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♦ Probíhající rekonstrukce silnic ♦ Rozhovor s ředitelkou MŠ ♦ Pravidelné rubriky ♦ Pozvánky na akce ♦
Vážení čtenáři,
prázdniny a čas letních dovolených uběhl jako voda a nás všechny čeká návrat k běžným radostem a starostem. V
minulém čísle jsme se věnovali plánům na výstavbu nové základní školy. V dnešním čísle najdete řadu informací o
tom, jak tento projekt a další, které Vás určitě zajímají, postupují. Přejeme Vám příjemné čtení.
Vaše redakce

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE HOVORČOVICE
Volby se konají v pátek 10. října od 14 do 22 hodin a
v sobotu 11. října od 8 do 14 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu na adrese Revoluční 33. Podle informací z registračního úřadu byla v naší obci podána jediná kandidátka. (viz stránky ČSÚ www.volby.cz).
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – proběhne ve čtvrtek 25. září
2014 od 16 hodin v kostele sv. Jan Křtitele v Hovorčovicích. Pan starosta přivítá celkem 23 dětí, z toho 8 holčiček a 15 chlapců. Prosíme ty rodiče, kteří ještě nepotvrdili svoji účast, aby tak učinili co nejdříve.
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA DIAKONIE BROUMOV
Sbírka použitého ošacení, drobných elektrospotřebičů a
nepoškozených hraček proběhne ve dnech 29. září až
2. října 2014 od 7:30 do 16:00 hodin na obecním úřadě. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se transportem nepoškodily.
SBĚRNÉ MÍSTO – s ukončením letního času se mění
otevírací doba sběrného místa. Od 26.10. do 7.12. bude
otevřeno každou neděli od 14 do 16 hodin, v zimním
období pak bude zcela uzavřeno.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU – proběhne v sobotu
25. října 2014 od 8 do 9 hod před budovou obecního
úřadu. Rozpis věcí, které lze odevzdat, naleznete na
letáčcích ve vývěskách obecního úřadu.
OPRAVA UL. NÁDRAŽNÍ A VELEŇSKÉ
Společnost IMOS GROUP, a.s. Zlín, provedla dne 2. a 3.
září stavební úpravy povrchu komunikace ul. Nádražní
a Veleňská (předání stavby zpět obci proběhne
16.10.2014). S touto společností je obec v soudním
sporu o kvalitu prací na obecní kanalizaci (problém propadající
se
vozovky
nad
kanalizačním
řadem
v uvedených dvou ulicích). Prvoinstanční soud spor rozhodl ve prospěch Obce, proti rozsudku se ovšem společnost IMOS odvolala ke Krajskému soudu v Brně. I
přes podané odvolání se společnost IMOS na základě
vlastního uvážení rozhodla provést zmíněné opravy a
Obci po dohodě s našimi právníky nezbylo, než tyto
práce strpět, i když provedené práce nepovažuje za
smysluplné řešení reklamované závady. O dalším vývoji
soudního sporu Vás budeme informovat.
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD HOVORČOVICE
Dne 4.9.2014 bylo předáno staveniště pro akci
„Rozšíření a intenzifikaci ČOV Hovorčovice – 1.etapa“
uchazeči vybranému v rámci výběrového řízení, stavební společnosti POHL, a.s., z Roztok u Prahy. Stavba je
realizována s finanční podporou fondů EU (přes Státní
fond životního prostředí) a měla by být dokončena v
průběhu května 2015. Kapacita čistírny by měla být
tímto posílena o 1000 EO (přibližně tisíc osob) a stavebně bude připravena na cílovou kapacitu až 4500 EO.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
V sobotu 20. října od 13:45 bude probíhat slavnostní
otevření rekonstruovaného areálu fotbalové hřiště. Ve
14:00 proběhne slavnostní otevření areálu, od 15:00
zápasy fotbalové školičky, mladší a starší přípravky,
mladších žáků a dorostu. Od 17:00 zápas stará garda a
funkcionáři vs. „A“ tým, od 19:00 bude následovat diskotéka.
REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ—2. ETAPA
Výběrové řízení na 2. etapu rekonstrukcí místních komunikací je v závěrečné fázi. Otevírání obálek dodaných nabídek by mělo proběhnout v pondělí 22.9.2014.
Termín zahájení stavebních prací vybraným uchazečem
ovlivňuje několik faktorů: množství dodaných nabídek a
jejich formální a věcná správnost, dále proces vyhodnocení nabídek, který se podle našich zkušeností a při
zohlednění všech zákonných lhůt pro podání námitek,
odvolání apod. pohybuje mezi 10-20 dny, a v neposlední řadě také počasí. Nicméně se počítá s tím, že vítězný uchazeč by rekonstrukci některých ulic mohl zahájit
ještě letos (říjen – listopad) a dokončení celé 2. etapy
je plánováno na jaro příštího roku. Do 2. etapy jsou
zahrnuty tyto ulice: Dlouhá, Střední (v úseku Hlavní Slepá), Slepá, U parku, Třeboradická (v úseku Nádražní
– Březiněveská), Na vodě, Ke dráze (v úseku Luční –
Veleňská), propojka Revoluční – Ke kostelu.
REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V ROCE 2015
Rekonstrukce dalších ulic v obci bude následovat po
dokončení 2. etapy, a to výběrem komunikací převážně
v západní části obce (pravděpodobně ul. U studánky,
Krátká a zbytek Souběžné či Západní a Březiněveská).
V této souvislosti je třeba připomenout, že ulice Březiněveská (úsek mezi ul. Souběžnou a K potoku) byla z
2. etapy vyřazena z důvodu nedostatečného řešení odvodnění srážkových vod. Zjistilo se, že zvláště v místě
napojení na ul. Souběžnou by velmi pravděpodobně
došlo k jejich velké koncentraci. V rámci příprav další
etapy rekonstrukce místních komunikací je nutné projekt na tento úsek přepracovat a zohlednit stav ulice
Březiněveská mezi Hlavní a Souběžnou vybudovaný v
1. etapě a současný stav odvodnění ulice Souběžné.
PRŮBĚŽNÉ ÚPRAVY POZEMKU V LOKALITĚ LÁNY
Ruku v ruce se stavebními pracemi, které probíhají a
budou probíhat na různých místech v obci, byla započata i modelace terénu na pozemku v lokalitě Lány u ulice
Bořanovická. Postupně zde vznikne sáňkovací kopec,
který děti v naší rovinaté krajině jistě ocení, a v budoucnu se počítá i se zahradou v přírodním stylu, která
bude skýtat zázemí pro venkovní aktivity dětí z mateřské školy, ale přístupná bude i veřejnosti. Upozorňujeme, že v mezidobí je pohyb na pozemku na vlastní nebezpečí.

