č. 6/2015, ročník IX

Slovo starosty ♦ Rozhovor s farářem Piotrem Przechockim ♦ Pravidelné rubriky ♦ Pozvánky na akce
Vážení a milí čtenáři,
adventní čas a s ním spojené společenské akce bývají již tradičně příležitostí setkat se s přáteli, sousedy, známými a nad
pohárkem teplého nápoje probrat uplynulé a nadcházející. Nyní, na prahu čtvrté adventní neděle, máme již celou řadu
těchto událostí za sebou a nás velice těší, že tyto akce zapustily v Hovorčovicích hluboké kořeny. Nejenže je předvánoční čas v Hovorčovicích rok od roku na tyto události bohatší, ale cestu k nim si nachází stále více obyvatel Hovorčovic i
přespolních. Je to pro nás dobré znamení, že k sobě vzájemně nacházíme cestu a že je mezi námi stále více nadšenců,
kterým obroda tradiční vesnické pospolitosti leží na srdci i v dnešní moderní době. Nezbývá, než si přát, aby tomu tak
bylo i nadále a abychom v sobě toleranci, pochopení a ohleduplnost k druhým nacházeli nejen v čase vánočním, ale po
celý rok. Přejeme vám všem klidné a radostné svátky a úspěšný vstup do roku 2016.
Vaše redakce

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad – v době vánočních svátků budou poslední dva úřední dny v tomto roce pondělí 21.12. a středa
30.12. V ostatní dny od 22.12. do 31.12. bude fungovat
pouze podatelna obecního úřadu.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 24. LISTOPADU 2015

Výdejní místo ČP, s.p. – ve středu 23.12. se bude
výjimečně vydávat pošta od 7,30 do 19,00 a to i v době
přestávky výdejního místa. Výdej bude zajištěn pracovníky obecního úřadu. Ostatní dny dle otevírací doby pondělí
– čtvrtek od 7,30 do 10,00 a 17,00 do 19,00, v pátek pouze dopoledne od 7.30 do 12,00 hodin. Jediným dnem, kdy
bud zkrácen provoz bude dne 31.12., kdy bude zrušen
odpolední výdej. Vydávat se bude pouze do 10,00 hodin.

Zastupitelstvo obce:

Místní poplatky pro rok 2016 - se mohou hradit
již od 4.1.2016.
PŮLNOČNÍ MŠI – bude pan farář Piotr Przechocki sloužit
v kostele sv. Jana Křtitele v Hovorčovicích 24. prosince od
21 hodin.

Přítomni: Ladislav Češpiva, Jana Dubnová, Igor Kukliš,
Hana Mufová, Jiří Novák, Oldřich Lopata, Jan Šimánek
Omluveni: Milan Kotva, Milena Vorlíčková,
- projednalo a schválilo kupní smlouvu na nákup pozemků
do vlastnictví obce.
- projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5
- vzalo na vědomí informace starosty o jednání se společností KAZIKO, a.s. a odmítavém stanovisku této společnosti k návrhu obce k dohodě o narovnání, který jí byl
zaslán dle usnesení ZO z 5.11.2015.
- projednalo možnost opčního práva obce ve smlouvě
obce z 17.9.2014 s uvedenou společností pro zajištění nových prací a pověřuje starostu obce, aby pro nové práce
v budově školy, které byly realizovány nad rámec smlouvy z 17.9.2014, vystavil uvedené společnosti objednávku
nejpozději do 30.11.2015.
(ol)

Příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho zdraví, štěstí a pracovních úspěchů
v novém roce 2016
Vám přejí
starosta, zastupitelé a zaměstnanci
obecního úřadu Hovorčovice

