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♦ Jak je to s další výstavbou v obci? ♦ Propady komunikací ♦ Pozvánky na akce ♦
Vážení čtenáři, od tohoto čísla bychom Vám chtěli do budoucna pravidelně přinášet informace ze zasedání zastupitelstva obce v nové rubrice. Uvědomujeme si, že ne každý má možnost být na veřejných zasedáních přítomen a usnesení jsou formulována úředním jazykem, který je pro běžného smrtelníka velmi nesrozumitelný. Budeme se tedy
snažit stručně informovat, o čem zastupitelé jednali, ale pro Váš přehled i jak hlasovali nebo jak se účastní zasedání.
Věříme, že tak získáte větší přehled o tom, co se v naší obci děje, pochopíte souvislosti a důvody přijatých rozhodnutí.
Vaše redakce

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
KOMUNIKACE
Štěrkem či asfaltovým recyklátem byly vyspraveny nejhorší výtluky v ul. Březiněveská, K Remízku, části Souběţné, Krátké, U Studánky, U Parku. Průběţná údrţba
pokračuje.
V ul. Bořanovická obec uplatnila reklamaci na zpomalovací prahy (popraskané obrubníky, nerovnosti). První
práh od křiţovatky s ul. Hlavní jiţ byl opraven a stejně
tak i výška prahu u MŠ. Oprava zbývajících čtyř prahů
bude provedena na jaře 2012.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – v ul. K Potoku byly vybudovány a zprovozněny lampy veřejného osvětlení a v ul.
Akátové byla dokončena stavba odběrného místa pro
lokalitu zvanou P-MAX.
MATEŘSKÁ ŠKOLA — dne 11. října 2011 se uskutečnil
mimořádný zápis do MŠ, který se týkal 1 volného místa
na školní rok 2011/2012.
Uvnitř areálu MŠ byla dokončena pokládka zámkové
dlaţby a zbývající terénní úpravy, dokončuje se nátěr
plotu.

SBĚRNÉ MÍSTO — od neděle 16. října 2011 bude zaveden zpětný odběr elektrozařízení. Na sběrném místě
bude instalován speciální uzamykatelný přístřešek pro
ukládání vyřazených elektrozařízení (TV, PC, monitory,
veškerou spotřební elektroniku - videa, přehrávače
DVD, PC příslušenství tiskárny, apod.).
Od neděle 16. října 2011 bude moţné na sběrném místě odevzdávat také listí a drobné větve (průměru cca 1
cm) s příměsí trávy. Od neděle 30. října 2011 dochází
ke změně provozní doby – sběrné místo bude otevřeno
od 14 do 16 hod. Naposledy v tomto roce bude sběrné
místo otevřeno v neděli 11. prosince 2011. Datum otevření na jaře 2012 Vám bude včas oznámeno.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU – proběhne v sobotu
12. listopadu 2011 od 8 do 9 hod před Obecním úřadem Hovorčovice. Ţádáme všechny občany, aby odpad,
určený ke svozu, přiváţeli pouze v uvedenou hodinu a
nevytvářeli před Obecním úřadem v předstihu nekontrolovanou skládku. Děkujeme za pochopení!
TŘÍDĚNÝ ODPAD – v roce 2010 občané obce vytřídili
celkem 117 t odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony). Díky rozvoji systému tříděného sběru jsme společně přispěli ke zlepšení ţivotního prostředí a sníţení
„uhlíkové stopy“. Úspora, které jsme dosáhli, představuje: emise CO2 ekv. → 147 t; úspora energie →
3 826 464 MJ. Za vytříděný odpad obec zpětně vyfakturovala a obdrţela téměř 382 000 Kč. Všem občanům,
kteří třídí odpad, děkujeme za spolupráci!
UPOZORNĚNÍ – ČEZ Distribuce, a.s. si dovoluje poţádat vlastníky a uţivatele pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohroţujících bezpečné a
spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy
v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Zásah by
měl být proveden v období vegetačního klidu v termínu
do 15. listopadu 2011. Pokud ve shora uvedené lhůtě
zásah neprovedete, vstoupí společnost ČEZ Distribuční
sluţby, s. r. o., na dotčené pozemky a zásah provede
s tím, ţe vzniklý klest a zbytky po těţbě budou zlikvidovány a vytěţená dřevní hmota bude na dotčeném pozemku uloţena v celých délkách na okraji ochranného
pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení.
V zákonem vymezených případech je nutné před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost,
popř. si vyţádat povolení dle zák. č. 114/1992 Sb.
Bliţší informace, jak by měl být zásah proveden, i další,
naleznete na úřední desce, na vývěskách nebo se můţete obrátit přímo na zákaznickou linku ČEZ Distribuce,
a. s.: 840 840 840.
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA – Občanské sdruţení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem vyhlašuje
humanitární sbírku letního a zimního oblečení, lůţkovin,
prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, nepoškozených domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky),
vatovaných přikrývek, polštářů a dek, nepoškozené
obuvi a kompletních, nepoškozených hraček. Sbírka
proběhne 7. prosince 2011 od 7.30 do 12 hod. a 12.30
do 17 hod.
ZMĚNA VE VÝDEJI OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH PASŮ – od 1. ledna 2012 nastane změna ve
vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů.
Změna souvisí s novelizací zákonů o občanských průkazech a cestovních dokladech. Bliţší informace naleznete
na úřední desce a na vývěskách.

