č. 3/2014, ročník VIII

♦ Základní škola ♦ Probíhající rekonstrukce silnic ♦ Pravidelné rubriky ♦ Pozvánky na akce ♦
Vážení čtenáři,
další školní rok je u konce a před námi jsou krásné dva měsíce prázdnin - děti hodí školní tašky do kouta (dospělí
pracovní starosti za hlavu) a budou si užívat sluníčka, volna a pohody, aby načerpaly energii na září, kdy je čeká
další kus cesty za poznáním. Všichni naši budoucí prvňáčci již vědí, do kterých školních lavic usednou, a jejich rodiče
si jistě velmi oddechli - získat místo ve škole totiž letos nebylo vůbec lehké a stálo je to spoustu nervů. Není tedy
divu, že rodiče současných předškoláků sledují situaci kolem přeplněných škol v blízkém i vzdálenějším okolí s velkým napětím... Na řešení „shora“ čekat nemůžeme, proto se obec rozhodla řešit tuto bezvýchodnou situaci vlastním
přičiněním. Jak se dočtete v tomto čísle, škola má v Hovorčovicích svou historii, a doufejme, že i svou budoucnost.
Vypadá to totiž, že už za rok by naši nejmenší školáci mohli své první školní krůčky udělat skutečně po svých a do
své vlastní školy!
Krásné léto přeje vaše redakce.

Zasedání zastupitelstva 27. 5. 2014 - výňatek
Přítomni: Novák Jiří, Mufová Hana, Češpiva Ladislav,
Kukliš Igor, Kotva Milan, Lopata Oldřich
Omluveni: Stareček Václav, Dubnová Jana, Chmielová
Dalajková Iveta
Zastupitelstvo obce schválilo:



Počet členů zastupitelstva obce na volební období
2014 – 2018 na 9 členů.



Název místní komunikace na pozemku parc. č. 45/4
„Nad Hruškou“.



Nákup zahradního traktůrku v hodnotě do 120 tis. Kč
pro sekání travnatých ploch v obci.



Zřízení pracovního místa na úklid obce na dobu určitou od 1.6. do 31.10.2014, forma dohoda o pracovní
činnosti.

Zasedání zastupitelstva 23. dubna 2014 - výňatek
Přítomni: Novák Jiří, Mufová Hana, Dubnová Jana,
Češpiva Ladislav, Kukliš Igor, Kotva Milan, Lopata
Oldřich
Omluveni: Stareček Václav
Neomluveni: Chmielová Dalajková Iveta
Zastupitelstvo obce schválilo:




Schodkový rozpočet hospodaření obce na rok 2014.



Zajištění převodu pozemků pod komunikacemi na
obec od těch vlastníků, kteří s převodem souhlasí,
schválilo náklady, které budou na vklad vlastnického
práva na katastru nemovitostí vynaloženy, i případné
provedení a úhradu geometrického oddělení částí
pozemků převáděných na obec.



S ohledem na velký objem administrativních úkonů
nutných k zajištění převodu pozemků rozhodlo, aby
vyřízení potřebných formalit zajistil pracovník obce
v pracovním poměru na dohodu o provedení práce.



Dohodu o narovnání vztahů s vlastníkem pozemku
pod budovou bývalé hasičské zbrojnice a odkup tohoto pozemku zpět do vlastnictví obce za cenu 480
tis. Kč a dále stanovilo, že podmínkou pro uzavření
uvedené dohody je, aby byla před jejím podpisem
uzavřena dohoda o ukončení platnosti smlouvy o
smlouvě budoucí ze dne 26.5.2003 k prodeji budovy
obecního úřadu dotyčnému vlastníkovi.
(jdu)

Zastupitelstvo obce projednalo:



V návaznosti na vlastnické poměry k pozemkům pod
komunikacemi v obci a vyčleněné finanční prostředky
rozhodlo o výběru komunikací, jejichž povrchy budou
opraveny v 2. etapě rekonstrukce místních komunikací do konce roku.



Možnosti provedení komunikačního propojení ulic
Lánská a Rozmarná a rozhodlo o dokončení podkladu
i povrchu propojky do definitivního stavu.



Aktualizovanou Krizovou dokumentaci obce pro mimořádné události platnou od 1.5.2014, dokumentace
je uložena na sekretariátu OÚ.



Posoudilo doručené nabídky v rámci poptávkového
řízení obce na zhotovení veřejného osvětlení v části
ulice K Remízku a rozhodlo, že k uzavření smlouvy o
dílo bude vyzvaná společnost HC ELEKTRO, s.r.o. IČ
28917162.



Vzhledem k tomu, že ve výběrovém řízení k výběru
dodavatele na úklid pozemku 45/34 byla doručena
jediná nabídka, bylo výběrové řízení zrušeno a úklid
do 31.7.2014 zajistí zaměstnanci obecního úřadu ve
spolupráci se sjednanými dopravci na odvoz odpadu.

Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na
rok 2014 na podporu spolkové činnosti v obci
v rozsahu: SKK – kopaná Hovorčovice (OS) 90 000 Kč, Akce veterán dech - 5 000 Kč (pořadatel
p. Junghans), OS Hovorčovice - 45 000 Kč, Římskokatolická farnost svatého Klimenta Odolena Voda 20 000 Kč, Místní organizace ČRS Hovorčovice 5 000 Kč, OS Felix Liberi - 12 000 Kč, Nohejbalová
liga Hovorčovice - 5 000 Kč, Akce Čarodějnice 8 000 Kč (pořadatel SKK Hovorčovice), Centrum pro
zdravotně
postižené
Středočeského
kraje
10 000 Kč.

TÉMA ČÍSLA—ZÁKLADNÍ ŠKOLA
HISTORIE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Historie hovorčovické školy není příliš dlouhá. Zatímco
děti v Líbeznicích nebo Třeboradicích mohly do té své
chodit už za 1. republiky, měly to ty naše složitější. Ne,
že by se jich netýkala povinná školní docházka, ale ony
se v této době musely plahočit pěšky ve větru, dešti, za
mrazu i žhnoucího slunce do Líbeznic. Ze vzpomínek
pamětníků víme, že tyto každodenní cesty sice poskytovaly prostor na všelijaká dětská dobrodružství, zároveň
se ale nemůžeme divit, že tzv. uhelné prázdniny, které
byly vyhlašovány za protektorátu, vítali děti i jejich rodiče.
A tak je pochopitelné, že se časem vytvořila snaha ulevit rodičovským starostem a zajistit malým školákům
vzdělávání co nejblíž jejich domova. Důležité bylo, že
tato myšlenka našla ohlas u místního národního výboru,
který krátce po 2. světové válce zařadil zřízení základní
školy mezi jednu ze svých priorit. Jednání se školní radou v Líbeznicích, kam naši žáci příslušeli, byla velmi
zdlouhavá, ale nakonec byla dovedena do úspěšného
konce. V roce 1948 bylo povoleno vytvoření jedné pobočné třídy v Hovorčovicích.
Zatím to znamenalo úspěch na papíře. Od tohoto rozhodnutí k vlastní výuce vedla ještě dlouhá práce. Místní
národní výbor musel nejprve vykoupit části obytné budovy patřící bývalému velkostatku Dr. Preisse, poté se
mohlo začít s jejími úpravami. Protože vybudování školy
bylo v zájmu veřejnosti, probíhaly tyto práce hlavně
rukama místních občanů. Během několika měsíců se
podařilo vybudovat jednu třídu, byt pro učitele, šatny a
kabinet, a tak první školní rok, ve kterém se zde začalo
učit, byl školní rok 1948/1949. Samotné zahájení doprovázela velká slavnost. Konala se 19. 9. a o den později
mohl první učitel a ředitel v jedné osobě Pavel Andrš
zahájit pravidelnou výuku.
Do lavic tehdy zasedlo 32 žáků, kteří se učili ve 3 odděleních. Vznikla tedy klasická malotřídka, která v roce
1953 dokonce získala svou samostatnost. Vyhráno ale
rozhodně ještě neměla. Ba naopak. O pár let později,
v letech 1955-6, se opět řešila otázka její existence.
Zatímco místní národní výbor se snažil prosadit rozšíření
školy, navrhoval okresní národní výbor naopak její zrušení a přeřazení žáků do Líbeznic. Napjatou situaci vyřešil demografický vývoj. V únoru 1956 se ukázalo, že by
líbeznická škola nedokázala pokrýt rostoucí počet žáků,
a tak nejen že škola v Hovorčovicích byla zachována,
ale zelenou dostalo rozšíření o další třídu. Určitě to byl
krok správným směrem, protože koncem padesátých let
navštěvovalo školu ve 4 ročnících až 74 žáků. Tento velký populační vzestup vedl ještě k jednomu rozšíření,
tentokrát už poslednímu. Od roku 1959 nabízela škola
výuku až do 5. třídy, tyto ročníky byly rozděleny do 3
tříd.
Tento stav ale nebyl definitivní. Škola byla během své
padesátileté existence nucena reagovat nejen na politické tlaky, ale především na počet dětí. A tak došlo ještě
k dalším obměnám tohoto stavu. Od roku 1964 byl 5.
ročník přesunut do Líbeznic a ve škole zbyly jen dvě
třídy. Změnu přinesly „Husákovy děti”, tedy silné ročníky let sedmdesátých. Díky nim praskaly třídy ve švech,
a to nejen u nás. Od roku 1981 tak mohla být
v Hovorčovicích obnovena výuka ve třetí učebně.
Tvář školy vytvářeli také pedagogové. Během těch padesáti let spojila se zdejší školou svůj život a kariéru
více než desítka mužů a žen, mnozí z nich zde vydrželi

