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Nové svozové vozidlo na bio odpad ♦ Vzpomínky na školní léta ♦ Reportáže ♦ Pravidelné rubriky ♦ Pozvánky na akce
Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou nové číslo zpravodaje a tentokrát jste si asi všimli změny hned, jak jste jej vyzvedli z poštovní
schránky. Od tohoto čísla by měl zpravodaj vycházet v barevném tisku, tištěný profesionální tiskovou technologií. Doufáme, že se vám zpravodaj v novém kabátě bude líbit a přejeme vám krásně barevné podzimní dny.
Vaše redakce

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Sběrné místo – od neděle 11.10.2015 včetně je sběrné místo otevřeno každou neděli od 14.00 do 16.00 hodin. Od 6.12.2015 bude uzavřeno do jarního období. O
otevření budeme informovat v prvním čísle roku 2016.
Připomínáme, že sběrné místo je v ulici Revoluční (vjezd
za základní školou) a je určeno pro trvale hlášené občany
obce, kteří ho mohou využívat i pro uložení bioodpadu.
Ten přivezou v libovolné nádobě či pytli a poté ho na místě vysypou do přistaveného kontejneru, není tedy nutné
používat bio pytle.
Svoz nebezpečného odpadu - proběhne v sobotu
14.11.2015 od 8.00 do 9.00 hod před budovou obecního
úřadu, Revoluční 33.

Nové popelnice se slevou od firmy AVE - připomínáme, že s účinností od 1.5.2015 pro nově zkolaudované domy poskytne AVE nádoby zdarma (na základě
kolaudačního rozhodnutí), v případě zájmu o koupi nové
nádoby mají občané možnost zakoupit nádoby u AVE za
dotované ceny: prodejní cena nádoby 120 l je 1 029,-Kč,
dotovaná cena 605,-Kč vč. DPH; prodejní cena nádoby
240 l je 1 271,-Kč, dotovaná cena 847,-Kč, popelnice se
musí osobně vyzvednout na adrese AVE CZ, odpadové
hospodářství, s.r.o., ul. Strojírenská 2345, Brandýs n/L.St. Boleslav, tel: 734 691 599 paní Chviličková.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 10. ZÁŘÍ 2015
Přítomni: Ladislav Češpiva, Jana Dubnová, Igor Kukliš,
Hana Mufová, Jiří Novák, Oldřich Lopata, Jan Šimánek
Omluveni: Milan Kotva, Milena Vorlíčková
Zastupitelstvo obce:
-- Projednalo a schválilo Smlouvu o zajištění služeb pro
Českou poštu, s.p. týkající se zajištění provozu výdejního
místa České pošty, s.p. v obci.
-- Projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3.
-- Projednalo a schválilo územní opatření o stavební uzávěře u komunikací opravených a rekonstruovaných v rámci 2. etapy oprav v roce 2015.
-- Projednalo došlé názory občanů k záměru dopravního
značení v oblasti rekonstruovaných ulic v roce 2015 ve východní části obce. Po zvážení jejich obsahu a dalších souvislostí s dopravní obslužností v této části obce rozhodlo uvedený záměr zatím nerealizovat a řešit jej v dalším
období v rámci posouzení dopravního režimu v celé obci.
Rozhodlo, aby starosta zajistil u odborné firmy posouzení
nejvhodnějšího způsobu vedoucího k zvýšení bezpečnosti
občanů v důsledku zvýšeného autoprovozu v ulicích Bře-

Pražská plynárenská - termíny přistavení Mobilní
obchodní kanceláře Pražské plynárenské, a.s. jsou 13.11.
a 18.12.2015 vždy před obecním úřadem na adrese Revoluční 33 od 8.00 do 12.00 hodin. Kancelář je umístěna
v dodávkovém automobilu Fiat Ducato.
Aktualizace katalogu firem – na internetových
stránkách je k dispozici adresář firem, ve kterém jsou
uvedeny firmy a podnikající osoby v naší obci. Adresář
by měl sloužit hlavně občanům, kteří hledají určitou službu co nejblíže svému domovu. Rádi bychom tento adresář aktualizovali. Prosíme tedy zájemce, kteří by byli rádi
uvedeni, aby na adresu obecního úřadu (ou@hovorcovice.
cz) poslali mail s uvedením názvu firmy/podnikatele, činnosti, telefonní kontakt a mailové spojení, případně odkaz
na webové stránky.
Klub seniorů – po vzájemné dohodě budou senioři
pořádat svá setkání i nadále v budově obecního úřadu, a
to každý druhý čtvrtek v měsíci od 17.00 hodin. Zveme
také všechny nové zájemce o společně strávené podvečery! Předvánoční setkání 10. prosince se ponese ve slavnostním duchu - jako každoročně připravují naši nejmenší
pro seniory vánoční program a čeká vás jistě i tradiční
ochutnávka vánočního cukroví. Věříme, že si společné
setkání užijete!

