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♦ Setkání sousedů MAS Nad Prahou ♦ Náš život se psy ♦ Pravidelné rubriky ♦ Pozvánky na akce ♦
Milí čtenáři,
byli bychom rádi, kdybychom vám v novém roce mohli přinášet samé dobré zprávy. A zatím se zdá, že se o ty dobré
starají minimálně příroda a počasí, které v letošní zimě ukázaly svou mírumilovnou tvář. Snad jen prosincová větrná
smršť nám nadělala vrásky, když kvůli ní potemněla část obce. Problém se ale podařilo rychle vyřešit a žádný další
naštěstí nenastal. A tak tentokrát hrabla, košťata a lopaty zahálely v koutě.
S probouzejícím se jarem už ale zahálet nebudeme. Obec čeká nejen údržba již dříve spravovaných ploch, ale zelenou dostal díky vyřešení dlouholetých sporů s restituenty nově i „Palouk“. Ano, ten prostor, který svou zanedbanou
podobou budil několik posledních let spíš pohoršení a soustrast a který se, věřme, do budoucna stane zeleným srdcem naší vesnice.
A tak nezbývá než popřát, aby nejen naše obec, ale i vaše zahrádky měly v tomto roce ještě lepší tvář.
Vaše redakce

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
OBECNÍ POPLATKY ZA ROK 2014 - Připomínáme,
že splatnost poplatků za svoz KOMUNÁLNÍHO ODPADU,
BIOODPADU A PSY za rok 2014 je do 31. března 2014.
BIOODPAD 2014 - známky jsou k dostání na OÚ. První svoz proběhne již 24. března 2014 a následně vždy
jednou za 14 dnů nově vždy v PONDĚLÍ.
EVIDENCE OBYVATEL V ROCE 2013 – ke dni
31.12.2013 bylo v obci přihlášeno k trvalému pobytu
2200 obyvatel. V průběhu roku 2013 se do obce přihlásilo 136 obyvatel , 49 odhlásilo, 21 narodilo a 13 obyvatel Hovorčovic zemřelo.

Zasedání zastupitelstva 21. ledna 2014 - výňatek
Přítomni: Novák Jiří, Mufová Hana, Dubnová Jana,
Češpiva Ladislav, Kukliš Igor, Kotva Milan, Lopata Oldřich
Omluveni: Chmielová Dalajková Iveta
Neomluveni: Stareček Václav
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Administraci a podání žádosti o poskytnutí dotace
na rekonstrukci a výstavbu autobusových zastávek
v obci do výzvy č. 80 ROP NUTS 2 Střední Čechy.

EVIDENCE PSŮ V ROCE 2013 – celkem v obci evidujeme 258 psů.

- Odkup pozemku parc.č. 36/95 k.ú. Hovorčovice do
vlastnictví obce.

SBĚRNÉ MÍSTO - bude znovu otevřeno od 2. března
2014 pravidelně každou neděli od 14 do 16 hodin. Se
změnou letního času od 30. března 2014 se otevírací
doba posune od 17 do 19 hodin.

- Vypovězení dohody o poskytování právní pomoci mezi
Obcí a p. JUDr. Ing. Janem Matysem ze dne 1.7.2005.

OPRAVA KOMUNIKACÍ – 1. ETAPA
Obec ve výběrovém řízení podle zákona o veřejných
zakázkách vybrala zhotovitele akce „Rekonstrukce
místních komunikací, Hovorčovice 2014“, který by měl
do začátku března 2014 podepsat smlouvu o dílo a následně zahájit stavební práce. Rekonstrukce této 1. etapy rekonstrukcí všech „prašných“ ulic v naší obci se
týká těchto ulic:
- ulice Lánské v úseku Bořanovická - Pakoměřická
- ulice Březiněveské - západ v úseku Hlavní - Souběžná
- ulice Březiněveské - východ v celém úseku od Hlavní
na východ
- ulice Nádražní v úseku od č.p. 137 k ulici Veleňská a
dále lokální opravy směrem k nádraží, vč. slepé části
až k RD č.p.175
- ulice Veleňské v úseku Nádražní - Ke dráze
- ulice Východní
V těchto ulicích musí občané počítat s dočasnými dopravními omezeními po dobu rekonstrukčních stavebních prací. Podrobnější informace budou postupně zveřejňovány na obecní vývěsce, veřejným rozhlasem a
také na webových stránkách obce. Rekonstrukce by
neměla trvat déle než 150 kalendářních dní od data
zahájení.