ZE ŽIVOTA V OBCI
NAŠE NOVÁ ŠKOLA – CO JE NOVÉHO?
Během okurkové letní sezóny se projekt nové základní
školy v Hovorčovicích posunul o pořádný kus dopředu –
především ve sféře procesně-administrativní, která sice
není tolik vidět, ale je o to důležitější.
Co nevidět se ovšem začnou dít věci i přímo „na místě
činu“. Ale pěkně popořádku… Začátkem července obec
podala žádost o stavební povolení, která byla vyslyšena
a stavba povolena. Současně byly podniknuty všechny
zákonem předepsané kroky k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele celé stavby. Řízení proběhlo úspěšně, přihlásily se celkem 4 firmy, takže bylo z čeho vybírat. Výběrové řízení ještě není pravomocně uzavřeno,
ale začátek realizace stavby se dá očekávat v průběhu
října. (V tomto bodě si dovolíme krátkou poznámku na
vysvětlenou, proč jsou výběrová řízení lehce adrenalinovou záležitostí – noční můrou při každém výběrovém
řízení je totiž situace, kdy přihlášení uchazeči nesplní
formální požadavky, ve hře zůstane jen jedna firma a
řízení se musí vyhlašovat znovu, vyjádřeno v čase ztráta 3 měsíce, což by se například u výstavby budovy,
která musí být připravena na den přesně 1. září 2015,
rovnalo katastrofě…).
V režii obce nyní probíhají vyklízecí a přípravné práce,
jako například stěhování obecní knihovny, která bude
prozatímně fungovat v upravených a částečně zrekonstruovaných prostorech ve 2. podlaží jedné z budov v
přilehlém statku. A tu nejlepší zprávu na závěr… Díky
tomu, že jsme se už na konci minulého roku rozhodli, že
novou školu postavíme „ze svého“ a začali jsme konat,
získali jsme v přípravě projektu velký náskok, který
jsme bezezbytku zúročili při podání žádosti o dotaci
z programu Ministerstva financí na podporu rozvoje a
obnovy regionálních škol v okolí velkých měst. Jak se
říká, štěstí přeje připraveným – dotaci jsme získali a 70
% investičních nákladů na výstavbu a rekonstrukci naší
základní školy tak bude financováno ze státního rozpočtu. V celkovém objemu se jedná cca o 15 milionů Kč! Za poslední rok se tak podařilo získat již druhou
dotaci na velkou investiční akci (první byla na rozšíření
ČOV) a v úhrnu se tak z obecního rozpočtu podařilo
ušetřit přes 30 milionů korun, které bude možné
v dalším období investovat do jiných akcí a dále zvelebovat
tvář
obce
a
zvyšovat
kvalitu
života
v Hovorčovicích. Během podzimu bude na internetových
stránkách obce zřízena nová rubrika, kde vás budeme
průběžně informovat o všem, co se naší nové školy bude týkat. A držme si palce, aby její renesance probíhala
i nadále stejně úspěšně, jako doposud!
(jdu)
„HASIČÁRNA“ DOSTANE NOVÝ KABÁT (I KOŠILI)
Že nevíte, kde je v Hovorčovicích hasičská zbrojnice?
Není divu, ze vzhledu budovy byste její hasičskou minulost už nepoznali. Bývalá hasičská zbrojnice stojí na
prostranství před hovorčovickým kostelem. Léta nepoužívání a zanedbané údržby z důvodu nedořešených
vlastnických vztahů se na ní podepsala nemilosrdným
chátráním. V letošním roce se po několikaletých jednáních podařilo vyřešit komplikovaný stav rozdílných
vlastníků
pozemku
a
samotné
budovy,
došlo
k finančnímu vyrovnání a znovunabytí budovy i pozemku do majetku obce. O obnovu působení sboru dobrovolných hasičů není z řad veřejnosti zájem, budova tedy bude využitá k jiným účelům. Po kompletní rekonstrukci zde vznikne zázemí pro budoucí technické služby – garáž pro služební vůz obce, zahradní techniku,
nástroje a nářadí, místnost pro pracovníky údržby a
také služebna Obecní policie. Práce na obnově budovy