poměrně dlouho. Nelze vzpomenout na všechny, ale
kromě výše uvedeného prvního učitele a ředitele Pavla
Andrše tu působili např. Miroslav Havlíček, Věra Šeligová, Jana Erbsová nebo Ludmila Nováková.
Samotná výuka probíhala podle osnov, které se měnily
jen minimálně. Ale kromě osvojování základních dovedností tedy čtení, psaní a počítání se našlo i dost prostoru
k tomu, aby výuka nebyla omezena jen na čtyři stěny
školní třídy. Již v padesátých letech byla pro žáky zajištěna několikrát ročně návštěva představení v pražských
divadlech, od roku 1969 měli žáci možnost navštěvovat
kurzy plavání – nejprve v pražském bazénu AXA, později v Brandýse nad Labem a od roku 1978 v Neratovicích.
Dbalo se i na dopravní výchovu. Škola pořádala besedy,
kdy byly děti poučeny příslušníkem VB m.j. o správném
přecházení či jízdě na kole. Samozřejmostí se staly i
výlety na konci školního roku. Hovorčovické děti díky
ním mohly poznat známá místa jako Koněpruské jeskyně, Lidice nebo Děčínské stěny.
Není asi žádným překvapením, že doba totality musela
na výuce zanechat i nějaké stopy. A tak se děti musely
účastnit různých vystoupení, která byla ideologicky
ovlivněna. Pravidelně nacvičovaly kulturní pásma k významným výročím – k výročím osvobození, k výročím
založení KSČ, k výročí tzv. Vítězného února, k MDŽ. Do
školy byli zváni na besedy např. členové lidových milicí
z čakovického cukrovaru. Nacvičovalo se i na spartakiády, i když v tomto případě děti nevnímaly vliv režimu
jako spíš hrdost na svůj úspěch, protože 16 z nich se
probojovalo v roce 1960 až do společné skladby na
Strahov.
O místní základní škole můžeme prozatím psát pouze v
minulém čase, protože její existence je již několik let
pouze minulostí. Zásadní změnu pro její vývoj ale i pro
vývoj celé společnosti totiž přinesly listopadové dny
roku 1989. Ale zatímco tzv. sametová revoluce nastartovala v naší zemi postupný rozkvět, pro školu znamenala devadesátá léta ohrožení její existence. Škola se
začala potýkat s nedostatkem žáků. Jednak do školních
let dorostly slabé ročníky, zároveň mohli rodiče svobodně rozhodnout, do které základní školy své dítě zapíšou.
A mnoho z nich tehdy asi nabylo přesvědčení, že venkovská škola není schopna zajistit dostatečné základy
vzdělání a tedy příznivou budoucnost jejich dětí. Výhoda
malého kolektivu i snaha nabídnout výuku cizích jazyků
nejprve jako volitelný předmět, později i jako povinný
předmět od 4. třídy, mnohé rodiče nepřesvědčily. A tak
klesl počet dětí natolik, že se stal provoz školní budovy
neefektivní. Pro školní rok 1999/2000 byla výuka ještě
zachráněna tím, že byla přesunuta do menších prostor
bývalé družiny, ale zároveň se stal rokem, na jehož
konci byla místní škola zrušena.
(jdo)

PRODEJ MEDU
přímo od včelaře
Dubová ul. 788, Hovorčovice
tel: 606 908 133 nebo mail: trukuko@volny.cz

PODĚKOVÁNÍ
Nedá se slovy vyjádřit poděkování za včasnou pomoc a
záchranu života našeho syna při letošní akci pálení čarodějnic. Tisíceré díky všem, kteří neváhali pomoci, díky
Vám je náš život i nadále šťastný. Děkuji Lorenzi

VLASTNÍ ŠKOLA – PŘEPYCH, KTERÝ SI UŽ DÁLE NEMŮŽEME ODPÍRAT
Samostatná škola pro 1. až 5. ročník byla
v Hovorčovicích otevřena v roce 1953 a fungovala až do
roku 2000, kdy byla pro nedostatek žáků zrušena. Budova nebyla následně využívána a zchátrala. Stačilo
však jen 10 let a situace se zásadně změnila…
V roce 2011 začaly do školního věku dorůstat populačně
silné ročníky z nově vybudovaných lokalit v obci a vyvstala potřeba zajistit v některé z okolních ZŠ trvalou
kapacitu pro umístění dětí z Hovorčovic. Ukázalo se
však, že kapacity ZŠ na trase dojezdu rodičů
z Hovorčovic do zaměstnání (Čakovice, Letňany) i
v nedalekých Líbeznicích jsou v dlouhodobém horizontu
vyčerpané a oslovené městské části odmítly s obcí Hovorčovice podepsat dohodu o spádové oblasti. Kritický
stav nastal při zápisu do prvních tříd na školní rok
2014/15, kdy všechny školy v okolí odmítly přislíbit přijetí nespádových dětí z Hovorčovic. Počet trvale hlášených občanů v Hovorčovicích se oproti roku 2000 zvýšil
2,5krát a obdobný trend lze pozorovat ve všech obcích
v okolí. Nedostatečná kapacita školských zařízení
v regionu se tak pro všechny obce v okolí stala časovanou bombou…
Situace je nadále neudržitelná a jediným možným řešením, jak zajistit hovorčovickým dětem školní docházku,
je znovuotevření vlastní základní školy. Kapacita, vybavení ani stavební stav budovy bývalé ZŠ v Hovorčovicích
však neumožňují její využití v souladu se současnými
předpisy a zastupitelstvo obce proto rozhodlo o její celkové rekonstrukci a přístavbě na potřebný počet žáků.
Zajištění školní docházky v období 2015-2020

