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♦ Rozšíření čistírny odpadních vod ♦ Pravidelné rubriky ♦ Pozvánky na akce ♦

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
KRÁTKÉ INFORMACE K AKCÍM V LETOŠNÍM ROCE

NOVÁ ŠKOLA BUDE SLOUŽIT I VEŘEJNOSTI

Kromě dokončení rekonstrukce a rozšíření základní školy, kde vlivem víceprací a dodatečných prací došlo
k prodloužení dodávky z původního 30.6. na 18.7, a
finišující výstavby nových povrchů velké části ulic ve
východní části obce se můžeme ve zbytku roku těšit
ještě na následující záležitosti.

Od září bude školní jídelna v naší nové škole nabízet
novou službu - stravování pro veřejnost. Stravování
v jídelně zajišťuje společnost GTH zařízení školního
stravování s.r.o. Strávníci budou mít na výběr ze dvou
menu (polévka, hlavní jídlo, zákusek nebo salát),
z nichž jedno bude masové a jedno bezmasé. Cena
oběda pro veřejnost je 68,- Kč.

V souvislosti se školou bude v průběhu letních měsíců
realizován povrch ulice U Špýcharu včetně vybudování
potřebného parkoviště, přechodu, dopravního značení a
veřejného osvětlení, vše pro bezpečnost žáků naší školy. V této souvislosti také s majitelem jednáme o údržbě pozemku u rybníka (tzv. zahrádek).
Český rybářský svaz finišuje s čištěním rybníka, snad
se v prvních podzimních dnech dočkáme…
Obec obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace
na pořízení nového vozidla na svoz bio odpadů, aktuálně probíhá výběrové řízení k zajištění tohoto vozidla.
V souvislosti s tím se také připravuje úprava provozu
sběrného místa v bývalém JZD. Pořízením svozového
vozidla a kontejnerů by se měla dále zlepšit situace se
sběrem odpadů s údržby zeleně v obci jak z veřejných
tak soukromých ploch.
Před rozhodnutím je také žádost obce o rekonstrukci
autobusových zastávek v obci a části chodníků na Hlavní ulici, konkrétně vás budeme informovat v dalším vydání našeho zpravodaje. I tato akce, pokud dotaci obdržíme, bude realizována do konce tohoto roku.
V druhém pololetí se pak zastupitelstvo obce a obecní
úřad bude intenzivně zabývat přípravou na výstavbu
druhého stupně základní školy, který by měl být
v provozu od školního roku 2017-2018, a samozřejmě
rozhodnutím kde a v jakém objemu se bude pokračovat
v rekonstrukci povrchů komunikací (zde bohužel můžeme počítat jen s finančními zdroji obce).
Všichni ve vedení obce věříme, že se nám podaří
v nastoupeném trendu rozvoje obce pokračovat, i když
to s ohledem na objem nutných finančních prostředků
nebude vůbec jednoduché.
Držme si palce, aby se všechny záměry podařily.
MOBILNÍ KANCELÁŘ PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ A.S.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném před OÚ Hovorčovice, Revoluční 33 v tyto termíny:
-

dne 7. 8. 2015 od 8.00 do 12.00 hod.
dne 11. 9. 2015 od 8.00 do 12.00 hod.
dne 8. 10. 2015 od 8.00 do 12.00 hod.
dne 13. 11. 2015 od 8.00 do 12.00 hod.
dne 18. 12. 2015 od 8.00 do 12.00 hod.

POTRAVINY KATKA—oznamují, že prodejna bude v
termínu od 20.7. do 4.8.2015 uzavřena z důvodu dovolené.

Objednávku obědů bude možné provádět přes internet
nebo osobně u paní hospodářky školní jídelny. Časově
bude výdej obědů pro veřejnost organizován následovně: od 11.15 hod do 11.40 hod bude probíhat výdej
obědů do vlastních gastronádob a od 13.00 hod do
14.00 hod bude jídelna otevřena pro strávníky, kteří
budou obědvat přímo v jídelně.
Přihlášky a veškeré další informace naleznete na internetových stránkách školy pod záložkou školní jídelna.
Informativní schůzka pro zájemce o stravování se bude
konat v úterý 25. srpna od 15 hodin ve školní jídelně. Během ní bude možné vyplnit a odevzdat přihlášky ke stravování, vysvětlíme si způsob objednávání,
odhlašování obědů, způsob úhrady a zodpovíme všechny vaše další dotazy. Věříme, že tuto novou službu využijí nejen naši senioři, ale i další občané, a že jim v naší
nové škole bude chutnat!
PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU BĚHEM PRÁZDNIN
Během letních měsíců budou zaměstnanci obecního
úřadu čerpat řádnou dovolenou, 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).
Úplné uzavření úřadu bude celý týden od pondělí 27.7.
do pátku 31.7.2015. V týdnu od 3.8. do 7.8. se nebude
provádět přihlašování k trvalému pobyt, výpisy Czech
Pointu, ověřování. Bude fungovat pouze podatelna.
Výdejní místo České pošty s.p. – provoz bude přes celé
léto neomezen, otevírací doba jako obvykle Po –
čt: 7.30 – 10.00 a 17.00 – 19.00, pá 7.30 – 12.00
hod.
NÁDOBY PRO SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Nově uzavřený dodatek ke smlouvě se svozovou společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. umožňuje
občanům Hovorčovic zakoupit nové nádoby na směsný
komunální odpad za dotovanou cenu:
Nádoba 120 l
Nádoba 240 l

cena 1.029,- Kč dot. cena 605,- Kč
cena 1.271,- Kč dot. cena 847,- Kč

Nově zkolaudované domy obdrží nádobu zdarma.
BANKOMAT—v Hovorčovicích bohužel prozatím nebude. Obec oslovila dva bankovní domy, Českou spořitelnu a Komerční banku, a ani jeden z nich není nyní
ochoten umístit bankomat v obci zejména z důvodů
nízkého potenciálu výběrů a rizika ztrátového provozu
bankomatu.

