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Kde se potkáme v roce 2016 ♦ Jak dál s budováním silnic v obci ♦ Pravidelné rubriky ♦ Pozvánky na akce
Vážení čtenáři,
tímto výtiskem Hovorčovického zpravodaje začínáme jubilejní 10. ročník tohoto periodika. Vydání letošního prvního čísla
se nám zpozdilo, takže tento ročník zahajujeme „dvojčíslem“ s dvojnásobným rozsahem.
Rád bych také využil tohoto výročí a chtěl bych poděkovat všem, kteří se na tvorbě tohoto časopisu v uplynulém desetiletí nezištně podíleli. Zároveň připomínám, že redakce Hovorčovického zpravodaje je otevřena dalším zájemcům o
spolupráci a nemusí se jednat jen o psaní článků, ale i o grafickou úpravu zpravodaje, či funkci „fotoreportéra“.
Za redakci Hovorčovického zpravodaje Oldřich Lopata

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Evidence obyvatel v roce 2015 – v průběhu roku
2015 se do naší obce přihlásilo 109 a odhlásilo 105 obyvatel. Narodilo se 27 dětí a zemřelo 15 občanů. Celkový
počet trvale hlášených obyvatel k 31.12.2015 bylo 2270
občanů.
Svoz nebezpečného odpadu – se uskuteční v sobotu 14.5.2016 od 8.00 do 9.00 hod. před obecním úřadem.
Odpady, které lze odevzdat:
• nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla,
kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, atd.
• elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, zářivky, drobné elektrospotřebiče (jelikož lednice, televize a
monitory patří do systému zpětného odběru, budou tyto
elektrospotřebiče převzaty pouze kompletní)

Výňatek z usnesení ze zasedání ZO 28. ledna 2016
Zastupitelstvo obce projednalo:
• projednalo Územní opatření o st. uzávěře pro pozemky
v ulici U Špýcharu s přilehlým parkovištěm a chodníkem.
• obsah a parametry rozpočtového výhledu hospodaření
obce na roky 2016 – 2018 a uložilo starostovi předložit
upravený rozpočtový výhled k projednání na jednání ZO
v únoru 2016.
• projednalo žádost spolku SKK Hovorčovice o krytí spoluúčasti žadatele v rámci žádosti o dotaci na vybudování hřiště s umělým povrchem. V případě přidělení dotace
bude poskytnutí příspěvku smluvně vázáno na povinnost
SKK poskytovat vybudovanou plochu a zázemí k ní v pracovních dnech v dopoledních hodinách základní škole pro
potřeby tělesné výchovy.
Poděkování

V rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu nebude
přebírán objemný odpad (nábytek, linolea, koberce, atd.)
– nejedná se o nebezpečný odpad!

Děkujeme Vendule Kellerové za její několikaleté působení ve funkci předsedkyně Komise pro zájmové aktivity a sociální problematiku, které se z důvodů pracovní
vytíženosti vzdala, a nové předsedkyni této komise,
Petře Hamerníkové, přejeme hodně energie, zajímavých nápadů a aktivních spoluobčanů, kteří přiloží ruku
k dílu a pomohou obohatit dění v naší obci!

Rozšíření sběrných míst pro sběr
biologických odpadů

1. Každou první středu u kruhového objezdu u ústí ulic
Povětrná a Rozmarná,

Sběrné místo obce (ve dvoře za budovou ZŠ v Revoluční
ulici č.p. 903)

2. Každou druhou středu u parku na křižovatce ulic Nádražní a Třeboradická,

• od 1.4. – 30.11. každou středu (s výjimkou státních
svátků) od 16.30 do 17.45 hod. Upozornění: v tomto termínu nelze do sběrného místa ukládat jiné druhy odpadů
než bio odpady rostlinného původu.

3. Každou třetí středu na křižovatce ulic u Rybníka a Nad
hruškou,

• pneumatiky – od osobních automobilů bez disků, ostatní
pneumatiky (to znamená s disky, traktorové atd.) nebudou převzaty!