ziněveská a U Špýcharu. Na základě tohoto posouzení následně zajistil po odsouhlasení PČR realizaci navržených
opatření.
-- Projednalo odbornou studii pro odvodnění a odkanalizování severovýchodní části obce předloženou společností Central Group a.s. a závěry odborného posudku, který
si obec nechala zpracovat pro posouzení proveditelnosti
uvedeného záměru dle této studie a doporučení Výboru
pro výstavbu a životního prostředí obce z 31.8.2015 k
uvedenému odbornému posudku a vyjádřilo souhlas s obsahem a závěry odborného posudku. Dále pověřilo starostu, aby vyzval zúčastněné k projednání dalšího postupu ve
věci jejich investičních záměrů v obci.
-- Projednalo a schválilo dohodu č. 49114/2 o poskytnutí
slevy mezi společností O2 Czech Republic, a.s. a obcí k
vyúčtování služeb elektronických komunikací.
-- Projednalo závěry jednání Výboru pro výstavbu a životní prostředí ze dne 31.8.2015.
-- Se seznámilo se závěry znaleckých posudků k stanovení ceny pozemků v majetku obce užívaných bez právního
důvodu jinými subjekty k možnosti prodeje nebo nájmu
předmětných pozemků těmto subjektům. Ukládá starostovi provést jednání k zjištění zájmu o koupi nebo pronájem těchto pozemků.
(dokončení na str. 2)

TÉMA ČÍSLA - NOVÉ SVOZOVÉ VOZIDLO NA BIO ODPAD
Nové svozové vozidlo na bio odpad
Jak jste byli informováni v posledním čísle obecního zpravodaje, obec v letošním roce žádala o finanční příspěvek
ve dvou dotačních titulech: na rekonstrukci autobusových
zastávek a na pořízení svozového vozidla na bio odpady.
Žádost obce o dotaci na autobusové zastávky a chodníky
byla bohužel v posledním kole posuzování žádostí zamítnuta z důvodu toho, že projekt i přes to, že byl průběžně
upravován na základě připomínek a konzultací s poskytovatelem dotace, nevyhověl požadavkům platných dopravních norem.
Nešlo však o marnou práci, projekt a zkušenosti s podáním dotační žádosti Státnímu fondu dopravní infrastruktury využijeme v příštím roce při přípravě žádosti o dotaci
na dopravní opatření v ulici Hlavní, která by měla situaci
na této komunikaci řešit komplexně - chodníky, zastávky i
přechody. Zatím k této akci připravujme finanční kalkulace a konzultujeme možný rozsah celého díla.
Co se však podařilo, je získání dotace z Evropských
fondů a Státního
fondu
životního
prostředí na pořízení nového vozidla na svoz bio
odpadu včetně 3
kontejnerů.
Vozidlo
spolu
s třemi kontejnery
bylo obci dodáno
dne 14.10.2015.
Po dobu udržitelnosti dotace je určeno výhradně k svozu
bio odpadů na území obce, kdy se s jeho využitím počítá
s navýšením svozu odpadů rostlinného původu o 200 tun
ročně.
Provoz tohoto vozidla výrazně zvýší komfort občanů při
likvidaci bio odpadu, která se dnes děje cestou placeného
svozu bio popelnic ve čtrnáctidenním cyklu nebo formou