již byly zahájeny a termín plánovaného dokončení je
31.10.2014. Rekonstrukci provádí hovorčovická firma
Zámečnictví instalatérství a topenářství Jaroslav Sklenář, jejíž nabídka byla v rámci vyhlášeného poptávkového řízení vyhodnocena jako nejvhodnější. Těšíme se,
že s další opravenou budovou dostane střed obce důstojnější ráz a obecní úřad prostory, kterých se mu už
zoufale nedostává.
(jdu)
HOVORČOVICKÝ KOUZELNÝ LES
V sobotu 13. září se uskutečnil již třetí ročník Hovorčovického kouzelného lesa. Tato akce místního sdružení
tatínků Felix Liberi se letos kromě již tradičního
„remízku“ konala i v nově upraveném parku, který dal
celé události nový rozměr. I přes původně nepříznivou
předpověď se počasí nakonec umoudřilo a trasu se sedmi zastávkami u strašidel prošlo bezmála devadesát
spokojených dětí. V cíli na ně čekala sladká odměna
s diplomem, opékání buřtů a ovoce od paní farmářky.
Nejen dospělým určitě udělaly radost domácí koláče a
buchty, které nám i letos maminky napekly.

Sdružení Felix Liberi tímto děkuje za vstřícnost a podporu panu starostovi, vedení obce a všem, kteří pomohli při organizaci akce.
(mbu)

Zasedání zastupitelstva 2. září 2014 - výňatek
Přítomni: Novák Jiří, Mufová Hana, Dubnová Jana,
Češpiva Ladislav, Kukliš Igor, Lopata Oldřich
Omluveni: Kotva Milan
Neomluveni: Chmielová Dalajková Iveta, Stareček Václav
Zastupitelstvo obce schválilo:
- pronájem jedné místnosti v budově č.p. 256 skautskému oddílu Hovorčovice a druhé místnosti občanskému sdružení FELIX LIBERI Hovorčovice. Obě nájemní
smlouvy se uzavírají od 1.10.2014 na dobu neurčitou,
povinností nájemce je hradit nájemné ve výši 1,- Kč/
ročně a náklady na spotřebovanou elektrickou energii,
- zřízení nového pracovního místa pro pracovníka na
úklid obce s účinností od 1.11. 2014,
- rozhodlo, že s ohledem na nejasnosti v projektové
dokumentaci pro rekonstrukci ul. Březiněveská v úseku
mezi ulicemi K Potoku a Souběžná bude tento úsek z
probíhajícího výběrového řízení na dodavatele 2. etapy
rekonstrukce a oprav vybraných místních komunikací
vypuštěn.
Zastupitelstvo obce projednalo
-nabídky doručené v rámci poptávkového řízení na dodavatele rekonstrukce budovy bývalé hasičské zbrojnice
vyhlášeného dne 5.8.2014 a rozhodlo, že pro obec je
nejvhodnější nabídka Zámečnictví instalatérství a topenářství Jaroslav Sklenář, IČ: 13277227.

