Zpravodaj obcí
Horoušany a
Horoušánky
Květen 2013 (č. 2/2013)
Vážení spoluobčané,
s ohledem na zpoplatnění dálnic, omezení dopravy v okolních vesnicích a další faktory jsme všichni zaznamenali větší
frekvenci nákladní dopravy v obci Horoušany i Horoušánky. Tato zvýšená nákladní doprava logicky dále devastuje
komunikace, které jsou již tak v katastrofálním stavu, a samozřejmě je životu nebezpečná a obtěžující pro občany obce.
Hlavní komunikace v obci Horoušany i Horoušánky III/10163 a III/10164 jsou v majetku Středočeského kraje. Správcem těchto
komunikací je Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště. V podstatě od svého vybudování jsou tyto komunikace pouze
záplatovány bez jakýchkoliv větších investic. Při našich opětovných žádostech o opravu či rekonstrukci je nám vždy
odpovězeno, že bohužel nejsou finance a že všechny peníze jdou přednostně do oprav dálnic a silnic první a druhé třídy.
Mám pro Vás však potěšující zprávu. Po mnoha intervencích na různých institucích a úřadech a po několika jednáních se nám
podařilo omezit dopravu na komunikacích v obci Horoušany a Horoušánky. Na všech vjezdech do obou našich vesnic
budou umístěny zákazy vjezdu vozidel nad 6 tun. Vjezd nákladních vozidel nad 6 tun do obce Horoušany bude tedy
znemožněn od městyse Nehvizdy, od obce Vyšehořovice i od obce Tlustovousy, samozřejmě i od obce Horoušánky. Stejně tak
bude znemožněn vjezd nákladních vozidel nad 6 tun do Horoušánek od obce Jirny a města Úvaly od silnice II/101 a logicky od
Horoušan. Instalace dopravního značení a vyznačení nových tras pro kamionovou dopravu by mělo být hotové přibližně do
měsíce. Samozřejmě budeme po instalaci nového dopravního značení požadovat pravidelné kontroly Dopravní POLICIE tak,
aby nová dopravní opatření fungovala i v praxi a ne pouze na značkách.
Omezení kamionové dopravy v našich obcích považujeme za velký úspěch. Věříme, že Vás tato informace všechny potěší.
Jan Bohuněk
starosta obce Horoušany

Informace obecního úřadu


Provoz sběrného dvora

Letní období od 1. 4. do 31. 10.
PO, ST
SO


12,00 - 18,00
8,00 - 13,00

ÚT, ČT, PÁ
14,00 - 18,00
NE (první v měsíci) 15,00 - 17,00

Chataři a sběrný dvůr

Na základě platby za odvoz TKO v obci Horoušany – Horoušánky obdrží majitelé nemovitostí, kteří nemají trvalý pobyt v obci,
potvrzení, na základě kterého jsou oprávněni využívat služeb nabízených sběrným dvorem Horoušany


Platba daně z nemovitostí na rok 2013

Zastupitelstvo obce Horoušany se na svém zasedání dne 20. 6. 2012 usnesením č. 3/12 usneslo vydat na základě § 12 zákona
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, následující obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1 Místní koeficient 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.
Čl. 2 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.


Platnost vyhlášky o popisných číslech budov

Dále upozorňuji na platnost obecně závazné vyhlášky obce č. 6/2004 „o způsobu použití a umístění čísel k označení budov,
o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel.
Stává se totiž, že budovy v obci nejsou řádně označeny.
Jiří Dvořák
tajemník

Obec Horoušany, Baumanova 12, 250 82 p. Úvaly:
pronajme 4 kanceláře (nebytové prostory) nacházejících se v 2. NP budovy Baumanova 12, v obci Horoušany, které jsou ve
vlastnictví obce Horoušany, minimální nájemné je požadováno ve výši 120,- Kč za m2/měsíc
prodá nemovitosti ve vlastnictví obce:
- budova č. p. 5 v obci Horoušany (bývalá budova OÚ Horoušany v ulici Lipová č. p. 5)
- pozemek parc. č. st. 104 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 173 m2,
- část pozemku parc. č. 590/1 (ostatní plocha), která bude oddělena na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku,
vše v k. ú. Horoušany
za celkovou minimální prodejní cenu 1.399.000,- Kč.
bližší informace: tel. 725048804, www.horousany.cz

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.
Vítání občánků se bude konat v sobotu 22. června 2013 na obecním úřadě v Horoušanech. Zákonní zástupci dětí
přihlášených k vítání občánků budou na akci písemně pozváni.