bezplatného odkládání bio odpadu do sběrného dvora v
areálu bývalého JZD, který je v období od 1.4. do 31.10.
otevřen každou neděli.
Abychom vyšli našim občanům vstříc a rozšířili jsme možnost odkládání bio odpadu ze zahrad i na všední dny a
odpolední hodiny, připravujeme systém a harmonogram
rozmístění těchto nových kontejnerů v různých částech
obce. O zahájení tohoto způsobu sběru bio odpadu budete informování prostřednictvím místního rozhlasu a na
vývěskách obce.
U svozových kontejnerů budou po dobu umístění přítomni
pracovníci údržby obce, aby bylo zajištěno, že do kontejneru nebude vhazován jiný odpad než rostlinného původu.
Je smutné, že musíme pracovníky údržby obce využívat
jako „dohledovou“ službu, ale nutí nás k tomu zkušenosti
s přístupem některých spoluobčanů, kteří do kontejnerů
na tříděný odpad bez ostychu odkládají pneumatiky, stavební odpad a vše, co se jim už doma nehodí, přestože
mají k těmto účelům možnost využít sběrné místo.
Svozové vozidlo bude mít pro obec i ekonomický přínos.
Napříště již nebudeme muset pro odvoz bio odpadu ze
sběrného místa do kompostárny využívat a platit externí
firmu.
Po uplynutí doby udržitelnosti projektu, který podmiňuje využití vozidla výhradně pro svoz bio odpadu, ho pak
bude možné používat i pro řadu dalších činností. Vozidlo je
připraveno pro připojení dalších zařízení, například kartáče k zametání, pluhu k odklízení sněhu, tažného zařízení,
drtiče větví atd.
Pořízení vozidla je přínosem pro obec i pro její občany. Celková výše dotace na vozidlo včetně dodatečného příslušenství činila více než 3,5 milionu Kč, obec se na pořízení
vozidla podílela příspěvkem ve výši cca 0,5 milionu korun,
který se nám vrátí především v lepších podmínkách pro
údržbu zelených ploch v obci, pohodlnějším a častějším
svozem bio odpadu ze soukromých zahrad a pozemků a
v neposlední řadě také v ušetřených prostředcích za zajištění odvozu obecního bio odpadu externí svozovou firmou.
(ou)

( pokračování zasedání 10.9.2015 ze str. 1)
-- Projednalo účelnost a vhodnost případného vydání
obecně závazných vyhlášek obce k zákazu podomního
prodeje a k zajištění pořádku na území obce a rozhodlo,
že je vhodné vydat obecně závaznou vyhlášku k zákazu
podomního prodeje.

VÝSADBA ZELENĚ A ZŘIZOVÁNÍ PARKOVACÍCH
MÍST PŘED RODINNÝMI DOMY

-- Projednalo a schválilo bezúplatný převod vybavení základní školy z majetku obce do majetku této příspěvkové
organizace.
-- Vzalo na vědomí informace starosty o možnosti využití
vybraných pozemků v k.ú. Hovorčovice pro výstavbu budovy druhého stupně základní školy a pověřuje starostu
obce v rozsahu uvedeném v zápisu z tohoto jednání zastupitelstva obce k jednání pro zajištění podmínek, aby na
těchto pozemcích bylo možno výstavbu realizovat.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 12. ŘÍJNA 2015
Přítomni: Ladislav Češpiva, Jana Dubnová, Milan Kotva,
Hana Mufová, Jiří Novák, Oldřich Lopata, Jan Šimánek,
Milena Vorlíčková
Omluveni: Igor Kukliš
Zastupitelstvo obce:
-- Projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí podpory
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí o podmínkách poskytnutí
dotace na nákup svozového vozidla na bio odpad.
-- Projednalo další postup ve věci pozdního předání objektu ZŠ ze strany dodavatele, firmy KAZIKO, a.s. (ol)

V posledních dnech se v obci Hovorčovice objevily na zelených pásech před rodinnými domy některých našich občanů čerstvě vysázené stromky nebo keře. Rádi bychom
touto cestou všechny občany upozornili, že nelze svévolně
sázet zeleň trvalého charakteru na veřejném prostranství
před domem s ohledem na možnou existenci infrastrukturních sítí v zelených pásech a zhoršení či znemožnění
údržby těchto pozemků (průjezd sekacího stroje, opadávání listí u vzrostlých stromů apod.).
Z pohledu legislativy se občané výsadbou okrasných keřů,
stromků a sázením květin na veřejných prostranstvích dopouštějí přestupkového jednání dle Zákona 200/1990 Sb.,
neboť neoprávněně provedli změnu kultury pozemku, který je součástí veřejného prostranství a neoprávněně toto
veřejné prostranství zabrali. Za tento přestupek jim může
být obcí uložena pokuta do výše 50.000,- Kč.
Veškerá výsadba zeleně na veřejném prostranství obce
Hovorčovice může být realizována pouze po písemné žádosti podané na OÚ Hovorčovice (odbor správy majetku),
jejím schválení a písemném povolení. Totéž platí i v případě, že se občan rozhodne vybudovat před domem na
veřejném prostranství zpevněné parkovací místo pro motorové vozidlo.