TÉMA ČÍSLA—ROZHOVOR S ŘEDITELKOU MŠ
Mateřská škola v Hovorčovicích má za sebou první
školní rok s novým vedením a s novou personální
sestavou. Paní ředitelky, Mgr. Jany Hirkové, jsme
se proto zeptali, jak hodnotí uplynulý rok a co se
nového v mateřské škole připravuje.
Paní ředitelko, jste ve funkci od 1.
července 2013. Můžete nám říci,
jaký byl první školní rok pod vaším
vedením?
Dobrý den, musím přiznat, že to byl
poměrně náročný rok. Bylo nutné naši
školu změnit po stránce administrativních procesů i po stránce materiálního
vybavení. Byla to složitá práce, ale
myslím si, že jsme všechny administrativní požadavky zvládli a vše dali do pořádku. Systém
fungování je nově nastaven, včetně nových softwarů,
které nám urychlují práci a hlavně jsou kompatibilní se
všemi institucemi, s kterými spolupracujeme. Dokladem
úspěšného fungování jsou pozitivní hodnocení všech
kontrol, které u nás v průběhu roku proběhly, což nás
samozřejmě velmi těší. Personálně se náš nový kolektiv
ustálil a jsem ráda, že se na všechny kolegyně mohu
maximálně spolehnout. Po stránce materiální se snažíme školu měnit postupně, je to běh na dlouhou trať a
myslím, že bude trvat ještě pár let, než se škola dosta-

ne do podoby, o které „sníme“ a než si všichni budeme
moci naše dovolené a prázdniny užít naplno.
Co nového Vás čeká v novém školním roce?
Nebudu hovořit o standardních aktivitách a akcích naší
školy, s těmi se čtenáři mohou seznámit na našem
webu: www.mshovorcovice.cz, ráda bych však zmínila
projekty, které bychom chtěli v tomto roce uskutečnit.
V první řadě budeme pokračovat v podpoře zdraví formou upevňování správných stravovacích návyků, návštěvami solné jeskyně, předplaveckými kurzy, seznamováním se s dětskou jógou, pravidelným pobytem
venku a výjezdem na školu v přírodě, péčí o dětský
chrup, preventivním vyšetřením zraku dětí, apod. Dalším projektem je logopedická prevence, na kterou bychom se letos chtěli aktivně zaměřit ve spolupráci
s klinickým logopedem a s pomocí našeho speciálního
pedagoga a jednoho asistenta logopeda, které v naší
škole máme k dispozici. Třetím projektem je opět včasná diagnostika nerovnoměrného dětského vývoje ve
formě přednášek pro rodiče (přednáška o neurovývojové terapii, o školní zralosti), tady bychom rádi
předešli trápení u těch dětí, které vyžadují zvláštní péči.
Tento přístup nám např. letos umožnil získat pro jednoho žáka asistenta pedagoga, čímž se situace pro toto
dítě i pro prostředí v celé MŠ pozitivně změnila.

Půdorys projektu:
Popis jednotlivých prvků:
1) Venkovní učebna a terénní schody, 2) altán, 3) venkovní kuchyňka pod převislým jalovcem, 4) pískoviště, 5) kopeček/mulda s věží (nejvyšší bod), lezení, sítě, klouzačka, houpačka a roura pro průlezku, 6) malé vodní
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- na kreslení křídami, na sestavování písmen a číslic, zvuková –
k zavěšení nástrojů, na které děti mohou hrát, 8) dílna pro chlapce 9) kompost 10) záhonky se zeleninou a
bylinkami, které si děti samy obhospodařují 11) průchozí vrbový domeček/brána 12) divoký koutek – cestička malinami vede ke „klidovému koutku“, 13) motýlí keře a hmyzí domeček, 14) potrubní telefon - propojení
kuchyňka, venkovní dílna a věž.