TÉMA ČÍSLA — JAK JE TO S DALŠÍ VÝSTAVBOU V OBCI
JAK POKRAČUJÍ JEDNÁNÍ S INVESTORY O PODMÍNKÁCH BUDOUCÍ VÝSTAVBY V NAŠÍ OBCI?
Od uzávěrky posledního čísla HZ (22. 6.) se udály následující události:
28. června proběhlo zasedání zastupitelstva, kde zastupitelé odmítli společnou nabídku společností CENTRAL
GROUP a.s. (dále jen CG) a RADOTÍN DEVELOPMENT s.
r. o. (dále jen RAD) ze dne 1. 6. 2011 (nabídka byla
podrobně popsána v minulém čísle HZ) s tím, ţe je Obec
připravena s investory dále jednat, pokud jejich nabídka
bude respektovat poţadavek schválený zastupitelstvem
v roce 2010, tedy ţe příspěvek investorů obci bude
v plné výši určen pro potřeby infrastruktury stávající
obce (hlasování se zdrţeli dva zastupitelé za SNK, zastupitelka za ODS a zastupitel za Stranu svobodných
občanů).
14. července předkládají společnosti CG a RAD další
verzi společné nabídky, která předpokládá, ţe investoři
vybudují na své náklady podmiňující infrastrukturu (pro
připomenutí se jedná o rozšíření ČOV, vodovodní přivaděč a severní větev kanalizace), obci ale poskytnou příspěvek pouze ve výši 10 mil kč. Většina zastupitelů se i
k této nabídce vyjádřila odmítavě, neboť nedošlo ze
strany investorů k posunu v otázce výše příspěvku obci
(své stanovisko odmítla sdělit zastupitelka za ODS a ani
po urgenci se nevyjádřil zastupitel za Stranu svobodných občanů). Dne 22. srpna se konala schůzka zástupců společností CG a RAD a Obce, na které byli investoři
seznámeni s odmítavým stanoviskem většiny zastupitelů k uvedené nabídce.
V reakci na tuto schůzku zaslaly společnosti CG a RAD
26. srpna zatím poslední nabídku, která se bude projednávat na nadcházejícím zasedání zastupitelstva. S jejím
obsahem i stanoviskem většiny zastupitelů bychom Vás
tedy rádi seznámili podrobněji:
Nabídka má dvě varianty. Varianta A počítá s tím, ţe
investoři na vlastní náklady rozšíří ČOV = 21 mil, postaví vodovodní přivaděč = 6 mil, přečerpávací stanici =
0,7 mil, část severní větve kanalizace = 3,5 mil. Příspěvek obci ve výši 12 mil se budou snaţit prioritně uhradit
formou zajištění dotace ze státního rozpočtu, pokud by
se dotaci pro obec nepodařilo získat, pak by svůj závazek vůči obci investoři uhradili v hotovosti ze svého.
Celkový objem investic, které by investoři do obce přinesli, činí 43,2 mil (jedná se o předpokládané částky).
Ve variantě B je celkový objem investic niţší (41,9 mil)
a předpokládá se, ţe výstavbu ČOV kompletně zajistí
obec pod hrozbou sankcí při nedodrţení termínů pro
napojení nové výstavby.
Nad touto nabídkou se zastupitelé s investory sešli na