VZPOMÍNKY NA ŠKOLNÍ LÉTA
Tak jsme se dočkali. Ne vždy je datum 1. září a s ním
spojený nástup do školy doprovázen takovým očekáváním
jako letos u nás na vesnici. A to chvění letos jistě nepociťovali pouze prvňáčci. Vždyť mnoho nového a neznámého
čekalo a čeká na několik desítek dalších dětí, které se rozhodly pro krok do neznáma – pro nástup do hovorčovické
základní školy. Jsou tak trochu průkopníky, škola tu sice
několik desítek let stála, ale pak taky dlouho chátrala. A
kdo by to byl před pár lety řekl, že bude znovuobnovena.
Je to velká událost, že se záměr postavit novou školu podařilo dovést do vítězného konce. A věřte, že slzu v oku
zamáčkli i ti, kterých se to letos vůbec netýká. Stovky
absolventů drželi palce, aby se tento záměr povedl a aby
toto místo zase ožilo. Už to tak není úplně jejich škola, ale
pocit sounáležitosti i po letech zůstává. Oslovili jsme pár
bývalých žákyň, které byly ochotné zavzpomínat na svá
školní léta prožitá v hovorčovické základní škole. A nejen
že měly co říci, ale mohly i srovnávat, protože všechny
pochází z rodin, ve kterých chodila do této školy i další
generace.
Vzpomínky mohou být subjektivní, a tak kdo by si teď na
začátku školního roku chtěl dát „opáčko“, je trocha dějepravy k dispozici v loňském čísle 3/2014.
Vzpomínky bývalých žákyň:
Jsem patrně nejstarší žákyně, která do hovorčovické školy
chodil. Když se totiž škola v roce 1948 otevírala, nastoupila jsem zde do 3. třídy. A bylo to jen na rok, protože
škola měla tehdy jen tři ročníky a všichni jsme byli spojeni do jedné malotřídky. Před tím i potom jsem chodila
do líbeznické školy. Ale i ten rok pro mě znamenal úlevu,
hlavně v zimě. V létě nám to bylo jedno, protože při cestě
ze školy jsme si i hráli např. ve stohu nebo trhali ovoce
podél cesty.
Učil nás pan učitel Pavel Andrš. Vzpomínám si, že tehdy
bydlel i s rodinou v 1. patře školy. Když bylo potřeba, byla
jsem v době vyučování poslána, abych hlídala jeho syna.
Později se škola rozšířila o další třídy a Andršovi se přestěhovali. Bydleli pak nějakou dobu naproti nám. Při vyslovení jeho jména se mi vybavuje nejen to, jak nás učil, ale
i že nám nosil jablka ze sadu, který býval na místě dnešních zahrádek, nebo že nám dával rybí tuk. Ten dostávala
škola ve velké sklenici, pan učitel nám ho pak pravidelně
podával. A všem jednou lžící, což by dnes určitě neprošlo.
Co se týká vyučování, bylo to tehdy úplně jiné než dnes.
Třeba předměty a jejich názvy byly jiné. Matematika nebyla matematika, ale počty a měřictví. Dále jsme ve 3.
třídě měli třeba ruční práce nebo náboženskou výchovu.
Ostatní předměty byly podobné, jako má dnes moje vnučka.
Ve škole ještě nebyla zřízena tělocvična. Místo toho jsme
buď cvičili ve třídě, nebo prostě chodili na procházky. Také
pomůcky se nedají srovnat. Bylo těsně po válce, a tak
byly poměry skromnější. My jsme měli jen pár učebnic
a ty se obvykle dědily. K psaní se používalo pero s násadkou, které se namáčelo do inkoustu. Nějaké pastelky,
atlasy – to jsme vůbec neznali. Také si nevzpomínám, že
by se jezdilo na nějaké výlety nebo exkurze.
Žákyně 3. třídy z roku 1948/49
Do hovorčovické školy jsem chodila v letech 1957 - 1962.
První čtyři roky jsme byli vždy spojeni s jiným ročníkem,
ale v 5. třídě jsme fungovali jako samostatná třída. Během té doby jsem zažila několik učitelů. Podle podpisu na
vysvědčení nás učila paní učitelka Soukupová, ale tu si
vůbec nevybavuji, zato si dobře vzpomínám na 2 učitele Andrše a Havlíčka. Pana učitele Andrše jsme měli rádi, byl
to takový tatínek. Zato pan učitel Havlíček tak oblíbený
nebyl, měli jsme z něj hrůzu. Často psal poznámky a udě-