Mateřská škola informuje
A už se zase blíží prázdniny!
Je to až neuvěřitelné, jak ten čas běží. Za několik týdnů je tu opět konec školního roku. A jaký ten rok byl? Posuďte sami:
Poprvé nám odchází do základních škol děti, které k nám nastoupily jako tříleté, taková ta „maminčina zlatíčka“, a teď jsou
z nich „velcí“ školáci, po kterých se nám bude moc stýskat. Samozřejmě – přijdou jiní, ale tihle byli první, které jsme si
vypiplaly… A s nimi odejdou i někteří prima rodiče, se kterými se nám dobře spolupracovalo, byli ochotni vždy pomoci,
podporovali nás při nejrůznějších akcích. Doufáme, že nám i nadále zachovají svoji přízeň a z „našich rodičů“ se stanou „přátelé
školky“.
Poprvé doposud nejsou vyřízeny odklady povinné školní docházky, a tím i přijetí dětí do mateřské školy. Rodiče nepřijatých dětí
budu informovat o možnosti přijetí v tom pořadí, v jakém se umístilo jejich dítě dle data narození (viz kritéria – „.......přednost má
starší dítě“). Hodně rodičů „slyšelo“ na tzv. sdílená místa, a tak doufám, že ti šťastní (= přijatí) na to nezapomenou a budou i
nadále ochotni podělit se o místo ve školce s těmi méně šťastnými.
A jaké radovánky nás ještě čekají? Zatím je kromě divadelních představení naplánovaný výlet do pražské ZOO, který si děti
samy navrhly, a oslava Dne dětí spojená s dílničkou. Vyvrcholením školního roku je již tradiční pasování na školáky spojené se
zahradní slavností a nočním spaním ve školce, možná i ve stanech. Tomu bude ale ještě předcházet vystoupení kouzelníka
Navary v sále Hostince A. Basaře, na které jste všichni srdečně zváni.
Zmínila jsem již naši dobrou spolupráci s rodiči. Dvakrát ročně pořádáme rodinný víkend. Na podzim jsme navštívili Horní
Maxov v Jizerských horách, v červnu to bude Malá Skála se sjezdem řeky Jizery na raftech a návštěvou Šťastné země
v Radvánovicích. Této akce se zúčastní 56 rodičů a dětí, a to je pro nás ta největší odměna…
A už jsou tu prázdniny. Školku čeká velké malování, a proto bude během léta uzavřena. Letní dny ale utečou jako voda a my
bychom Vás chtěli už nyní pozvat na taneční zábavu, jakési „loučení s létem“ v sobotu 31. srpna 2013 v sále Hostince
A. Basaře. Věřím, že se sejdeme v hojném počtu, a že nás „naši rodiče“ (stávající, ale i ti bývalí) podpoří.
Přeji nám všem krásné léto a těším se na shledanou v novém školním roce.
Za všechny své kolegyně
Jana Štěpánková
ředitelka mateřské školy
OÚ Horoušany společně s Mateřskou školou Horoušany
Vás zvou
na vystoupení kouzelníka Navary
v pátek 21. června 2013 od 17 hod. v sále Hostince A. Basaře v Horoušanech
Vstupné dobrovolné.
OÚ Horoušany společně s Mateřskou školou Horoušany
Vás zvou
na taneční zábavu aneb „Loučení s létem“
v sobotu 31. srpna 2013 od 20 hod
v sále Hostince A. Basaře v Horoušanech
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Antukové hřiště Horoušany
Jarní sezóna FC Horoušany v Hanspaulské lize
Jak jsem avizoval v minulém čísle zpravodaje, založili jsme oddíl malé kopané, který byl přijat do první sezóny Hanspaulské ligy
pro jaro 2013. Hrajeme skupinu 8.G. Máme již pomalu se rozjíždějící stránky http://mujtym.psmf.cz/horousany-fc, kde máte
možnost sledovat výsledky, komentáře, neretušované fotky našich vysportovaných figur v černých dresech (vypadáme nejen
díky tomu jako novozélandští ragbisté) apod. Dále mohu doporučit oficiální stránky svazu www.psmf.cz, kde se dočtete vše
aktuální a potřebné, pokud by vás něco o tzv. Hanspaulce zajímalo (rozlosování, termíny, historie soutěže...). Na odkazu
tydenik.psmf.cz lze sledovat jak dění ve skupinách, tak průběžné soutěže TOP 50 střelců, brankářů, obran a útoků. Musím
s potěšením konstatovat, že napříč všemi soutěžemi máme jednu z nejlepších obran a hlavně gólmana Petra Piroše v první
pětce! Toto místo na VIP slunci a nehynoucí slávu mu všichni závidíme, a tak se snažíme dělat vše, aby se jeho statistika 4
čistá konta ze 6 zápasů! rychle změnila. V posledním zápase jsme již hráli téměř všichni jen v útoku, nicméně gólman se dál
