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Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou v podstatě prázdninové číslo našeho zpravodaje, léto, prázdniny a dovolené jsou v plném
proudu a díky tomu se také bohužel stalo, že se vydání tohoto čísla o několik týdnů opozdilo. Našim pravidelným
čtenářům, kteří toto zaregistrovali, se omlouváme a věříme, že další číslo vyjde již v obvyklém termínu na přelomu
srpna a září.
Vaše redakce

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
KOMUNIKACE
Rekonstrukce ul. Revoluční – Dne 28.6.2010 byla
předáním staveniště zahájena oprava komunikace v ul.
Revoluční. Opravu provádí firma STRABAG a.s. Akce
potrvá přibližně do konce měsíce srpna 2010.
Z letošního rozpočtu obce je realizována oprava první
části, a to úsek mezi křižovatkou na Měšice a Líbeznice
a ul. K Remízku.
Ul. U Rybníka – v části ulice, která je provedena
v zámkové dlažbě, je prováděna překládka dlažby. Akci
provádí na své finanční náklady spol. Mane Invest s.r.o.
(Ing. J. Kožušník). Uvedená část není ve vlastnictví obce. Přeložení zámkové dlažby je jen jednou z podmínek
obce před realizací převodu lokality do vlastnictví obce.
V rámci překládky současně probíhá pokládka kabelu
22 kW k nové trafostanici u rybníka (pozemek parc.č.
36/10), dle projektu spol. ČEZ Distribuce, a.s.
ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ – bylo provedeno v těch ulicích, ve kterých je povrch tvořen asfaltem či zámkovou
dlažbou. V lokalitě zvané „Central group― nebyly odstraněny veškeré překážky (převážně osobní automobily na ulicích), a to přes písemné upozornění obyvatel
čištěním dotčených částí, což čištění značně komplikovalo. Čištění ostatních komunikací bylo bezproblémové.
OBECNÍ POLICIE Hovorčovice má nového strážníka p.
Karla Melichárka. Bude dohlížet
zejména na bezpečnost a veřejný pořádek v naší obci a další záležitosti
stanovené platnými právními předpisy. Neváhejte se proto na něj obrátit
s řešením vašich problémů. K dispozici
je na telefonním čísle 283 933 123
(v pracovní době obecního úřadu) nebo na mobilním
telefonním čísle 720 513 665. Úřadovna Obecní policie
je umístěna na obecním úřadě (samostatný vchod ze
dvora). Od července 2010 je také v obci pokračováno
v měření rychlosti vozidel.
DOTACE – Obec Hovorčovice získala finanční dotaci ve
výši 10.279.396,47 Kč na projekt „Přístavba třídy a
částečná rekonstrukce MŠ Hovorčovice―. Projekt
bude realizován v období červen 2010 až říjen 2010.
Bližší informace se dočtete na straně 2. Stavba byla
zahájena dne 28.6.2010 předáním staveniště.
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD (ČOV) - byl ukončen
zkušební provoz druhé technologické linky a jedná se o
konečné kolaudaci. Zároveň je však připraven projekt
na akci „Rozšíření a intenzifikace ČOV Hovorčovice―,
kterým má být ČOV připravena pro 4000 ekvivalentních
obyvatel. Územní řízení na akci již proběhlo.

