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♦ Slovo starosty ♦ Ze vzpomínek pamětníků ♦ Fotbal v Hovorčovicích ♦
Milí čtenáři,
doufáme, že si i během prázdnin najdete chvilku, abyste se dozvěděli něco o tom, co se děje ve vašem okolí. Rádi
bychom vám zpříjemnili léto a předložili jen samé pozitivní zprávy, ale to bychom museli žít v pohádce. A tak se zde
mají prostor i témata vážnějšího charakteru, která naše občany trápí léto neléto. Najdete zde například zamyšlení
pana starosty, které se mimo jiné zabývá i návrhy na zlepšení kvality života v naší obci. Snad si je někdo vezme k
srdci …
Na závěr vám přejeme, aby tyto prázdniny byly takové, na které budete později rádi vzpomínat.
Vaše redakce

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
PROVOZ OÚ BĚHEM PRÁZDNIN — obecní úřad bude
uzavřen ve dnech 12.8.-16.8.2013 a ve dnech 22.7. a
23.7. a také od 4.8. do 9.8.2013. se nebude provádět
přihlašovaní k trvalému pobytu, výpisy z Czech Pointu a
ověřování, bude fungovat pouze podatelna. Z důvodu
čerpání řádných dovolených může být provoz podatelny, sekretariátu a majetkové a stavební správy omezen
i jednorázově v zatím neuvedené termíny, proto žádáme občany, aby si raději předem telefonicky ověřili přítomnost pracovníka, s kterým potřebují danou věc řešit
(tel. 283 933 123 nebo 602 660 324).
VÝDEJNÍ MÍSTO ČESKÉ POŠTY s.p. - funguje bez
omezení celé léto, tzn. po – čt 7:30 – 10:00 a 17:00 –
19:00, pá 7:30 – 12:00.
PRÁVNÍ PORADNA JUDR. ŠKÁCHOVÉ - nebude poslední týden v červenci (31.7.2013), v případě zájmu
by byl možný náhradní termín 7.8.2013 od 15 hodin,
který je nutno telefonicky nebo osobně ověřit.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V OBCI - byla zahájena částečná rekonstrukce VO a doplnění svítidel v ulicích Lánská
a Akátová, aby byla zajištěna plná funkčnost osvětlení
v celé obci. Termín dokončení se předpokládá koncem
září.
VEŘEJNÝ ROZHLAS - v průběhu prázdnin v obci proběhne instalace bezdrátového obecního rozhlasu a budou odstraněny zbytky původních zařízení. Na první
hlášení nového obecního rozhlasu se můžeme těšit začátkem září.
VEŘEJNÁ SBÍRKA - Obec Hovorčovice vyhlásila v souladu s ustanovením zákona č. 117/2001 Sb. a ve znění
pozdějších předpisů veřejnou sbírku za účelem zajištění
finančních prostředků na pomoc obci Zálezlice při
odstraňování následků povodně 2013. Sbírka byla
zahájena dnem 11.6.2013 a ukončena bude dne
31.8.2013. Své finanční dary můžete věnovat do pokladniček, které jsou umístěny v podatelně obecního
úřadu Hovorčovice a na výdejním místě České pošty,s.p., v Hovorčovicích. Za Vaši solidaritu předem děkujeme!

Obec Hovorčovice
Přijme pracovníka na úklid a údržbu obce.
Nástup možný ihned, podmínkou je
řidičský průkaz skupiny B, fyzická zdatnost,
čistý trestní rejstřík.
Bližší informace na tel. č. 283 933 123.