loval nám různé tresty. Pamatuji si, jak jsem musela stát
za trest u tabule zády ke třídě a jak to bylo nepříjemné.
Nebo jsme bývali po škole. Moji spolužačku, levačku, zase
přeučoval na používání pravé ruky.
Třída, do které jsme chodili, měla klasickou tabuli, na
kterou se psalo křídou a která se musela mazat houbou.
Tu kromě mazání používali kluci o přestávkách i k házení
po sobě. Další lumpárnu, kterou kluci dělali, bylo, že nám
brali svačiny a jedli je. Ale zpět k vybavení. V každé třídě
byl vpředu stupínek a po straně kamna. Myslím, že to
byli vždy učitelé, kteří se o ně museli starat a přikládat
do nich. Tehdejší třída asi nebyla tak barevně upravená a
bohatě vybavená jako dnes, ale vzpomínám si, že učitelé
nosili na výuku takové nástěnné tabule např. s obrázky
ptáků apod.
Nevím, jestli už tehdy fungovala školní jídelna, protože
moje maminka vařila v ZPA, a tak jsem na obědy chodila
k ní. Co ale po vyučování fungovalo, byly „kroužky“. Vím,
že jsme chodili do pionýra, ze kterého se mi vybavuje
pionýrský kroj. Kdy jsme ho použili a co jsme tam vlastně dělali, jsem už ale zapomněla. Zato ze zdravotnického
kroužku si ještě na nějaké podrobnosti vzpomenu. Učili
jsme se tam první pomoc nebo jsme se navzájem obvazovali.
Hana Sedláčková
Na zdejší základní školu jsem chodila v letech 1982 –
1986, celý první stupeň. V té době jsme byli nezvykle
silný ročník. Od první třídy nás bylo dost přes dvacet, zpočátku snad i ke třiceti. I když pár lidí postupně odešlo,
bylo nás stále tolik, že nás nemohli spojit s dalším ročníkem. Nezažila jsem tedy vůbec malotřídku. Nestandardní
bylo i složení naší třídy. Většina třídy byli kluci. Nás holek
bylo snad jen šest. Ale nemyslím si, že by tím fungování
třídy jako kolektivu nějak strádalo. S kluky jsme si hráli
jak ve škole ve volných chvílích (o přestávkách, kolem
oběda), tak i odpoledne po škole.
Od druhé třídy jsme měli paní učitelku Soukupovou
z Měšic. Na tu moc ráda vzpomínám. Nebylo určitě snadné
ukočírovat tolik kluků, ale, co si vzpomínám, fungovalo to
a nebyli žádní vyložení sígři. Pamatuji se na soutěže při
vyučování, kdy jsme při odpovídání postupovali po lavicích směrem k tabuli. Nejrychlejší a nejpřesnější nakonec
vyhrál. Měli jsme tyto soutěže rádi, chtěli jsme vyhrávat
všichni. Myslím, že jsme jako třída byli šikovní, samozřejmě se našly výjimky, kterým to moc nešlo.
Dobře si vybavuji naší třídu, kde jsme strávili tři roky.
Byla orientovaná do vjezdu do JZD. Měli jsme tam dvě
řady lavic, víc se tam na šířku nevešlo. Pro nás příjemným přerušením tak býval hluk traktorů a techniky, která
vjížděla do dvora.
Jednou z významnějších vzpomínek pro mne byla
karanténa, do které se naše třída dostala. Jeden z našich
spolužáků prodělal žloutenku, a tak se nás dotkla různá
opatření. Pravidelně nám brali krev z prstu. Pamatuji si,
jak to i některým živějším klukům docela vadilo. Nepříjemný pocit jsme mívali asi všichni. Někdo se bál víc, jiný
míň. Navíc jsme byli o přestávkách, které jsme trávili venku, izolování od zbytku školy. Většinou jsme si mohli hrát
na trávníku za školou, zatímco ostatní trávili přestávku
před vstupem do budovy.
Celkově na svá školení léta v Hovorčovicích vzpomínám ráda. Všichni jsme se dobře znali a hrávali si i
po škole. Znali se i naše rodiče, mnozí také již ze školy.
V září do naší místní staronové školy nastupuje i můj syn.
Přála bych si, aby i on si jí a spolužáků užíval tak jako já
tenkrát.
Elena Slováková
(jdo)