TÉMA ČÍSLA
ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ČOV
Řada z vás jistě v tomto roce zaznamenala stavební aktivitu nejen kolem školy, ale i za podjezdem pod železniční tratí směrem na Sluhy, kde byla čerstvě dokončena a zkolaudována rozšířená čistírna odpadních vod
v naší obci. Tato velká investiční akce, realizována
z převážné části z fondů EU, nebyla jednoduchá a snadná. Proto považujeme za vhodné přinést vám podrobnější informace.
Podmínky pro rozvoj naší obce, která je díky své poloze
velmi atraktivní lokalitou pro individuální stavebníky i
developery, jsou jasně dané jak požadavky územního
plánu, tak stavem potřebné infrastruktury v obci. To si
uvědomovala naštěstí i předchozí vedení naší obce a tak
v polovině devadesátých let byl zahájen proces budování infrastruktury (plyn, voda, kanalizace), bohužel však
tehdy zřejmě bez znalosti parametrů potenciálu území
Hovorčovic pro další výstavbu.
Ten se prokázal až v letech 2008 – 2010 při procesu
zpracování územního plánu, kdy byly po definování
všech územních rezerv pro veřejně prospěšné stavby
vymezeny i plochy pro výstavbu. Územním plánem pak
byl definován předpokládaný počet obyvatel ve finální
podobě na cca 4000 s odhadem dosažení tohoto stavu
do roku 2022.
Naštěstí vyhlášený územní plán obsahuje normativy a
závazné postupy limitující překotnou výstavbu, která by
nás všechny zasáhla jak z pohledu klidu pro bydlení, tak
v mezilidských vztazích. Požadovaná etapizace výstavby
spolu s požadavky na stav infrastruktury i urbanistické
parametry pro jednotlivé lokality (např. minimální zastavěné plochy, požadavky na dílčí stavby infrastruktury
na náklady investorů a vzájemná provázanost na celkové podmínky pro výstavbu v obci) vytvořily podmínky,
podle kterých se překotného stavebního boomu nemusí
naši občané obávat. Je však nutné, aby vedení obce
v tomto směru i nadále důsledně využívalo nástroje Stavebního zákona a bezvýhradně uplatňovalo požadavky
Územního plánu.
Při vědomí těchto skutečností byl již v předminulém volebním období (2006 – 2010) zahájen proces přípravy
na rozšíření kapacity obecní kanalizace, v rámci níž je
rozhodujícím faktorem ČOV. Byla zpracovaná projektová
dokumentace, vyřízeno stavební povolení a obec stála
před
nejzásadnějším
krokem
sehnat
peníze
na realizaci této finančně náročné akce.
Vzhledem k pokračující individuální výstavbě a skutečnosti, že řada domů ze staré zástavby přešla z využívání
žump a septiků na obecní kanalizaci, narostl v roce
ČISTIČKA ZA 13 MILIONŮ
(článek pro noviny Náš Region)
Letos v květnu se v Hovorčovicích podařilo dokončit rekonstrukci čističky odpadních vod, jejíž výstavba započala už v září minulého roku. Od června běží roční zkušební provoz. Ten slouží k ověření kvality čištění odpadních vod a bezproblémového provozu všech strojních
zařízení během celého roku. Poté bude stavba definitivně zkolaudována a schválena do řádného provozu. Stavba byla vlastně rekonstrukcí a intenzifikací stávající čističky, která nevyhovovala svojí kapacitou potřebám obce. Rekonstrukcí se zvýšila kapacita přibližně o možnost
zapojení dalšího tisíce obyvatel. V současné době pojme
asi 2600 obyvatel.
Čistička byla financována z dotací Evropské Unie a stála
bezmála 13 milionů korun, obec se podílela financemi

2011 stav do takových rozměrů, že obci byl Odborem
životního prostředí ORP povolen provoz ČOV ve stávající
kapacitě podmíněně pouze do konce roku 2013. Důvodem bylo dosažení kapacity ČOV dimenzované v roce
2003 (cca 1600 jednotek odvádění splaškových vod),
stav kanalizace jako celku, která bohužel není postavena tak, aby bránila vnikání balastních vod a své sehrává
i „tajné“ napojení dešťových svodů z některých domů.
Situace se stala nadále neúnosnou a po provozních havárii ČOV po velkých deštích na začátku roku 2013 pak
dokonce hrozila stavební uzávěra v obci, tedy stav, kdy
by se do doby nápravy stavu s ČOV nemohlo nic nového
stavět ani rekonstruovat. Tehdy obci pomohl příslib
k poskytnutí dotace na rozšíření ČOV, který již byl v té
době vydán.
Původně podaná žádost o dotaci v prvním pololetí roku
2012 byla SFŽP zamítnuta, navíc v té době došlo ke
změně starosty a situace opravdu nebyla jednoduchá.
Naštěstí začátkem roku 2013 se po řadě jednání podařilo dosáhnout akceptace žádosti. Velmi k tomu napomohl
již připravený projekt, platné stavební povolení včetně
vynikající
kooperace
spolupracujících
externistů
k dotažení kladného hodnocení žádosti obce.
O struktuře dotace a technickém provedení se zmiňujeme v níže přiloženém článku redaktorky Walterové, nejpodstatnější však je, že obec má čistírnu stavebně připravenou pro navýšení až na kapacitu, která odpovídá
maximální zastavěnosti území Hovorčovic dle územního
plánu. V tomto případě pak již bude postačovat jen osazení druhého stupně technologie v hodnotě cca 3 miliony Kč.
Závěrem je na místě poděkovat všem stranám, které
mají na úspěšné realizaci akce svou zásluhu, administrátorovi dotace, dodavatelské společnosti POHL CZ,
a.s. a zejména pak pracovníkům obecního úřadu za zajištění všech záležitostí v přípravném období a
v průběhu výstavby, tedy od loňského října do května
letošního roku.
Aktuálně obec vypisuje dle pokynů a podmínek dotace
výběrové řízení na nového provozovatele kanalizace
v obci, který by měl zkolaudované dílo převzít do své
péče po skončení ročního zkušebního provozu, tedy
v květnu 2016.
Přestože ČOV nám všem není na očích , je pro obec životně důležitá (doporučujeme procházku polní cestou na
Veleň, jedná se opravdu o impozantní dílo), a proto si
všichni važme toho, že se nám podařilo tuto velkou investiční akci za pomoci dotací státu a Evropské unie dotáhnout do zdárného konce.
Jiří Novák, starosta
z deseti procent, Evropská Unie dala celých pětaosmdesát a pět procent připadlo na stát. „Stavebně je nová
čistička připravena na další rozšíření pouhým osazením
dalších strojních zařízení, která mohou zvýšit její kapacitu až na 4500 obyvatel,“ uvedl Miroslav Bazika referent stavební správy.
Nová stavba čističky se nachází na východním okraji
obce, za tratí při polní cestě k obci Sluhy u Hovorčovického potoka a celá včetně kanalizace je v majetku obce.
Barbora Walterová, noviny Náš Region
Pozn.: Noviny Náš Region v mutaci Sever a Severovýchod byly dlouhodobě ztrátové a ohrožovaly ekonomickou stabilitu všech ostatních mutací. Vydavatelství se
proto rozhodlo pozastavit jejich vydávání. Zda-li je jejich rozhodnutí dočasné nebo trvalé ukáže teprve čas.