• každou neděli v době provozu celého sběrného místa.
Mobilní místa pro sběr biologických odpadů – výhradně pro trávu, plevel a listí. U kontejneru je přítomen
pracovník údržby obce, který kontroluje druh odkládaného odpadu (pouze posečená tráva, shrabané listí a kompostovatelné zbytky rostlin) a oprávnění občanů (služba
je vyhrazena pro občany s trvalým pobytem na území
obce a vlastníky nemovitostí v obci).
Kontejnery na bio odpady jsou v období od 1.4. do 31.10.
(s výjimkou státních svátků) přistaveny od 16.15 hod. do
naplnění kontejneru, nejpozději však do 17.45 hod. na
těchto místech:

4. Každou čtvrtou středu na křižovatce ulic Březiněveská
a K potoku.
Upozornění: pokud jsou v kalendářním měsíci páté středy,
není kontejner v takový termín umístěn.
Občané si mohou přistavení mobilní místa pro sběr biologických odpadů objednat také individuálně za podmínek
uvedených v nařízení obce a na základě předchozí domluvy s majetkovou správou obce.
Uvedené služby jsou občanům poskytovány bezplatně.
Rozšíření sběru bio odpadů bylo možné občanům nabídnout díky dotaci na pořízení nového vozidla a kontejnerů
na svoz bio odpadů, kterou obec získala v roce 2015 z
Evropských fondů a Státního fondu životního prostředí.

KDE SE POTKÁME V ROCE 2016
Kde se potkáme v roce 2016
Na sklonku března obecní úřad uspořádal setkání představitelů spolků a neziskových organizací působících v naší
obci. Cílem setkání bylo koordinovat termíny akcí, které
spolky plánují v roce 2016 uspořádat a získat přehled o
chystaných záměrech pro tento rok.
Plán akcí, který z tohoto setkání vyplynul, dává tušit, že
se letos máme opět na co těšit. Vznikl kalendář, který
jsme si pracovně nazvali Hovorčovický společenský rok.
Pojďme se tedy nyní podívat, co nás v Hovorčovicích na
kulturně-sportovním poli v tomto roce čeká…
Dne 30. dubna zahájí již tradičně SKK Pálením čarodějnic a stavením máje v prostorách velkého parku.
Na sobotu 28. května si pro nás spolek Felix Liberi připravil již druhý ročník sportovního dne pro děti a závodu pro
dospělé s názvem Hovorčovická míle. Sportem a zábavou tento den společně oslavíme Den dětí.
Pro děti budou určeny také rybářské závody, které
místní rybářský spolek pořádá dne 4. června. Účastníkům
bude zapůjčeno náčiní a pod odborným dohledem se pokusí ulovit v našem rybníku svou první rybu.
Červen bude také ve znamení kulturních akcí na závěr
prvního školního roku Umělecké akademie, která působí
pod záštitou spolku MROŠ v naší základní škole. Ve středu
8. června se v 19 hodin sejdeme na závěrečném slavnostním koncertě pěveckého sboru a žáků akademie v
kostele Sv. Jana Křtitele v Hovorčovicích a v pátek 17.
června se od 17 hodin ve velkém sále v CVČ Měšice bude
konat Velká divadelní přehlídka, můžete se těšit na pohádku i detektivku, vše za doprovodu živé hudby!
S létem a prázdninami se rozloučíme již tradičně za zvuku
motorů a řízné hudby. Veterán dech, závod mopedů a
ostatních „fichtlů“ vyrobených před rokem 1980 s doprovodným programem a soutěží pro malé cyklisty, který již
několik let pořádá neformální sdružení fandů motorismu v
obci, není zajisté třeba dlouze představovat… Letos proběhne v sobotu 27. srpna.