společné schůzce 21. září. Zastupitelé za SNK a Slušná
alternativa představili investorům společnou představu,
jak by bylo moţné nabídku optimalizovat a posunout se
tak v jednání k výsledné dohodě. Zbývající dva zastupitelé odmítli představit své stanovisko a od jednání se
distancovali.
Stanovisko většiny zastupitelů k poslední nabídce společností CG a RAD je tedy následující: Celkový objem
investic zůstává stejný, tedy 43,2 mil, změnila by se
pouze forma plnění a rozloţení investic v čase. Tři zásadní změny v nabídce, ke kterým by mělo dojít: 1) Nerozšiřovat ČOV na maximální kapacitu, která je dimenzována na 4,5 tis. obyvatel (v současnosti v obci ţije 2
tis. lidí), a realizovat prozatím pouze 1. etapu rozšíření,
která by měla pokrýt potřeby nové výstavby odhadem
do roku 2018. Ušetřené investice do výstavby ČOV by
se přesunuly do hotovostního příspěvku obci. 2) Projednat provizorní řešení připojení těchto lokalit do stávajícího kanalizačního řadu. 3) Příspěvek obci bude uhrazen
v hotovosti z prostředků investorů, nikoliv formou zajištění dotace ze státního rozpočtu. Důvodů je hned několik - dotace je totiţ poskytována účelově (tzn. dá se pouţít pouze na účel, na jaký je poskytnuta), coţ by obci
znemoţnilo se získanými prostředky volně disponovat;
její vyřizování znamená velkou administrativní zátěţ,
kterou by samozřejmě nenesli investoři, ale zaměstnanci obecního úřadu; bývá podmíněna finanční participací
příjemce dotace (tzn. ţe by se obec z vlastních prostředků na daném projektu musela podílet např. 10 %);
zakládá na nerovných podmínkách pro menší investory,
kteří dotaci zajistit „neumí“ a příspěvek musí zaplatit ze
svého a v neposlední řadě vnímáme jako nemorální, aby
závazky soukromých firem byly hrazeny ze státního rozpočtu, tedy z peněz daňových poplatníků.
Uvedené změny v nabídce investorů zohledňují i poměrné rozpočítání nákladů na výstavbu nové infrastruktury
mezi všechny budoucí stavebníky.
Zástupci investorů však o návrhu zastupitelů odmítli
jednat, sdělili, ţe předloţená nabídka je konečná, neměnná a stejně tak nehodlají měnit ani své stanovisko
v otázce plnění závazku formou dotace. Další jednání
tedy bylo bezpředmětné a schůzka byla ukončena.
O uvedené nabídce investorů budou zastupitelé rozhodovat na veřejném zasedání zastupitelstva dne 18. října
od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, na
které si Vás tímto dovolujeme pozvat.
Závěrem bychom ještě chtěli uvést, ţe do okamţiku
projednání na veřejném zasedání zastupitelstva jsou
podklady k jednáním pracovními materiály, které jsou
určeny pro zastupitele a výbory obce a nemohou být
volně poskytovány veřejnosti.