Zasedání zastupitelstva 21. 5. 2013 - výňatek
Přítomni: Novák Jiří, Dubnová Jana, Chmielová Dalajková Iveta, Lopata Oldřich, Kukliš Igor, Češpiva Ladislav,
Kotva Milan
Omluveni: Mufová Hana, Stareček Václav
Hosté: Jana Hirková
Zastupitelstvo projednalo výsledek konkursu na místo
ředitelky MŠ. Do konkursu se přihlásily dvě zájemkyně,
konkursní komise na základě posouzení zaslaných přihlášek a pohovorů stanovila pořadí vhodnosti uchazeček pro funkci ředitelky mateřské školy: 1. Mgr. Jana
Hirková, 2. Šárka Králová. Nová ředitelka, Mgr. Jana
Hirková, byla do funkce jmenována od 1.7.2013.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty, že
z důvodu zajištění čerpání dovolených pracovníků mateřské školy požádala bývalá paní ředitelka o přerušení
provozu MŠ Hovorčovice v období od 1.7. - 31.8. 2013.
Současně zastupitelé požádali novou paní ředitelku, aby
v rámci možností do budoucna zajistila provoz v MŠ i
na část hlavních letních prázdnin.
Zastupitelstvo se seznámilo s vyhodnocením nabídek na
zhotovení veřejného rozhlasu, které byly doručeny
v rámci vyhlášeného poptávkového řízení, a pověřilo
starostu k přípravě smlouvy o dílo se společností SOVTRADIO spol. s r.o.
Zastupitelstvo schválilo:
- účast obce v elektronicky organizovaných dražbách
nemovitostí (exekuční titul čj. 147 EX 126/10-188 –
propojovací komunikace mezi lokalitou Central Group a
Ekospol, exekuční titul čj. 131 EX 989/08-783 – komunikace, část ul. Střední a Družstevní),
- smlouvu o dílo mezí obcí a společností Elektro HC,
s.r.o. na částečnou rekonstrukci a doplnění veřejného
osvětlení v obci,
- udělení výjimky s umístěním venkovního schodiště
k přístavbě nemovitosti č.p. 546 v ulici Východní.

VETERAN DECH
4. ročník proběhne 31. srpna 2013 od 12 do 23 hodin

v bývalém areálu JZD.
Závody pionýrů, mopedů, babet, kol do výroku výroby 1980
(v původním stavu), tříkolek, kol a koloběžek.
K poslechu a tanci hrají od 18 hodin Petrovi Natěrači.
Občerstvení zajištěno. Více informací najdete na vývěskách.

ZE ŽIVOTA V OBCI
Hovorčovice očima pamětníků aneb Vzpomínky na
počátky podnikání v zemědělství
V letních měsících se život mnohých z nás přesouvá ven. Stále více času trávíme na našich zahrádkách,
kde se setkáváme s rodinou a přáteli, sluníme se, grilujeme, koupeme se, avšak zdrojem zábavy a potěšení tu
může být i fyzická práce. Mnozí z nás nedbají na mozoly a modřiny a dobrovolně se zde ohýbají, hrbí, lezou,
kopou atd.
A právě na to se dnes zaměří vzpomínky pamětníků. Chtěli jsme se dozvědět, jaké to je, když se něco
takového ale v rozměrech mnohonásobně větších stane
celoživotním údělem. Manželé Todtovi jsou spojeni s
místním zemědělstvím několik desetiletí. Zažili éru zdejšího JZD a jako jedni z mála se rozhodli neopustit tvrdou a nejistou práci v zemědělství ani po jeho rozpadu.
Z vyprávění manželů Todtových:
„V Hovorčovicích žijeme od roku 1973. Tehdy
jsme dostali tip na práci v místním JZD. Před tím jsme v
zemědělství pracovali jen krátce, ale pro nás bylo důležité, že se tím naskytla příležitost zabezpečit si i bydlení. V JZD se na tehdejší dobu vydělávaly slušné peníze,
a tak jsme si časem mohli pořídit parcelu, kde jsme si
vlastníma rukama postavili dům.
Pokud se nám to dobře vybavuje, asi ke konci 80.
let jsme podle odpracovaných let a výdělku získali v
družstvu podíl. Následně přinesl počátek 90. let velké
změny. Družstvo, které se skládalo z více vesnic a mělo
Blue Style Cup 2013 - fotbalový turnaj přípravek
Tak druhý ročník turnaje je za námi. Z dětí se staly kamarádi a z trenérů přátelé. Naší prioritou není dělat velké turnaje co do počtu týmů, ale velké turnaje svým
jménem. Už teď vidíme, že Blue Style Cup jde správným
směrem. Zatím máme z řad trenérů jen dobré ohlasy a
přislíbenou účast na dalším ročníku. Organizátorům
bych chtěl poděkovat za zprovoznění turnaje. Rozhodčí
turnaje Ruda, Janis a Kašpy byli 100%. Díky Petrovi,
Vláďovi a Huttymu se perfektně odehrála soutěž o
"penaltového snajpra", kde nutno ještě pochválit bývalého brankáře Slezyho, který opět odchytal cca na 200
penalt.
Velké poděkování patří holkám Míše a Zlatce, které se
postaraly o kompletní papírování, a všem dětem a rodičům, kteří donesli hračky pro zatopenou obec Zálezlice
v rámci turnajového projektu "Děti dětem". Je až neuvěřitelné, co se toho sešlo…