Plánované kapacity od r. 2020
Silné populační ročníky, které nastoupí v příštím roce do
prvních tříd, dorostou v tomto období do staršího školního věku. V roce 2020 bude v obci celkem 200 dětí
mladšího školního věku, z nichž místní školu bude navštěvovat 140 z nich. Počítáme proto v tomto okamžiku
s možností otevření 2. stupně i v ZŠ Hovorčovice. Statistické prognózy ukazují, že po odlivu části žáků na víceletá gymnázia či speciálně zaměřené nebo jiné ZŠ
v Praze pokračuje na druhý stupeň 80 % žáků pátých
tříd. V roce 2025 by tak 2. stupeň ZŠ v Hovorčovicích
navštěvovalo 133 dětí a celkově by na prvním a druhém
stupni měla škola 310 žáků. Variant, kam případně
umístit přístavbu 2. stupně, existuje několik a závisejí
na dořešení majetkových vztahů k objektům a pozemkům v obci.
Výstavba a založení nové školy je pro každého zřizovatele, tedy obec, realizačně a administrativně velmi náročný proces. Jen pro představu finančních nákladů nás
podle předběžného rozpočtu rekonstrukce a přístavba
školy vyjde na bezmála 25 mil. Kč a roční provozní a
mzdové náklady školy se pohybují kolem 7 mil. Kč! Potěšující zpráva je, že vzhledem k předstihu, který
v přípravě projektu máme, jsme byli schopni pružně
zareagovat na „bleskovou“ dotační výzvu, kterou vypsalo Ministerstvo financí v rámci programu na podporu
výstavby regionálních škol, určenou prioritně pro okresy
Praha Východ a Praha Západ. Pokud budeme úspěšní,
mohli bychom na obnovu naší školy získat ze státního
rozpočtu přibližně 60 % potřebných prostředků.

Otevření nové školy má z hlediska naplněnosti všech
ročníků svá specifika. Vzhledem k postupnému dorůstání silných populačních ročníků, migrační vlně, která
v Hovorčovicích nastane v horizontu 5 let v souvislosti
s výstavbou dvou nových lokalit, a po dohodě s vedením
obce Líbeznice a plánovaným rozšířením tamní ZŠ byla
koncepce zajištění potřebné kapacity rozdělena do dvou
etap.
V 1. etapě (2015-2020) bude otevřena ZŠ Hovorčovice
pro 1. stupeň s přechodem žáků na 2. stupeň do ZŠ
Líbeznice. Model dvou prvostupňových ZŠ (Hovorčovice
a Líbeznice) se společným druhým stupněm vychází z
počtů a věkové struktury žáků v územně spádové oblasti (Hovorčovice, Líbeznice, Měšice, Nová Ves, Bášť, Zlonín, Pakoměřice, Bořanovice) a měl by být v tomto období dostačující.
V
rámci
tohoto
rozdělení
plánujeme
otevřít
v Hovorčovické ZŠ i přípravnou třídu s prioritním zaměřením na logopedickou péči, která dnes v regionu úplně
chybí.
Z evidence obyvatelstva a prognózy složení budoucích
obyvatel v nových lokalitách vyplývá, že až do roku
2020 bude v Hovorčovicích každý rok v průměru 39 šestiletých dětí, z nichž místní ZŠ bude podle statistických
prognóz navštěvovat 70 % z nich. Případná volná kapacita bude naplněna dětmi z ostatních obcí v oblasti.

Kartonový model školy
A ještě pár slov k časovému harmonogramu… I přes
maximální urychlení přípravného a schvalovacího procesu a součinnost všech zúčastněných stran je harmonogram celého projektu velmi napjatý. Výběrové řízení na
dodavatele rekonstrukce a výstavby školy bude vyhlášeno v průběhu července, a pokud vše proběhne hladce,
mohly by být demoliční práce a hrubá stavba zahájeny
ještě letos na podzim. Nová škola by pak své první žáky
měla přivítat 1. září 2015. Budeme si tedy držet palce,
aby nepředvídaných okolností bylo v následujících měsících co nejméně, všechna řízení proběhla bez průtahů a
sen o naší vlastní škole se stal skutečností!
(jdo)

