky na základních školách apod. Snažíme se poskytovat pro občany maximum služeb, bohužel
musíme být také realisté a kalkulovat s finančními prostředky, které máme v rozpočtu k dispozici, i když bychom třeba rádi
poskytli občanům něco navíc.
Dále mám pro Vás potěšující zprávu, k 1. 1. 2013 jsme překročili hranici 1000 obyvatel, aktuálně je v obci Horoušany a
Horoušánky hlášeno k trvalému pobytu 1 013 obyvatel.
Přeji Vám mnoho úspěchů a hlavně pevné zdraví.
Jan Bohuněk
starosta obce Horoušany

Informace obecního úřadu


Volba prezidenta České republiky

Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 a 25. a 26. ledna 2013 proběhla v obci Horoušany a Horoušánky volba prezidenta České
republiky.
Děkuji všem obyvatelům obce, kteří se volby účastnili. Dále patří poděkování členům volebních komisí za odvedenou práci.

Zástupci volebních komisí při předávání výsledků v Úvalech


Poplatky za svoz komunálního odpadu a za psy v roce 2013

Upozorňuji na povinnost uhradit poplatky za svoz komunálního odpadu a psy, jejich výše se proti loňsku nezměnila.

Četnost svozu 70, 80 l

110, 120 l

240 l

1 x týdně

--------

2.334,- Kč

4.447,- Kč

1 x 14 dní

956,- Kč

1570- Kč

2140,- Kč

sezonní

1313,- Kč

2099,- Kč

3113,- Kč

Sezonní svoz je svoz v ZIMĚ 1 x týdně (říjen až březen)
v LÉTĚ 1 x 14 dní (duben až září)
Sezonní svoz bez popelnic v období duben až září (určeno pro vlastníky rekreačních nemovitostí)
10 x pytel 110 litrů
702,- Kč
Poplatek za psa činí ročně:
a) rodinné domy

za prvního psa
220,- Kč

za druhého psa a každého dalšího psa
320,- Kč

b) pro zabezpečení podnikat.
činnosti a právnické osoby

690,- Kč

1.040,- Kč

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

110,- Kč

160,- Kč

Osvobození od poplatků je poplatník povinen prokázat. V průběhu roku zaplatí poplatník za každý měsíc 1/12
příslušného poplatku.
Vlastníci chat mají nově možnost využívat sběrný dvůr. Více informací podá tajemník obecního úřadu.


Vrba u jezírka v ulici U Parku

Na četné dotazy obyvatel k prořezání vrby u jezírka v ulici U Parku, sděluji, že došlo ke zdravotnímu prořezání odbornou firmou.
Vrba vykazovala značné poškození zejména v tom, že velké (hlavní) větve byly prohnilé a hrozilo jejich zřícení. Podobných
stromů je v obci ještě dost. Bohužel z finančních důvodů nelze objednat dendrologické průzkumy všech zasažených stromů a
řešit nápravu komplexně.
Jiří Dvořák
tajemník
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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 letošního 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.

Mateřská škola informuje
Informace k zápisu do Mateřské školy Horoušany pro školní rok 2013/2014
Vydávání přihlášek
Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy můžete získat vyzvednutím v mateřské škole od 25. února do 15. března 2013
v době od 15 do 17 hod nebo na internetových stránkách www.mshorousany.wz.cz.
Přijímání přihlášek
K zápisu se dostavte společně s dítětem 19. března 2013 v době od 14 do 18 hod. Přineste s sebou vyplněnou přihlášku
s potvrzením od lékaře, občanský průkaz, rodný list dítěte k nahlédnutí, doložení trvalého pobytu druhého zákonného zástupce.
Přijímací řízení
Od 2. dubna 2013 můžete očekávat informace o přijetí Vašeho dítěte do mateřské školy, a to ve vývěskové tabuli mateřské
školy nebo na webových stránkách mateřské školy pod registračním číslem. Písemné rozhodnutí o nepřijetí Vám bude
doručeno do 15. dubna 2013.
Kritéria pro přijímání dětí:
dítě má trvalý pobyt v obci a je poslední rok před nástupem do ZŠ nebo s odloženou docházkou 5 bodů
do ZŠ
dítě a oba jeho zákonní zástupci mají trvalý pobyt v obci

2 body

dítě a jeden jeho zákonný zástupce má trvalý pobyt v obci

1 bod

dítě, které ve školním roce 2012/2013 navštěvuje MŠ Horoušany na tzv. sdílené místo

2 body

dítě, jehož starší sourozenec navštěvuje MŠ Horoušany (nadále od 1. 9. 2013)

1 bod

dítě narozené do 31. 12. 2009, které se opakovaně hlásí k docházce do MŠ Horoušany

1 bod

Při shodném součtu bodového ohodnocení má přednost starší dítě. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti
zpravidla od 3 do 6 let.