stovky zaměstnanců, se rozpadlo. O restituce měl zájem
kdekdo, o práci v zemědělství málokdo. My jsme si vybudovali k této práci vztah, a tak jsme se rozhodli pokračovat. Náš podíl jsme si vypočtenou dávkou vykoupili
a získali jsme za něj chlév, dál jsme si vykoupili restituce od pana Vyhnálka a za ně jsme získali dobytek. Aby
nás ta práce ale uživila, museli jsme si pronajmout pole.
Počítali jsme s tím, že to bude těžké. Například na moderní stroje jsme mohli zapomenout, a tak jsme třeba
sekali kosou.
Zpočátku jsme chovali krávy i pěstovali obilí,
brambory a další. Krav jsme měli ale málo, a tak jsme
neměli šanci, aby od nás vykupovala mlékárna. Zvěrolékařka nám ale vydala potvrzení, že je mléko nezávadné,
a my jsme tak mohli prodávat mléko rovnou. Lidé zájem
měli, chodili nejen pro mléko, ale dobře se prodával i
tvaroh. S chovem krav jsme skončili někdy kolem roku
2000. My bychom je chovali i dál, ale byrokracie kolem
toho narostla, tak jsme toho nechali. I pěstování má svá
úskalí. Když jsme dali obilí do výkupu, peníze jsme viděli za 4 až 5 měsíců potom. Když jsme zasadili brambory,
lidi na poli pytlačili. V jednom případě prodeje dobytka
jsme peníze neviděli dodnes.
Byla to dřina, ale ničeho nelitujeme. Jaký si to
uděláš, takový to máš. Měli jsme i štěstí, že nás nepostihla žádná katastrofa. V současné době se podnikání v
zemědělství už nevěnujeme. Po nás to převzal syn s
manželkou. My se ale nenudíme. Dostatečně nás naplňuje práce na zahradě a chov králíků, slepic, kachen.“
Viktorie Jirny je houževnatý tým plný urostlých kluků.
Před tímto zápasem byly pokyny jasné: hrajte svůj fotbal a výsledek se dostaví. Kombinujte, vyčkávejte a
hrajte tak, jak umíte. Únava se projevovala na obou
stranách, místy už hoši pletli nohama, celý den na sluníčku a sil už bylo málo. Naši pánové si ale vytvořili potřebný tlak a zužitkovali ho v podobě gólů. Tím jsme
mohli hrát klidněji. V závěru zápasu nás Jirny zatlačili a
snažili se o vyrovnání zápasu. V naší bráně ale byl opět
Dan, který měl na turnaji svůj den. Ne nadarmo se pak
stal nejlepším gólmanem turnaje. Kluci zápas zvládli a
po urputném boji o každý metr hřiště vyhráli 3:1.
SKK Hovorčovice obsadila v turnaji první místo.
Musím pochválit celý tým, byla to fotbalová rozlučka,
jak má být. Nejkrásnější odměnou za práci trenéra je
radost kluků z gólu a vítězství.