NOVÁ HOVORČOVICKÁ ŠKOLA SLOVEM A OBRAZEM
Projekt rekonstrukce a přístavby bývalé školní budovy
v Hovorčovicích je koncipován tak, aby zajistil fungování
prvního stupně základní školy s pěti kmenovými třídami,
jednou odbornou učebnou, školní jídelnou, družinou a
nezbytným provozním, technickým a sociálním zázemím.
Návrh řeší rekonstrukci původní budovy – jednoduché,
ale důstojné stavby, která tvoří jednu z významných
dominant obce a určitě si zaslouží obnovu. Na základě
závěrů technických posudků bude nutné nahradit dožilé
stropní a střešní konstrukce a vyřešit izolaci spodní
stavby. Škola bude očištěna od nepůvodních dostaveb
(přístavek směrem k ul. Revoluční) a ponechána v čisté
archetypální formě. Hlavní vstup, schodiště i hlavní prostory původní budovy zůstávají zachovány. Objekt staré
knihovny, jehož architektonická a historická hodnota
není významná, a stavební stav neumožňuje rozumné
využití, bude odstraněn.
Kapacita stávající budovy pokrývá zhruba jednu polovinu potřebných plošných nároků. Je tedy nezbytné vybudovat přístavbu nového křídla, které se od hlavní budovy záměrně výrazově liší. Ke staré budově je napojeno
komunikačním krčkem, do něhož zároveň ústí i hlavní
vstup. Zároveň přístavba vyplní jinak obtížně využitelný
prostor školního pozemku v jeho severovýchodním rohu, takže i přes intenzivnější zastavěnost pozemku, než
je tomu dnes, zůstanou podstatné venkovní plochy zachovány a vznikne volná plocha pro umístění hřiště a
školní zahrady.
Nový hlavní vstup je navržen do prostoru spojovacího
krčku. V přízemí budou umístěné šatny, družina a školní
jídelna, schodištěm a výtah do vyšších pater. Jídelna
s přípravnou dovezených pokrmů a malou kantýnou bu-

de ve vymezených časech určena i pro stravování veřejnosti. Plánovaná kapacita výdeje je 300 obědů denně.
Zásobování jídelny probíhá odděleně vlastním zadním
vstupem. Jídelna může fungovat nezávisle na provozu
školy, má sloužit částečně i pro veřejnost (společenské
akce, setkání seniorů) a zároveň by měla umožnit i využití pro účely obce například pro zasedání zastupitelstva,
jako volební místnost apod. Vybavení přípravny umožní
i přípravu základního občerstvení pro tyto příležitosti.
V prvním patře jsou umístěny 4 učebny a sociální zařízení. Učebny nemají všechny stejný tvar ani velikost,
každá je proto zařízena mírně odlišným způsobem tak,
aby školní lavice měly správné osvětlení denním světlem. Ve druhém podlaží budovy se nachází pátá kmenová třída, odborná učebna a dále zázemí učitelského sboru (kabinet a sborovna), sociální zařízení, sklady a kotelna pro celý objekt. Centrálním komunikačním prostorem školy je dvoupodlažní atrium. Je osvětleno střešním
světlíkem a propojuje obě podlaží, na kterých jsou
umístěné učebny.
Školní zahrada zůstane v ucelené ploše podél uličního
oplocení včetně stávajících vzrostlých stromů. Školní
hřiště bude mít rozměry 9x18 m, což umožňuje regulérní turnaje ve vybíjené, volejbalu a nohejbalu. Zahrada
bude zatravněna. Pro pohyb pěších od vrátek ke škole a
k hřišti budou vybudovány chodníky z betonové dlažby.
Část méně hodnotných dřevin, které jsou v kolizi s plánovanou přístavbou, bude vykáceno. Pětice vzrostlých
stromů bude zachována a revitalizována. Oplocení školního pozemku bude opraveno, vstup z nároží bude zrušen a v provozu zůstane rekonstruovaný vstup z ulice
U Rybníka.
Ing. arch. Ondřej Tuček

NOVÁ HOVORČOVICKÁ ŠKOLA SLOVEM A OBRAZEM

Pohled od křižovatky ulic Revoluční a U Rybníka

3D model

Učebna v nové přístavbě

Učebna v původní budově

Jídelna s výdejnou jídla

Knihovna (nahoře) a atrium (dole)