TÉMA ČÍSLA - ROK 2015 V NAŠÍ OBCI
Vážení spoluobčané,
bývá dobrým zvykem rekapitulovat na sklonku roku jeho
průběh, dovolte proto i nám za vedení naší obce krátké
ohlédnutí za uplynulými dvanácti měsíci ...
Máme za sebou první rok volebního období 2015-2018. V
naší obci neznamenal ve vedení žádné zvraty, naopak byl
ve znamení pokračování našeho působení nastartovaného
jak se říká plnou parou v roce 2013.
Úkoly stanovené v programu rozvoje obce na období
2013-14 i současné volební období bylo nutné na začátku
letošního roku revidovat - ne co do obsahu, ale časových
priorit. V předchozích dvou letech se totiž plně potvrdilo
staré české rčení “člověk míní, život mění“. Abychom i nadále naplňovali naši vizi a budovali tuto obec jako místo,
kde je radost žít a je to prestižní adresa, bylo nutné přehodnotit krátkodobé i dlouhodobé priority rozvoje.
Plán rozvoje pro rok 2015 se nám podařil splnit téměř
beze zbytku. Připomeňme si velké investiční akce realizované jak z obecní pokladny tak především za podpory
státních a evropských dotací:
•
V květnu byla dokončena 1. etapa rekonstrukce
čistírny odpadních vod a byla tak splněna jedna z podmínek pro další výstavbu v obci. Nyní probíhá roční zkušební
provoz ČOV, která zatím funguje dle parametrů, a proběhlo výběrové řízení na nového provozovatele.
•
V průběhu léta byl realizován pevný povrch místních komunikací ve velké části původní zástavby a v tomto
procesu budeme nadále pokračovat nejen příštím v roce.
O rozsahu realizace v jednotlivých letech rozhodne objem

volných prostředků, které bude mít obec k dispozici. Na
rozdíl od minulých programových období již nejsou prostředky z evropských dotačních fondů na opravy místních
komunikací poskytovány.
•
Koncem srpna jsme převzali základní školu, největší investici obce za posledních deset let. Ta mohla být
realizována jen díky laskavé finanční podpoře Ministerstva
financí ČR. Hodně energie nás stálo řešení nedodělků na
tomto díle v průběhu září a stále se potýkáme s řešením
reklamací u dodavatele – své by vám o všech těžko uvěřitelných situacích mohli vyprávět především zaměstnanci školy. Přesto jsme na rozhodnutí zřídit novou základní
školu hrdí a spokojenost rodičů a žáků nám říká, že právem! V září příštího roku se naše škola připravuje na
otevření dalších dvou prvních tříd a vytváření podmínek
pro vzdělávání a zájmové vyžití dětí našich občanů tak pro
nás zůstává výzvou i do budoucna.