Dík patří i obecnímu úřadu Hovorčovice za dobrou propagaci turnaje a samozřejmě sponzorům za krásné ceny.
Pro naše kluky to byl poslední turnaj s ročníkem 2002,
tito kluci zatím u nás končí a budou hostovat v pražských klubech. Vznikla tady úžasná fotbalová parta dětí,
ale vše má jednou svůj konec. Parta se nerozpadá z pohledu kamarádství, ale z pohledu fotbalu. Teď už je to
na jiných, jak tým potáhnou a jak si s další sezónou poradí.
K zápasům kluci přistoupili velmi zodpovědně. První dvě
utkání se odehrála v naší režii a výsledky 2 x 5:1 hovoří
za vše. Zápas s Březiněvsí byl jako vždy boj "bratra s
bratrem", útoky se hrnuly na obě strany. Na naší stálo
štěstí a v poslední minutě hlavně hovorčovický brankář
Dan. Jasný gól vytáhnul neuvěřitelným skokem. Celý
tým bojoval tento zápas na hranici svých sil. Vyhráli
jsme 2:1.
Ve finále nás čekal soupeř z naší okresní skupiny. SK

Tým 2002, 2003 a 2004 končí. Byl to skvělý tým, který
měl fotbalový um a nerozlučné kamarádství. Z týmu
SKK odchází Matěj Drtina, Dan Říha a Adam Michna.
Přeji jim fotbalové i mimofotbalové úspěchy a doufám,
že v budoucích týmech ukážou, co se za ta léta naučili.
Začíná další kapitola starší přípravky...
René Drtina, Trenér STP SKK Hovorčovice

ZE ŽIVOTA V OBCI

Zasedání zastupitelstva 25. 6. 2013 - výňatek

AKCE ČISTÁ ULICE

Přítomni: Novák Jiří, Mufová Hana, Dubnová Jana, Lopata Oldřich, Kukliš Igor, Češpiva Ladislav, Kotva Milan

V současné době probíhá v obci monitorování neoprávněných záborů veřejného prostranství s cílem zbavit
ulice v Hovorčovicích nevzhledných autovraků, hromad
se zbytky písku, štěrku, kamení a jiného stavebního
materiálu, které narušují vzhled obce. Upozorňujeme
proto občany, kteří si z veřejného prostranství v blízkosti svých domů udělali soukromou "skládku" nebo
"odstavnou plochu", aby toto veřejné prostranství v co
nejkratší době uvedli do původního stavu. Na začátku
měsíce září budou tyto neoprávněné zábory veřejného
prostranství řešeny dle § 47, odst. 1, písm. g, zákona
č. 200/1990 Sb. jako přestupky proti veřejnému pořádku a viníkům hrozí pokuta ve správním řízení do výše
50 000 Kč.