TÉMA ČÍSLA—ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ROZHOVOR S BÝVALOU UČITELKOU MÍSTNÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY JANOU ERBSOVOU
Těžko by se v současné době hledal povolanější člověk,
který by mohl zavzpomínat na místní základní školu,
než jakým je Jana Erbsová. Tato i dnes stále vitální dáma působila na zdejší škole v roli učitelky v letech 1965
až 1993, tedy téměř 30 let. Žádosti o rozhovor vyhověla
ráda, protože tato škola ji přirostla k srdci.
Nejste místní rodák, co Vás tedy přivedlo do Hovorčovic?
Původně jsme s manželem bydleli v Letňanech a já jsem
dojížděla učit do školy v Brázdimi. Hovorčovice jsem ale
znala, protože jsme tu garážovali auto. Potom se naskytla příležitost koupit zde pozemek a zároveň se tu
uvolnilo místo učitelky, tak jsem sem nastoupila.
Učila jste na tzv. malotřídce. Co obnášela výuka na
takovém typu školy?
Bylo to náročné na přípravu a organizaci. Musela jsem
děti pořádně zaměstnat. Fungovalo to tak, že když jsem
s jednou třídou četla, druhá se musela věnovat písemné
práci nebo nějaké výtvarné činnosti, a pak se to obrátilo. Někteří takový styl školy odsuzovali, ale myslím si,
že to mělo něco do sebe. Vedlo to děti k větší soustředěnosti a samostatnosti. Rozhodně děti neutrpěly žádnou újmu, ani je to nijak nelimitovalo při přechodu na
další školu.
Jak se měnila během Vašeho působení škola a její
vybavení?
PLACENÁ INZERCE

Osnovy zůstaly stejné, ale vybavení a pomůcky se průběžně obměňovaly. Vůbec s pomůckami nebyl žádný
problém. Brzy jsme tu měli např. kopírku, což ohromně
zjednodušilo práci. Musím říci, že místní národní výbor a
později obecní úřad nám v tomto ohledu vycházely hodně vstříc. Cokoliv jsme potřebovali, nebyl problém to
zakoupit.
Zažila jste tu mnoho kolegů. Vryl se Vám některý z
nich výrazně do paměti?
Velice dobré vzpomínky mám na pana ředitele Havlíčka.
Byl to pes, děti se ho často bály. Ale byl to vynikající
pedagog, který hodně naučil. Přísný byl i na mě. I když
jsem měla malé děti, nepustil mě domů, dokud jsem
neměla všechno dokonale připraveno na další den.
Zážitků s dětmi je určitě také mnoho. Musely se tu
například řešit nějaké problémy?
Kluci si někdy zazlobili, ale nic závažného jsme tu řešit
nemuseli. Děti byly tvárné a daly si říci. Úsměvně může
působit i fakt, že nás často samotní rodiče vybízeli, že v
případě, že jejich ratolest bude zlobit, máme na ni vzít
klacek. To jsme ale nikdy neudělali.
Mně ale v paměti utkvěly spíš ty hezké zážitky. Můžu
zmínit například, že jsme v devadesátých letech byli s
dětmi i na škole v přírodě. Celá škola se vydala do Luže.
Snažili jsme se, aby to rodiče měli co nejlevnější, a tak
jsem tady obcházela místní podnikatele a prosila je o
finanční příspěvek. Výrazně tehdy přispěl například pan
Mašek. I díky tomu si děti mohly školu v přírodě užít a
dodnes na ni vzpomínají.
(jdo)

ZE ŽIVOTA V OBCI
PROBÍHAJÍCÍ REKONSTRUKCE SILNIC
V současné době je dokončen asfaltový povrch ve východní části ulice Březiněveská a zámková dlažba v ulici
Lánská, takže občané z této lokality, kterou realizoval
developer Ekospol, spol. s r.o., se konečně dočkali kulturních vjezdů ke svým domům a bytům. Rekonstrukce
komunikací dále pokračuje v ulici Březiněveská úsekem
mezi Hlavní a Souběžnou. Na tomto úseku došlo
k týdennímu přerušení prací, které bylo způsobeno nutností vyřešit odvodnění vozovky v místě u potoka, dořešit napojení rekonstruované vozovky na Hlavní ulici a
vyústění chodníku navazujícího na přechod pro chodce.
V současné době se již provádějí podkladní vrstvy a
práce probíhají podle harmonogramu.
Další fáze 1. etapy rekonstrukcí místních komunikací
v naší obci dozná drobných změn, které jsou způsobeny
soudním sporem mezi obcí a společností IMOS o nápravu propadající se vozovky nad kanalizační stokou v ulici
Nádražní a Veleňská, který obec vede od ledna 2012.
V rozsudku ze dne 6.6.2014 dal prvoinstanční soud za
pravdu žalobě Obce a spol. IMOS je povinna opravit
propady od budovy obecního úřadu až ke křižovatce
ulice Nádražní – Veleňská a dále k ulici Na Vodě. Opravu těchto úseků tedy není možné provést v rámci probíhajících prací, které provádí společnost Colas CZ, ale
bude je realizovat firma IMOS poté, co rozsudek nabyde právní moci. Do doby provedení opravy bude obec
udržovat silnice ve sjízdném stavu. Prostředky, které
vyhraným sporem ušetříme, budou využity na další letošní opravy komunikací.
Ostatní komunikace, tedy Východní a zbývající části
Veleňské a Nádražní, budou realizovány podle plánu.
Společnost Colas CZ (zhotovitel stavby) bude dotčené
obyvatele informovat o všech důležitých uzavírkách,
které mohou ovlivnit vjezd vozidel občanů na jejich pozemky nebo vozidel pro stavební činnost soukromých
stavebníků.
Práce
probíhají
v
souladu
s harmonogramem a měly by být ukončeny v termínu.
Příprava pro 2. etapu rekonstrukce místních komunikací
je v plném proudu, aby bylo možné v dalších opravách
pokračovat ještě na podzim tohoto roku. V současné
době probíhá inženýrská činnost projektanta, který zajišťuje stavební povolení, a obec připravuje s vybraným
administrátorem podklady pro vyhlášení výběrového
řízení na zhotovitele stavby. Jak bylo avizováno, obec
bude provádět opravy těch komunikací, které jsou
v jejím vlastnictví, do 2. etapy tedy mohly být zahrnuty
ulice Dlouhá – východ, Střední – východ, Třeboradická
(úsek Nádražní – Březiněveská), Slepá, U Parku, Na
Vodě, Ke Dráze (zbývající část), spojka U Kostela a Zahradní. Rekonstrukce části Dlouhá – západ a Březiněveská v úseku Souběžná - K Potoku závisí na stavu finančních prostředků a dořešení vlastnických vztahů.
(M. Bazika)
VETERÁN DECH
5. ročník proběhne 30. srpna 2014 od
12 do 23 hodin v bývalém areálu JZD.
Závody pionýrů, mopedů, babet, kol do roku výroby
1980 (v původním stavu), tříkolek, dětských kol a koloběžek. Soutěže, atrakce pro děti i rodiče.
Klobásy, gulášek, palačinky, limo, pivo.
K poslechu a tanci od 18h hraje kapela Petrovi Natěrači.
Celý den vše uvádí David Rohovec z radia Regina.
Veškeré závodní stroje a helmy vlastní. Přihlášení závodníků v 12 hodin na místě.