TÉMA ČÍSLA—ROZHOVOR S ŘEDITELKOU MŠ
Dalším projektem je projekt „Poznáváme svět“, kde se
děti budou seznamovat se svou vlastí a okolními zeměmi, aby do budoucna dokázaly rozeznat odlišnosti jednotlivých národů, poznat cizí řeč, tradice, hudbu, rozlišnost pokrmů, apod. Tento projekt vyvrcholí na Den dětí
v červnu 2015, kdy s rodiči i dětmi společně uspořádáme „Cestu kolem světa“, při níž využijeme toho, že
k nám chodí děti různých národností a mohou nás tak
spolu se svými rodinami se svou rodnou zemí blíže seznámit. Posledním projektem tohoto roku, a pro nás
velmi stěžejní, je projekt „Přestavba naší zahrady do
podoby zahrady pro všechny smysly“.
Zahrada pro všechny smysly? Mohla byste nás
s tímto projektem blíže seznámit?
Určitě, ráda. Vzhledem k tomu, že si děti musí život prožít přes své smysly, rozhodli jsme se naši zahradu dětem změnit, aby je více podněcovala ke hrám a k tvořivému
myšlení.
Taková
zahrada
děti
přiměje
k vynalézání her, k experimentování, k tomu, aby si
samy něco postavily. Pokud příroda dostane na naší zahradě místo, naučí se ji děti vnímat jako něco cenného,
co si zaslouží naši péči a ochranu. Má-li dítě možnost
danou věc prožívat více smysly, v mnoha reálných situacích, pak se mu takový prožitek silněji vrývá do jeho
podvědomí.

domujeme si, že řada občanů nemá možnost pomoci
nám při realizaci projektu fyzicky, ale rádi by nás podpořili finančně. Je zřejmé, že celý projekt nezvládneme
rychle, ale cesta je cíl. A víme, že projekt společně
zvládneme – pro naše děti a pro dobrý pocit, že za námi
zůstává něco smysluplného.
A jakou formou konkrétně by Vám mohli občané
pomoci?
Poté, co bude veřejná sbírka povolena krajským úřadem
a námi oficiálně vyhlášena, mohou občané posílat finanční prostředky na určený bankovní účet nebo vložit
hotovost do pokladniček, které budou umístěné v obci
Hovorčovice. Tato forma pomoci bude pro nás velmi
důležitá - když si představíte, že by každý občan na tento projekt přispěl 100 Kč, pak bychom mohli získat kolem 200 000 Kč, což by nám velmi pomohlo. Samozřejmě, že máme zajištěné i další formy financování, ale
podpora z řad vlastních občanů vždy potěší a je pro nás
velkou motivací.

Jak bude realizace tohoto projektu probíhat?
Proměna zahrady je koncipována jako komunitní projekt
naší školy, do kterého jsme zapojili jak rodiče, tak
ostatní občany Hovorčovic. Komunitní projekt je projektem všech zúčastněných a z toho také vyplývá i celá
organizace této akce: jak rychle se nám společnými silami podaří zajistit finanční i ostatní prostředky, tak rychle
bude celá akce dokončena. Na konci června jsme v naší
škole projekt představili veřejnosti, objevila se celá řada
cenných dotazů a připomínek, které jsme se snažili
v projektu zohlednit. Zadali jsme zpracování podrobného popisu certifikací pro naše herní prvky a cenových
nabídek na výrobní materiál těchto prvků a zároveň na
celou akci vypisujeme i veřejnou finanční sbírku - uvěPLACENÁ INZERCE