ho, kdo kladně reagoval na nabídku obce. Moc děkujeme
jménem všech občanů, kteří v těchto lokalitách žijí. Vyřešené vlastnické vztahy ve prospěch obce jsou u veřejných
ploch nezbytné pro realizaci záměrů veřejných staveb v
dalších letech. V procesu výkupu budeme pokračovat, ale
není třeba čekat na naše oslovení - pokud patříte mezi
občany vlastnící pozemek v uličních prostorech, uvítáme,
pokud jej obci nabídnete. Vše nutné pro převod zajistíme.
•
Úzce jsme spolupracovali s Českým rybářským
svazem při jejich investiční akci k revitalizaci a vyčištění
rybníka a věříme, že si jeho nové břehy a čistou vodu budou užívat nejen rybáři, ale i vy ostatní při procházkách po
obci
•
Významně jsme podporovali neziskové organizace
působící v obci, v kterých se sdružuje řada našich občanů
a jejich dětí. Velmi nás těší, že tyto spolky v naší obci opět
nalézají po letech místo a k tradičním fotbalistům a rybářům přibyly další. Děkujeme všem členům těchto spolků,
že svou aktivní činností vytvářejí podmínky pro zapojení
občanů do života obce, organizují akce, které se stávají
setkáváním všech občanů, a to od pálení čarodějnic, přes
kouzelný les, ohňostroj až po rozsvěcení vánočního stromu. Nesmíme pak zapomenout ani na klub seniorů, který
v uplynulém roce slibně rozvíjel svou činnost. Velké díky
patří vedení tohoto klubu, škoda, že se naši starší spoluobčané zatím ostýchají zapojit ve větší míře.
•
Věnovali jsme se také péči o veřejná prostranství, nejen ve smyslu údržby zeleně, ale také zamezení
černých skládek a neoprávněných záborů. Těch výrazně
ubývá, do povědomí občanů se dostává jejich ohlašovací
povinnost. Věříme, že všichni, kteří se pokoušejí obejít
pravidla nastavená obecně závaznou vyhláškou, pochopí,
že zavedená opatření jsou v zájmu nás všech - abychom
žili v čistém a udržovaném prostředí a aby nebylo třeba
akcí typu „Ukliďme Česko“, která pro nás, kdo se zúčastnil, byla velmi trpkým poznáním toho, co jsou někteří z
našich spoluobčané schopni napáchat. Jsme přesvědčeni,
že podmínky pro sběr odpadů všeho druhu jsou v obci
dostatečné jak pro trvale hlášené občany tak pro majitele
nemovitostí a budeme je i nadále zlepšovat. Pokud je neznáte, stačí se informovat na obecním úřadu, případně na
webu obce.
•
Dále můžeme v našem výčtu pokračovat například informací o řešení restů z developerských projektů
z let minulých, které ztrpčují život řadě našich občanů. Ti
developerům nechali vydělat koupí své nemovitosti a doteď se potýkají s problémy povrchů komunikací, mnohde
s funkčností kanalizace a osvětlení a dalších záležitostí.
Není to však vinou obce, věřte, že obec je připravena infrastrukturu převzít, pokud developeři splní své závazky
ze smluv s obcí, ukazuje se však, že ne všichni se chtějí
s obcí korektně dohodnout a svou záležitost uzavřít. Zde
nás i díky mnohdy nedokonalým smlouvám čeká ještě
mnoho práce…

Uplynulý rok však nebyl jen o investicích:

Informací, které by se do roční bilance činnosti vedení
obce patřilo uvést, je ještě celá řada, neboť péče o obec a
život obecního úřadu je oblast velmi rozsáhlá a rozmanitá.
Důkazem, že se snažíme věnovat potřebám občanů se vší
vážností je i to, že se nám daří výrazně zkracovat čas řešení došlých žádostí, připomínek a námětů, a potěšitelný
je i výrazný pokles oprávněných stížností. Zadostiučiněním je pak také skutečnost, že si lidé možnost žít v naší
obci začínají považovat a chtějí se na jejím životě podílet.
A tak se nám naše vize snad pomalu začíná naplňovat,
vždyť i počet volných nemovitostí ke koupi se významně
snížil. Že bychom začali být dobrou adresou?

•
Pokračovali jsme ve výkupu pozemků pod komunikacemi od jejich vlastníků a spoluvlastníků za symbolickou úhradu jedné koruny. Velice si vážíme postoje každé-

Přejeme nám všem do příštího roku 2016 a let dalších,
aby to opravdu platilo. Starosta a členové obecního zastupitelstva.
(Jiří Novák)

•
V říjnu jsme úspěšně dokončili dotační proces k
získání nového svozového vozidla pro bioodpady, které již
potkáváte v našich ulicích při údržbě obce.