SILNICE NENÍ ZÁVODNÍ OKRUH
Před pár dny byla úspěšně dokončena rekonstrukce
části ulice Březiněveská. V rámci svých pochůzek se
nyní s radostí procházím po novém asfaltovém povrchu, na prašné cesty plné výmolů je již dávno zapomenuto… Bohužel spolu se mnou na silnici plnou výmolů a děr zapomněli i někteří řidiči, kteří tudy projíždějí
při cestě do zaměstnání nebo domů. Krásně dlouhá
asfaltová rovinka je neodolatelně svádí k tomu, aby
otestovali rychlost svých vozidel a s respektováním
nejvyšší povolené rychlosti v obci (40 km/h), stejně tak
jako s povinností dát přednost vozidlům přijíždějícím
zprava, si nedělají hlavu. Zřejmě se domnívají, že ulice
U Parku a Slepá ztratily s asfaltovým povrchem v ulici
Březiněveské na důležitosti a staly se ulicemi vedlejšími... A už vůbec nepočítají s tím, že hladkého asfaltu
by si užívali také in-line bruslaři, děti na skateboardech
a o cyklistech, kteří mohou mít tu smůlu, že budou do
Březiněveské vjíždět zprava, raději ani nemluvím.
Apeluji na Vás, milí řidiči, nenuťte mě, abych byl nucen
na základě stížností obyvatel ze zmíněné lokality, začít
měřit rychlost i tam, kde mi to připadá naprosto zbytečné. Stačí jenom, abyste si uvědomili, že silnice, byť
nově zrekonstruovaná, NENÍ ZÁVODNÍ DRÁHA!
OCHRANA OBYDLÍ A MAJETKU
V rámci prevence kriminality upozorňujeme občany
obce Hovorčovice na možný nárůst majetkové trestné
činnosti v naší obci v blížících se prázdninových měsících.
Nevystavujte svůj majetek touze nenechavců! Dbejte
zvýšené pozornosti při pohybu neznámých, podezřelých
osob, buďte důslední v zabezpečení Vašich domů a motorových vozidel – zamykejte je a rozhodně v nich nenechávejte žádné cenné věci. Své garáže, kůlny a různé přístavky se zahradní technikou uzamykejte nejen
na noc, ale i přes den, pokud jste mimo domov. Nenechávejte si doma větší finanční hotovost.
Všímejte si svého okolí, pachatelé trestné činnosti
často hřeší na nezájem občanů – pokud se ve Vaší
blízkosti děje něco podezřelého, informujte o tom
ihned policii ČR (974881700) nebo strážníka OP Hovorčovice (720513665).
Děkuji a přeji krásné a pohodové léto.