ÚZEMNÍ PLÁN – Územní plán obce Hovorčovice nabyl
účinnosti dne 24. května 2010.
OBECNÍ ÚŘAD – ve dnech 2.8.2010 až 6.8.2010 bude
obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené na zotavenou. Ve dnech 9.8.2010-13.8.2010 se nebudou
provádět agendy: evidence obyvatel (přihlašování a
odhlašování trvalých pobytů), úřední ověřování a služba
Czech POINT
SBĚRNÝ DVŮR – byl dokončen projekt na akci „Sběrný
dvůr Hovorčovice―. Obec na realizaci projektové dokumentace získala grant z Fondu ASEKOL. Umístění sběrného dvora je plánováno v souladu s platným územním
plánem na část pozemku parc.č. 45/1.
PROVOZNÍ DOBA POŠTY – Pošta v Měšicích ohlásila
pro měsíc červenec 2010 dočasnou změnu provozní
doby. Pro veřejnost bude otevřeno v čase 8.00-11.00
hod. a 14.00-17.00 hod.
PLYNOVÉ BOMBY – od 4.6.2010 je nově zajištěn prodej plynových bomb. Bomby je možné zakoupit u p.
Cicvárka, ul. Březiněveská č.p. 156, a to v provozní
době potravin.
SVOZ A KOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADU – o novou
službu projevilo zájem dostatek občanů a služba tedy
mohla být zavedena. Ke konci června se přihlásily cca
52 domácnosti. První svoz se uskutečnil dne 28. června. Noví zájemci mají stále možnost kontaktovat obecní
úřad ve věci pronájmu či nákupu nádob na tento druh
odpadu. Od července 2010 platí tyto ceny:
nádoba - pronájem:

120l =

264,00 Kč

240l =

312,00 Kč

nádoba – koupě:

120l = 1.020,00 Kč

svoz nádoby od 27.07.2010:

120l =

214,00 Kč

(10x)

240l =

367,00 Kč

ZELEŇ V OBCI
Na stromy vysázené na podzim loňského roku podél
komunikace v ul. Hlavní, směrem na Líbeznice, byla
uplatněna reklamace. Následně byly vyměněny a nově
osázeny okrasné třešně druh Prunus campanulata Okame. K zastávce ČD byly přesazeny ty okrasné třešně
z původní výsadby, které letos obrazily.
Kruhový objezd v lokalitě zvané „Central group― nabyl
podobu kačírkové plochy prosázené půdokryvnými rostlinami.
Pozemky parku v centru obce nejsou ve vlastnictví Obce, ale fyzických osob. Obec je tedy neudržuje. Protože
na nich vlastníci neprovádí úklid a údržbu, je postupováno v souladu s platnou legislativou (viz zákon o přestupcích).

TÉMA ČÍSLA — REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY
Jak jste se již možná dočetli na první straně, podařilo se
zajistit finance pro projekt Přístavba třídy a částečná
rekonstrukce MŠ Hovorčovice, který byl připraven Obcí
již v minulém roce.

stavby—převážně horizontální členění obkladu, přesah
oplechování střechy na fasádu, čímž vznikne dojem
mansardy. Snahou návrhu je stavbu přizpůsobit více
okolí a začlenit ji lépe do stávající zástavby.
Nová třída bude přístupna bezbariérově, ze zahrady, a
to jak přímo třída, tak šatna třídy. Střecha nad přístavbou třídy bude rovná a měla by být provedena jako zelená střecha využitelná jako terasa třídy ve 2. podlaží.

Obec s tímto projektem uspěla v dotačním řízení Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy. Regionální operační program je určen pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a je konkrétně
zaměřen na Střední Čechy, které jsou územně shodné
se Středočeským krajem. Program se soustředí na podporu rozvoje regionu ve třech základních oblastech: v
dopravě, cestovním ruchu a integrovaném rozvoji území.
Hlavním cílem tohoto projektu je navýšit kapacitu mateřské školy o jednu třídu pro 25 dětí a provést částečnou rekonstrukci mateřské školy spočívající zejména v
zateplení fasády, výměně oken a rekonstrukce střechy.
Stávající budova MŠ se skládá ze tří různorodých objektů různého stáří, které jsou provozně propojené. Architektonické řešení projektu výrazově sjednocuje stávající
nesourodost rozdílných hmot a tvarů střech objektů.
Materiál a tvar střech je v návrhu stejný. Vždy jde o
sedlovou střechu o nízkém sklonu. Obvodový plášť bude
zateplen a obložen v kombinaci cembonit, dřevo a sokl
bude proveden z režných pásků. V návrhu jsou fasády
jsou použity výrazové prostředky pro optické snížení

Historická budova bude nově odizolována proti zemní
vlhkosti. V úrovni podlahy přízemí dojde k podříznutí
obvodového zdiva a vložení nové izolace. Tato úprava
si vyžádá odstranění stávajících podlah a následně provedení nových, ale umožní objekt nově izolovat nejen
proti zemní vlhkosti, ale i proti radonu a tepelně.

