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♦ Slovo starosty ♦ Rozhovor s Lenkou Meyer ♦ Zápis do 1. třídy ZŠ ♦ Pravidelné rubriky ♦ Pozvánky na akce ♦
Milí čtenáři,
nadcházející víkend začíná advent a tento čas již tradičně s sebou přináší řadu akcí oslavujících příchod Vánoc. I v Hovorčovicích je předvánoční čas opět vyplněn množstvím příležitostí setkat se v tomto slavnostním čase s
přáteli, sousedy, známými a popřát si krásné vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku. Věříme, že s řadou vás
se potkáme na některé z akcí, na něž najdete pozvánku na poslední straně. Přejeme vám všem klidné a radostné
svátky a úspěšný vstup do roku 2015.
Vaše redakce

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
OBECNÍ ÚŘAD – bude uzavřen ve dnech 22. a
23.12.2014. V pondělí 29.12. bude poslední úřední den
pro agendy ověřování, evidence obyvatel a CzechPoint.
Podatelna obecního úřadu pro příjem podání bude otevřena celý poslední týden v roce 2014.
VÝDEJNÍ MÍSTO ČESKÉ POŠTY – bude otevřeno v
obvyklých otevíracích hodinách. Poslední den v roce,
tj. 31.12.2014, bude otevřeno pouze ráno, a to od 7:30
do 10:00 hodin.
POKRAČOVÁNÍ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ
V rámci výběrového řízení byl vybrán dodavatel na rekonstrukci další části povrchů komunikací v obci – II.
etapa 2014. Práce budou zahájeny začátkem příštího
roku po podpisu smlouvy o dodávce. Zároveň se obec
připravuje na zadání dalšího výběrového řízení na další
fázi rekonstrukce povrchů místních komunikací, která
by se měla realizovat rovněž v příštím roce. V jakém
rozsahu rekonstrukce proběhne, závisí na tom, jak budou vypořádány vlastnické vztahy k pozemkům pod
komunikacemi. Obec pozemky komunikací vykupovat
nebude, nabízí jejich převzetí, případně jiné smluvní
řešení s vlastníky pozemků tak, aby bylo možné postupně vybudovat bezprašné komunikace v celé obci. O
dané problematice vás budeme průběžně informovat.
SBĚRNÉ MÍSTO – bude v letošním roce otevřeno naposledy v neděli 7.12. od 14 do 16 hodin. O termínu
otevření na jaře 2015 budete včas informováni.

HASIČÁRNA V NOVÉM – „Hasičárna“ už vlastně patří
minulosti, ale mnozí z nás budou jistě novou budovu u
kostela takto označovat i nadále – málo platné, zvyk je
železná košile. Koneckonců je to vlastně dobře, původní
království sboru dobrovolných hasičů přežije alespoň
v našem místopise. Po kompletní rekonstrukci, kterou
na výbornou a v krátké době provedla místní firma Zámečnictví, instalatérství a topenářství Jaroslav Sklenář,
se totiž do budovy s č.p. 933 od 1. ledna 2015 přesune
úřadovna Obecní policie a velmi potřebné zázemí zde
získají také pracovníci údržby obce. Vedle provozní
místnosti s šatnou vznikne v garáži pro vozidla a zahradní techniku i dílna pro drobné opravárenské práce.
Pěkný vzhled budovy a upravené okolí dodává místu
úplně jiný ráz, který potěší všechny kolemjdoucí. Na
jaře bude opravena i propojka do ulice U Kostela a spolu s čistým a udržovaným Paloukem a novou školou se
střed obce po letech chátrání začne měnit k nepoznání.
ZMĚNA VYZVEDÁVÁNÍ ZÁSILEK NA VÝDEJNÍM
MÍSTĚ ČP – upozorňujeme, že poštovní zásilky, balíky
i dopisy jsou k vyzvednutí na Výdejním místě až
druhý den po oznámení o roznosu. Možnost vyzvednutí v den oznámení je na výzvách k vyzvednutí zásilky
již delší dobu proškrtnutá označením: XXXXX. Tento
postup byl dohodnutý se zástupci ČP.
PŮLNOČNÍ MŠI bude pan farář Piotr Przechocki sloužit
v kostele sv. Jana Křtitele v Hovorčovicích 24. prosince
od 21 hodin.