VÝSLEDKY ANKETY
"NOVÁ VÝSTAVBA V OBCI HOVORČOVICE"
CELKEM ODPOVĚDĚLO DOMÁCNOSTÍ
8,3%
Z toho:
NESOUHLASÍ S VÝSTAVBOU
47%
SOUHLASÍ S VÝSTAVBOU PODMÍNEČNĚ
29%
SOUHLASÍ S VÝSTAVBOU BEZ VÝHRAD
24%
REFERENDUM CHCE
53%
Z domácností, které v rámci ankety vyjádřily svůj názor,
souhlasí s další výstavbou v obci bez dalších výhrad a
podmínek 24 %.
Pro NE další zástavbě hlasovalo celkem 47 % domácností. Mezi hlavní důvody, proč lidé nesouhlasí s další
výstavbou, patří: nechtějí další satelitní sídliště na úkor
zelených ploch, obec nemá kapacitu pojmout další výstavbu a nárůst obyvatel (silnice, infrastruktura, občanská vybavenost všeho druhu…), nárůst provozu na Hlav-

ní silnici, zastavování orné půdy a nenávratná devastace
přírody, rostoucí náklady na údrţbu obce, nesplněné
závazky některých investorů z první vlny výstavby.
Celkem 29 % domácností by s další výstavbou souhlasilo pouze za podmínek, ţe: investoři si vybudují potřebnou infrastrukturu na své náklady a obec z nové výstavby získá maximum prostředků pro své potřeby (na prvním místě zmiňovány komunikace ve staré části, dále
škola, kapacita MŠ do budoucna, zdravotní středisko,
kruhový objezd, veřejné osvětlení, jiné rozvojové projekty obce…).
Pro vypsání obecního referenda ohledně další výstavby
v obci se vyslovilo 53 % domácností.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kdo si našli
čas a do ankety se zapojili. Váš názor je pro nás při rozhodování o tak závaţných věcech, jakou další výstavba
v obci bezesporu je, velmi důleţitý. Děkujeme!