,,Jak asi dopadne zápis?“
To je otázka, která v tomto období zajímá hodně rodičů.
Jako každý rok předchází zápisu do školky zápis do škol. V letošním školním roce máme 14 budoucích školáčků, kteří se
zapsali do škol především v Úvalech a Horních Počernicích. My jsme se byli za našimi bývalými spolužáky v 1. třídě na
Základní škole v Úvalech podívat a setkání to bylo opravdu srdečné. Prvňáčci nám předvedli, co se za půl roku ve škole naučili,
a ti naši budoucí se zase snažili chovat tak, aby nenechali nikoho na pochybách, že už do školy také patří.
Stejně jako školy, i my se připravujeme na zápis našich nových kamarádů. Děti budou vyrábět drobné dárečky pro potěšení, já
určitě ocením básničku malou sladkostí.
Ve Vás, rodičích, je možná pochybnost, zda bude Vaše dítě do školky přijato. Abyste měli větší šanci na přijetí, uvažujte o tzv.
sdíleném místě (na jedno místo jsou přijaty dvě děti, které se mezi sebou střídají, a buď je ve školce jedno, nebo druhé dítě).
V tomto školním roce tuto možnost poprvé zkoušíme a máme s ní zatím jen dobré zkušenosti. Dvě maminky se spolu domluví a
samy si stanoví, které dny bude jejich dítě do školky docházet (např. střídají tzv. krátký a dlouhý týden). Základní podmínkou ale
je, že jedno z těchto dětí musí být přijato do školky dle stanovených kritérií. Tato možnost je vhodná zejména tehdy, kdy je
matka doma s mladším dítětem a to starší potřebuje kontakt s vrstevníky.
Věřím, že tato možnost může být pro mnohé z Vás východiskem a zvýší tak šanci na přijetí Vašeho dítěte.
Těším se na osobní setkání s Vámi u zápisu do naší školky.
Jana Štěpánková
ředitelka mateřské školy
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Tři králové v Horoušanech
Dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika, je
největší dobrovolnickou akcí. I tentokrát se konala v Horoušanech, kde se
v letošním roce vybralo 5 606 Kč.

Zimní radovánky na dětském hřišti v Horoušánkách
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Založení fotbalového týmu Horoušany
Chtěli bychom prostřednictvím tohoto článku oznámit, že naše obec bude reprezentována sice v amatérském sportu, leč na
takřka profesionální úrovni. Ačkoli zde nemáme hřiště vhodné pro fotbal, sešla se osudu navzdory skupina nadšenců a založila
tým Horoušany (jestli FC, AC, SK či dokonce Bocca nebo Juventus jsme se ještě úplně nerozhodli), který byl neprozřetelně
obratem okamžitě přihlášen do 8. Hanspaulské ligy. Jelikož se hraje v půlročních cyklech, počítáme, že do 4 let budeme hrát
ligu první. Jak vidíte, skromnost a soudnost, ale hlavně láska ke kopané jsou našimi hlavními atributy. Jelikož máme tyto
ambice, rádi bychom náš obecní tým obohatili o nové talenty, které jistě v naší obci dřímají, leč netuší, že svět vrcholového
fotbalu mají díky našim bafuňářským úspěchům posledních týdnů na dosah ruky. Osu mužstva zatím tvoří místní rychlíci
Růžička, Horák, Regner, Nechanský, atletický rozměr dávají týmu svými figurami zejména Pelcl, Piroš a Procházka. Několik
dalších posil je v jednání, leč nemají stále tolik bojovného ducha, kolik je třeba k řádné reprezentaci naší malé obce na poli malé
kopané. Pokud se kolem vás potuluje druhý Messi, dejte nám o něm vědět. Pokud se přímo vás osobně dotkla múza
fotbalovosti, obratem volejte, pošlete holuba či kouřový signál. Náš tým má ambici sdružit všechny neukojené fotbalisty z naší
obce, ničit soupeře v Hanspaulce svojí sehraností, přes léto pak sbírat úspěchy na lokálních turnajích v blízkém i vzdálenějším
okolí. Po trénincích a zápasech máme připravenou stereotypní leč promyšlenou a velmi účinnou formu regenerace, občas tedy
spíše rehabilitace, která se odehrává v sanatoriu A. Basaře. Tamtéž se odehrává i taktická příprava, rozbory možných soupeřů
při sledování přenosů Ligy mistrů atd.
Ještě jednou tedy vyzýváme všechny teoretiky i fotbalové praktiky, nechť nás kontaktují a začlení se tak do kolektivu, který
dostane Horoušany na mapu fotbalové Evropy. Tel. 731 152 104.
Petr Procházka