ZE ŽIVOTA V OBCI
MALÁ REKAPITULACE A VELKÉ DÍKY ZA PODPORU
V OBECNÍCH VOLBÁCH
Vážení spoluobčané!
Tímto oslovením jsem se na vás obracel v
„inauguračním“ projevu v Hovorčovickém zpravodaji po
svém zvolení starostou v říjnu 2012, kdy jsem vám mimo jiné také představil své vize, jak spolu se zastupiteli
zajistit řádný chod naší obce a její rozvoj v dalších letech.
Při rekapitulaci naší společné práce se zastupiteli letos
v létě a při úvahách o podzimních volbách jsem si právě
nad obsahem tohoto článku uvědomil, že naše představy, jak se dá v obci řada věcí změnit, našly v praxi
uplatnění.
To byl jeden z hlavních okamžiků, kdy jsem za svou
osobu došel k závěru, že odcházet od rozdělané práce
se prostě nedělá. A že té rozdělané práce není málo:
rozšíření kapacity ČOV, výstavba nové školy, pokračující
rekonstrukce komunikací, příprava dalších projektů
(chodníky, zastávky, technické služby atd.), a to vše
v souběhu s pokračujícím řešením restů z minulosti,
jejichž objem také není zanedbatelný.
Jsem samozřejmě rád, že situaci podobně vnímali i
všichni mí kolegové zastupitelé, a to bez ohledu na původní příslušnost k jednomu („Slušná alternativa“) nebo
druhému („Za lepší Hovorčovice“) sdružení nezávislých
kandidátů. A stejně, jako jsme se v roce 2012 shodli na
mém zvolení starostou, tak jsme se i před komunálními
volbami jednomyslně dohodli na sestavení jedné společné kandidátky obou sdružení. Bez politikaření, hledání
výhod, prostě proto, že jsme si, a tak to opravdu cítím,
sedli zejména lidsky, jsme všichni nezávislí kandidáti a
především občané, kteří mají o svou obec zájem.
Zaznamenali jsme v předvolebním období u některých
spoluobčanů údiv, že je jenom jedna kandidátka, u řady
dalších zase úlevu, že vedení obce zůstane stejné. My
jsme tuto situaci vnímali jako určité vyjádření spokojenosti občanů s naší prací. Více kandidátek do voleb na
obecní úrovni vzniká zpravidla tam, kde vládne nespokojnost s vedením obce a je snaha to změnit.
Při takto rozdaných volebních kartách v letošních komunálních volbách v naší obci, kdy byl vítěz předem známý, nás nesmírně potěšilo, kolik voličů se zúčastnilo.
Věřte, že je to pro nás velice zavazující, moc vám všem
za vaše hlasy děkujeme a držte nám palce, abychom
vše zvládli k naší společné spokojenosti.

ROZHOVOR S LENKOU MEYER
Být aktivní v každém věku patří mezi to nejlepší, co nás
může potkat. Naštěstí se i v naší obci najdou možnosti
pro předškoláky, školáky i dospělé, jak se kulturně i
sportovně zabavit ve volném čase. A to nejen individuálně, ale i společně na různých akcích, kroužcích či kurzech.
Ale co místní senioři? I oni mají potřebu vyrazit ze
svých domovů a prožít něco nového. Je dobře, že se tu
vytvořily skupinky, které společně vyrážejí do divadel,
na koncerty, do lázní nebo na pobyty s cvičením na Slovensko a do Itálie. V těchto jmenovaných případech se
vesměs jedná o soukromé aktivity. Ale i v rámci obce
se v současné době dá něco podniknout. Již několik let
je organizováno cvičení pro seniory, po prázdninách
však přineslo jednu novinku - dlouholetou cvičitelku
paní Jaroslavu Hukelovou nahradila Lenka Meyer. A tak
bychom vám ji dnes rádi představili.
Paní Lenka Meyer pochází z Prahy, ale k Hovorčovicím
má blízký vztah, protože zde bydlí její rodiče. Vedení
úterního cvičení (v budově MŠ od 17:30 do 18:10) je
sice její první podobnou zkušeností, ale její profesní
zaměření, kdy se dlouhá léta věnuje mediciální pedikúře a reflexním masážím, jsou dobrým předpokladem
k tomu, aby věděla, jak jednotlivé části těla protáhnout.
Jak jste se k předcvičování dostala?
Paní Hukelová už chtěla s vedením cvičení skončit, a
tak jedna cvičenka dostala nápad, že bych to mohla
dělat já. Zaujalo mě to, tak jsem se rozhodla, že to
zkusím.
Komu je cvičení určeno?
Cvičení je výborné pro seniory. Navštěvují ho většinou
ženy, ale my rádi uvítáme na naší hodině i muže.
Co mohou zájemci očekávat?
Ve svém životě se setkávám s lidmi s různými problémy, mezi které patří zejména bolesti. A ty se tady snažíme odbourávat. Myslím si, že bolesti se odvíjí od nohou. Když bolí nohy, bolí celé tělo. Ale nezaměřujeme
se tady pouze na nohy. Protahujeme celé tělo - páteř,
ruce atd. Cvičíme 40 minut, ale nikdo nemusí cvičit celou dobu, nikoho nenutím dělat všechny cviky. Důležité
je, aby cvičení pro přítomné bylo příjemné a nebolestné
a aby si lidé při tom odpočinuli. K tomu by měla přispět
i relaxační hudba. Nejde ale jen o cvičení samotné.
Doufám, že si cvičenci zároveň odnesou i spoustu dojmů ze společného setkání a povzbuzení do dalšího dne.
Má cvičení i nějaký přínos pro Vás?