ZE ŽIVOTA V OBCI
VYJÁDŘENÍ SPOLEČNOSTI IMOS GROUP S.R.O.
Prokurista společnosti IMOS group s. r. o. p. Ing. Juřenčák se
s odvoláním na objektivní informování občanů obrátil na redakci HZ s ţádostí o otištění krátkého vyjádření společnosti
k článku o propadech, který jsme zveřejnili v minulém čísle HZ.
Vyjádření otiskujeme v plném znění:
Společnost IMOS group s. r. o. provedla ve dvou etapách
v obci Hovorčovice celkem 8 799 m kanalizace. Práce byly
ukončeny předáním II. etapy 19. 12. 2005. Práce byly provedeny dle předané projektové dokumentace a v předávacím
protokolu bylo konstatováno, že práce jsou provedeny bez vad.
V průběhu celé stavby dozor obce v souladu se smlouvou sledoval, zda zhotovitel dodržuje smluvní podmínky, technické
normy a ostatní předpisy. Za celou stavbu jsme ani jednou
nebyli upozorněni na špatné a nekvalitní provádění zásypů rýh,
jak je tvrzeno. K propadům dochází v ul. Veleňská a Nádražní
na délce cca 150 m, což činí 1,7 % z celkové délky kanalizací.
Z toho jednoznačně vyplývá a fotodokumentace z průběhu
stavby to potvrzují, že zvolené technologické postupy odpovídaly požadavkům PD. Jako jedna z možných příčin poklesů
oponentního posudku se jeví vyplavování jemnozrnné frakce
obsypu potrubí v důsledku změny hydrogeolog. podmínek.
Za tyto skutečnosti nenese zhotovitel odpovědnost, neboť se
nejedná o vady z důvodů nedodržení projektové dokumentace.
Přesto naše společnost nad rámec svých povinností v současné
době tyto poklesy doplňuje.
Společnost IMOS group s. r. o. je přesvědčena, že provedená kanalizace
v době předání splňovala veškeré požadované parametry (včetně těsnosti,
která byla rovněž zpochybňována).
Pokud následně došlo k jevům, které
zapříčiňují sedání výkopů v těchto ulicích, nemohla toto předvídat.
Na jedné z uveřejněných fotografií se nejedná o propad v ul.
Březiněveské, ale o výkop, který provedla obec. Z obrázku je
zřejmé, že materiál je silně zvodnělý a určitě v této podobě
nebyl do výkopu ukládán. Jedná se o kanalizaci I. etapy, u
které uplynula záruční lhůta.
Ing. Bohumil Juřenčák, prokurista IMOS group s. r. o.
VYJÁDŘENÍ OBCE KE STANOVISKU IMOS GROUP S.R.O.
Oprávněnost reklamace kvality provedeného díla, kterou obec
vůči společnosti IMOS group s. r. o. uplatňuje, je podloţena
odbornými znaleckými posudky, jejichţ závěry jsou naprosto
jednoznačné – citujeme:
„... poruchy vozovky (propady a poklesy) jsou v celém rozsahu
v trase splaškové kanalizace, která je umístěna pod vozovkou
místní komunikace. Jsou zcela jednoznačně a nepochybně způsobeny stavbou kanalizačních stok a jedná se o skryté vady
této stavby. K poklesům a propadům docházelo a dochází v
důsledku nekvalitně provedených zpětných zásypů stavebního
výkopu rýhy, vyhloubené po uloţení kanalizace. Zcela jednoznačně zodpovědnost za vzniklé poruchy v trase kanalizace
nese zhotovitel stavby kanalizačních stok. … Doba, po kterou
mohou a pravděpodobně také skutečně budou vznikat poklesy
povrchu zásypů v kanalizační rýze pod vozovkou, bude velmi
dlouhá. Dosud poruchy vozovky (poklesy a propady) vznikaly
po dobu 5 let od realizace stavby kanalizace a mohou vznikat
ještě po dobu dalších nejméně 3-5 let. Z toho plyne, ţe investor - stavebník - Obec Hovorčovice má zákonné právo a nezpochybnitelné právo na prodlouţení záruční doby stavby kanalizace o výše uvedenou dobu (dalších 3-5 let).“
Zkoušky ověření míry zhutnění zpětných zásypů a rešerše
inţenýrsko-geologických poměrů provedené geotechnickou
kanceláří GEO LuCA prokázaly výrazné nedodrţení obecně
poţadovaných parametrů zhutnění u místních zemin pouţitých
do zásypů. Potvrdilo se tak, ţe v posuzovaných úsecích lze
výrazné porušení komunikace poklesem povrchu dát do přímé
souvislosti s nedostatečně zhutněnými zásypy.
Vzhledem k tomu, ţe společnost IMOS group s. r. o. nevyuţila
nabídky obce ke smírnému řešení vzniklé situace, je obec nucena domáhat se svého práva soudní cestou.
Omlouváme se tímto všem občanům, kterým provizorně
zasypané propady znepříjemňují život, ale v dané situaci nemáme jiné východisko. Děkujeme za pochopení!

Obecní policie Hovorčovice má
nového stráţníka, p. Vladimíra
Brzu. Bude dohlíţet na bezpečnost a veřejný pořádek v naší
obci a další záleţitosti stanovené
platnými právními předpisy. Neváhejte se na něj obrátit
s řešením vašich problémů. V
pracovní
době
úřadu
je
k dispozici na telefonním čísle
283 933 123 nebo na mobilním
telefonním čísle 720 513 665.
Úřadovna Obecní policie je umístěna na obecním úřadě
(samostatný vchod ze dvora).
Dále upozorňujeme, ţe od října 2011 se v obci pokračuje v měření rychlosti vozidel.