ROZHOVOR S FARÁŘEM PIOTREM PRZECHOCKIM
Adventní čas je v plném proudu. Předpokládáme, že většina z nás tuto dobu využila jako přípravu na Vánoce, jen
pro každého slovo příprava může znamenat něco jiného.
Ve většině rodin se jistě peklo, uklízelo, zdobilo, nakupovalo, tedy věnovalo se činnostem, které často znamenají
stres a shon. Najdou se ale určitě tací, kteří prožili naprostý opak a kteří vnímají Advent v duchu křesťanských
tradic jako dobu zastavení a rozjímání. K té druhé skupině patří zcela jistě i zástupci církve. A protože právě
v prosinci pronikají křesťanské tradice do každodenního
života i lidí nevěřících a kostel se stává místem, kam míří
větší počet lidí než obvykle, rozhodli jsme se představit
člověka, který má konkrétně k tomu našemu blízko – tedy
místního faráře Piotra Przechockého.
Pane faráři, mluvíte sice perfektně česky, nicméně
Vaše jméno i přízvuk prozrazují, že pocházíte ze zahraničí, konkrétně z Polska. Prozradíte nám, jak se
to přihodí, že polský kněz začne pracovat v Česku?
Narodil jsem se ve městě Lublin, kde jsem prožil dětství
a mládí a také jsem tu absolvoval katolickou univerzitu.
V době mých studií sem přijel kardinál Vlk, který nás do
Česka lákal. Tehdy jsem poprvé začal přemýšlet, že bych
to tu mohl zkusit. Definitivní rozhodnutí ale padlo až po
několika letech strávených v mém prvním působišti po
kněžském svěcení. Pracoval jsem ve městě Chelm poblíž ukrajinských hranic a bylo to tam, řekněme, takové
zvláštní. O změnu jsem zažádal biskupa a v roce 2006
jsem odešel do Česka.

Moc nás těší, že máte k Hovorčovicím takový kladný
vztah. Jaký je potom Váš postoj k tomu, že je místní
kostel využíván i k jiným akcím, než jsou mše?
Tak kostely běžně mají sloužit i na křtiny, svatby a pohřby.
Během svého působení jsem zatím zažil jen jednu svatbu.
Zajímavé je, že ji tu měli lidi z Prahy, kterým se velmi zalíbil místní kostelíček. Pak se tu konalo několik pohřbů a to
dokonce víc než na Vodolce. Při nich mě překvapilo, že přišel i pan starosta. To se jinde nestává, ale zase to o něčem
svědčí. A že se kostel využívá i pro civilní potřeby jako
vítání občánků nebo různé koncerty? To mi vůbec nevadí.
Jsem rád, že kostel funguje jako kulturní centrum obce.
Advent a Vánoce jsou pro mnohé lidi obdobím naprosto mimořádným. Je toto období mimořádné i
pro Vás?
Já bych řekl, že je to mimořádné tím, jak odlišně se to
prožívá tady a v Polsku. To je úplně jiná kultura a navíc
některé věci nechápu. Pro mě příprava na Vánoce znamená zastavení a zamyšlení. V kostele se zpívají roráty,
zpěvy k Panně Marii. Ty mám moc rád. A s přípravou se v
Polsku začíná opravdu až v prosinci. Tady se začíná dost
brzy. Už od listopadu se všude objevují reklamy, v prosinci
slyšíte všude koledy. Advent je tady takový radostný a
komerční a ta duchovní část se vytratila. Dost mě tu taky
překvapilo, že i ti, co jsou nevěřící, mají adventní věnec
nebo stromek.

Farnost Odolena Voda, do které patří i Hovorčovice,
je Vaše první působiště v Čechách?
Ne, já bych si byl netroufal pracovat hned jako farář, protože jsem neuměl česky. A já bych chtěl, abych lidem rozuměl a aby oni rozuměli mně. A v Polsku nebylo možné
se češtinu naučit. Takže jsem začal nejprve jako kaplan
v kostele na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde jsem dostal
kontakt na učitelku češtiny, Polku učící tady léta polské
kněze. Díky ní a díky četbě knížek jsem se česky po čase
naučil. A před čtyřmi lety mi bylo nabídnuto místo tady v
Odolena Vodě, což jsem přijal.
A co to vlastně obnáší být tady farářem?
Součástí farnosti jsou tři fary a sedm kostelů. V neděli
objíždím kostely a sloužím v nich mše. Ve zbylém čase se
věnuji organizování stavebních prací. Fary i většina kostelů je dost zanedbaných a všude je potřeba nějaké údržby
a rekonstrukce. Věřte mi, že je toho tolik, že na své dřívější záliby plavání a jízdu na kole nemám vůbec čas.
Rozhovor vyjde v Hovorčovickém zpravodaji, pojďme se tedy trochu více věnovat Vašemu vztahu k
Hovorčovicím. Mše se tady konají každou neděli v
9:30. Kolik věřících sem tak zavítá?
Řekl bych, že tak 20 až 30. Chodí celé rodiny, mladí lidé se
svými dětmi a rodiči. A atmosféra je tam úžasná, taková
rodinná. Tak to vnímají i ti, kteří se sem přijeli podívat
třeba z Odolené Vody. Rád zůstávám i po mší, abych si s
lidmi popovídal, ale mohu bohužel jen chvilku, protože pospíchám na další mši do Řeže. Ale můžu říci, že je to můj
nejoblíbenější kostelíček z farnosti. A má to ještě další
důvod. Dobré vztahy s obecním úřadem. A to není v této
farnosti samozřejmé. Tady to ale funguje. Jsem v kontaktu s panem starostou nebo jeho sekretářkou. Když oni
něco potřebují, dají mi včas vědět, když potřebuji něco
já, můžu se na ně spolehnout. Například mi obec vyšla
vstříc při výměně oken kostela a částečně ji financovala. A
nesmím zapomenout na paní Hutařovou, která se úžasně
stará o kostel a např. výzdobu zařídí.