Nyní připravujeme aktualizovaný Program rozvoje na
toto a další volební období, který bude obsahovat cíle,
kterých chceme v následujících čtyřech letech dosáhnout. Dokument bude po schválení zastupitelstvem zveřejněn na internetových stránkách obce, aby se s ním
všichni občané mohli seznámit.

Jsem ráda, že mohu načerpat nové zkušenosti a poznatky v práci s lidmi. Očekávám také, že i mě to pomůže k rychlejšímu uzdravení. Cvičení mi dodává sílu a
energii a byla bych ráda, kdyby to bylo vzájemné.

A abych příliš nevybočil z vánočního charakteru tohoto
vydání, všechny vás zvu na adventní akce v naší obci,
cenné také v tom, že je organizují naši občané.

Odhaduji, že by se nás tam mohlo vejít tak 12, abychom nebyli úplně stísnění. Zatím ale přišlo nejvíc 8
zájemců, takže i nově příchozí jsou vítáni a nikdo se
nemusí nijak dopředu objednávat. K tomu bych chtěla
ještě dodat, že tímto děkujeme paní ředitelce, že nám
cvičení v mateřské škole umožnila. Kromě toho mě i
cvičenky těší, že tímto přispíváme i na dětičky v MŠ.
Částka je to sice malá, ale doufáme, že dětem udělá
radost.
(jdo)

Užijme si společně atmosféru blížících se vánoc, je krásné, že se s rozvojem obce rozvíjí i její společenský život.
Jiří Novák, starosta obce

Cvičení se koná v jedné z místností mateřské školy. Kolik lidí se ho může zúčastnit?

NOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zastupitelstvo obce schválilo změnu zřizovací listiny Mateřské školy Hovorčovice, kterou se název této příspěvkové organizace, jíž je Obec zřizovatelem, mění na Základní a mateřská škola Hovorčovice. Zároveň se
mění i její sídlo, které přechází na adresu budoucí školy
v Revoluční ulici č. 903 a kromě předškolní oblasti dochází k rozšíření činnosti mj. i na základní vzdělávání.
Všechny změny zřizovací listiny vejdou v platnost zápisem do školského rejstříku Ministerstva školství, nejpozději na počátku roku 2015.

telka ZŠ a MŠ Hovorčovice, projekt Hudební akademie
uvede Petr Kužvart a přítomni budou i další metodičtí
spolupracovníci, kteří se na přípravě nové školy podílejí.
Přijďte se seznámit s místem, kde bude vyrůstat a vzdělávat se naše budoucí generace. Těšíme se na Vás i na
Vaše cenné dotazy.
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY HOVORČOVICE
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/2016 proběhne
v sobotu 17. ledna od 14:00 do 18:00 hodin
v prostorách MŠ Hovorčovice. Sobotní termín zápisu
jsme zvolili záměrně, abychom vyšli vstříc pracujícím
rodičům, dále aby nás neomezoval denní provoz MŠ a
zejména, abychom dětem i rodičům vytvořili příjemnou
slavnostní atmosféru, kterou si tento výjimečný okamžik
zaslouží. Děti budou mít možnost shlédnout krátkou
virtuální prohlídku nové školy, aby měly představu o
místě, kam budou od září docházet.