Druhá etapa výstavby naší základní školy
Slovo „škola“ je v naší obci slyšet v různých souvislostech již několik let. Její výstavba je největší projekt, který
obec ve své novodobé historii realizuje a který se přímo či
okrajově dotýká snad každého, kdo v Hovorčovicích žije.
Celému projektu 2. etapy výstavby naší školy, jenž by
měla být zahájena již na podzim tohoto roku, se budeme
podrobně věnovat v příštím čísle. Nyní nám dovolte představit zatím jen první náhledy převzaté z architektonické
studie Ing. Arch. Ondřeje Tučka, autora obou našich školních budov.
(jdu)

JAK DÁL S BUDOVÁNÍM SILNIC V OBCI

Nástup do školy dětem zpříjemní další akce hned následující víkend. V sobotu 3. září nás čeká procházka Kouzelným lesem, na kterou se rok od roku vydává stále více
odvážlivců. Akci pro děti i dospělé připravuje spolek Felix
Liberi, který zaštítil i novinku Hovorčovického společenského roku – soutěž týmů ve vaření kotlíkového guláše, která je plánovaná na 8. října a jistě bude stát za to!
Do příprav a zajištění této akce se zapojí i náš skautský
oddíl Pátý oceán Hovorčovice.
17. listopadu nebude chybět lampionový průvod s ohňostrojem, jehož pořadatelem je spolek MROŠ, nástupce
Občanského sdružení Hovorčovice. Jsme zvědaví, zda letos překonáme loňskou rekordní účast…
Plesovou sezónu v obci zahájí 19. listopadu rybářský
spolek Rybářským plesem, v lednu 2017 vás na taneční
parket pozvou i sportovci z SKK.
Advent zahájíme rozsvěcením vánočního stromečku,
kromě toho se můžete těšit také na vánoční rybí polévku,
tradiční vánoční trhy se zabijačkou, koncerty v kostele i na
betlémské světlo.
A nesmíme zapomenout ani aktivity klubu seniorů, který
kromě pravidelných setkávání seniorů na obecním úřadě
každý druhý čtvrtek pořádá i turistické vycházky do okolí
a na květen připravuje výstavu ukázek rukodělných prací.
O všech akcích vás budeme podrobně informovat na vývěskách, webu obce i v místním rozhlase (připomínáme,
že pro lepší informovanost máte možnost zaregistrovat
si na internetových stránkách obce automatické rozesílání aktualit e-mailem). Všechny uvedené akce jsou příjemnou příležitostí pro vzájemné setkávání. Neváhejte a
přijďte se podívat - nad sklenkou dobrého moku máme
možnost lépe se poznat a svou účastí podpořit a ocenit
úsilí organizátorů i účinkujících. Přivítáme i další náměty
na společenské či jiné akce, které byste chtěli zrealizovat
a obohatit jimi život v naší obci. Své nápady a podněty
můžete zasílat elektronicky na obecní úřad.
Jiří Novák, starosta obce