ZE ŽIVOTA V OBCI

ZE ŽIVOTA V OBCI

Podzim v Centru volného času Měšice

Hovorčovický kouzelný les 2015

Letošní podzim přinesl do CVČ několik novinek. I my jsme
maminkami školou povinných dětí a tak víme, jak je někdy náročné zorganizovat odpolední program tak, abychom mohly přesunout dítě do ZUŠ nebo na jiný kroužek.
A tak jsme připravily kroužky pro školáky i s dovozem a
odvozem dětí. Náš Klub Zaškolák funguje každé úterý a
náš klubový autobus postupně přiváží a odváží přes 50
dětí ze ZŠ Líbeznice a ZŠ Hovorčovice. Navštěvují judo,
street dance, pohybovou průpravu, hravé pokusy, výtvarku, legohraní i kroužek můj počítač. Chystáme také kroužek vaření a rozjíždíme plaveckou přípravku. Těší nás, že
dětem se kroužky líbí a od rodičů dostáváme spokojené
maily. A i když už jsou kroužky v plném proudu, pořád
mohou další děti „přiskočit“. Platbu kroužkovného upravíme podle data nástupu do kroužku. Všechny informace
jsou na http://klub-za-skolak.webnode.cz/ .

Počasí jak z Ladových obrázků, strašidla a loupežníci (až
na Spider-Mana) a dětí jako máku. Tak to byl náš letošní

Další novinkou jsou středeční Divadýlka pro školky. Každý měsíc pořádáme ve velkém sále divadelní představení, určené především dětem školkového věku. Kromě
hromadných návštěv dětí z MŠ vždy nabízíme vstupenky
i pro děti, které MŠ nenavštěvují. Vstupné je velmi mírné,
dospělácký doprovod vstupné neplatí. Do konce letošního
roku se uskuteční ještě dvě představení – 25. listopadu
přivítáme Divadlo Javajka s Pohádkami kocoura Macíčka
a 16. prosince vystoupí Petrpaslíkovo divadlo s pohádkou
Divadelní Vánoce. Vstupenky je možné zakoupit v recepci
CVČ Měšice. Všechny děti z okolí srdečně zveme!
Měšický jarmark už se pomalu stává v regionu známým
pojmem. Dubnový i zářijový jarmark se povedl, na každém své stánky rozbalilo přes třicet prodejců a i díky
bohatému doprovodnému programu každý jarmark navštívilo přes 1500 lidí. Ten letos poslední chystáme na
12. prosince. Bude to jarmark adventní, s vůní svařáku,
vánočního punče, svíček, perníčků a cukroví, s vánočním
tvořením a zpíváním koled. Proto jsme začátek naplánovali na 14:00. Věříme, že nám počasí opět bude přát a
všichni si užijeme příjemné předvánoční odpoledne.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 3. SRPNA 2015
Přítomni: Ladislav Češpiva, Jana Dubnová, Milan Kotva,
Igor Kukliš, Hana Mufová, Jiří Novák, Oldřich Lopata, Jan
Šimánek, Milena Vorlíčková
Zastupitelstvo obce:
-- Projednalo a schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
ze dne 3.12.2014 uzavřené obcí se společností COLAS +
Červenka – Rekonstrukce MK 2014 – 2. etapa. Jedná se o
zejména o zahrnutí nutných víceprací a méněprací vzniklých v průběhu realizace rekonstrukce komunikací.
-- Projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
ze dne 30.6.2015 uzavřené mezi obcí a společností COLAS
Dáte si MROŠe?