To znamená, že na různých předvánočních akcích
Vás asi nepotkáme.
Když jsem přijel do Česka, tak jsem nějaké akce navštěvoval. Chtěl jsem poznat místní kulturu, takže jsem se
šel podívat například na Staroměstské náměstí. Teď už se
toho ale opravdu neúčastním.
Blíží se konec roku a s ním je vždy spojeno různé
bilancování. Když se zamyslíte nad právě končícím
rokem, co byste řekl, že se Vám v něm povedlo?
Ve vztahu k Hovorčovicím bych to shrnul asi takto. Jsem
rád, že lidé, kteří tady chodí do kostela, chodit nepřestali, a že jsme přátelé nebo jinak řečeno taková malovelká
rodina. A vyzdvihl bych taky, že se daří udržovat dobrý
vztah s úřadem.
A co byste nám popřál do roku následujícího?
Popřál bych hlavně zdraví a lásku k sobě a bližnímu. Přál
bych si, abychom se chovali lidsky a aby lidé po svátcích
v sobě probudili touhu být dobrým člověkem a nešpinili
jeden druhého.
(jdo)

ZE ŽIVOTA V OBCI

ZE ŽIVOTA V OBCI OBRAZEM

TVRDŠÍ POSTIHY ZA VOLNÝ POHYB PSŮ
Prosincové okénko naší školy
Poslední příspěvek letošního roku věnuji shrnutí nejdůležitějších událostí v naší škole za období od září do prosince 2015. Otevření naší nové základní školy bylo největší
událostí, která se zapíše do historie Hovorčovic; první dny
provozu se však neobešly bez menších nedostatků, které
každá nová stavba přináší. Naštěstí díky vstřícným zaměstnancům, rodičům a naší obci jsme se se vším vypořádali v klidu a s elegancí. Nyní, po čtvrtletním provozu, se
vše uklidňuje a začíná běžet tak, jak jsme si představovali. Děti se díky stmelovacím akcím vzájemně blíže poznaly
a za pomoci lektorů projektu Odyssea se ustálila všechna
pravidla, která jsme s žáky nastavili. Důvěra, to je to na
čem stavíme, je to největší pocta, kterou můžete dětem
nabídnout v rámci kvalitní komunikace, která je základem
pro všechny další činnosti, se kterými se ve škole, ale i v
životě setkáváme. Co vše jsme zažili a čím vším jsme prošli v tomto období, můžete v detailu sledovat na našem
webu: www.skolahovorcovice.cz a akcí bylo a je skutečně
mnoho! Jsme potěšeni, že slyšíme ze strany veřejnosti
chválu na to, jak si naše škola vede; dokladem toho je i
neustálý zájem o přihlášení žáků z okolí. Na prvním místě
jsme však školou pro děti z Hovorčovic a z okolních obcí či
měst můžeme děti přijmout jen tehdy, pokud budeme mít
volnou kapacitu a taková situace zatím nenastala. Chtěla
bych na tomto místě poděkovat všem, kteří se na vzniku i
na rozběhu naší školy podíleli a podílejí, protože bez všech
těchto příznivců by k otevření nové školy vůbec nemohlo
dojít. Jsme na naši školu pyšní a budeme se o ni také