Jak dál s budováním silnic v obci
Problematika prašných cest v obci se týká stále velkého
počtu našich spoluobčanů, a to i přes poměrně významné
investice v této oblasti v posledních třech letech.
O tom, že to není problém zanedbatelný, svědčí každé
období dešťů, tedy jaro a podzim, kdy na obecní úřad dochází spousty kritických dopisů a fotografií jak povrchy
prašných cest vypadají s dotazem, kdy už se konečně jejich ulice bude opravovat…
Věřte všichni, kteří v těchto ulicích bydlíte nebo jimi cestou domů denně projíždíte, že nám tento stav není lhostejný, že máme zájem naši obec v této oblasti posunout
na standard počátku 21. století, tzn. pevný povrch na
všech místních komunikacích.
Dopisováním s obecním úřadem, zasíláním stížností a dotazů na toto téma se situace nevyřeší, jen nás obě strany
zbytečně zatěžuje. Jak máte všichni možnost zjistit v novelizovaném programu rozvoje obce do roku 2022, který
je veřejně dostupný na webových stránkách obce, je problematika budování pevných cest jednou z priorit tohoto
programu.
Nejde o žádné proklamativní prohlášení. V rámci rozpočtového výhledu hospodaření obce v souvislosti s nutnými investicemi v následujících letech jsme provedli kompletní analýzu stavu silnic v naší obci, z které vyplynulo
neradostné zjištění - pro dokončení pevného povrchu na všech
komunikacích musíme vynaložit
cca 45 milionů korun. Pokud by
nebylo nutné realizovat v nejbližších dvou letech tak významnou
investici, jakou je výstavba druhého stupně základní školy, bylo
by možné situaci s komunikacemi zvládnout do 4 let. Takto však
bude muset obec výstavbu školy
kromě předpokládané významné
dotační podpory financovat z úvěru, který budeme v příštích letech
splácet, a prostředky pro rekonstrukci komunikací tak nebudou k dispozici v potřebném rozsahu. Propočty nutných
finančních toků ukázaly, že pevný povrch komunikací v
obci bychom měli zvládnout dokončit v horizontu 9 let,
tedy do roku 2024. Další zatížení obce úvěrem na budování komunikací by bylo riskantní a neúnosné.
Jistě si nyní pokládáte otázku, kdy tedy dojde na ulici, ve
které bydlíte. Odpověď není jednoduchá. Na rozsah oprav
komunikací budou mít vliv volné finanční prostředky dané
splátkami úvěru, ale především pak výší příjmů obce ze
státního rozpočtu. O alternativních možnostech navýšení
příjmů obce – tedy například zvýšením koeficientu daně z
nemovitostí, či zvýšením místních poplatků – zatím, a to
snad uvítáte všichni, neuvažujeme.
Podle objemu volných prostředků bude definován rozsah
možných oprav komunikací v jednotlivých letech s tím,
že přednostně bude dořešena východní část obce, kromě
ulice K Remízku, jejíž výstavba je závislá na realizaci developerských projektů v severní lokalitě obce.
Vedle finančního hlediska mají na provedení opravy komunikace zásadní vliv také vyřešené vlastnické vztahy.
Obec bude v první řadě realizovat komunikace, jejichž
pozemky jsou ve vlastnictví obce, a v dalším období pak
podle složitosti vlastnických vztahů ulice ostatní.
Z výše uvedených důvodů proto není v Programu rozvoje
obce definováno, v jakém období bude která ulice realizována.
V současné době nám tedy nezbývá než vás všechny žá-

dat o trpělivost. Stav sjízdnosti prašných cest je v obci
průběžně sledován a povrchy provizorně opravovány. Praxe ukazuje, že navezení štěrku, jak ve svých stížnostech
mnohdy navrhujete, situaci neřeší. I podle odborníků je
jediným provizorním řešením nezpevněné povrchy prašných cest srovnávat, nikoliv navážet. Pokud není zajištěno
řádné odvodnění povrchu vozovky a voda zůstává stát,
je toto jediné funkční provizorní řešení. Aktuálně si obec
pro tento způsob oprav pořídila vibrační desku, abychom
shrnutý materiál mohli po srovnání nerovností zhutnit a
provizorní oprava měla delší životnost. Jiné vyřešení výtluk a kaluží v tomto okamžiku není.
K tomu je na místě dodat i pár legislativních informací na
vysvětlenou:
Obec není žádným zákonem vázána povinností mít ve
svém katastru komunikace s pevným povrchem, proto je
také investice do pevných povrchů zpravidla v obcích považována za zbytný výdaj. My však vycházíme ze zákona
o obcích, kdy má obec povinnost pečovat o své občany a
za součást této péče považujeme i stav veřejných prostor.
Můžeme však do této oblasti investovat jen, na co máme.
Naopak zajistit základní školní vzdělání pro děti občanů
obce je striktně obci nařízeno Školským zákonem, proto také musíme upřednostnit problematiku školství. S
ohledem na demografický vývoj v Hovorčovicích i v celém
regionu bohužel není možné situaci řešit smlouvou o spádovosti s
jinou dopravně dosažitelnou obcí.
Volné kapacity ve školských zařízeních v naší lokalitě prostě nejsou a ve střednědobém horizontu
ani nebudou.
Z pohledu stavu místních obecních komunikací je obec vázána
povinností ze Zákona č.13/1997
Sb (Zákon o pozemních komunikacích), kde není stanoven povrch
ale povinnost zajistit sjízdnost
místních komunikací, kterou udržujeme zmíněnými provizorními opravami a budeme tak
činit do doby vybudování pevných povrchů.
V došlých stížnostech se občas vyskytují argumenty z některých lokalit, že když si tam stěžovatel kupoval dům či
pozemek, přispíval při koupi na zpevněnou komunikaci a
že ji tam doteď nemá, dokonce jsou nám zasílány kopie
podobných smluv.
Pro tento typ stížností je nutné vysvětlit pojem zpevněná
komunikace. V žádném případě se nejedná o komunikaci
s pevným povrchem, jak si stěžovatelé vykládají. Zpevněná komunikace je v zásadě komunikace s prašným povrchem ve smyslu Vyhlášky č. 501/2006 Sb., protože pojem „zpevněná pozemní komunikace“ zákon o pozemních
komunikacích nezná. A prašné cesty dle smluv, kterými
stěžovatelé argumentují, jsou vybudovány.
Přes neradostná zjištění, která pro řadu z vás z tohoto
článku plynou, věřím, že složitou situaci obce pochopíte
a nebudete své zklamání řešit psaním stížností. Opravdu
nejsou prostředky vyřešit vše hned a taktika „čím víc se
budeme ozývat, tím dříve budeme na řadě“ nepomůže.
Postup obce má svou logiku a důvody, které jsme vám
tímto článkem chtěli alespoň v hrubých rysech nastínit.
A závěrem mé malé povzdechnutí: v minulých programových obdobích do roku 2014 byly dotační tituly na místní
komunikace vypisovány, řada obcí v okolí je využila, naše,
bohužel, ne. Na období do roku 2022, žádné dotace vypsány nejsou, vše musíme financovat z našich zdrojů.
Jiří Novák, starosta obce