Přítomni: Rozhoňová Ilona, Mgr. Mufová Hana, Ing.
Dubnová Jana, Novák Jiří, Ing. Kukliš Igor
Omluveni: Češpiva Ladislav, Ing. Lopata Oldřich
Neomluveni: Stareček Václav, Mgr. Chmielová Dalajková Iveta
Host: Bc. Monika Mothejzíková
Na programu zasedání byly tentokrát pouze dva body:
1) projednání opraveného rozpočtu MŠ Hovorčovice na
rok 2011,
2) informace o vyjádření odboru ţivotního prostředí MÚ
Brandýs n. L. - Stará Boleslav k dodatku zadání
Změny č. 1 územního plánu Hovorčovice.
Rozpočet MŠ byl projednáván jiţ na zastupitelstvu 5.
dubna 2011. Vzhledem k nesrovnalostem a chybám
v předloţených podkladech však rozpočet nebyl schválen a pí. ředitelka MŠ byla pověřena, aby rozpočet přepracovala, projednala s finančním výborem obce a poté
ho znovu představila na zasedání zastupitelstva. Finální
verze rozpočtu MŠ, předloţená na zářijovém zasedání,
počítá z rozpočtu zřizovatele (kterým je obec)
s příspěvkem 445 tis., celkový rozpočet ve výši téměř
1,5 mil je vyrovnaný. Zastupitelé tuto verzi rozpočtu
jednomyslně schválili s tím, ţe kaţdá výdajová poloţka
z příspěvku zřizovatele je závazná, tedy nemůţe být
překročena. Současně se zastupitelé s pí. ředitelkou
dohodli, ţe rozpočet MŠ na rok 2012 bude připraven a
projednán s finančním výborem obce včas tak, aby jej
zastupitelé mohli projednávat současně s rozpočtem
obce na daný kalendářní rok.
Druhý bod na programu se týkal dodatku č. 1 ke schválenému zadání Změny č. 1 územního plánu Hovorčovice, konkrétně pozemku, který je v tomto dodatku předurčen jako stavební, ale v územním plánu je zakreslen
jako součást biokoridoru. Zastupitelé na předchozích
zasedáních odsouhlasili změnu pozemku na stavební
s tím, ţe část pozemku zůstane vymezena na biokoridor tak, aby byla zachována průchodnost krajiny. Příslušný Odbor ţivotního prostředí MÚ v Brandýse však
tuto změnu zamítl. Zastupitelé odmítli zamítavé stanovisko přijmout a pověřili starostku obce, aby záleţitost
znovu projednala na MÚ v Brandýse osobně a vyţádala
si vyjádření, proti kterému se bude moţné případně
odvolat v souladu se správním řádem. Majitel pozemku
byl na zasedání zastupitelstva přítomen a s uvedeným
postupem souhlasil.

VOLNÝ ČAS
VEŘEJNÁ SBÍRKA NA OPRAVU VARHAN
Dne 10. srpna 2010 byla zahájena veřejná sbírka za
účelem opravy varhan v kostele sv. Jana Křtitele
v Hovorčovicích. Odborný odhad finančních nákladů na
opravu nástroje činil zhruba 80 000 Kč. Velmi milým
překvapením byl veliký zájem, který sbírka mezi občany Hovorčovic vzbudila. Lidé přispívali dle svých moţností a zapojila se také řada dobrovolníků, kteří na podporu sbírky uspořádali několik akcí (připomeňme např.
přednášku dr. Susy o Svatojakubské pouti, promítání
filmu Pamětnice a besedu s jeho reţisérem, koncert
v kostele sv. Jana Křtitele s prodejem benefičních hrnečků, Stříbrné koledování…). Díky štědrosti občanů a
jejich iniciativám jsme se k částce potřebné na opravu
přiblíţili jiţ za necelý rok. V červnu 2011 bylo na kontě
sbírky shromáţděno celkem 77 500 Kč a mohli jsme
začít uvaţovat o samotné realizaci opravy.

POZVÁNKY
LAMPIONOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM
jiţ tradiční lampiónový průvod se bude konat v
pátek 28. října od 18 hodin. Průvod se podobně jako v loňském roce vydá ze třech míst. Na
konci průvodu se můţete opět těšit na připravený
ohňostroj. Podrobnější informace se dozvíte z
letáčku zveřejněného před konáním akce.