ZE ŽIVOTA V OBCI
projektu základní školy, ke kterému by mělo dojít
v průběhu měsíce července, na což se všichni upřímně
těšíme.
Tentokrát vstupujeme jen s kratšími zprávami o naší
škole. V mateřské škole jsme ukončili školní rok. Je za
námi škola v přírodě,
kterou si děti užili
v západních Čechách,
odkud si přivezly spoustu nových lesních zážitků, mají za sebou i výlet do areálu Pěnčín,
kde navštívily kozí farmu, sýrárnu i korálkovou dílnu, a na závěr se
projely po okolí dětským vláčkem.

Od 1.9.2015 budeme na tomto místě uveřejňovat naše
aktuální příspěvky již jako „Okénko Základní a mateřské
školy Hovorčovice“; nová škola má i nové logo a webové
stránky: www.skolahovorcovice.cz.
Přejeme
Vám
všem,
abyste si o letních prázdninách našli dostatek
času na odpočinek a na
své děti, a pokud koncem srpna nebudete vědět, co dělat a co podniknout, můžete nám
pomoci v přípravě školy
na nový školní rok, každou pomoc rádi uvítáme.

V této době nám ve škole začíná rozkvétat nová střešní
zahrada, a tak se po podzimním zasetí můžeme konečně
těšit z jejích krás.

V
případě
nabídky
pomoci
pište
na:
info@skolahovorcovice.cz. Předem všem za nabídnutou
pomoc děkujeme.

Všechny naše síly nyní směřují k úspěšnému dokončení

Mgr. Jana Hirková, ředitelka školy

UKONČENÍ PROJEKTU MŠ - „POZNÁVÁME SVĚT“

kysané zelí. Seznámit jsme se mohli s knihami a obrázky v českém jazyce, s památkami České republiky,
s hlavním městem, ale i s korunovačními klenoty. Obdrželi jsme i letáčky s nabídkou kulturních akcí v ČR. Děti
si mohly vybrat, zda budou navlékat korálky z Jablonce
nebo zakreslovat do mapy oblíbená místa v ČR, dále
mohly sestavovat puzzle, vlajku ČR nebo vybarvovat
omalovánku českého Honzy.

Dne 15.6.2015 se uskutečnilo slavnostní zakončení projektu „Poznáváme svět“, který probíhal po celý školní
rok v rámci školního vzdělávacího programu MŠ Hovorčovice.
V úvodu akce děti přivítaly návštěvníky hudebním vstupem s motivy mezinárodních
pozdravů a písní. Každé dítě si na
počátku své „cesty“ vyzvedlo
„cestovní pas“, se kterým procházelo stanoviště jednotlivých zemí: Číny, Afriky, Francie, České republiky,
Slovenska, Anglie a Albánie; děti na
stanovištích plnily rozličné úkoly
zaměřené na poznávání dané země,
za správně provedený úkol získaly razítko a na závěr
cesty si mohly vyzvednout malou odměnu.
V Číně jsme se seznámili s národním jídlem, typickým
oblečením, čínským písmem a zároveň jsme si prohlédli
čínské knihy a vyslechli si, jaké jsou v Číně zvyky. Děti
se dozvěděly, odkud jejich čínský spolužák přesně pochází, a mohly si vzdálenosti na mapě porovnávat
v čínském atlase.
V Africe jsme byli pomocí obrázků seznámeni
s typickými obyvateli a zvířaty kontinentu. Mohli jsme si
prohlédnout transparent s barevnými znaky a kreacemi
africké kultury, rozlišovali jsme africkou zvěř podle
zbarvení srsti a navlékali barevné africké korále. Nabízely se tu i kaše s různými příchutěmi, které se v Africe
vaří; např. kukuřičná a ovesná s kari, se skořicí,
s česnekem, s muškátovým oříškem…a dokonce i mnozí
tatínkové zjistili, že některé kaše chutnají opravdu výborně!
Ve Francii jsme ochutnali slaný a sladký koláč, skládali
Eiffelovou věž ze sirek a z Kapla stavebnice, děti si
mohly vyrobit medaile a brože, skládaly z plastových
víček francouzskou trikoloru a na závěr dostaly bonbon.
V České republice byli „cestovatelé“ přivítáni chlebem
a solí. Ochutnávali Honzovy české buchty, bramborák a