Zastupitelstvo obce projednalo:
- Problematiku spádové školy a umísťování dětí
z Hovorčovic do ZŠ v okolí a rozhodlo, že obec bude
realizovat záměr rekonstrukce a přístavby bývalé ZŠ
v obci a od školního roku 2015-2016 zde zajistí pro žáky prvního stupně trvale hlášené v obci provoz pěti tříd
s příslušným zázemím.
- Nabídky, které obec obdržela na základě vyhlášeného
veřejného poptávkového řízení k výběru zpracovatele
projektové dokumentace na opravy a rekonstrukce vybraných komunikací v obci v roce 2014, a rozhodlo, že
jejím potřebám nejlépe vyhovují nabídky uchazečů AFCITY PLAN s.r.o., DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
s.r.o., Projektová a inženýrská činnost Sobol Jiří Ing. a
Projekce dopravní Filip s.r.o., kteří tak postupují do
druhého kola výběru a budou pozváni k osobnímu jednání.
- Nabídky, které obec obdržela na základě vyhlášeného
veřejného poptávkového řízení k výběru zpracovatele
projektové dokumentace pro přístavbu a rekonstrukci
bývalé základní školy, a rozhodlo, že jejím potřebám
nejlépe vyhovují nabídky uchazečů Centrum služeb Staré Město ATELIER M.A.A.T., 4A ARCHITEKTI a Tuček
Ondřej Ing. Arch., kteří tak postupují do druhého kola
výběru a budou pozváni k osobnímu jednání.
(jd)