Rekonstrukce začala na konci června a podle domluveného harmonogramu by měla probíhat tak, aby bylo
možné od září letošního roku bez potíží užívat stávající
dvě třídy v plném rozsahu. Celá rekonstrukce, tzn. přístavba nové třídy, zázemí a fasáda by měla být dokončena v listopadu letošního roku.
Na vložených obrázcích naleznete pohledy na budovu po
rekonstrukci, včetně návrhu fasády, který však může
ještě doznat změn. Na největším obrázku dole je pak
návrh prvního nadzemního podlaží, ze kterého je dobře
patrná celková situace a umístění nové třídy.

ZE ŽIVOTA V OBCI
VODÁRNY DOPORUČUJÍ OMEZIT ZALÉVÁNÍ
PITNOU VODOU
Přetrvávající sucho s rekordními
teplotami se projevuje ve Středočeském kraji extrémně vysokou
spotřebou pitné vody. Je proto možné, že se v některých lokalitách
množství odebrané vody začne v blízké době blížit distribučním limitům vodovodní sítě. Tato situace by mohla nastat zejména v případech, kdy se najednou začne
odebírat velké množství vody. Jako příklad vodárny
uvádějí intenzívní zálivky v odpoledních hodinách, kdy
se předpokládá návrat většiny odběratelů ze zaměstnání. Problém není způsoben nedostatkem vody ve zdrojích, ale již zmíněnými kapacitními možnostmi místních
distribučních sítí.
„Chtěli bychom požádat občany, aby v těchto dnech
omezili používání pitné vody na zalévání. V případě, že
nelze pro zálivky využít jiný zdroj, doporučujeme odběratelům zalévání rozložit do delšího časového úseku
během celého dne a naopak omezit v podvečerních a
večerních hodinách. Eliminují se tak možné problémy,
které vznikají, pokud se nárazově zvýší odběr pitné vody v jednom časovém okamžiku,“ dodává Ing. David
Kodym, provozní ředitel Středočeských vodáren.
V případě dotazů, týkajících se dodávek vody, je možné
kontaktovat Zákaznickou linku Středočeských vodáren
na telefonním čísle 840 121 121.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

ZÁMĚR ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ VODOCHODY
Záměr rozšíření letiště Vodochody bude v nejbližší době
posuzovat Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor
posuzování vlivů na životní prostředí. Ke konci červ-

na 2010 nebyla zatím předložena dokumentace záměru. Dle sdělení uvedeného ministerstva není znám termín jejího dodání. Po předložení této dokumentace se
k záměru budou moci vyjádřit dotčené obce či občané.
Obec Hovorčovice se bude vyjadřovat k posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,
ve znění pozděních předpisů. Vývoj záměru lze sledovat
na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí http/www.mzp.cz/eia, pod kódem záměru
MZP257. Další informace o připravovaném rozšíření
letiště Vodochody naleznete na internetových stránkách:
www.vodochodyairport.cz
www.stopletistivodochody.cz

Na konci května se konaly volby do Poslanecké sněmovny ČR. Všichni jste určitě zaznamenali výsledky
voleb v celorepublikovém měřítku. Pojďme se nyní
podívat na výsledky voleb v tom nejmenším měřítku - v
naší obci a ve srovnání s celým Středočeským krajem.
Strana

Počet
Hlasů

Procent
v obci

Procent
v kraji

ODS

313

31,20

23,87

TOP 09

275

27,41

17,59

ČSSD

122

12,16

20,52

VĚCI VEŘEJNÉ

110

10,96

10,72

KSČM

69

6,87

11,00

Strana Práv Občanů
ZEMANOVCI

44

4,38

3,68

Suverenita

21

2,09

4,35

Strana zelených

12

1.19

2,32

Strana svobodných občanů

11

1,09

0,86

Dělnická strana sociální
spravedlnosti

9

0,89

0,95

Česká pirátská strana

6

0,59

0,77

KDU—ČSL

6

0,59

1,97

Volte Pravý Blok ...