Na stanovišti Slovenska děti s rodiči ochutnávali slovenské pokrmy a nápoje - makový, kakaový a ořechový závin, korbáčiky, chléb se slovenským sádlem, slovenský chléb s brynzou a domácím máslem. Součástí
byla i ukázka hry na lidový nástroj, fujaru. Zároveň
bylo možné si prohlédnout i slovenské knihy, obrázky
měst a Tater. Děti si vybarvily slovenský státní znak a
vyzkoušely mažiar (nádoba na drcení máku nebo obilí,
apod.).
V Anglii jsme si prohlédli anglické knihy, obrázky a pohledy. Získali informace o anglické královně a spojeném
království Velké Británie. Ochutnávali jsme anglický
koláč s rebarborou, vybarvili omalovánku Big ben a vyráběli královskou korunu.
V Albánii – Bosně měli cestovatelé možnost vidět národní vlajku, národní knihy, slabikář, obrazy, fotky a
dokumentace albánské kultury, konvici a skleničky na
čaj. Ochutnávali jsme národní jídlo baklavu a chalvu.
Rádi bychom na tomto místě poděkovali za pomoc při
organizaci akce celé rodině Jin z Číny, paní Mustafové
z Albánie – Bosny, paní Burešové a její mamince ze Slovenska, paní Laginové a její vnučce Bětce ze Slovenska
a paní Morávkové, ti všichni nám pomohli tuto akci připravit a přispěli vlastními zdroji (jídlo, materiály, oděvy,
hudební nástroje apod.). Zároveň děkujeme i paní ředitelce, Janě Hirkové, a pedagogům školy, paní Hubené,
Roubíčkové, Poldové, Zavřelové, Voldřichové a Konopáskové a našim kuchařkám, paní Borlové a Šafránkové, za organizaci akce, která se pro nás všechny stala
krásným a jedinečným zážitkem. Bez nich by tato akce
nevznikla. Ještě jednou všem děkujeme!
Za organizační tým: Bc. Martina Homutová
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PLAVÁNÍ S DĚTMI
Náš život je od počátku spojen s vodou – plod se vyvíjí
ve vodním prostředí, voda nás provází den co den a stále nás ve své rozmanité podobě fascinuje. Děti si pasivní
adaptaci na vodní prostředí přinášejí na svět z prenatálního prostředí. Pohyby, které kojenec ve vodě provádí,
proto připomínají plavání, ale jsou spontánní, neboť kojenci chybí motorické schopnosti. Tyto reflexy způsobují,
že pobyt ve vodě je většině dětí příjemný. Aktivním přirozeným pohybem ve vodě děti získávají nové různorodé zkušenosti, osvojují si nové dovednosti – jak motorické, tak i sociální, rozvíjejí svá poznání, komunikační
schopnosti, osamostatňují se. Plavání je úžasným zážitkem nejen pro děťátko, ale i maminku nebo tatínka,
působí na dobrou náladu a pomáhá rozvíjet pevnost citového pouta mezi dítětem a rodičem.
„Proč chodit s miminkem plavat?“ zeptali jsme se Vlaďky Lipovské, hlavní instruktorky plavání v CVČ Měšice. „ Do našich
kurzů kojeneckého plavání přijímáme děti od 6 měsíců.
Cílem kurzů není naučit miminko plavat, ale naučit ho
nebát se vody, osvojit si dýchání, splývání a připravit ho
na vlastní výuku plavání. Plavání miminek podporuje
psychomotorický vývoj, koordinaci a hrubou motoriku,
příznivě ovlivňuje srdeční a cévní systém, zlepšuje trávení, prohlubuje spánek a posiluje chuť k jídlu. Děti se
postupně otužují, posiluje se jejich imunitní systém a
celková odolnost organismu, pohyb ve vodě napomáhá
k odstranění a prevenci různých nedostatků a vad držení těla. Děti celkově lépe prospívají, získají cit pro vodu
a je pravděpodobné, že se naučí dříve a dobře skutečnému plavání. Rozhodně stojí za to kojenecké plavání
vyzkoušet a pokračovat i v návazných kurzech.“
A že to opravdu stojí za to, mohou potvrdit i děti
KLUB MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PRO
ZŠ HOVORČOVICE V MĚŠICÍCH
Protože kapacita nové ZŠ je i v odpoledních hodinách
plně vytížena, připravilo Centrum
volného času Měšice pro žáky hovorčovické školy na nadcházející školní
rok nový projekt – Klub Zaškolák se
širokou nabídkou kroužků, zaměřených na pohyb, kreativitu a vzdělávání.
Kroužky umožní dětem získaní nových vědomostí a dovedností, upevní jejich vazby s kamarády v malých skupinkách, poskytnou možnost dalších pozitivních vzorů ve
svých lektorech. Celé kroužkové odpoledne, které je
v souladu s programem odpoledních aktivit hovorčovické ZŠ plánováno na úterý od 14 do 17 hodin, je koncipováno tak, aby si z nabídky kroužků vybralo každé dítě. Kroužky v málopočetných skupinkách povedou zkušení lektoři s praxí. Interiér CVČ je plně uzpůsoben činnosti dětí a nabízí bezpečné prostředí nejen v učebnách,
ale i v celém areálu bývalé selské usedlosti. A pokud
nebude dětem stačit jeden kroužek, mohou si z nabídky
klubu sestavit „kroužkové odpoledne“ dle přání. Jednotlivé kroužky budou otevřeny již při účasti čtyř zájemců.