Kouzelný les, který proběhl 13.9.2015. Dětí bylo opravdu
hodně, jejich počet se nám vyšplhal až ke 150 a doufáme,
že si to opět společně se svými rodiči užily. Tato účast
potěšila i naše neposedná strašidla, která se již těší na
příště a děkují všem, kteří nás letos navštívili. Již teď vymýšlejí, co nového si připravit a čím děti překvapit. Mně
pak zbývá pouze poděkovat
strašidlům, našim pomocníkům v zázemí, všem co nám
drží palce a naší obci za finanční podporu. Děkuji a
přijďte zas.
Více fotografií, informací o
naší činnosti a námi připravovaných akcích naleznete
na našich webových stránkách www.felixliberi.cz .
Za Felix Liberi Pavel Budín předseda spolku

Iveta Kameníková, CVČ Měšice

KRÁSNÉ ZÁŽITKY
v

V návaznosti na platnost nového občanského zákoníku
bylo nutné občanské sdružení formálně transformovat na
spolek. S tím souvisela i proměna stanov spolku, které
byly upraveny, aby lépe reflektovaly skutečný stav a současně byly připraveny na proměnu spolku v profesionální
neziskovou organizaci, která brzy rozšíří okruhy své dosavadní činnosti. Tu velmi dobře vystihuje i nový název
MROŠ = My, Rodiče, Obec, Škola. Další viditelnou změnou
byl vznik internetové stránky www.mros.cz, kde můžete snadno nalézt všechny důležité informace a pokud by
vám nějaké chyběly, tak si o ně napsat. A poslední klíčovou změnou byla výrazná obměna členské základny, které
se rozšířila o nové členy a ti si ve volbách zvolili novou
tříčlennou Radu spolku a novou předsedkyni, paní Janu
Bartošovou.
Chcete se přidat? Budeme rádi.
My – všichni dobře víme, že ve dvou se to lépe táhne. A
tak pokud máte nějaký nápad pro Hovorčovice nebo jejich
Je to naše škola

CVČ MĚŠICE
KAVÁRNA

příjemné prostředí bezbariérový přístup
wi-fi připojení
dětské sociální zázemí
dětský koutek přebalovací pulty deskové hry

NAROZENINOVÉ OSLAVY
program na míru
narozeninové dorty

Pozorného čtenáře asi napadne, že jde
o překlep, ale nikoliv. Nejde o mrože
a nejde ani o zmrzlinu. Jde o spolek
MROŠ, do kterého se v září proměnilo
Občanské sdružení Hovorčovice. Změna názvu je na první pohled zřejmá,
ale rádi bychom vás upozornili i na další novinky či důvody, proč ke změně došlo, a především, co to bude znamenat pro vás.

vyškolené animátorky
občerstvení a nápoje

VÍKENDOVÉ PLAVÁNÍ

bazén jen pro Vás a Vaše děti kapacita 8 osob
komfortní zázemí
každý víkend 10 - 17hod.
Více informací na: www.cvcmesice.cz tel.: 733 111 865

Obyvatelkou Hovorčovic jsem teprve krátce, s rodinou
jsme se přistěhovali letos v květnu. A protože už třetím
rokem pracuji hned vedle, v Měšicích, cítila jsme se zde
od začátku „na svém“. Pro mé děti přestěhování přineslo větší změny, především v tom, že jak syn na druhém
stupni ZŠ, tak dcera na prvním stupni, změnili školu a od
září nastoupili ke vzdělávání s novými spolužáky.