Další pomoc, kterou občané v rámci projektu mohou
poskytnout, je pomoc materiální, tzn. dodání materiálu
nutného k realizaci jednotlivých prvků. Bude se jednat o
hlínu, kameny, kačírek, kulatiny, dřevo v různých tvarech a opracování, vrbové proutky, apod. Na konkrétní
podobě spolupráce je možné se domluvit přímo u nás a
věřte, že za jakoukoli formu pomoci budeme rádi.
Pomoci nám mohou občané i svou fyzickou aktivitou při
etapách přestavby, které budou průběžně vyhlašované
na našem webu, v aktualitách a zároveň i obecním rozhlasem.
A jak projekt vypadá a kdo tvoří organizační tým?
Celý projekt jsme vytvořili ve spolupráci se zahradníkem
Ing. Janem Mališkou a Ing. Kristýnou Nejepínskou; environmentálním koordinátorem je Barbora Konopásková,
naše kolegyně, a vedením projektu se zabývám já.
V naší nové zahradě budeme realizovat i výsadbu vítacího stromu - symbolicky na Den stromů 20. října
2014 od 16:00 hod. (této akci předchází anketa „Najdi
jméno našemu stromu“) a sázet budeme všichni.
Pokud by někdo měl zájem prohlédnout si projekt naší
zahrady detailně, je jeho prezentace umístěna
v aktualitách na našem webu.
Přestavba školní zahrady po etapách s sebou ale
přinese i omezení provozu a pohybu na zahradě…
V tom máte pravdu. Budeme se snažit jednotlivé etapy
plánovat tak, abychom dílčí část projektu zrealizovali
vždy celou a k omezení docházelo v minimální možné
míře. Všichni však musíme počítat s tím, že omezení
budou, ale mysleme na to, že je to pro dobrou věc. Pokud nebudeme moci jít na zahradu, pak budeme s dětmi
podnikat vycházky po obci a do okolí Hovorčovic, v tom
se dokážeme přizpůsobit.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám hodně úspěchů v plánovaných projektech.
(jdu)

ZE ŽIVOTA V OBCI

Zasedání zastupitelstva 1. července 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:
- smlouvu o dílo k zhotovení veřejného osvětlení v části
ulice K Remízku mezi Obcí a společností HC ELEKTRO,
s.r.o. IČ: 28917162,
- smlouvy o dílo pro účely zadání otevřeného podlimitního veřejného výběrového řízení k výběru dodavatele
rekonstrukce a dostavby budovy bývalé základní školy
v obci a k výběru dodavatele rekonstrukce a oprav povrchů vybraných komunikací v druhé polovině roku
2014,
- změnu zřizovací listiny Mateřské školy Hovorčovice,
která obsahuje mj. změnu názvu na Základní škola a
mateřská škola Hovorčovice a rozšíření činností pro potřeby zřízení nové ZŠ v obci,
- poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce ve výši 65 000,- Kč pro SKK Hovorčovice
jako spoluúčast na opravě objektu kabin ve sportovním
areálu, kterou SKK realizuje na základě dotace poskytnuté ze státního rozpočtu,
- rozhodlo o provedení základní rekonstrukce prostorů
v 2. NP budovy č.p. 256, aby tyto byly připraveny pro
přestěhování obecní knihovny, která zde bude umístěna
po dobu rekonstrukce budovy základní školy, a o zveřejnění záměru obce pronajmout 2 volné místnosti
v uvedených prostorech od 1.10.2014 neziskovým zájmovým organizacím působícím v obci,
- výběr zpracovatele projektové dokumentace pro rekonstrukci budovy bývalé hasičské zbrojnice Ing. Grubauera, IČ 48976679,
- rozhodlo o pořízení změny č. 3 Územního plánu obce
Hovorčovice, jejíž obsah je vymezen závazky obce
z dohody o narovnání vztahů s restituenty, kterou obec
uzavřela dne 27.12.2013,
- rozhodlo, aby na komunikace se zrekonstruovaným
povrchem byla vyhlášena v souladu s§6, odst. 6, písm.
c Stavebního zákona stavební uzávěra ode dne předání
hotových zpevněných povrchů po dobu trvání záruky na
provedené dílo, výjimky z uvedené stavební uzávěry
může povolit výhradně ZO svým usnesením.