ŠKOLNÍ OKÉNKO

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Vzhledem omezeným prostorovým možnostem ZŠ bude
tato třída příští rok výjimečně umístěna v budově MŠ.

Ze zimy do jara - okénko naší školy
Po novém roce se naši žáci dočkali svého prvního vysvědčení a byli opravdu pyšní na své půlroční výsledky a úspěchy. Byl to velký den pro nás všechny, protože po něm
následoval týdenní odpočinek v podobě jarních prázdnin,
a to i pro děti v MŠ. Dny se konečně prodloužily, jaro nabralo dech a příroda nám dodává novou sílu a pozitivní
náladu, a i my ve škole jsme se jarně naladili při velikonoční dílně s rodiči a prarodiči. Je to pokaždé velmi milé
setkání, kdy máme čas zastavit se a popovídat o všem,
na co při běžném provozu není čas. Jsou to vzácné chvíle
pohody, které si užíváme.
V ZŠ za uplynulé 3 měsíce proběhlo několik zajímavých
projektů; otevřeli jsme nový kroužek se zaměřením na
hravou matematiku „Matikáček“, proběhly interaktivní a
prožitkové kurzy 1. pomoci pro 2.-5. třídu pod vedením
lektorů Projektu Odyssea, v únoru se naši nejstarší žáci
vydali po stopách Julese Vernea a Karla Zemana, v březnu
na ně navázali jejich mladší spolužáci s projektem Malý
vědec. Přicházející jaro nám otevírá další nové možnosti
– vyrábíme herbáře, připravujeme si výsadbu, abychom
se mohli začít věnovat pěstitelským pracím, užíváme si
výuku nejen ve školních lavicích, ale i přímo v terénu, a
chystáme se na školu v přírodě přímo do srdce Adršpašsko-teplických skal.