ZE ŽIVOTA V OBCI

Zasedání zastupitelstva 18. 12. 2013 - výňatek
Přítomni: Novák Jiří, Mufová Hana, Dubnová Jana,
Češpiva Ladislav, Kukliš Igor, Kotva Milan, Lopata Oldřich
Omluveni: Chmielová Dalajková Iveta
Neomluveni: Stareček Václav
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Dohodu o narovnání vztahů mezi obcí Hovorčovice a
restituenty majetku po Judr. Jaroslavu Preissovi, bližší
informace o sporu i co pro obec uzavření dohody znamená, najdete na str. 3.
- Vyhlášení veřejného výběrové řízení na dodavatele
výstavby ČOV včetně dodávky technologie s kapacitou
2600 EO.
- Předběžné termíny konání veřejných zasedání zastupitelstva obce v roce 2014 (21.1., 20.2., 25.3., 23.4.,
27.5., 24.6., 29.7., 26.8., 23.9., další termíny stanoví
po volbách nové zastupitelstvo obce).
(jd)
SETKÁNÍ SOUSEDŮ NAD PRAHOU
Místní akční skupina (MAS) Nad Prahou je společenstvím
občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a obcí a měst, které spolu vzájemně spolupracují při rozvoji našeho regionu a při získávání finanční
podpory z Evropské unie a z národních dotačních programů. Aby se s činností MAS Nad Prahou mohla seznámit i široká veřejnost a všichni partneři se lépe poznali,
vznikla myšlenka uspořádat společenské Setkání sousedů Nad Prahou, jehož organizaci mají na starosti občanská sdružení Stonožka z Líbeznic a Bašť se baví. Obě
sdružení zastupuje Ing. Miriam Kupková, které jsme se
zeptali:
O jakou akci se vlastně jedná?
Naším přáním je, aby Setkání sousedů byla akce pro
širokou veřejnost – aby si tu „své“ našli lidé všech věkových kategorií. Naším cílem je alespoň trochu přiblížit
návštěvníkům, co se v našem regionu děje. Do samotné
akce se mohou aktivně zapojit jednotlivé obce, příspěvkové organizace, spolky, podnikatelé i jednotlivci.
Co pro návštěvníky Setkání chystáte?
Jeden programový blok bude celý zaměřený na vystoupení a ukázky činností základních uměleckých škol nebo
zájmových sdružení a spolků. Také nebudou chybět
přednášky a promítání fotografií pro dospělé a seniory
v Kavárně. Pro děti chystáme výtvarné workshopy a
různé zábavné i sportovní venkovní aktivity. Návštěvníci
si budou moci také prohlédnout expozici o obcích regionu, kterou připravujeme ve spolupráci s Oblastním muzeem Brandýs nad Labem, a v neposlední řadě výstavu
prací dětí z MŠ, ZŠ a ZUŠ na téma Můj život v regionu
nad Prahou. Vše bychom chtěli zakončit tančírnou pro
dospělé a večerním kinem pro děti. Akce se uskuteční
za každého počasí, venkovní aktivity se mohou odehrát i
uvnitř budov.
Mohou se do akce zapojit ještě další zájemci?
Budeme velice rádi, když se nám ozvou další aktivní
lidé, kteří by chtěli pomoct se samotnou organizací nebo
akci jinak podpořit (materiálně nebo finančně). Bližší
informace: M. Kupková, tel.: 604 251 990 nebo e-mail:
stonozkalib@gmail.com .
Kdy se společenská akce uskuteční?
Na setkání s obyvateli regionu MAS Nad Prahou v Předboji se těšíme v neděli 27. dubna 2014.
(Převzato z Líbeznického zpravodaje, redakčně zkráceno)

PRAŠNÉ ULICE
Přichází jaro a s ním začnou obyvatele ve staré části
obce trápit oblaka prachu, která se zvedají z ulic s nezpevněným povrchem. Proto na Vás, vážení řidiči motorových vozidel, apeluji – na pozemních komunikacích se
kromě Vás pohybují také chodci, cyklisté, maminky s
kočárky, děti a staří lidé, kteří se před oblaky prachu
zvířenými Vašimi motorovými vozidly nemají kam schovat. Přitom stačilo tak málo – trocha ohleduplnosti k
těmto účastníkům silničního provozu, snížit rychlost a
projet kolem těchto lidí krokem. Pohled do zpětného zrcátka na usměvavé a spokojené spoluobčany Vám
všem bude určitě zaslouženou odměnou!
PÁLENÍ VĚTVÍ A STARÉ TRÁVY
S nástupem jarního období přichází čas, kdy se občané
opět vrhnou na jarní úklid svých zahrádek - vyhrabávají
starou trávu, zastřihávají větve stromů a keřů a všechen tento nechtěný rostlinný a dřevinný „odpad“ pak
nezákonně pálí. Mnozí občané si ani neuvědomují, že
svým chováním porušují hned několik zákonů najednou, protože vypalování a spalování suché trávy a
ořezaných větví je v České republice zakázáno
Zákonem o ochraně přírody a krajiny, Zákonem o požární ochraně a Zákonem o ochraně ovzduší. V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat pouze dřevo, dřevěné
uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva k tomu
určená výrobcem, přičemž paliva nesmějí být znečistěná toxickými látkami.
Upozorňuji proto občany, že i pokud někdo spaluje jen
suché rostlinné zbytky, neměl by tím obtěžovat například svého souseda a už vůbec by neměl spalovat tyto
rostlinné zbytky na veřejném prostranství. V opačném
případě mu může být udělena bloková pokuta nebo
může být oznámen správnímu orgánu.
PSÍ EXKREMENTY
V úzké spolupráci s vedením OÚ Hovorčovice bude v
nejbližších dnech ve vytipovaných lokalitách obce postupně umísťována FOTOPAST, abychom odhalili ty občany, kteří se úmyslně dopouštějí znečišťování veřejného prostranství tím, že po svých psech neuklízejí jejich
exkrementy.
Upozorňujeme, že neuklizení psích exkrementů z
veřejného prostranství je přestupkem proti veřejnému pořádku (§47, odst. 1, písm. d, zákona
200/1990 sb.) a Obec může za nesplnění této povinnosti uložit pokutu až do výše 20 000 Kč!