Stavba školy pokračuje podle stanoveného harmonogramu. Proběhla demolice budovy bývalé družiny i dalších
přístavků hlavní školní budovy, vybouraly se stropy a
příčky uvnitř budovy a byla odstraněna původní střecha.
Zemní přípravné a výkopové práce byly ukončeny
v polovině listopadu, následovalo betonování pasů a
základové desky a v současné době již začínají růst obvodové zdi nového křídla. Počítá se, že práce budou
probíhat i v zimním období, kdy se stavební firma zaměří na práce v interiéru původní budovy – budou se postupně betonovat stropy jednotlivých podlaží tak, abychom budovy měli na jaře „pod střechou“.
Pozornost veřejnosti i zájem rodičů o přestup dětí do
vyšších ročníků svědčí o tom, že bezpečné rodinné prostředí naší školy rodiče oslovuje a uvědomují si jeho
pozitiva. To nás samozřejmě velmi těší! Pro všechny
zájemce připravujeme veřejnou prezentaci celého projektu naší nové základní školy, která se bude konat 13.
ledna od 18.00 v Centru volného času v Měšicích
(podrobněji viz pozvánka zde níže). Projekt nezůstává
ani stranou zájmu médií – webový portál M-region
(www.m-region.cz) bude o vzniku naší nové školy informovat krok za krokem a věnuje mu i speciální rubriku.
A pro úplnost ještě připomínáme, že veškeré aktuální
informace pravidelně zveřejňujeme na internetových
stránkách obce v záložce ZÁKLADNÍ ŠKOLA a na facebooku. Pokud potřebujete další informace, máte zájem
o přestup svého dítěte do naší školy nebo chcete projekt
podpořit a aktivně se zapojit, můžete nás kontaktovat
na adrese zs@hovorcovice.cz.
PREZENTACE NOVÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
HOVORČOVICE
Dovolte, abychom Vás pozvali na veřejnou prezentaci
projektu naší nové základní školy, která se koná
v úterý 13. ledna od 18:00 v sále Centra volného
času Měšice (adresa: Nosticova 590, Měšice). Na prezentaci vystoupí zástupci obce, Ing. Jana Dubnová a
pan starosta Jiří Novák, dále autor projektu, p. ing.
arch. Ondřej Tuček, organizaci výuky a školní vzdělávací
program ve zkratce představí pí Mgr. Jana Hirková, ředi-

K zápisu zveme všechny předškoláky, kteří do
31.8.2015 dovrší šestý rok věku. Rodiče si k zápisu přinesou rodný list dítěte a občanský průkaz, dotazník vyplní na místě v průběhu zápisu. Do 1. třídy ZŠ a MŠ Hovorčovice budou přednostně přijímány děti s místem
trvalého pobytu v obci Hovorčovice. Podrobné informace
k zápisu naleznete na internetových stránkách Mateřské
školy Hovorčovice www.mshovorcovice.cz a na stránkách obce www.hovorcovice.cz, v záložce ZÁKLADNÍ
ŠKOLA.
Rodiče, kteří mají zájem přihlásit své dítě do jiné
nežli 1. třídy, nás mohou kontaktovat přímo na
adrese zs@hovorcovice.cz, těchto dětí se zápis netýká. Do přípravné třídy a 2. - 5. třídy Základní školy
Hovorčovice se mohou hlásit i děti, které nejsou v obci
Hovorčovice trvale hlášené. Pro tyto zájemce bude připravena zvláštní informační schůzka o nové škole, její
termín bude včas upřesněn.
(jdu)

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Po krásném a teplém podzimu nás již
ráno začínají zábst ruce, přicházejí dny
dlouhé a šedivé a aby nám bylo veseleji,
začínáme se těšit na čas adventní a vánoční. A letos se netěšíme jen na advent
a Vánoce, ale také na naši novou základní školu, která nám začíná vyrůstat ze
země. Je to nejdůležitější událost v obci
za několik posledních let, protože škola je tím největším
bohatstvím, které obec má, a věřím, že se stane i centrem zájmového a společenského života v obci, místem
setkávání všech věkových kategorií. Děti budou moci
plynule přejít z mateřské do základní školy, a to ve
svém domácím prostředí! Velmi si vážím důvěry obce,
že nám založení nové školy svěřila, a že se z naší školy
stala Základní a mateřská škola Hovorčovice.