Vlastějovice - krásný tábor od Alfíků z Modletic
Kdo z rodičů tu situaci nezná? Prázdniny dlouhé, dovolená krátká.
Pěkným řešením může být letní tábor klubu Alfíci z Modletic, který je
součástí organizace KVĚT. Děti si tu užívají legraci po celý rok, ale
největší akcí klubu je právě letní dětský tábor. Děti si tu najdou nové
přátele, trochu se zocelí a budou trávit prázdniny v přírodě na čerstvém
vzduchu. Jezdíme již od roku 1990 a za tu dobu jsme získali nespočet
zkušeností. Spíme v podsadových stanech a naši kuchaři vaří ty nejlepší
dobroty na polní kuchyni. Stravujeme se 5x denně v hangárovém stanu,
který slouží také jako společenská místnost v případě nepříznivého
počasí. Najdete tu i teplou sprchu a záchody typu Toi Toi. Z jedné strany
je tábor ohraničen lesem, z druhé pak řekou Sázavou, ve které se při
teplém počasí koupeme. Po celou dobu je přítomen zdravotník záchranář. Také naši vedoucí jsou zkušení táborníci. Většina z nich
jezdila na naše tábory jako děti. Jsou proškoleni v otázkách bezpečnosti,
první pomoci i pedagogiky.
Na děti čeká každoročně nová celotáborová hra, kořeněná spoustou
soutěží, sportovních utkání, her, výletů a jiných legrácek. Za více než 20
let nám na táboře představili svou práci kynologové, hasiči, policisté,
záchranáři, výsadkáři, divadelníci, hudebníci i vodáci. Každoročně také
procházíme kontrolami z hygienické stanice a z MŠMT.
Odjezd na tábor je zajištěn autobusem v den začátku tábora z Modletic u
Říčan. Případně můžete své děti dovézt na tábor osobně a podívat se,
kde budou trávit prázdniny. Doprava po skončení tábora je zajištěna
stejným způsobem.
Pokud chcete poznat aktéry tábora dopředu, je možné se přijet podívat v
sobotu 1.6.2013 do Modletic na Dětský den, kde většina vedoucích,
včetně toho hlavního, tvoří pořadatelský tým. Také je možné přijet nám
na začátku července pomoci náš tábor postavit. Uvítáme každou
pomocnou ruku. Zajištěno je spaní ve velkém hangárovém stanu a jídlo
na celý víkend. Při práci nejlépe poznáte, že naše parta se o vaše děti
dobře postará.
Přihlášky na tábor najdete na internetu na stránce: alfici.modletice.cz a
také na letnitabor.jdem.cz
Kontaktní osobou a předsedou sdružení je pan Jiří Hopp, hlavním vedoucím tábora je Jirka Szalai, (jiri.szalai@centrum.cz,
607 187 428)
TERMÍN tábora: 14.7. - 27.7. 2013
CENA TÁBORA: 4.200,- Kč (zahrnuje ubytování na 14 dní, stravu 5x denně, dopravu autobusem tam i zpět a pojištění.)
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Klánovické kino zachráněno!
V Klánovicích se povedla velká věc – klánovické kino s letitou tradicí bylo v prosinci 2012 úspěšně zdigitalizováno!
Co tato skutečnost znamená? Především to, že kino zůstává zachováno! Kdyby totiž Městská část Praha 9 – Klánovice investici
do zdigitalizování kina nepodpořila, nebylo by už co promítat a kino by bylo odkázáno k zániku. Téměř veškeré premiéry jsou již
distribuovány výhradně na digitálních kopiích, čas klasických 35 milimetrových filmových pásků je již neodvratně pryč.
Digitalizace nám však otevírá velké možnosti a příslib nevšedních kulturních zážitků přímo v místě našeho bydliště! Již není
potřeba jezdit za filmovými trháky do konzumních multiplexů, protože kino vybavené novou technologií, nabízející perfektní zvuk
i obraz máte na dosah! Nejenže jsou k zhlédnutí premiérové nebo téměř premiérové filmy, plánujeme promítat i záznamy
velkých koncertů či sportovních přenosů.
Již 11. 3. 2013 bude v KC Nová Beseda promítán záznam fenomenálního koncertu světoznámé skupiny QUEEN – Hungarian
Rhapsody Live in Budapest ´86. Nejnovější filmy můžete v našem kině navštívit každý čtvrtek od 19:30 hod, filmy
alternativnějšího charakteru jsou k zhlédnutí vždy druhé a čtvrté pondělí v měsíci rovněž od 19:30 hod. Samozřejmě
nezapomínáme na děti, pro které promítáme pohádku nebo rodinný film vždy dvě neděle v měsíci od 16:00 hod.
Sledujte náš program na www.kcnovabeseda.cz, zarezervujte si včas vstupenky a přijďte si vychutnat nejen filmovou pohodu
do KC Nová Beseda v Klánovicích. Místo kelímku s Coca-Colou a pytlíku popcornu na Vás čeká dobré víno, pivko, domácí
slané či sladké koláče a hlavně příjemné prostředí a personál KC Nová Beseda. Těšíme se na Vás a Vaše děti!
Mgr. Gabriela Šmerdová, za neziskovou organizaci NADOSAH, o.p.s., provozovatele KC Nová Beseda