ZE ŽIVOTA V OBCI
OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V novém roce jsme v naší škole opět přivítali maximální počet našich děti, které
byly odpočaté a plné zážitků z Vánoc.
Připravili jsme pro ně dvě vynikající divadelní představení, jedno v lednu, a to Divadlo Víti Marčíka s pohádkou „Růženka“,
a v únoru nám Agentura KK zahrála zpracování pohádky
„O pejskovi a kočičce“. Oba soubory určitě oslovíme i
v příštích letech, protože jsou zárukou skutečné kvality.
Fotografie z uvedených akcí můžete shlédnout na
www.mshovorcovice.cz ve složce “naše akce“.
Dne 20.2.2014 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet naší školy, což nás potěšilo, protože budeme moci
dětem ve všech oblastech poskytnout kvalitnější podmínky. Ráda bych uvedla, že se zaměříme zejména na
kvalitu vzdělání a proškolení našich zaměstnanců, např.
v oblasti logopedické, protože je pravda, že téměř každé druhé dítě dnes potřebuje v oblasti řeči odbornou
podporu.
Dále jsme zjistili, že dnešní děti více než kdy předtím
začínají svět kolem sebe jen pozorovat, protože je jim
vše předkládáno již hotové. Děti neumí samy tvořivě
myslet, vytvářet a rozhodovat se, a proto jsme vymys-

leli projekt, kterým bychom chtěli tuto skutečnost změnit. Jedná se o projekt revitalizace naší zahrady MŠ pod
názvem „Zahrada pro všechny smysly“. Chtěli bychom
Vám myšlenku tohoto projektu v průběhu března v naší
MŠ představit; bude se jednat o komunitní projekt, kdy
bychom rádi oslovili a požádali o pomoc jak zaměstnance, rodiče, tak i všechny občany naší obce. Děti by se
měly na spoluvytváření zahrady také podílet a výsledkem by měla být tzv. učebna pod širým nebem, která
by podporovala právě smyslové vnímání našich dětí.
Věříme, že se nám společné dílo podaří a budeme rádi,
když přijdete i Vy se svými nápady, které bychom
v rámci tohoto projektu mohli realizovat. Celý projekt
bude samozřejmě zaštítěn odborníkem v této oblasti, a
to panem Ing. Janem Mališkou, o kterém jste mohli slyšet např. v souvislosti s realizací zahrad u zámku ve
Ctěnicích.
Zároveň chceme tento rok dokončit i zahradní plochu na
střeše MŠ, která byla pozůstatkem nedodělků z dob předešlých, takže bude zhodnocen i pohled z oken našich
tříd směrem do střešní zahrady, o které většina občanů
ani neví, protože z přízemí není viditelná. Budeme se
těšit na setkání a spolupráci s Vámi se všemi a přejeme
Vám krásné předjaří.
Mgr. Jana Hirková, ředitelka mateřské školy