21.10. pátek od 19.30 hod.
MICHAL JANÍK & SIMONA KLÍMOVÁ
folk
5.11. pátek od 19.30 hod.
HRAJEME MY
country skupina
11.11. pátek od 19.30 hod.
PABĚRKY—MARKO ČERMÁKA
koncert trampgrassové kapely
25.11. pátek od 19.30 hod.
IVO JAHELKA
písničky zpod taláru

Organolog Arcibiskupství praţského spolu se zástupci
Obce a správcem kostela posoudili dvě nabídky na
opravu nástroje, které obec obdrţela. Ohodnocení finanční nákladnosti opravy bylo v obou případech téměř
stejné (98 tis. a 100 tis. Kč), rozhodla tedy odbornost a
časová náročnost, která byla u vybrané nabídky pouhé
2 měsíce. Oprava nástroje byla svěřena varhanáři, p.
Petru Noţinovi. Práce započaly jiţ 18. července 2011 a
předpokládaný termín dokončení byl stanoven na 30.
září 2011. Dílo bylo dokončeno a předáno jiţ 22. září
2011. Diecézní organolog neměl k opravenému nástroji
výhrad, oprava proběhla v intencích smlouvy o dílo a
v poţadované kvalitě. Obec uznala vícepráce provedené
na zdarma dodaných píšťalách Oktávy 2 (cínařská oprava, intonace a ladění) a celkové finanční náklady na
opravu nástroje se tak uzavřely na částce 105 000 Kč.
Do příštího vydání hovorčovického zpravodaje máme
pro Vás připraven článek o historii hovorčovických varhan z pera organologa Arcibiskupství praţského.
Finanční sbírka byla ukončena k 30. září 2011. Všem,
kteří do veřejné sbírky na opravu varhan přispěli,
upřímně děkujeme! Tóny tohoto královského nástroje,
které znovu v kostele sv. Jana Křtitele slavnostně zazní,
budou všem tou nejkrásnější odměnou…
A pro zájemce a zasvěcené ještě pár podrobností
k opravě…
Nástroj byl silně zanesen prachem, napaden aktivním
červotočem a některé píšťaly se špatně ozývaly. Oprava
předpokládala rozebrání a vyčištění celého nástroje:

Vitall s. r. o. – provozovna Vitall nabízí novou sluţbu
„Nákup do tašky“. Objednávky jsou přijímány vţdy
do pátku 10 hod a zboţí je připraveno k vyzvednutí
v pondělí od 11 hod. Objednávky BIO masa a dalšího
sortimentu jsou přijímány do pondělí 10 hod a zboţí je
k vyzvednutí ve středu od 11 hod. Dobu vyzvednutí
zboţí si můţe telefonicky domluvit i mimo provozní dobu prodejny. Bliţší informace na tel.: 283 930 572,
283 933 076, 777 005 298, 283 930 584 nebo na emailu: vitall@vitall.cz.
skříň – z vnější strany byl odstraněn prach a byla lehce
omyta vodou, bez restaurování polychromie, z vnitřní
strany byla očištěna, omyta a 2x napuštěna jedovou
sloţkou proti červotoči,
vzdušnice – byly očištěny stojánky a stoličky, omyty
píšťalnice a vzdušnice a 2x napuštěny jedovou sloţkou
proti červotoči, dále byly vyčištěny ventily, vyměněny
netěsnící kůţe a vytmeleny otvory po červotoči,
hrací stůl – byl vyčištěn, 2x napuštěn jedovou sloţkou,
u manuálové a pedálové klaviatury byla provedena výměna dorazových vpustí,
dřevěné píšťaly – byly vyčištěny, umyty, 2x napuštěny
jedovou sloţkou, otvory po červotoči byly vytmeleny,
překontrolována těsnost kůţí na ladicích špuntech a
uvedeny do hracího stavu,
kovové píšťaly – byly omyty, vyrovnány korpusy a nohy, překontrolovány a opraveny ladičky,
mechanika – byla vyčištěna, polámané kování bylo vyměněno,
měch – byl vyčištěn a 2x napuštěn jedovou sloţkou,
zátěţové cihly měchu byly zabaleny, byl dodán nový
bezhlučný ventilátor a byla k němu vyrobena tlumicí
bedna, dále byl zhotoven regulátor vzduchu a vyroben
vzduchovod,
nástroj byl zkompletován, byla provedena intonace a
ladění.
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