2

0,19

0,50

Sdružení pro republiku—
Republikánská strana …

2

0,19

0,18

OBČANÉ.CZ

1

0,09

0,27

Zajímavý je i údaj o volební účasti, která v Hovorčovicích byla velmi dobrá 72,2 %. Pro srovnání celorepublikový průměr byl 62,6 % (Středočeský kraj 64,3 %).

Telegraficky z obecního úřadu—dokončení ze strany 1
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – ve dnech 3. a 4. 6. 2010 se
uskutečnilo v pořadí 4. vítání občánků. Přivítáno bylo
celkem 35 malých občánků. Dárky nejmenším věnoval
Obecní úřad Hovorčovice. Fotografie z akce je možné
zakoupit na podatelně obecního úřadu (1 ks á 35,00 Kč,
s možností doobjednání).
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
ul. Líbeznická (MŠ) –
v období letních prázdnin je pro veřejnost
v provozu v pondělí –
pátek od 9.00 do 19.00
hodin.
ul. Nádražní – byly
instalovány dva nové
herní
prvky
zvané
„sedací kůň― .

VOLNÝ ČAS
CO SE DĚJE U SOUSEDŮ
XIV Měšická Prakyáda— se koná 21.8.2010 od
8.30 u rybníčku „KRUH― v Měšicích. Pokud střílíte z praku, vlastníte jej a je Vám více než 18 let, můžete se k
účasti přihlásit v Hostinci „U Václava”

nebo přímo na

místě. Též je vyhlášena kategorie žen. Startovné 100,Kč. O občerstvení a naprostou bezpečnost bude jako
vždy plně postaráno.
Líbeznické posvícení 2010—se bude konat v sobotu
11. září 2010 od 13.00 hodin.

KLUB JEDNIČKA
Prostory klubu Jednička lze využít pro zájmovou činnost
dětí i dospělých. Zázemí je vhodné pro děti
školního věku, výtvarné a jiné tvůrčí aktivity,
oddílovou činnost atd. Pokud byste měli zájem prostory za tímto účelem využívat, více
informací
Vám
poskytneme
na
tel.
737242494.
POHYBOVÉ HRÁTKY RODIČŮ S DĚTMI
Od září NOVĚ v dopoledních hodinách každou středu v sále Vitall Centra:
ukázková hodina dne 8.9. 2010 pro kojence a batolata
od 9.00 hodin, pro chodící děti (cca od 1 roku výš) od
10.00 hodin.
Společné cvičení dětí s rodiči rozvíjející všestranný vývoj kostry a svalů, koordinaci, správné držení těla a
lásku k pohybu. Pod vedením kvalifikované instruktorky, již od 3. měsíce, s pomocí písniček, říkanek a básniček v příjemné atmosféře, s využitím overballů, velkých
desek, šikmin, obručí apod.
Pro více informací a pro přihlášky prosím volejte
tel.724120211.
ANGLIČTINA V POHYBU S RODIČI
(od 2 do 4 let)
ANGLIČTINA V POHYBU PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
(od 4 do 6 let)
Využíváme spontánní motivaci dětí k pohybu a k přirozenému osvojování si nových jazykových poznatků cvičíme, zpíváme, malujeme a hrajeme si v anglickém
jazyce, s využitím originálních anglických materiálů a
poslechových CD.
Čas a místo bude upřesněno dle počtu zájemců,
pro bližší informace nebo přihlášení prosím volejte tel.
724120211.
Těšíme se na Vás!
VETERAN DECH 2010 — den plný soutěží i zábavy pro
děti a dospělé proběhne 4. září 2010 od 13.00 hodin v
areálu bývalého JZD. Program začíná dětskými soutěžemi na kolech, tříkolkách a odrážedlech, pokračuje soutěží mopedů Stadion a motocyklů Pionýr po celé odpoledne. Večer zábava pokračuje při živé hudbě. Občerstvení zajištěno. Více informací na vývěsce u autobusové zastávky .
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