NÁŠ ŽIVOT SE PSY, ANEB KOUKEJ KAM ŠLAPEŠ!
Nejen kvůli tomu, že se na obecním úřadě množí stížnosti občanů, otevíráme v tomto vydání Zpravodaje téma soužití našich čtyřnohých mazlíčku „s obcí“.
Jak jsem k mému překvapení zjistila, množí se v Hovorčovicích případy volně pobíhajících psů, kteří obtěžují a
dokonce ohrožují jak ostatní psy, tak také občany a jejich děti. Víme o případu, kdy cizí pes na ulici napadl
jiného a způsobil mu vážná zranění.
Pes pohybující se volně bez svého pána představuje riziko a obec je tak nucená odchyt těchto psů řešit. Dle
sdělení obecního strážníka
se v roce 2013 odchytávalo celkem 20 psů a rok
2014 ještě není ani na
konci první třetiny, a psů
už bylo potřeba odchytit 6.
Veškeré starosti a náklady
– od zavolání odborníka,
přes odchycení zvířete až
po jeho umístění a náhradu za pobyt v útulku má při tom na svých bedrech obec.
Budete možná překvapeni, ale hovoříme zde o částkách
v řádech několika tisíců korun za každou takovou akci.
Dalším samostatným tématem je pak znečišťování veřejného prostranství, ale i soukromých chodníků, chodníčků a předzahrádek. Mnozí majitelé psů, kteří při procházkách obcí nechávají své mazlíčky pobíhat bez vodítka, velmi často „nevidí“, že jejich miláček právě před
plotem souseda zanechal víc než jen pachovou stopu.
Není přece nic jednoduššího, než si za 15 Kč koupit balíček igelitových pytlíků určených přímo na psí „dárečky“
a nosit je v kapse. Nestyďte se a zkuste to - všechno

v životě je jednou poprvé!
Poslední věc, na kterou bych ráda důrazně upozornila,
je pohyb psů v parku u potravin Katka. Na hřišti, které
tu bylo před pár lety vybudováno, je kromě herních prvků umístěn i provozní řád a v něm je výslovně napsáno,
že je zde zákaz volného pohybu domácích mazlíčků. Pes
je opravdu domácí zvíře, kdyby někdo nevěděl… Pro
některé naše spoluobčany ale asi pravidla neplatí, o
obyčejné ohleduplnosti vůči ostatním ani nemluvě!
Ještě více zarážející je ovšem fakt, že to jsou často právě maminky, které spolu se svou ratolestí přivedou na
hřiště proběhnout i svého psíka! Případné námitky odbydou starým známým „ on je hodný, on nic nedělá…“ a
dál pokračují v družném hovoru, aniž by si všimly, že
psík roztomile značkuje na vše, co se mu svisle postaví
do cesty, a všem dětem do obličeje vesele zafuní svůj
pozdrav (mají ho totiž bohužel zrovna ve stejné výšce)…
Je zřejmé, že tyto maminky-pejskařky asi nepočítají
s tím, že může po zeměkouli chodit i dítě, které se psů
bojí, je na ně alergické nebo je mu prostě jen nepříjemné, že se kolem něj na jemu určeném dětském hřišti
ochomýtá něčí čtyřnohý chlupatý miláček. Nemělo by to
být náhodou tak, že by rodiče měli jít svým potomkům
v respektování pravidel příkladem?
Prosím, přemýšlejme. Nenechávejme své pejsky běhat,
kde se jim zachce, a jejich vykonané psí potřeby po nich
uklízejme. Mějme rádi své domácí mazlíčky, ale mějme
rádi také místo, kde společně žijeme. Pokud se situace
v obci v této oblasti nezlepší, bude zřejmě obec nucena
stav znečišťování psími exkrementy a volné pobíhání
psů řešit OZV, což bude zcela jistě zásahem i proti slušným majitelům psů a omezení podmínek pro venčení
psích miláčků.
(vs)

UKONČENÍ RESTITUČNÍCH SPORŮ
Dlouhou dobu Obec zaměstnával vleklý restituční spor s
dědici po panu Dr. Jaroslavu Preissovi (vrchním řediteli
Živnostenské banky v letech 1909 až 1945).
Na sklonku roku 2012 obnovila Obec jednání s restituenty ve snaze najít cestu k uspokojivému řešení tohoto sporu. Po roce složitých jednání se podařilo nalézt
společnou řeč, rozumný kompromis pro obě strany, a
dovést celou dohodu na přelomu roku 2013/2014 k podpisu smlouvy.
Na základě této smlouvy se obci vrátí do vlastnictví cca