neochvějně drží zpět, tedy v brance. Bližší informace o zápasech jsou k dohledání na výše uvedených stránkách, jen pro
úplnost dodám naše výsledky od prvního kola: 7:0, 5:4, 6:0, 5:2, 6:0, 8:0. Skóre je tedy nyní 37:6, máme plný počet 12 bodů ze
šesti utkání. Vzhledem k situaci, která se pomalu ale jistě stává neovladatelnou, zřejmě se nám již nepodaří odvrátit postup do
vyšší ligy, zejména kvůli výše zmíněnému přístupu našeho gólmana. Nyní je nás 12 zaregistrovaných, další 3 se nám přihlásili
na základě výzvy z minulého článku. Žádám tedy nyní další případné hráče, kteří by chtěli aktivně, cílevědomě a poctivě
reprezentovat naší obec, nechť se ozvou. Založili jsme pro tyto a jiné účely mail fchorousany@email.cz. Od podzimu počítáme
s tím, že bychom sestavili druhé mužstvo. Na základě důkladných fyzických testů a po absolvování letní přípravy a soustředění
v místním hostinci se určí, kdo bude reprezentovat ve vyšší (7.) a kdo v nižší (8. tedy nejnižší) soutěži. Mezi námi již nyní
několik vytrvalců a sprinterů brojí proti postupu mezi lepší, rozuměj pro vrh koulí méně disponované týmy soupeřů. Závěrem
bychom chtěli pozvat všechny případné diváky na naše zápasy. Jako alternativa k Labutímu jezeru se naše pohybové výkony
jistě hodí, zatím bavíme sebe, soupeře, rozhodčí i případné kolemjdoucí.
Neváhejte a přijďte nás podpořit!
Antukové hřiště a možnost organizovaného volejbalu
Antukové hřiště u obecního úřadu je již plně v provozu. Bylo odpleveleno, upěchováno a zválcováno, provedena byla i běžná
údržba všeho potřebného. Je tedy nyní opět k dispozici tak, jako minulý rok. Po osobní či telefonické domluvě si můžete
vyzvednout klíče u správců. Růžička 603 201 827, Procházka 731 152 104. Hřiště je skutečně potřeba užívat s rozmyslem,
když je moc mokré, nechodit tam vůbec, když je suché, kropit, užívat hladkou obuv vhodnou na antuku apod. Toto vše si
myslím již bez problému funguje. Ideální využití je nohejbal, horší, zejména pro kvalitu hry, je to s tenisem, ale na rekreační
pinkání povrch dostačuje. Byl jsem osloven, jestli by se nějak dal organizovat volejbal. Je zde několik zájemců, kteří by měli
zájem o pravidelné hraní, je ale jasné, že je na tento sport potřeba více lidí. Myslíme si, že mezi našimi obyvateli jsou i jiní
(jednotlivci, dvojice), kteří by volejbal hráli, ale nemají s kým. Napište nám prosím, jako neformální přihlášku, na mail
fchorousany@email.cz, pokud byste měli zájem o to hrát volejbal. Jméno, kontakt, případně kolik lidí byste dali dohromady,
následně bychom nějak zorganizovali na hřišti jakousi poradu, kde by se domluvil nějaký organizovaný způsob hraní, termíny
apod. K této výzvě nás vede jednoduše to, že na tenis stačí dva, na nohejbal čtyři, ale na volejbal se musí domluvit lidí víc a
musí o sobě vědět. Budeme rádi, když se tato iniciativa uchytí a volejbalu se v obci začne dařit.
Možnost změny povrchu hřiště
Berte prosím tuto informaci za zcela obecnou a nezávaznou, stejně tak budeme rádi, pokud nám k této věci napíšete
stanovisko. V poslední době jsme začali uvažovat o změně antukového hřiště, jehož využití je popsáno výše a každý, kdo se
o sport na něm zajímá, ví, že s sebou antuka přináší určitá úskalí. Za prvé, je nevhodná pro menší děti (špína, prach). Toto
prakticky nyní vylučuje možnost, aby hřiště využila i školka, ačkoli jej má za plotem. Pro zájemce, který si chce jít na hodinu
zahrát třeba tenis, je časově náročná (lajnování, metení, kropení...). Antuka přináší potřebu investic, které se po čase opět
rozplynou ve vzduchu (antuka sama, přípravky proti zarůstání, vápno...). Některé sporty jsou rovnou zcela vyloučeny (fotbal,
basketbal, házená). Toto vše nás vedlo k úvaze, co by obnášelo položení umělého povrchu, který by vesměs vše výše zmíněné
odstranil. Po prvotním prozkoumání nabídek jsme došli přibližně k tomuto: hřiště na klíč by vyšlo tak na 250 000,-Kč. Pokud si
svépomocí zařídíme přípravné práce, mohli bychom se dostat někam ke 150 000,-Kč. Chceme vás všechny požádat, zda-li
byste byli:
1.