z hovorčovické MŠ. Do Měšic jich jezdí na lekce plavání
už druhým rokem téměř dvacet. Ředitelka MŠ, Jana Hirková potvrzuje, že děti se do bazénu moc těší a výuku
plavání si užívají: „Na plavání jezdíme s dětmi ve věku
od 3 do 7 let a všechny plavou a učí se s nadšením. I
rodiče tuto aktivitu vítají a mají zájem o pokračování
v dalších lekcích. Jsme rádi, že tuto možnost naše školka má.“

Individuální kurzy plavání pořádají v Měšicích i o prázdninách. Připravili nabídku prázdninových kurzů plavání
různé intenzity, zdokonalovací kurzy i individuální výuku
pro děti, které mají jakýkoliv problém s vodou – špatná
zkušenost, strach a podobně. Zkušené lektorky jim pomohou všechny strachy překonat a děti si pobyt v bazénu určitě užijí. Ideální příležitost pro rodiny před dovolenou u moře, nebo pro ty, kteří se letos na dovolenou
nechystají, ale pár chvil v bazénu s odbornou výukou
svým dětem rádi dopřejí.
(ik)

Je možné si vybrat kroužky sportovní (Street dance,

Disco dance, Judo, Jóga, Pohybová příprava, Pingpong, Zumba, Tancujeme pro radost, Vodní hrátky, Předplavecká průprava, Aerobik), vzdělávací
(Angličtina, Poznej svůj počítač, Fotokroužek, Logopedické hrátky, Zábavné čtení, Zábavné pokusy, Hravá
technika, Šachy, Stolní deskové hry, Za zvířaty kolem
světa, Co to roste okolo nás ) nebo kreativní (Ekovýtvarka, Keramika, LEGO-hraní, Malý kutil, Vaření, Šikovné ruce, Šperkařská dílna, Kouzlení s papírem, Modelování, Hádanky a hlavolamy, Provázkové čarování).
Cena konkrétních kroužků dle jejich náplně se bude pohybovat od 100,- do 200,- Kč za jednu lekci.
„Bonusem“ navíc je, že rodiče nemusí organizovat svůj
čas tak, aby zvládli přesun dítěte do Měšic a zpátky.
Součástí nabídky Klubu Zaškolák je i doprava na kroužek a zpátky klubovým autobusem, v kterém na převzetí dětí z družiny a jejich předání zpět do družiny nebo
přímo rodičům dohlídne „autobusová babička“. Doprava
bude zahrnuta v ceně kroužku.
Do kroužků je možné se přihlásit prostřednictvím předběžného formuláře na
www.klub-za-skolak.webnode.cz
Iveta Kameníková

ZE ŽIVOTA V OBCI
OHLÉDNUTÍ ZA AKTIVITAMI KLUBU SENIORŮ
V březnu 2015 byla obnovena tradice setkávání seniorů.
Od této doby se zase místní senioři mohou jednou měsíčně potkávat v prostorách obecního úřadu, aby se dozvěděli něco nového, důležitého, zajímavého nebo mohou přijít jen tak „pobejt“ a vidět své známé. Že tato
setkání místním chyběla, ukázala hned první schůzka.
Zúčastnilo se jí přes 20 lidí, i když jako jediná neměla
dopředu stanovený program. Její organizátorka Dagmar
Dobešová si chtěla udělat obrázek, zda místní senioři
vůbec touží po nějakém setkávání a o co by měli zájem
v jeho rámci i případně mimo něj. Ze vzájemné diskuse
vyplynulo, že by senioři ocenili zajímavé přednášky,
kreativní dílny, mimo tato setkání i zorganizování společné návštěvy divadelního představení. Nakonec zazněl
i zajímavý návrh pořádat společné pěší výlety do okolí
Hovorčovic.

krát do terénu. Skupinka turistických nadšenců měla
štěstí na počasí, protože ve stanovené termíny nešetřilo
jaro na slunečních paprscích, ale zároveň ještě nebylo
nepříjemné horko. Jen jednou se procházka kvůli dešti
musela o týden posunout. Cílem výšlapů dlouhých od 7
do 10 km byly postupně Bořanovický háj, rybníky v Měšicích a Mratíně, háj u Miškovic a naposledy i trasa vedená polními cestami z Neratovic. Organizátoři si byli

Ohlédněme se nyní společně, co se nakonec za těch pár
měsíců podařilo zrealizovat. A dobrou zprávou je, že
téměř všechno.
V následujících měsících proběhly ještě další tři schůzky.
Na tu dubnovou byla pozvána Petra Hamerníková, která
si připravila přednášku na téma Domácí násilí. Téma na
první pohled nepříjemné, ale kdo ví, kdy se znalosti prevence či postupu v takových případech mohou hodit.
Pro ty, kteří se nezúčastnili, přidáváme důležitá telefonní čísla, kam se obracet o pomoc, pokud by s domácím
násilím přišli do styku. V obtížných životních situacích
může pomoci např. Centrum Elpida (tel. 800 200 007)
nebo organizace Bílý kruh bezpečí (tel. 257 317 100).
Přejme si, že nebudou potřeba.
Náplní květnové schůzky byla původně příprava Dětského dne, tedy hlavně výroba odměn pro děti. Vzhledem
ke změně organizátora Dětského dne došlo ke změně
programu Klubu seniorů. Kreativní tvorba ale zůstala,
jen senioři vyráběli dekorace pro sebe. Většina přítomných jen žasla, jaké zajímavé věci se dají vyrobit z křížal nebo papíru.
Poslední schůzka před prázdninami se nesla v slavnostním duchu. Paní Božena Musilová ji spojila s oslavou
svého životního jubilea. K němu jí přišli popřát nejen její
známí, ale i děti z mateřské školky pod vedením paní
učitelky Báry, které oslavenkyni zatancovaly a zazpívaly.
Kromě schůzek na obecním úřadě vyrazili senioři i čtyřiPETICE PROTI ELEKTRÁRNĚ TŘEBORADICE
Jak někteří již víte, v našem bezprostředním sousedství,
v areálu Třeboradické teplárny, má zanedlouho vyrůst
nová elektrárna, spalující plyn a bioetanol. Na podporu
nesouhlasu s tímto necitlivým umístěním zdroje emisí a
hluku do hustě osídlené zástavby nesouhlasí ani záměrem dotčené přilehlé obce Čakovice, Třeboradice, Březiněves, své výhrady vyjádřily i Hovorčovice. Výstavbu ve
svém katastru odmítly v minulosti již i Čimice. I na podporu našich zastupitelů byla připravena petice proti realizaci tohoto energetického zdroje v Třeboradicích, v
našem bezprostředním sousedství. V současné době
petici podpořilo svým podpisem již několik set vašich
hovorčovických sousedů, stejná petice běží i v Třeboradicích a v přilehlých oblastech Čakovic.
Naše malebná obec doposud patřila mezi ty klidnější
lokality v těsném sousedství hl. m. Prahy, přijďte i Vy