Na závěr bych se ještě ráda v krátkosti zmínila o osobnostní a sociální výchově našich žáků, na kterou v naší škole
klademe velký důraz a vnímáme ji jako základ naší školní
vzdělávací koncepce. Každý z nás je a chce být součástí
nějakého společenství, potřebujeme někam patřit, zažít
uznání, ocenění a úspěch. Jen tak můžeme být spokojení, vyrovnaní a máme chuť i energii uplatňovat a rozvíjet
svůj vrozený talent a získané znalosti. Snažíme se proto
v našich dětech rozvíjet dovednosti, které jim pomohou
najít správnou cestu k sobě samým i ostatním, pomohou
jim zorientovat se v dnešním světě, bohužel velmi zrychleném, mnohdy přeplněném podněty a často s povrchním
chápáním hodnot. Snažíme se děti učit respektu k ostatním a vést je k tomu, aby uměly sdělovat své potřeby a
pocity, aby si dokázaly obhájit svůj názor. Vedeme žáky
k tomu, aby byli upřímní sami k sobě i k druhým, neměli
strach druhé oslovit, požádat o radu či pomoc. Vždyť nikdo nejsme dokonalý, chybují malí i velcí, rodiče i učitelé.
Ukazujeme ale dětem, že s chybou je nutné pracovat, že
se jí nemusí bát, ale že je nutné se z ní poučit, abychom
nezůstali stát na místě, ale posouvali se v životě dál.
Klidnou mysl a duši plnou svěžího jara Vám přeje
Mgr. Jana Hirková, ředitelka školy
A co nás do konce školního roku ještě čeká?
Základní škola:
• 2.5. – ředitelské volno (pedagogové se účastní školení
v ZŠ Kunratice na téma Aktivní formy učení a párová
výuka v ZŠ)
• 10.5. od 16.00 hod. – oslava nejen pro maminky
• 7.6. od 17.00 hod. – schůzka s rodiči budoucích prvňáčků (včetně přihlášení do školní družiny)
• 8.6. od 19.00 hod. – slavnostní koncert žáků Akademie
v kostele Sv. Jana Křtitele v Hovorčovicích
• 13.6. od 17.00 hod. – schůzka s rodiči 2. – 3. tříd (přihlášení do družiny a oficiální losování)

Nyní postupně uzavíráme výsledky zápisu do ZŠ. Víme
jistě, že v příštím školním roce otevřeme dvě první třídy,
které budou naplněné na maximum. Letos byl opravdu
velmi silný populační ročník.
Ráda bych také osobně poděkovala panu Maťátkovi a
panu Kotvovi, kteří nám pomohli vybudovat počítačovou
učebnu pro 5. třídu, a zároveň děkujeme i paní Abrhámové Grimmové, která nás navštívila, aby nám v rámci naší
první „Noci s Andersenem“ vyprávěla o tvorbě knih a své
práci ilustrátorky.
Také v naší mateřské škole proběhlo mnoho zajímavých
akcí a projektů. Společně se žáky ZŠ jsme si užili masopust; školu v přírodě ve Vřesníku jsme i se sněhem zvládli
na výbornou a kromě předplavecké výuky, kterou jsme
zahájili opět v CVC Měšice, utužujeme s příchodem jara
naši fyzickou kondici také pěšími celodenními výlety do
okolí.
V příštím školním roce opět počítáme s otevřením přípravné třídy, která je určena pro děti s odkladem školní docházky, přednostně pro ty, které již do MŠ docházejí.

• 17.6. od 17.00 hod. – divadelní slavnost – závěrečné
vystoupení žáků dramatického oboru Akademie v sále
v CVČ Měšice
• 23.6. – vystoupení školního sboru s doprovodem na festivalu v ZUŠ Taussigova
Mateřská škola:
• 6.5. – Den s maminkami v naší MŠ
• 16.5. – výlet na hrad a zámek Staré Hrady (Berušky a
Myšky)
• 25.5. – divadelní představení „Malenka“
• 1.6. – divadelní představení „Zajíček a velká detektivní
záhada“
• 2.6. – výlet na zámek Nelahozeves (Kočičky a Medvídci)
• 8.6. od 15.00 hod. – Cesta kolem světa – ukončení projektu „Poznáváme svět“ (akce s rodiči a dětmi)
• 14.6. od 15.00 hod. – Pasování předškoláků na školáky
(zahradní slavnost, dle počasí).
Aktuální a detailní informace o všech akcích naleznete na
www.skolahovorcovice.cz.