ochotni přispět prací na vybudování hřiště

2.

přispět jakoukoli finanční částkou v případné veřejné sbírce

3.

přispět či zařídit sponzorský dar (o tomto již na několika místech předběžně jednáme)

4.

jakkoli pomoci s výběrem, kontakty či doporučením na firmy, které se tímto zabývají.

Nyní nám jde jednoduše o to, zda-li by byl v naší obci širší zájem na vybudování takovéhoto sportoviště a zda-li je zde nějaká
skupina lidí, kteří by tuto aktivitu nějak podpořili. Na základě výše uvedených otázek vás tedy prosíme o vyjádření na mail
fchorousany@email.cz. Na základě vašich reakcí připravíme určitý návrh či plán, který bychom předložili vedení obce a
následně řešili nějaké faktické kroky k naplnění našich cílů.
Předem děkujeme za vaše odezvy.
Petr Procházka
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Proměna obcí Horoušany a Horoušánky
První údaj o počtu obyvatel v naší obci, který lze dohledat na
statistickém úřadě, pochází z roku 1869, kdy obec patřila pod
okres Český Brod.
V tomto roce bylo v obci 79 obytných domů, v nichž žilo celkem
575 obyvatel. 334 obyvatel žilo v Horoušanech, kde bylo 45
domů, 241 obyvatel žilo ve 34 domech v Horoušánkách.
Počet obyvatel postupně narůstal až do roku 1930, kdy žilo
v obci 614 obyvatel, což bylo nejvíce za celé období 20. století.
V dalších desetiletích počet obyvatel mírně klesal, přičemž počet
obytných domů nadále vzrůstal.
Od roku 1961 již obec náležela do okresu Praha-východ.
Nejmenší počet obyvatel, a to 367, jsme měli v roce 1991. Lidé
zde žili ve 126 domech, 71 domů bylo v Horoušanech, 55
v Horoušánkách.
Ke dni 31. prosince 2011 měla naše obec 971 obyvatel. Nejvíce
dětí za posledních 30 let se narodilo v roce 2008, kdy do naší
obce přibylo 18 miminek.
Ke dni 1. ledna 2013 žilo v Horoušanech a Horoušánkách 1040
obyvatel, z toho 517 mužů a 523 žen. Průměrný věk obyvatel
v naší obci je 35,7 let.
Lucie Hájková
zastupitelka
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PROGRAM červen 2013
Výstava měsíce: „Proměna je věčné téma“ říká Petr Fidrich, který představí své malby, reliéfy a sochy, které zachycují
proměny života, energie i přírody. Vernisáž se koná 3. 6. od 19:00, zahraje skupina BluesKlan.
Kino pro děti 2. 6. neděle, 18:00
JACK A OBŘI
Starověká válka znovu ožívá. USA/2013/dobrodružný, fantasy/114 min/mládeži přístupný/český dabing
Koncert 3. 6. pondělí, 19:00 KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ v měsíci
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.