ČERPÁNÍ DOVOLENÝCH NA OÚ
Obecní úřad bude pro veřejnost uzavřen
11.8.2014 do 15.8.2014.

v období od

Před návštěvou obecního úřadu v období letních prázdnin věnujte pozornost vývěskám a informacím na internetových stránkách.
Z důvodů čerpání dovolené zaměstnanců bude v některých dnech (včetně úředních) omezen provoz podatelny
(CzechPoint, úřední ověřování apod.) a oddělení stavební a majetkové správy. Současně připomínáme, že
úřední dny pro veřejnost jsou v pondělí a ve středu (viz
úřední dny), ostatní dny pouze po předchozí telefonické
domluvě na tel. 283933123.
Provoz sběrného místa a výdejny České pošty bude
fungovat bez omezení.

ZE ŽIVOTA V OBCI
OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V posledních dvou školních měsících u
nás proběhlo několik akcí. V květnu jsme
vyjeli na školu v přírodě do západních
Čech, do chráněné oblasti, kde děti trávily celý týden motivační hrou „Na Indiány“, úkoly plnily s velkým nasazením a
naplno prožívaly všechna dobrodružství.
Pobyt v lese z nich udělal úplně jiné človíčky - v přírodě se děti chovají jinak a mají možnost se
naplno projevit a posílit svou samostatnost. I pro nás
bylo velmi cenné poznat děti z této stránky. K dětskému dni jsme dětem připravili překvapení – „Cestu za
pokladem“, ze kterého byli všichni nadšení a 12.6. některé děti zažily svou první jízdu vlakem, vydali jsme se
totiž „po vlastní ose“ na celodenní výlet do Milovic do
zábavního střediska „Mirákulum“. Ani snad nemusíme
zmiňovat, že zážitky z akce byly silné a určitě se na toto
místo ještě někdy s dětmi rádi podíváme. Koncem června jsme představili rodičům a i ostatním občanům

Hovorčovic projekt plánované přestavby naší zahrady
v duchu „Zahrada pro všechny smysly“. Velice nás potěšilo, že se rodiče k tomuto komunitnímu projektu přihlásili a že mají zájem na tom, abychom společně zahradu pro děti přetvořili (prezentaci projektu naleznete
na našem webu: www.mshovorcovice.cz). Pokud budete
mít chuť se připojit a v této přestavbě nám pomoci, budeme velice rádi. Investice do kvality předškolního
vzdělávání jsou velmi důležité – to, co dítě zažije do
svých šesti let, je nenahraditelné, je to základ, na kterém pak staví celý svůj další život. Měsíc červen jsme
zakončili pasováním našich předškoláků na školáky a
věřte, že to byla veselá akce, i když i nějakou tu slzičku
jsme při loučení s našimi třiceti dětmi také zamáčkli.
Všichni nám přirostli k srdci, ale nastal čas vykročit dál…
Ještě jednou bychom chtěli všem našim budoucím školákům popřát hodně zajímavých zážitků a dobré kamarády a učitele. A jim i všem ostatním KRÁSNÉ PRÁZDNINY!
Jana Hirková, ředitelka MŠ

CO JE NOVÉHO MEZI HOVORČOVICKÝMI BUBENÍKY?
Jako dobrovolníci jsme se zúčastnili akce na podporu linky Ztracené
dítě, která zachraňuje dětské životy v celé Evropě. Bubnovali jsme
ostošest, rozdávali letáky a vůbec - pomohli jsme dobré věci…

Tradiční výjezd na srub
neztratil nic na své kráse,
počasí nám přálo, opět
jsme připravili pohádkovou cestu pro menší perkusisty, opekli buřty a
trochu se báli při noční
hře...

A máme za sebou i festivalovou premiéru! Na 8. ročníku
ZUŠFESTU školních kapel z
celé Prahy jsme zahajovali
vystoupení jednotlivých kapel
a můžeme skromně říci že se
srovnatelným aplausem!!!

PŘIJĎTE MEZI NÁS I VY!
SCHÁZÍME SE KAŽDÝ ČTVRTEK V MŠ HOVORČOVICE. NEJDŘÍVE OD 15 HODIN S NEJMENŠÍMI MUZICÍRUJEME S FLÉTNOU, OD 15.45 POKRAČUJEME V MUZICÍROVÁNÍ S PERKUSNÍMI NÁSTROJI, OD 16.30 PŘICHÁZEJÍ NA ŘADU MÍRNĚ ZKUŠENÍ BUBENÍCI, OD 17.15 NAŠE ZLATÁ BUBENICKÁ
MLÁDEŽ A SPANILOU JÍZDU ZAKONČUJÍ OD 18.15 DOSPĚLÍ (A NOVĚ BUDE NAVAZOVAT JEŠTĚ I BEZMÁLA PROFESIONÁLNÍ PERKUSIVNÍ JAM
SESSION). ZAČÍNÁME ZNOVU OD ZÁŘÍ, ALE POKUD BYSTE NEMOHLI VYDRŽET, PETR KUŽVART VÁM ZODPOVÍ VAŠE DOTAZY JIŽ NYNÍ – VOLEJTE
777805698. PŘIHLAŠOVAT SE BUDETE MOCI UŽ BĚHEM PRÁZDNIN NA WWW MŠ HOVORČOVICE.

TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE!
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