vědomi, že každý nemusí mít sílu ujít celou trasu, a tak
bylo počítáno i s možností využít případně vlakového či
autobusové spojení do Hovorčovic. To ale nakonec využila menšina účastníků.
Jen ta vysněná společná návštěva divadelního představení nevyšla. Ale jen prozatím. Podzimní a zimní období
snad bude pro většinu zájemců vhodnějším termínem,
to už na zahrádkách nebude tolik práce a organizátoři
budou mít i více času na přípravu.
Pokud vás aktivity Klubu seniorů zaujaly, můžete se jich
příště zúčastnit i vy. S dalším setkáním seniorů se počítá zase po prázdninách, tentokrát ovšem už v novém napříště totiž zázemí pro naše schůzky najdeme v
jídelně naší nové základní školy! Zároveň jsou naplánované i další procházky do okolí. V jejich případě se ale
bude muset více využít linková doprava, protože bezprostřední okolí už má skupinka seniorů prozkoumáno.
Informace o plánovaných akcích najdete na vývěskách
nebo se je dozvíte prostřednictvím hlášení místního rozhlasu.
(jdo)
podpořit tuto petici a svým podpisem přispět k tomu,
aby elektrárna vyrostla v méně problematické lokalitě.
Udělejte si v nejbližších dnech příjemnou letní vycházku
do některého z podpisových míst v místních restauracích či prodejně, dejte si něco dobrého či zchlaďte žízeň,
a při té příležitosti se seznamte s celým textem petice a
připojte se k ní svým podpisem i Vy ! Nemáme co ztratit ! Váš petiční výbor, vaši sousedé …
Celý text petice a více informací najdete na webu EZTreboradice.webnode.cz či na těchto podpisových
místech, kde jsou vám k dispozici i podpisové archy:
Restaurace Na Kurtech, U Rybníka 636; Potraviny Katka, Nádražní 349; občerstvení V ofsajdu u hřiště; Restaurace Privat Grill, Hlavní 146 v jejich otevíracích hodinách; či Větrná 809, Za vodou 456, Slunečná 688;
Lánská 692 v PO+ST 18:30-19:30 hod.
Za petiční výbor A. Morávek

ZE ŽIVOTA V OBCI
SPORTOVNÍ DĚTSKÝ DEN A HOVORČOVICKÁ MÍLE
Počasí nestálé, vítr chvílemi docela sílil, déšť hrozil celou dobu, ale nakonec se vše povedlo. V poslední květnovou sobotu patřil hovorčovický park dětem a i když
to vypadalo, že je počasí zažene domů, všichni statečně
soutěžili a užívali si sportovní den s Felix Liberi. Maminky napekly sladké i slané dobroty, tatínci připravili
sportovní disciplíny i startovní listiny a pod vedením
ochotných sportovních komisařů děti různých věkových
kategorií v plném nasazení závodily v šesti sportovních
disciplínách za hlasité podpory všech zúčastněných.
Myslím, že si užili všichni – ti, kteří akci vymysleli a připravili, ti, kteří závodili i ti, kteří, fandili. Ne všichni byli
se svými výkony spokojeni, ale dostatek cukrové vaty,
buchet a zmrzliny mnohá zklamání zmírnil. A pokud
snad přetrvávalo, kamarádi pomohli žal překonat. Jako
ten asi pětiletý capart, který utěšoval podobně starou
plačící holčičku: „Víš, Eli, důležité je, aby sis věřila!“
(ik)

OHLÉDNUTÍ ZA SPORTOVNÍM DNEM OČIMA
ORGANIZÁTORŮ
Spolek Felix Liberi děkuje všem soutěžícím a jejich doprovodu za účast na prvním ročníku sportovněspolečenské akce "Sportovní dětský den a Hovorčovická
míle", která proběhla 30. května tohoto roku. Dále děkujeme všem, kteří se spolupodíleli na uspořádání této
akce, zejména pak zastupitelstvu obce, které našemu
spolku nejenom umožnilo pořádání na pozemcích obce,
ale i přispělo na pokrytí finančních nákladů s ní spojených. Akce se podařila a naplnila členy našeho sdružení
odhodláním pro pořádání příštích ročníků. Prvního ročníku se zúčastnilo cca 85 dětských účastníků s četným
diváckým doprovodem, což nás i přes počáteční nepřízeň počasí velmi mile potěšilo. Tímto jste srdečně zváni
na příští ročník o jehož pořádání vás budeme včas informovat.
Za spolek Felix Liberi, Pavel Budín, předseda spolku


ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 25. BŘEZNA 2015
Přítomni: Ladislav Češpiva, Jana Dubnová, Milan Kotva,
Hana Mufová, Jiří Novák, Oldřich Lopata, Jan Šimánek,
Milena Vorlíčková
Omluveni: Igor Kukliš
Neomluveni: nikdo

Zastupitelstvo obce:



Projednalo a schválilo účetní uzávěrky hospodaření
obce za rok 2014 a rozpočet hospodaření obce na rok
2015.