BLUES JAM SESSION

Přednáška 4. 6. úterý, 19:00
ZAPOMENUTÉ KOUTY JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY A LESOTHO
Jihoafrická republika se stala naším druhým domovem. JAR jsme procestovali křížem krážem, ale nejvíce se nám do naší
mysli zapsaly její zapomenuté kouty. Přednáší: Olda a Majka Mikušovi
Akce měsíce 6. 6. čtvrtek, 19:30
Wolfgang Amadeus Mozart - DON GIOVANNI
1. záznam opery z Metropolitní opery New York v KC Nová Beseda! 144 min/italsky s českými titulky
Tvořivé dílny 9. 6. neděle, 14:00-17:00
FIMO - základní vzory
Na kurzu se naučíte základní techniky práce s polymerovou hmotou. Lektorka: A. Janotová
Kino 10. 6. pondělí, 20:00
BIG LEBOWSKI
Jedna z nejlepších komedií bratrů Coenů! USA/UK/1998/komedie, krimi/117 min/přístupný od 12 let/české titulky
Kino 13. 6. čtvrtek, 20:00
TENKRÁT NA ZÁPADĚ
Obnovená premiéra kultovního westernu v digitálně upravené kopii. USA/It/1968/western/166 min/české titulky
Akce 14. 6. pátek, 18:30
LADIES NIGHT II - POZOR!!! VSTUP POVOLEN POUZE ŽENÁM!!!
Po velkém úspěchu je tu opět večírek s doprovodným programem pouze pro ženy. Rezervace nutná!
Tvořivé dílny 16. 6. neděle, 14:00-16:30
Letní kresba po ose mandal a intuice (suchý pastel). Lektorka: R. Kudrnová

HOJNOST A PROSPERITA

Divadlo pro děti 16. 6. neděle, 16:00 a 17. 6. pondělí, 10:00
POHÁDKA O SNĚHURCE
Jemně strašidelná klasická pohádka vsazená do poezie starých časů. Hrají: divadelní soubor Pruhované panenky
Divadlo 19. 6. středa, 18:00
DIVADLO NÁHODA (dramatický kroužek ZŠ Klánovice)
Mladší divadelní skupina vystoupí s představením Houbičky a starší skupina předvede hru Piráti z Kokofiku.
Kino 20. 6. čtvrtek, 20:00
VELKÝ GATSBY
Nová adaptace slavného románu F. S. Fitzgeralda. AUS/USA/2013/drama/142 min/přístupný od 12 let/české titulky
Přednáška 21. 6. pátek, 19:00
ZELENÉ POTRAVINY NEJSOU LÉKEM A PŘECE LÉČÍ
Živá strava: fenomén, výživa, zdraví, energetické sladění s přírodou. Přednáší: Ing. Renata Unbereitová
Kino 24. 6. pondělí, 20:00
ŠMEJDI
Skryté kamery zachytily drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory.ČR/2013/dokumentární/78 min/přístupný
Přednáška 26. 6. středa, 19:00
VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH aneb Co věděli už staří Římané
Proč a jak zdravě jíst, včetně praktických doporučení. Přednáší: Margit Slimáková a Kateřina Jacques.
Kino 27. 6. čtvrtek, 20:00
VELKÁ SVATBA
Missy a Alejandro jsou mladí, krásní a chtějí se vzít. USA/2013/komedie/90 min/přístupný od 15 let/české titulky
Akce 28. 6. pátek, 15:00
HURÁ NA PRÁZDNINY!!! - zahradní slavnost s programem
Přijďte s námi opět oslavit začátek prázdnin. Můžete se těšit např. na kapelu Bedřich & Zoufalci a soutěže pro děti.
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz
tel: 245 019 061 (každý všední den mezi 10. a 13. hodinou), 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 14:00-22:00.

Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a finanční podporu divadelních
představení pro děti i dospělé.
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HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI
VZTEKLINĚ
A KOMBINOVANÉ OČKOVÁNÍ
(VZTEKLINA+INFEKČNÍ NEMOCI)
PRODEJ ANTIPARAZITÁRNÍCH OBOJKŮ A PIPET PRO
PSY A KOČKY
PRODEJ ODČERVOVACÍCH TABLET PRO PSY A
KOČKY
se uskuteční v neděli

16. 6. 2013 v době od 16,00 do 17,15 hodin Horoušany u obchodu
v době od 17,30 do 18,45 hodin Horoušánky u obchodu
Majitel psa předloží očkovací průkaz, pokud jej vlastní (při očkování lze koupit nový). Očkování psů proti
vzteklině je 1x ročně dle platných právních předpisů povinné, očkovat se mohou pouze klinicky zdravá zvířata.
očkování proti vzteklině - 120Kč
vzteklina+infekční nemoci – 350Kč
odčervovací tablety - 40Kč/ks
Pořádá HomeVet- Veterinář až k Vám domů
MVDr. Marta Koudelková, Nové Jirny
JIŘÍ HOVORKA zemní a stavební práce, autodoprava
www.homevet.cz, 725 297 641

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
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