Omluveni: Chmielová Dalajková Iveta
Neomluveni: Stareček Václav
Soudní spor se spol. IMOS group k opravě díla v ulicích
Nádražní a Veleňská: s ohledem na výši cenových nabídek, které si obec na objem prací potřebných k nápravě
stavu komunikací po budování kanalizace v daných ulicích nechala zpracovat od nezávislých firem a které se
pohybují v rozpětí 1,1 – 1,8 mil. Kč zastupitelé odmítli
nabídku společnosti IMOS group s.r.o. na finanční kompenzaci v rámci mimosoudního vyrovnání soudního sporu ve výši 390 000,- Kč. Obec je i nadále připravena
k mimosoudnímu narovnání, pokud nabídka protistrany
bude reálněji reflektovat rozsah předpokládaných nákladů k zajištění nápravy stavu.
Zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu na pozemek
parc. č. 36/3 pod plochou fotbalového hřiště, který byl
doposud v soukromém vlastnictví a omezoval obec
v nakládání s areálem hřiště. Dále zastupitelstvo schválilo poskytnutí mimořádné účelové dotace OS SKK Hovorčovice ve výši 500 000,- Kč k zajištění revitalizace
povrchu hrací plochy hřiště a zřízení závlahového systému. Poskytnutí tohoto příspěvku je podmíněno získáním zbývajících prostředků z dotace od Fotbalové asociace České republiky. Dále zastupitelé vzali na vědomí,
že v případě, že bude výše uvedený projekt realizován,
bude při té příležitosti na náklady obce provedena i
oprava dešťové kanalizace umístěné pod hrací plochou
hřiště.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o úspěšné
dražbě propojovací komunikace mezi lokalitou Central
Group a Ekospol, která byla vydražena za 21 000,- Kč.
Zastupitelstvo si do své rozhodovací pravomoci vymínilo posuzování a rozhodnutí o udělení výjimky
z minimální výměry pozemku uvedené v Doplňujících
ustanoveních bodu 6.3. Územního plánu obce (600 m2).
Zastupitelstvo se seznámilo s informacemi a právním
rozborem prodeje budovy hasičské zbrojnice (budova
naproti OÚ u kostela) z roku 2004, kdy došlo k prodeji
pozemku, ale nikoliv budovy samotné, a pověřilo starostu, aby s kupcem projednal možnost zpětného odkupu tohoto pozemku obcí.
Zastupitelstvo uložilo starostovi vymezit rozsah a četnost zametání místních komunikací zametacím strojem,
který svazek obcí Region povodí Mratínského potoka
zakoupil pro potřeby členských obcí, a předložit Svazku
podklady pro žádost o dotaci na projekt zřízení přístřešků na zastávky autobusů MHD v obci.
Dále zastupitelstvo schválilo:
- uzavření smlouvy o poskytování právních služeb
k vymáhání vykonavatelných pohledávek obce prostřednictvím exekučních řízení,
- Dodatek č. 1 ke schválenému Zadání Změny č. 1
územního plánu Hovorčovice, na jehož základě bude
zpracován a pořízen Návrh Změny č. 1 územního plánu
Hovorčovice,
- zřídit v rámci organizační struktury OÚ odbor stavební
správy s jedním pracovním místem - referent stavební
správy. Od 1. 8. 2013 na toto místo nastupuje na plný
úvazek pan Ing. Bazika, který byl doposud pouze
smluvním spolupracovníkem obce.

ÚDRŽBA ZELENĚ
Upozorňujeme na povinnost udržovat pořádek a čistotu
na Vašem nebo vámi užívaném pozemku dle § 47b,
odst. 1, písm. d, zákona č. 200/1990 Sb. tak, aby nebyl narušen vzhled obce. Týká se to především neudržovaných travnatých ploch, kde neposekané traviny
obtěžují ostatní občany. V případě zjištění takového
přestupkového jednání může obec uložit viníkům pokutu ve správním řízení až do výše 10 000 Kč. Není lepší
pozemek zavčasu posekat, než platit obci zbytečnou
pokutu?
UPOZORNĚNÍ PRO CYKLISTY
Vzhledem k tomu, že se blíží období letních prázdnin a
mnoho dětí vyjede na svých kolech za objevováním
nových dobrodružství, apeluji na Vás jako na zodpovědné rodiče, abyste své děti náležitě poučili o pravidlech jízdy na jízdních kolech, zejména o nutnosti mít
na hlavách připevněnou ochrannou přilbu, a abyste
zkontrolovali technický stav a vybavení jejich jízdních
kol. Od začátku letošního roku již na našich cestách
zemřelo pádem z kola 15 cyklistů, ani jeden z nich neměl v době pádu na hlavě ochrannou přilbu.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POVINNOSTI CYKLISTŮ
Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného
vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa
nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky
provozu. Nesmí za jízdy telefonovat, požít před jízdou
nebo v průběhu jízdy alkoholický nápoj. Při jízdě musí
mít nohy na šlapkách.
Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně
připevněnou na hlavě.
Dítě mladší 10 let smí na silnici jet na jízdním kole jen
pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu
na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.
Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve
dvou; je-li jízdní kolo vybaveno sedačkou pro přepravu
dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15
let vézt osobu mladší 7 let.