náležitě starat, aby byla ještě lepší, protože stále máme
co vylepšovat a zdokonalovat. Děkuji také všem těm, kteří nám pomohli finančním či věcným darem, protože tím
podporují kvalitu výuky pro naše děti. Děkuji.
Probíhající advent je časem zklidnění a tak nezapomínejme nabrat nové síly a pokusme se zastavit a oddat se
odpočinku a setkávání se svými blízkými, které bude ve
znamení radosti a klidu; vždyť si to po náročném roce
všichni zasloužíme! Mysleme na to, že nám vlastně nic
nechybí, vždyť život umí občas připravit smutné a nelehké
situace a proto si važme toho, co máme…
Přeji vám všem do nového roku 2016 pevné zdraví, osobní
i pracovní úspěchy a dostatek energie ke zvládnutí všech
úkolů, které před nás budou kladeny.
Mgr. Jana Hirková, ředitelka školy
Petice proti Elektrárně Třeboradice
Vážení spoluobčané, sousedé,
děkujeme za váš zájem o kvalitu prostředí, v němž žijeme
a kde vyrůstají naše děti, který jste projevili připojením
svého podpisu pod petici proti elektrárně v Třeboradicích.
K dnešnímu dni se za Hovorčovice a přilehlé části Třeboradic a Čakovic sešlo již k sedmi stům podpisů. V nejbližších
dnech bude petice podána na příslušné úřady. O dalším
vývoji v této věci vás budeme informovat na stránkách
naší komunity www.ez-treboradice.webnode.cz.
Přejeme hezké vánoční svátky a celý nový rok 2016
Váš petiční výbor

V posledních měsících letošní roku došlo v obci Hovorčovice k několika pokousáním občanů volně pobíhajícím
psem, který svému majiteli bez jeho vědomí utekl a pobíhal po obci.
Obec Hovorčovice na základě těchto skutečností musela
přijmout opatření v rámci ochrany zdraví svých občanů a
jejich bezpečnosti a rozhodla, že bude všechny další případy volného pohybu psů oznamovat příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností v Brandýse nad Labem.
Upozorňujeme tedy občany obce , aby si co nejlépe zabezpečili své psy , neboť zákon č. 246/1992 Sb. V ustanovení § 13, odst. 1, ukládá každému, kdo chová zvíře,
tedy i psa, učinit opatření proti úniku tohoto zvířete. Únik
zvířete lze vykládat tak, že se jedná o vzdálení se
zvířete ze sféry ovladatelnosti zvířete jeho chovatelem, kdy chovatel není schopen své zvíře ovládat a
určovat jeho chování, tedy situace, která může nastat i při venčení zvířete.

Účast na lampiónovém průvodu byla rekordní

foto: (ol)

Závěrečný ohňostroj komplikoval silný vítr

foto: (ol)

Porušení této povinnosti je potom podle §28, odst.1,
písm.c), Zákona č. 246/1992 Sb. přestupkem, který
řeší příslušný obecní úřad s rozšířenou působností.
Za tento přestupek lze udělit pokutu až do výše
50.000,-Kč