NAŠE NEJBLIŽŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE

Začátkem nového školního roku jsme řešili dvě personální změny, jedna paní učitelka se odstěhovala do Ústí
nad Labem a druhá nastoupila na mateřskou dovolenou,
naštěstí jsme obě pozice obsadili kvalifikovanými učitel-

17.12.2014 – besídky a vánoční setkání s rodiči a dětmi v jednotlivých třídách,

4.12.2014 - Mikulášská nadílka „S čerty nejsou žerty“ (divadelní soubor „Doremi“) – rodiče
jsou na akci vítáni,
11.12.2014 od 9:00 - preventivní vyšetření zraku dětí,
13.12.2014 od 15:00 - „Dětská mše vánoční a
společné koledování“ v kostele Sv. Jana
Křtitele v Hovorčovicích - představení dětí
ze Státní opery a koledování všech dobrovolníků z Hovorčovic, včetně dětí z MŠ a
kroužků Muzicírování,
15.12.2014 od 15:30 - vánoční setkání se seniory na
OÚ s programem a dárečky, které si naše
děti připravily,

8.1.2015 od 9:00 - zábavný pořad se zvířátky
„Bavíme se s Cecilkou“,
13.1.2015 od 9:00 – 11:00 a od 15:00 – 16:00 –
den otevřených dveří v MŠ,
17.1.2015 od 14:00 do 18:00 - zápis k základnímu
vzdělávání na školní rok 2015/2016 do ZŠ
Hovorčovice (v budově mateřské školy).
Veškeré informace k projektům i všem aktualitám naleznete
na
našich
internetových
stránkách
www.mshovorcovice.cz.

kami s dlouholetou praxí. Získali jsme zároveň i asistenta pedagoga, což prostředí ve škole také velmi prospělo.
V rámci projektů jsme s úspěchem zahájili logopedickou
intervenci během celého pobytu v mateřské škole a naše včasná diagnostická doporučení pomáhají vybraným
dětem k nápravě rozdílností v jejich vývoji, což je důležité zejména u dětí, které jsou v posledním roce MŠ a
chystají se do první třídy. S velkým zájmem se u dětí
setkal projekt „Poznáváme svět“, ve kterém se postupně seznamujeme s okolními zeměmi a světadíly; v této
iniciativě nás podpořilo i divadelní představení „Oskárek
na cestách“, které po dramatické stránce naše úsilí velmi pěkně doplnilo.
Jediné, co se nám nepodařilo tak, jak jsme časově předpokládali, je pokračování v realizaci projektu naší nové
zahrady v duchu „Zahrada pro všechny smysly“. Zajištění nezbytných certifikátů na herní prvky, bez kterých
pokračovat nemůžeme, nám realizaci časově posunulo.
Projekt jsme započali výsadbou našeho vítacího stromu,
krásné jedle, vysoké 3,5 m. V rámci hlasování o její název vyhrálo označení „Jedlička jehlička“. K projektu revitalizace zahrady jsme v listopadu vyhlásili veřejnou sbírku. Pokud tedy budete mít zájem pomoci změnit naši
školní zahradu, tak ji změnit můžete, a to buď svou pomocí, nebo finančním příspěvkem. A sázení se týká i
poslední příspěvek – naše střešní zahrada na nové přístavbě je osázená a připravená, aby nám na jaře rozkvetla do krásy.
Na závěr bych se s vámi ráda podělila o jednu pravdivou
myšlenku: „Řešení našich problémů nenajdeme ve vnějším světě; pokud je naše mysl klidná, jsme šťastni bez
ohledu na vnější okolnosti,“ a proto Vám přeji klidné
dny adventní, a ať Vám vánoční čas přinese možnost
zastavení se a jen samou radost.
Mgr. Jana Hirková