15.000 m2 pozemků, které spadají do kategorie veřejné
prostranství (jde zejména o park v centru obce, tzv.
palouk), budova č.p. 256 v objektu bývalého JZD a
5.500 m2 pozemku pro občanskou vybavenost v lokalitě
u fotbalového hřiště. Kromě toho se restituenti vzdali
všech dalších případných restitučních nároků vůči obci.
Obec na druhou stranu stáhne své žaloby a nebude bránit ve výstavbě RD na pozemcích restituentů v lokalitě u
Remízku. I uvedená záležitost byla jednou z mnoha,
kterou obec musí řešit z minula a proč ostatní nejde
rychleji.
(ol)

INZERCE

A

Zasedání zastupitelstva 20. února 2014 - výňatek
Přítomni: Novák Jiří, Dubnová Jana, Češpiva Ladislav,
Mufová Hana Kukliš Igor, Kotva Milan, Lopata Oldřich
Neomluveni: Chmielová Dalajková Iveta, Stareček Václav
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Rozpočet MŠ Hovorčovice na rok 2014, uzávěrku hospodaření MŠ za rok 2013 a zprávu o finanční kontrole v
MŠ za rok 2013.
- Smlouvu o dílo pro účely zadání otevřeného podlimitního veřejného výběrového řízení k výběru dodavatele
rozšíření a intenzifikace ČOV v obci – I. etapa a vyhlášení tohoto výběrového řízení nejpozději do 15.3.2014.
- Smlouvu o dílo mezi Obcí a Ing. Sobolem k dodávce
projektové dokumentace a výkazu výměr pro opravy a
rekonstrukce vybraných komunikací v obci v roce 2014
a v letech následujících.
- Smlouvu o dílo mezi Obcí a Ing. arch. Tučkem k dodávce projektové dokumentace pro přístavbu a stavební úpravy budovy bývalé základní školy v rozsahu projektu pro stavební povolení a prováděcího projektu.

POZVÁNKY
FLÉTNA A PERKUSE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
I nadále v MŠ v Hovorčovicích pokračují hudební kroužky určené pro veřejnost. Přidat se můžete i nyní, na
další pololetí zbývá ještě několik volných míst. Scházíme se každý čtvrtek v následujících časech:
Flétna – začátečníci/mírně pokročilí – 15.00
Muzicírování – nejmenší – 15.45
Perkuse – menší/mírně pokročilí – 16.30
Perkuse – střední/pokročilí – 17.15
Perkuse – dospělí – 18.15
Přijďte se podívat, zahrát si a zabubnovat, těšíme se na
Vás! Bližší informace získáte u lektora kurzů Petra
Kužvarta, tel. 777805698
ZÁPIS DO MŠ BERUŠKA
proběhne 29.4.2014 v úterý, od 8:00 do
11:00 a od 14:00 do 17:00 hodin, jak do
mateřské školy tak do jesliček.
Zápis je pro MŠ Beruška
v Mratíně i Hovorčovicích.
Uskuteční se v prostorách MŠ Beruška Mratín.
Více na http://hlidacicentrum-beruska.webnode.cz/
Tel: 723 765 518

Zastupitelstvo obce projednalo:
- Informaci o zajištění fungování přestupkové komise
v obci od 1.3.2014 a uložilo starostovi uzavřít s JUDr.
Ing. Matysem smlouvu na dobu určitou, na základě které bude vykonávat právní služby předsedy přestupkové
komise.
(jd)
PLACENÁ INZERCE

28.2. pátek od 19.00 hod.
HRAJEME MY - trampská píseň
1.3. sobota od 15.00 hod.
MÍSA PLNÁ OVOCE - divadlo pro děti
7.3. pátek od 18.00 hod.
IVANKA DEVÁTÁ - večer s herečkou a spisovatelkou
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