CZ, a.s. na akci „Rekonstrukce místních komunikací (ul. U
Špýcharu a parkoviště) – 3. etapa. Tento dodatek se týká
vzniklých víceprací a prodloužení termínu dodání díla do
15.8.2015.
-- Vzalo na vědomí informace starosty k dalším záležitostem, zejména pak procesu dokončení a předání objektu
ZŠ a jednáních s Českou poštou, a.s.
-- Souhlasilo a schválilo rozhodnutí k nabytí vlastnictví k
pozemkům komunikací v ulici Slunečná za 1 Kč.
-- Projednalo a schválilo nájemní smlouvu na budovy č.p.
114 a č.p. 903 a k nim náležejících pozemků v majetku
obce s nájemcem Základní školou a mateřskou školou Hovorčovice, příspěvková organizace. Jde o novou budovu
ZŠ, která je v majetku obce, ale využívá ji obcí zřízená
příspěvková organizace ZŠ a MŠ Hovorčovice.
(ol)
část, chtěli byste s něčím pomoci nebo naopak nabízíte
své ruce či hlavu pro nápady ostatních, pak vás MROŠ
velmi rád podpoří a přijme do svého týmu.
Rodiče – jsou asi nejviditelnější hybnou silou, protože
má MROŠ blízko k naší nové škole a tak jejich motivace
vytvářet dětem, ale rozhodně nejen jim, v Hovorčovicích
zajímavé a pozitivní místo pro život, je velká. Na druhou
stranu písmeno R může dobře odkazovat i na rodinu v širším slova smyslu a tak čekáme na aktivní babičky, šikovné
dědečky, kmotry, tety, bratrance až se s námi pustí do
tance.
Obec – Hovorčovice jsou náš společný domov a tak si půjčíme slavný citát prezidenta Kennedyho: „Neptejte se, co
mohou udělat Hovorčovice pro vás. Ptejte se, co můžete
společně s námi udělat pro Hovorčovice Vy.“ Lampionový
průvod, adventní vyrábění, rozsvěcení stromečku, Mikulášská, adventní koncert v kostele, hudební akademie …
však víte, pořád se něco děje. A jaké si to uděláme, takové to budeme mít.
Škola – symbolicky uzavřeme naši pozvánku tím nejnovějším, co v obci od září máme. Školu, která primárně
patří dětem, ale současně je možné ji využít a proměnit
v pěkné a fungující komunitní centrum či zázemí pro jakékoliv pozitivní a „veřejně prospěšné“ nápady a záměry.
Tak co? Dáte si MROŠe s námi? Máte-li jakékoliv otázky,
poznámky nebo snad už promyšlené projekty. Těšíme se
na vás na www.mros.cz .
Jan Dolínek
se v rámci slavnostního odpoledne, je to úžasné. Je to
důkaz, že naši školu vnímáme jako naši radost, jako něco
skutečného, upřímného, rodinného. Že jsme mezi svými a
nemusíme předstírat svou důležitost a slavnostnost.

Do školy v Hovorčovicích jsme se s dcerou Kačkou moc těšili. Snažili jsme se přispět k jejímu dobudování i výzdobě
a už od posledního srpnového týdne jsme se v „naší“ škole
cítili doma a těšili se na začátek školního roku.
První školní den splnil naše očekávání. Je fajn, když máte
od začátku pocit, že na chodbách potkáváte stejně naladěné a stejně zanícené lidi, že všem jde o to, aby dětem
bylo ve škole dobře, že získáváte nové přátele. Taková
velká rodinná sešlost. A stejné to bylo i později, v den
slavnostního otevření ZŠ veřejnosti. Byla sláva, setkání
bývalých žáků staré hovorčovické školy, divadlo, muzika,
občerstvení… Ale největším zážitkem pro nás bylo narychlo nazkoušené improvizované „loutkoherecké“ představení několika dětí s tatínky na téma Červená Karkulka. Když něco takového spontánně vznikne a předvede

Ten příjemný pocit nevymizel ani po několika týdnech
„normálního školního fungování“. Kdykoliv kolem školy
jedu, cítím radost a pýchu a koukám na tu budovu se
zalíbením. A mé dítě se i ve čtvrté třídě každý den těší do
   (ik)
školy.

POZVÁNKY NA AKCE - INZERCE
LAMPIONOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM
tradiční lampiónový průvod se bude konat v úterý
17. listopadu od 18.00 hodin. Průvod se podobně
jako v loňském roce vydá ze třech míst. Podrobnější
informace se dozvíte z letáčku před konáním akce.

29. listopadu od 16.00 hod
Rozsvěcení vánočního stromečku v parku
s doprovodným programem
10. prosince od 16.00 hod
Předvánoční setkání seniorů na obecním řadě,
vystoupení žáků MŠ
12. prosince
Tradiční hovorčovický vánoční trh, od 13.30 a 16.00
divadelní představení žáků Umělecké akademie v
družině školy
20. prosince od 16.00 hod
Adventní koncert v kostele Sv. Jana Křtitele v
Hovorčovicích – vystoupí žáci mateřské, základní
školy a Umělecké akademie
24. prosince od 10.00 hod
Slavnostní koncert Jany Štěrbové v kostele Sv. Jana
Křtitele
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