VOLNÝ ČAS
SKK HOVORČOVICE
SEZONA NEJMENŠÍCH FOTBALISTŮ
V září 2012 jsem převzala nový tým těch nejmenších
fotbalistů v Hovorčovicích. Přechod od mladších žáků
k těmto prckům byl opět velmi zajímavý a naplňující.

VÝJEZD BUBENÍKŮ NA SRUB
V květnu kroužky bubeníků vyrazily na víkendový sraz
na srub na skále nad Sázavou. Ti větší na celý víkend,
menší si udělali jednodenní výlet a dospěláci přijeli
strávit příjemný večer.
Všichni si to moc užili –
starší děti připravily pro
t y
n e j m e n š í
„Pohádkovou cestu“ a
převlečeni
za
různá
strašidla a pohádkové
postavy překvapily na
posázavské stezce nejednoho
spořádaného
turistu.

Prvních pár tréninků chodilo několik malých fotbalistů a
trénink od tréninku děti přibývaly a přibývaly.
S tréninkem mi pomáhal v této sezoně „Mojmír“, taťka
jednoho klučíka – patří mu velké díky. Kluků bylo rázem
tolik, že jsme je museli rozdělit na dva týmy, a to:
Předpřípravku a Fotbalovou školičku. Tréninky na podzim a na jaře probíhaly venku na hřišti 2x týdně. V zimě
se chodilo do čakovické školy do tělocvičny. Klukům se
zařídilo i několik přátelských utkání, aby si vyzkoušeli i
opravdové zápasy v dresech.

Velkým zážitkem bylo překonání Sázavy s převozníkem,
návštěva bytosti z mimozemské civilizace i večerní bojovka – přání, která si děti napsaly na útržek papíru a
v cíli je smočily do kouzelného potoka, se jim určitě
vyplní... Opékaly se buřty, maso (klacky i kopřivy) a
také se muzicírovalo. Domů se všichni vraceli jen neradi…
Ale není třeba věšet hlavu – všechny bubenické kroužky začínají v obvyklých časech a na obvyklém místě (v
MŠ Hovorčovice) hned druhý čtvrtek, tedy 12. září, a
podobné výjezdy nebudou chybět ani v dalším roce!
Všem bubenickým kamarádům přeji krásné léto a těším
se na Vás i na všechny nové muzikantské duše zase
v září.
Petr Kužvart
PLACENÁ INZERCE

Celou sezonu 2012/2013 bych shrnula do třech slov –
parádní fotbalové začátky. Rýsuje se nám tady další
super parta šikovných fotbalistů, kteří mají podporu
rodičů, což je pro takto malé sportovce nejdůležitější.
Děkuji všem klukům za poctivou práci na trénincích, dík
patří rodičům za velkou podporu a přístup k fotbalu a
velké díky patří „Mojmírovi“, který pomáhal při trénincích
těch
nejmenších.
Nyní
bohužel
nemůže
z pracovních důvodů pokračovat, a proto hledáme nového trenéra pro ty nejmenší.
Těším se na novou sezonu, která nám začíná koncem
srpna. Čekají nás pravidelné tréninky 2x týdně, spousta
zápasů, hodíme tam už i nějaký turnaj a v neposlední
řadě již v zimě vyrazíme i na fotbalové soustředění!
Kačka Češpivová – trenér předpřípravka
!! POZOR !!

HLEDÁME TRENÉRA

!! POZOR !!

PRO FOTBALOVOU ŠKOLIČKU
Jde o nejmenší fotbalisty, kde jsou tréninky
spíše zaměřeny na rozvoj pohybu, hry a
fungování dítěte v kolektivu ostatních dětí. V případě
zájmu prosím volejte: 724 952 028
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