NEPŘÍJEMNÁ ZKUŠENOST S VOLNÝM POHYBEM PSŮ
Ráda bych se s Vámi podělila o dosti nepříjemný zážitek,
který se mi stal předminulý týden, když jsem venčila svého psa.
U jednoho z domů na Staré návsi jsem si všimla, že jsou
otevřená vjezdová vrata, ve kterých sice stála dodávka,
nicméně na zahradě pobíhali volně dva statní stafordští
teriéři. Věřila jsem, že pán, který do dodávky cosi ukládal, si psy ohlídá, bohužel jsem se mýlila.
Přesto, že jsem ihned
přešla přes trávník na
druhou stranu návsi
a urychleně jsem se
snažila vzdálit, oba psi
nás dostihli a vrhli se
na nás. Stačila jsem
svého psa vzít do náruče a ochránit tak
alespoň jeho. Oba psi
začali štěkat a skákat
po mně a trvalo dost
dlouho, než si pán všiml, co se děje a zaslechl mé volání. Přesto, že mi utíkal na pomoc, psy se mu
nedařilo zpacifikovat. Neměli totiž obojky, tudíž je nebylo
za co chytit. Až na mé volání přiběhla paní s obojky a
vodítkem a podařilo jim se psy odvést. Kromě naprosto
zablácené a špinavé bundy a kalhot a pár škrábanců na
rukách se mně ani mému psovi nic nestalo, ale zážitek to
byl opravdu otřesný. Mimochodem i proto, že jsem se od
majitelů nedočkala ani omluvy. Pravda paní, která přiběhla s obojky, mi nabídla, že mi bundu vypere...
Věřte, že od té doby je pro mě venčení psa opravdu velice
nepříjemnou povinností a se strachem vždy čekám, kde a
kdy na nás vyběhne nějaký rafan. Opravdu bych se ráda
dočkala toho, kdy si budu moci bez obav vyjít na procházku se svým psem a užít si to.
H. Kuličková

Z rozsvěcení vánočního stromu

foto: Karel Wimmer

Školní stánek na vánočních trzích foto: pí. Rondevaldová

Crazy theatre „Vánoce přicházejí...“ v podání žáků dramatického oboru Umělecké akademie
foto: R.Bláha

Skauty vlastnoručně vyrobený betlém foto: F. Sklenička

Žáci perkusí v kostele na Vinohradech

foto: J. Kroftová

Setkání seniorů - tvorba adventních věnců foto: J. Dobeš

POZVÁNKY NA AKCE

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 6. LISTOPADU 2015
Přítomni: Jana Dubnová, Milan Kotva, Igor Kukliš, Hana
Mufová, Jiří Novák, Oldřich Lopata, Jan Šimánek
Omluveni: Milena Vorlíčková, Ladislav Češpiva
Zastupitelstvo obce:
- projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu movitých věcí z majetku obce do majetku Základní školy a mateřské školy Hovorčovice
- projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1 v roce
2015 k rozpočtům Základní školy a mateřské školy Hovorčovice,
- projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4 v roce
2015 k rozpočtu obce.,
- projednalo zaslaný druhý právní rozbor AK Scholz a
Malý k žádosti o poskytnutí součinnosti ve věci odstranění
zástavního práva k nemovitosti – nebytové jednotky č.4 o
velikosti 1+kk s podílem na st. pozemek č. 904 v k.ú. Hovorčovice, a na základě závěrů právních rozborů v dané
věci rozhodlo, aby obec vyzvala žadatele o poskytnutí
součinnosti k výmazu zástavy k jednání o podmínkách, za
kterých je obec ochotna součinnost poskytnout.
- projednalo a schválilo dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování právní pomoci k zajištění předsednictví komise k
projednávání přestupků,
- projednalo a schválilo návrh územního opatření o stavební uzávěře u komunikace U Špýcharu a přilehlého parkoviště
- projednalo informace starosty o jednání se starostou
obce Líbeznice k problematice zajištění školní docházky
v této škole a vzalo je na vědomí jako jeden z podkladů
pro své rozhodnutí ve věci výstavby budov pro 2. stupeň
základní školy. S ohledem na kritickou nedostatečnost kapacity není možné předpokládat přijetí žáků ze ZŠ Hovorčovice do ZŠ v Líbeznicích.
- projednalo další podklady k rozhodnutí o výstavbě budov pro 2. stupeň základního školství v obci z hlediska
jejich potřebných kapacit, možností financování výstavby
a demografického vývoje a na základě tohoto projednání
rozhodlo, aby byl zahájen proces přípravy projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení.
- pověřilo starostu obce, aby zajistil oslovení tří architektů
k zpracování architektonického návrhu řešení 2. stupně
ZŠ s požadavky záměru výstavby uvedenými v zápise z
tohoto jednání ZO, včetně odhadu ceny díla s termínem
předání do 7.12.2015. Vítězný návrh vybere komise složená ze všech zastupitelů dne 7.12.2015, s tím, že vítězný návrh bude rozpracován do stadia studie ve standardním rozsahu s termínem do 31.1.2016.
- rozhodlo o provedení veřejného poptávkového řízení na
zakázku malého rozsahu s názvem: „Výběr zpracovatele
projektové dokumentace pro výstavbu 2. stupně základní školy v Hovorčovicích v rozsahu projektu pro stavební
povolení a prováděcího projektu“ s oslovením nejméně
deseti dodavatelů
- uložilo starostovi obce připravit transparentní přehled
výstupu poptávkového řízení tak, aby ZO mohlo rozhodnout o dodavateli projektové dokumentace na svém jednání v březnu 2016.
- souhlasilo s umístěním sídla spolku MROŠ, z.s. na adrese Základní školy Revoluční 903, Hovorčovice.
- projednalo stanovisko společnosti KAZIKO a.s., z
2.11.2015 a rozhodlo se jej neakceptovat a ukládá sta-