Výstava měsíce – vernisáž 1. 3. pátek, 18:00
ZDENĚK KINDL – Grafiky
Zdeněk Kindl se specializuje na hlubotisk, kombinované techniky a techniku reliéfního tisku.
Tvořivé dílny 3. 3. neděle, 14:00 - 17:00
Naučíte se základní techniky práce s polymerovou hmotou. Lektorka: Andrea Janotová

FIMO – základní vzory

Koncert 4. 3. pondělí, 19:30 KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ v měsíci
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.

BLUES JAM SESSION

Kino 7. 3. čtvrtek, 19:30
SVATBA MEZI CITRÓNY
Snímek oscarové režisérky Susanne Bier. D/Šv/It/Fr/2012/romantická komedie/112 min/od 12 let/české titulky
Tvořivé dílny 10. 3. neděle, 14:00 - 16:30
MALUJEME OSOBNÍ MANDALU
Kreslení mandal je určeno pro ty, kteří chtějí lépe pochopit sami sebe. Lektorka: Radka Kudrnová
Kino 10. 3. neděle, 16:00
O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Příběh přátelství mezi medvědem Ernestem a myškou. Fr/2012/animovaný, rodinný/80 min/český dabing
AKCE MĚSÍCE 11. 3. pondělí, 19:30
QUEEN - HUNGARIAN RHAPSODY LIVE IN BUDAPEST '86
Poprvé v KC Nová Beseda - záznam z koncertu. Záznam neopakovatelného budapešťského koncertu skupiny QUEEN z
roku 1986. Remasterovaná verze v HD rozlišení a s prostorovým zvukem 5.1 /2012/115 min
Přednáška 13. 3. středa, 19:00
REBELOVÉ HABSBURSKÉHO DOMU
Přednáška o osudech tří „černých ovcí“ Habsburků. Přednáší: Bc. Michaela Žáková
Kino 14. 3. čtvrtek, 19:30
NIC NÁS NEROZDĚLÍ
Osudy rodiny, která v roce 2004 přežila tsunami. Šp/USA/2012/akční drama/113 min/ od 12 let/české titulky
Akce 15. 3. pátek, 19:00
MAŠKARNÍ VEČER V KAVÁRNĚ KC NOVÁ BESEDA
Akce pro všechny, kteří se nebojí si na sebe obléknout masku. Přijďte si zatancovat a užít maškarní atmosféru.
Tvořivé dílny 17. 3. neděle, 14:00 - 17:00
VÝROBA JARNÍ ZÁVĚSNÉ DEKORACE, BARVENÍ VAJÍČEK
Vytvoříme barevná vajíčka pomocí mramorování a závěsnou kouli k dekoraci. Lektorka: Milena Šebíková
Kino 17. 3. neděle, 16:00
LEGENDÁRNÍ PARTA
Spojili se proto, aby chránili děti na celém světě. USA/2012/animovaný, dobrodružný/90 min/český dabing
Koncert 20. 3. pondělí, 19:30
Kapela Gastrojazz vznikla v roce 2008, stylově se zařazuje do škatulky Infantile – Pop.

skupina GASTROJAZZ

Kino 21. 3. čtvrtek, 19:30
MARTIN A VENUŠE
Ženy a muži. Jedny jsou z Venuše, druzí z Marsu. ČR/2012/romantická komedie/120 min/mládeži přístupný
Tvořivé dílny 24. 3. neděle, 14:00 - 16:30
VYROBTE SI VELIKONOČNÍ VĚNEC
Zveme Vás na kurz výroby jarních či velikonočních věnců. Lektorka: Vanesa Wallet Hardi
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Divadlo pro děti 24. 3. neděle, 16:00 a 25. 3. pondělí, 10:00
DIVADLO BUCHTY A LOUTKY, ZLATÁ HUSA
Ó ta zlatá husa, jak se leskne a jak je cenná, všechny si přivábí a přilepí.
Kino 25. 3. pondělí, 19:30
KUŘE NA ŠVESTKÁCH
Romantický příběh o osudové lásce. Fr/Ně/Be/2011/drama/93 min/mládeži přístupný/české titulky
Kurzy nejen pro kluky KAŽDÉ PONDĚLÍ do konce června

MODERNÍ YOYOVÁNÍ

Kurzy nejen pro kluky KAŽDÝ ČTVRTEK do konce června

FOOTSACK

Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz
tel: 608 418 494 (každý všední den mezi 10. a 13. hodinou), 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
So 15:00-22:00 a Ne 14:00-20:00

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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