Projednalo a schválilo dodatek č. 1 k smlouvě o spolupráci mezí obcí a investorem výstavby na pozemku
parc.č. 125/1, k.ú Hovorčovice. Předmětem dodatku je
změna výše smluvní pokuty v dříve uzavřené smlouvě
za opožděné předání komunikace. Předchozí výše pokuty byla omylem nepřiměřeně vysoká.



Projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku
č.1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem v obci Hovorčovice.
Obsahem nové vyhlášky je nutnost zajistit místo pro
sběr bioodpadu. Pro sběr bioodpadu je vyčleněn kontejner ve sběrném místě.

Projednalo a schválilo smlouvy o dílo pro potřeby výběrového řízení k zajištění dodavatele rekonstrukce
místní komunikace U špýcharu a v rámci ní zhotovení
veřejného parkoviště pro potřeby základní školy.



Projednalo a schválilo podání žádosti obce o poskytnutí finanční podpory v rámci dotačního programu MŠMT
č.j. 217/2015 „Podpora zabezpečení škol a školských
zařízení“. Vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci je
vhodné zdokonalit dosavadní zabezpečení MŠ a chystané ZŠ a nabízí se k tomuto účelu využít vypsaný dotační
titul MŠMT.



Projednalo závěry jednání Výboru pro výstavbu a životní prostředí, konaného dne 9.3. 2015.



Vzalo na vědomí výsledky opakovaného výběrového
řízení k obsazení pracovního místa – asistent referenta
stavební správy v rámci obecního úřadu.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 29. DUBNA 2015
Přítomni: Ladislav Češpiva, Jana Dubnová, Milan Kotva,
Igor Kukliš, Hana Mufová, Jiří Novák, Oldřich Lopata,
Jan Šimánek
Omluveni: Milena Vorlíčková
Neomluveni: nikdo

Zastupitelstvo obce:



Projednalo a schválilo zřízení přípravné třídy v rámci
Základní a mateřské školy Hovorčovice.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
(pokračování ze str. 6)



Projednalo a schválilo dodatek č. 12 ke smlouvě o
sběru,
přepravě
a
odstraňování
odpadu
č.
S/200248/03300006/13/2004 uzavřené obcí se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Jedná se o
aktualizaci cen svozových služeb na základě jednání se
společností AVE. Jednáním se podařilo snížit cenu za
svoz na úroveň loňského roku a dojednat některé další
služby výhodné pro občany (viz strana 1)



Projednalo a schválilo dodatek č.1 k nájemní smlouvě
z 2.8. 2013 mezi obcí a Sportovním klubem kopaná Hovorčovice. Předmětem dodatku je rozšíření nájemní
smlouvy o pozemky v areálu fotbalového hřiště, které
se podařilo obci v uplynulém období získat do vlastnictví.



Projednalo a schválilo dodatek č. 6 k smlouvě příkazní z 1.10.2009 o poskytování účetních služeb.







Projednalo závěr veřejného poptávkového řízení
k zajištění zpracovatele projektové dokumentace
k rekonstrukci budovy č.p.1. Zastupitelstvo se na základě nových informací, že nebude vypsán dotační titul na
tuto akci, s ohledem na probíhající investiční akce, rozhodlo veřejné poptávkové řízení zrušit.





Projednalo závěry jednání Výboru pro výstavbu a životní prostředí, konaného dne 11.5.2015.

Projednalo a schválilo Zásady pro výstavbu v rozvojových obytných zónách obce Hovorčovice. Jde o koncepčně metodický materiál pro potřeby stavební správy, výboru pro výstavbu a zastupitelů. Měl by zajistit jasné a
jednotné posuzování stavebních záměrů.

Projednalo a schválilo nájemní smlouvu na část pozemku ve vlastnictví obce, parc. č. 21/2, k.ú. Hovorčovice.



Projednání žádosti subjektů k poskytnutí neinvestičních dotací doručených obci na základě jí vyhlášeného
záměru dne 17.3. 2015. Vzhledem k tomu, že žádosti
nesplňovaly všechny formální požadavky dané zákonem
č. 250/200 Sb. v platném znění, byly subjekty vyzvány
k opravě žádostí a rozhodnutí odloženo na další zastupitelstvo.



Vzalo na vědomí informace o stavu příprav Dohody o
změně obsahu závazku ke Smlouvě uzavřené mezi obcí
a investorem výstavby infrastruktury na pozemcích
parc.č. 136/1 a parc.č. 137/1, k.ú. Hovorčovice.



Projednalo závěry jednání Výboru pro výstavbu a životní prostředí, konaného dne 20.4.2 015.



Projednalo informace starosty k vybraným záležitostem obce.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 27. KVĚTNA 2015
Přítomni: Ladislav Češpiva, Jana Dubnová, Milan Kotva,
Igor Kukliš, Hana Mufová, Jiří Novák, Oldřich Lopata,
Jan Šimánek
Omluveni: Milena Vorlíčková
Neomluveni: nikdo

Zastupitelstvo obce:



Projednalo a schválilo závěrečný účet hospodaření
obce za rok 2014, účetní závěrku hospodaření obce za
rok 2014, Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok
2014 a účetní závěrky hospodaření příspěvkové organizace obce Mateřská škola za rok 2014.



Projednalo a schválilo žádosti subjektů k poskytnutí
neinvestičních dotací doručených obci na základě jí vyhlášeného záměru dne 17.3. 2015. Všechny doručené
opravené žádosti byly vyhodnoceny a vzhledem k tomu,
že se jedná o příspěvky na zavedené a prověřené akce
byly všechny žádosti subjektů schváleny buď v plné nebo částečné výši.



Projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1 v roce
2015. Jde o přesun prostředků mezi jednotlivými paragrafy (účty) plánovaného rozpočtu. Celková výše rozpočtu zůstává nezměněna.

Projednalo a schválilo dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
ze dne 28.8. 2014 uzavřené obcí se společností POHL
cz, a.s. Jedná se smluvní dořešení nutných víceprací při
výstavbě ČOV. Zvýšené náklady jsou uznatelnými náklady z dotace SFŽP (85%). 15% spoluúčast ve výši
101.160,- Kč dofinancuje Obec z rozpočtu.
Projednalo a schválilo Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. Hovorčovice-přípojka
NN, U Obory, p. č. 45/214 Semelka, IP-12-6008609/
VB/2




Projednalo informace starosty k vybraným záležitostem obce.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 24. ČERVNA 2015
Přítomni: Ladislav Češpiva, Milan Kotva, Igor Kukliš,
Hana Mufová, Jiří Novák, Oldřich Lopata, Jan Šimánek,
Milena Vorlíčková
Omluveni: Jana Dubnová
Neomluveni: nikdo

Zastupitelstvo obce:



Projednalo a schválilo dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
ze dne 17.9. 2014 uzavřené obcí se společností KAZIKO
a.s. Předmětem dodatku je odsouhlasení nutných víceprací a s tím související posunutí termínu předání díla na
18.7.2015



Projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2 v roce
2015. Protože reálný vývoj příjmů se sdílených daní je
mírně vyšší (o 126.921,- Kč) než bylo předpokládáno v
rozpočtu Obce je nutno reagovat navýšením rozpočtu.
Dále byly provedeny některé přesuny mezi jednotlivými
paragrafy rozpočtu.



Projednalo a schválilo vyhlášení veřejného výběrového řízení na zajištění svozového vozidla na bio odpad a
příslušenství k němu do majetku obce.



Vzalo na vědomí informace starosty o vyhlášení veřejného výběrového řízení k zajištění provozovatele čistírny odpadních vod v obci



Projednalo a schválilo opatření k plnění vybraných
usnesení z předchozích jednání zastupitelstva obce
v roce 2015.



Projednalo závěry jednání Výboru pro výstavbu a životní prostředí, konaného dne 8.6. 2015.



Projednalo a schválilo Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č.IV-12-6018867/2
(Hovorčovice č.k. 131/1 a 131/6 kNN)



Projednalo informace starosty k vybraným záležitostem obce.
(ol)

INZERCE

A

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
rádi bychom touto cestou oslovili všechny bývalé
žáky naší základní školy a pozvali je na sraz absolventů, který se bude konat v sobotu 12. září
2015 od 14 hodin v rámci Dne otevřených dveří a
slavnostního otevření naší nové školy. Přijďte si prohlédnout svou bývalou školu v novém kabátě a nad
kávou či čajem se spolužáky a učiteli zavzpomínat
na svá školní léta. Prosíme Vás o potvrzení účasti a
předání kontaktu, abychom Vám mohli zaslat pozvánku s programem (na tel. 737242494, e-mailem
na info@skolahovorcovice.cz nebo osobně na podatelně OÚ).
Současně bychom Vás chtěli požádat o spolupráci rádi bychom pro nastupující žáky připravili výstavu,
která jim připomene, že budova jejich školy pamatuje již několik generací školáků a že máme na co
navazovat! Proto bychom Vás chtěli požádat o laskavé zapůjčení Vašich školních fotografií, sešitů,
učebnic ale třeba i penálu, školní brašny či jakýchkoliv jiných školních pomůcek a vzpomínek, které
doma nebo na půdě najdete a které by našim dětem
daly nahlédnout do života školáků minulého tisíciletí…
Na zapůjčení a předání věcí bychom se s Vámi domluvili na výše uvedeném telefonním čísle nebo emailu. Předem Vám děkujeme za laskavost a těšíme
se na setkání 12. září!
Za přípravný tým, Jana Dubnová

POZVÁNKY
SETKÁNÍ SENIORŮ OD ZÁŘÍ V NOVÉM
Naše nová škola se od září stane i útočištěm pro aktivity seniorů. Jídelna se svým zázemím jim pro setkání
nabídne velmi příjemné prostředí a máme připravená i
další překvapení, ale nebudeme předbíhat…
Termín, který budou mít senioři pro svá setkání vyhrazený, si stanovíme v průběhu září podle provozu školy
a rozvrhu dalších volnočasových aktivit, které ve škole
budou probíhat. Naším cílem je, aby se škola stala místem setkávání všech generací, a jsme proto rádi, že
naše seniory, navíc v mnoha případech i její bývalé žáky, budeme moci v naší staronové škole uvítat.

Máte doma funkční hudební nástroj,
který u vás zahálí a v naší nové škole
by mohl přispět k rozvoji muzikálního nadání našich žáků?
Pak budeme velice rádi, pokud nám ho
poskytnete do užívání. Uvítáme jakýkoliv
nástroj, který bude funkční a naladitelný.
Kontaktovat nás můžete e-mailem
info@skolahovorcovice.cz
nebo telefonicky 723 028 977.
Předem Vám děkujeme!
VETERÁN DECH
6. ročník proběhne 5. září 2015 od 12 do 23 hodin v
bývalém areálu JZD.
Závody pionýrů, mopedů, babet a kol do roku výroby
1980 (v původním stavu).
Dětské soutěže pro tříkolky, kola,koloběžky. Soutěže,
atrakce pro děti i rodiče.
Občestvení (klobásy, gulášek, palačinky, limo, pivo)
zajištěno.
K poslechu a tanci od 18 hodin hraje kapela Petrovi Natěrači a Theron.
Veškeré závodní stroje a helmy vlastní. Přihlášení závodníků v 12.00 hodin na místě.
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