20. prosince od 16.00 hod
Adventní koncert v kostele Sv. Jana Křtitele –
vystoupí žáci mateřské, základní školy a
Umělecké akademie.
24. prosince od 10.00 hod
Slavnostní koncert Jany Štěrbové v
kostele Sv. Jana Křtitele.
24. prosince od 21.00 hod
Půlnoční mši bude sloužit pan farář
Piotr Przechocki.
I letos skauti rozdávají Betlémské světlo
Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou. Světýlko zažehnuté
v místě narození Ježíše Krista – Betlémě
– k nám letos dorazí již šestadvacáté.
Tuto akce nevnímáme tak, aby veřejnost
věnovala pozornost skautům, ale aby
skauti věnovali pozornost
veřejnosti
předáváním Betlémského světla přátelům a příznivcům Junáka i lidem dobré vůle. Je to možnost přinést lidem ve svém okolí trochu radosti v době,
kdy se lidská srdce otvírají, je to přijetí odpovědnosti za
svůj díl cesty, kdy každý plně odpovídá za to, že předá dál
skutečně ten plamínek, který přijal.
Přijďte si i vy k nám pro světlo z Betléma a zpříjemněte
si Adventní čas.
23.12. od 17:30-18:30 ve skautské klubovně, na adrese
Revoluční 256 (vchod ze dvora), Hovorčovice
24.12. od 10.00 - 11.00 před místním kostelem a 11.00 11.30 v místním domě pro seniory.
Těšíme se na vás, 10. oddíl vodních skautů „Pátý oceán“
Hovorčovice (http://patyocean.skauting.cz/)
P.S.: Pokud by někdo našel „ježíška“, který zmizel z jesliček na palouku v centru obce, vraťte jej prosím do kolébky. Děkujeme.
Petra Hamerníková
rostovi, aby v záležitosti pozdního předání díla postupoval
v souladu s ustanovením smlouvy o dílo a aby uhrazení
smluvní pokuty této společnosti bylo vyúčtováno formou
zápočtu k dosud neuhrazené části faktury.
- projednalo závěry jednání Výboru pro výstavbu a životní
prostředí ze dne 12.10.2015
- projednalo a odsouhlasilo rozhodnutí k nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům v ulicích Březiněveská a
Souběžná a pozemků parc. 72/6 a parc.č. 72/17.
- projednalo žádost SKK Hovorčovice k úhradě vodného k
zalévání hřiště po dobu rekonstrukce rybníka v obci v roce
2015 a rozhodlo, že vodné bude pro tento účel uhrazeno
obcí.
- projednalo a odsouhlasilo umístění dopravního značení
č. B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ na konec k.ú Bořanovice hraničícího s k.ú Hovorčovice na komunikaci Bořanovická.
(ol)
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