ZÁBORY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Během prázdnin a dovolených se řada z vás věnovala
zvelebování svých příbytků a já se nyní poměrně často
při svých pochůzkách setkávám s nezpracovanými hromádkami stavebního materiálu, které zůstaly složené
na veřejném prostranství před vašimi domy. Nejčastěji
se jedná o písek, vyvezenou zeminu, zámkovou dlažbu
nebo stavební suť, čas od času se objeví i hromada
dřeva a ořezaných větví. Všechny tyto hromady hyzdí
vzhled obce a osoba, která je jejich původcem, se v
případě, že nemá uhrazen zábor veřejného prostranství, dopouští přestupkového jednání, za které jí může
být podle § 47/1h zákona 200/1990 Sb. uložena bloková pokuta až do výše 50.000,- Kč. Dojděte si raději
včas uhradit na obecní úřad poplatek za zábor veřejného prostranství nebo stavební a jiný materiál složte na
svůj pozemek. Určitě vás to vyjde levněji než případná
bloková pokuta udělená strážníkem OP při zjištění neoprávněného záboru.
NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA V OBYTNÉ ZÓNĚ LÁNY
Na základě povinnosti Obce vybudovat dostatek parkovacích míst v obytné zóně na konci ul. Bořanovická byla zbývající parkovací místa v této lokalitě dobudovaná
koncem srpna podle projektu G- JIH z roku 07/2002
schváleného dopravním inspektorátem PČR.
Vybudováním nových parkovacích míst u provozovny
pneuservisu (ul. Bořanovická) a v okolí veterinární ordinace (ul. Slunečná) skončila ze strany OP Hovorčovice jistá shovívavost při řešení přestupků dle § 125c/1k,
Zákona 361/2000Sb., tj. parkování motorových vozidel
mimo vyhrazená místa určená k parkování.
V současné době je v této lokalitě dostatek parkovacích míst a proto již nelze v obytné zóně tolerovat dosavadní stání na pozemních komunikacích mimo místa
určená k parkování. V případě nerespektování této
povinnosti bude strážník OP Hovorčovice přestupky
neukázněných řidičů řešit uložením blokové pokuty až
do výše 2 000 Kč.

PLACENÁ INZERCE

Učitelka hry na klavír
nabízí soukromé lekce.
Volejte 606 831 393 mezi 17-19hod.
HLÍDÁNÍ DĚTÍ A MIMINEK

Zastupitelstvo obce projednalo:
- svévolné odstranění parkoviště na pozemku obce
v ulici Slunečná v roce 2003 a uložilo starostovi, aby do
31.7.2014 zajistil jeho znovuzřízení v rozsahu platné
projektové dokumentace,
- neoprávněné užívání části pozemku 60/159, který má
obec v nájmu, a schvaluje podání vyklizovací žaloby na
osobu, která tento pozemek neoprávněně užívá,
- stanovisko provozovatele obecní kanalizační sítě k
funkčnosti kanalizace a ČOV a ukládá starostovi, připravit předběžné ocenění nákladů na provedení navrhovaných opatření k opravě netěsností kanalizace a zkoušek
dýmem na neoprávněné odvádění dešťových vod.

606 429 000
Pohlídám Vaše děti.
Vše je na domluvě.
(krátkodobé i dlouhodobé hlídání, i nárazově)

Jsem dětská zdravotní sestra (41), momentálně v
domácnosti (mám dvě děti 10 a 13).

Hledám k dlouhodobému pronájmu
místnost pro potřeby
zkušebny na bicí nástroje.
Nabídky prosím na tel.: 608 941 311

POZVÁNKY NA AKCE
SKAUTING V HOVORČOVICÍCH

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY

V Hovorčovicích zakládáme novou skautskou posádku, jejíž činnost bude zahájena
30.9. pod záštitou skautského střediska
„Willi“ v Líbeznících. Schůzky posádky budou v úterý od 16:30 v nově upravené
klubovně, která se nachází v jedné z budov
v areálu statku za bývalou základní školou
v Hovorčovicích (ul. Revoluční).

Každé úterý od 17.30 v MŠ Hovorčovice pod vedením
Lenky Meyer. Přijďte si s námi zacvičit, těšíme se na
Vás!

Rádi bychom začali s koedukovanou skupinkou 10 dětí
předškolního věku a do budoucna naši činnost rozšířili.
V současné chvíli máme ještě 2 volná místa pro chlapce,
případný nábor dalších dětí bude zřejmě až v lednu.
Skauti jsou mezinárodní organizací s propracovaným
systémem zážitkové pedagogiky, která se snaží o všestranný rozvoj dítěte a naplnění jeho individuálních potřeb. Dítě tak nachází kladný vztah k přírodě, naučí se
být ohleduplné ke svému okolí, hrát fér a spolupracovat
s ostatními kamarády.
Rádi bychom oslovili všechny i neaktivní skauty, kteří by
se chtěli jakkoliv zapojit a pomoci nám v naší činnosti.
Můžete nás kontaktovat na následující emailové adrese
jaroslav.hamernik@gmail.com nebo tel. 608616110.
Těšíme se na Vás!
PLACENÁ INZERCE
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