PLACENÁ INZERCE

ZE ŽIVOTA V OBCI

Ustavující zasedání zastupitelstva
6. listopadu 2014 - výňatek
Přítomni: Novák Jiří, Lopata Oldřich, Mufová Hana, Milada Vorlíčková, Dubnová Jana, Češpiva Ladislav, Kotva
Milan, Jan Šimánek, Igor Kukliš
Ustavující zasedání zastupitelstva obce se v úvodu liší
od průběhu běžného zasedání. Všichni zvolení zastupitelé nejprve složili slib zastupitele.
Poté schválili, že pro výkon starosty obce bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Starostou obce byl
následně jednomyslně zvolen dosavadní starosta, p. Jiří
Novák. Do funkce neuvolněného místostarosty byl zvolen p. Ing. Oldřich Lopata. V souladu se zákonem o obcích byl zřízen finanční výbor (předseda p. Kukliš), kontrolní výbor (předseda p. Šimánek) a výbor pro výstavbu a životní prostředí (předseda p. Češpiva).
Zájem občanů o práci ve výborech předčil původní očekávání a zastupitelé se proto dohodli, že volba členů
jednotlivých výborů proběhne na dalším zasedání zastupitelstva obce v prosinci na základě výstupů
z informačních schůzek, na které předsedové výborů
pozvou všechny zájemce o členství. Dále zastupitelé
odhlasovali odměny neuvolněným členům zastupitelstva a přistoupili k projednávání jednotlivých bodů programu zasedání.
Zastupitelstvo obce:
- schválilo smlouvu o poskytnutí dotace ze státního fondu životního prostředí ČR na akci rozšíření čistírny odpadních vod,
- vydalo Změnu č. 1 územního plánu Hovorčovice,
- vydalo územní opatření o stavební uzávěře na komunikace opravené v I. etapě rekonstrukce realizované
v roce 2014, stavební uzávěra platí po dobu trvání záruční doby (5 let),
- na základě odezvy občanů na vyhlášený záměr pronájmu parkovacích stání pověřilo starostu obce uzavřením nájemní smlouvy s MVDr. Dalíkovou na 2 parkovací
stání za cenu dle její nabídky s výpovědní dobou 6 měsíců a oprávněním nájemce zajistit po dobu trvání
nájmu parkoviště označením „vyhrazené“,
- pověřilo starostu uzavřením dodatku ke smlouvě o
dílo k opravám a rekonstrukci komunikací - II. etapa
2014 v obci Hovorčovice, kterým bude zahájení díla dle
této smlouvy posunuto nejpozději na 15.3.2015.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí mj. informace o:
- ukončení realizace a předání veřejného osvětlení
v části ulice K remízku,
- ukončení rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice,
- zahájení soudního jednání – žaloba Mgr. Stehlíka na
údajné neoprávněné obohacení obce v ulici Družstevní,
- podání vyklizovací žaloby na pozemek podél potoka
v parku pod Hlavní ulicí, který má obec v nájmu,
Dále se zastupitelé dohodli, že zasedání obce se budou
konat pravidelně jednou měsíčně, a to ve středu. Termíny na rok 2015 schválí zastupitelstvo na svém zasedání v prosinci 2014.
(jdu)

Okénko obecní policie
Z důvodu množících se stížností občanů obce na nerespektování nejvyšších povolených rychlostí v některých lokalitách obce Hovorčovice bylo opětovně zahájeno kontrolní měření rychlosti strážníkem OP Hovorčovice v obytných zónách, v lokalitě Central, na nově
zrekonstruovaných komunikacích a v jiných částech
obce.
Všechny řidiče na tuto skutečnost upozorňujeme předem – dodržováním povolených rychlostí předejdete
nemilému dárku k Vánocům od strážníka obecní policie v podobě blokové pokuty.
Z důvodu úmyslného poškozování majetku obce
(osvětlení na vánočním stromě) bylo strážníkem OP
Hovorčovice přijato opatření na odhalení konkrétního
viníka a v blízkosti vánočního stromu v ul. Revoluční
byla umístěna fotopast. Upozorňujeme proto občany
obce, že lokalita na Palouku bude monitorována po
celou dobu, kdy bude vánoční osvětlení v provozu.

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Rozšíření čistírny odpadních vod (ČOV) je nutný předpoklad pro další rozvoj obce. V severovýchodní části
obce za železničním podjezdem se po dlouhých přípravách, jednáních a výběrovém řízení na dodavatele rozjela v říjnu plným tempem akce rozšíření kapacity ČOV
v obci. Tato významná investiční akce je z velké části
financovaná z prostředků poskytnutých v rámci operačního programu životní prostředí ze Státního fondu životního prostředí a z fondů EU.
Celkovou výši uvedené
investice se ve výběrovém řízení podařilo
snížit na 11,5 miliónů
Kč. Zkušební provoz
bude zahájen v květnu
2015. Takto rozšířená
ČOV bude stavebně
připravená na maximální kapacitu, kterou
by obec v budoucnu
pro případnou další výstavbu podle územního plánu
potřebovala. V rámci nyní probíhající 1. etapy rozšíření
zvýší použitá technologie kapacitu ČOV cca o 1000 EO
jednotek, což pokryje potřeby pro výstavbu v obci
v nejbližším období. Další informace o stavbě jsou uvedeny na informační tabuli umístěné v blízkosti železničního podjezdu a my přidáváme i aktuální fotografii ze
stavby…
(oú)

POZVÁNKY NA AKCE – INZERCE

PLACENÁ INZERCE

HLÍDÁNÍ DĚTÍ
A MIMINEK

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

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