PŘEDMĚT, KTERÝ JSEM ZVEDL ZE ZEMĚ

Starý zrezivělý řetěz …

Na podzim loňského roku si náhodný kolemjdoucí mohl
u rybníka všimnout dětí ze školy, které spolu s paní učitelkou sbíraly ze země různé předměty. „No, vida, to je
záslužná činnost… jsou na čerstvém vzduchu a ještě to
tu pěkně vyčistí!“, mohlo mu tehdy proběhnout hlavou.
Co by ale našeho náhodného kolemjdoucího určitě nenapadlo, je, že než budou pohozené odpadky uloženy k zaslouženému odpočinku tam, kam patří, tedy do popelnice,
dostanou svůj vlastní příběh. Nevěříte? Pak tedy čtěte,
jak v dětské fantazii ožívá „Předmět, který jsem zvedl ze
země…“ .

Babička Drsňačka

Starý, rezavý, opotřebovaný, špinavý plecháček
Už je večer a sedmiletá Anička leží v posteli. Přemýšlí o
novém plechovém hrníčku, který jí tatínek přivezl ze služební cesty…
Pan Hrnec s paní Vařečkou měli krásnou dceru Vidličku.
Byla tak blyštivá, že se v ní vše odráželo jako v zrcadle.
Její zvonivý smích měli všichni v kuchyni rádi. Naneštěstí
se zalíbil i panu Hrnečkovi, elegantnímu, ale arogantnímu
švihákovi ze sousedství.
Vidličce se však Hrneček ošklivil a odmítla ho mimo jiné i
proto, že byla zamilovaná do Nože, který její lásku opětoval. To si však Hrneček nenechal líbit a ještě téhož večera,
když šla Vidlička sama z myčky, si na ni počíhal a surově
ji odvlekl do spíže, ve které měly sídlo zákeřné Špagety.
Ony byly ze začátku celkem hodné, ale když prošly, tak se
úplně zkazily.

Žila jednou jedna babička Drsňačka. Byla tak drsná, že
spala pod širým nebem, ráno si dala k snídani chilli papričku a zapila ji zázvorovou šťávou. V létě nosila záplatované
šaty a chodila naboso. V zimě si dala na šaty jen lehkou
vestu a na bosé nohy si obula dřeváky. Štípala dřevo rukou, ne sekyrou. Babička se nerada šperkovala, ale nedala dopustit na svůj dlouhý a těžký řetěz.
Jednou takhle procházela vesnicí Hovorčovice a zahlédl ji
tam pan starosta Ámos. Bylo mu tehdá asi 58 let. Jakmile babičku Drsňačku uviděl, nemohl od ní odtrhnout oči.
Babička Drsňačka si ho všimla a řekla: “Dobrý den, pane
starosto!“ Ámos se zmohl jen na pouhé: “Dobrý, dobrý…“.
Když šla babička Drsňačka znovu po Hovorčovicích, Ámos
jí nabídl, že si ji vezme za ženu. Babička Drsňačka vypískla: „Na to už 58 let čekám!“ Ámos byl rád a vzal si babičku
Drsňačku za ženu. Ta radostí odhodila řetěz, šaty i dřeváky a začala se oblékat jako paní starostová. Dokonce si
otevřela restauraci U DRSŇAČKY. Cože? Že v ní podávala
jen samé chilli papričky? Ale ne, vařila tam obyčejná jídla.
Stala se z ní milá, slušná a pohledná dáma. Drsný byl už
jen její hlas a jedna z polévek, kterou vařila ve své restauraci. Pojmenovala ji „polévka Drsňačka“.
Eva Dubnová, 4. třída

Když se Vidlička nevrátila večer domů, rodiče se po ní
začali shánět. Zjistilo se, že chybí i Pepřenka, zlá sestra
Slánky. Staří manželé, pan Hadr a paní Utěrka, si vzpomněli, že ji nedávno viděli, jak mizí s panem Hrnečkem ve
spíži. Nůž už na nic nečekal a vyrazil do spíže.
Když došel do spíže, hned se na něj vrhla jedna z mnoha
Špaget. Nůž ji však v první sekundě rozsekal na mnoho
miniaturních kousků. To samé udělal i se všemi ostatními.
Teď už zbýval jen Hrnek a Pepřenka, která se schovávala
v koutku spíže. Hrnek se bránil, ale za chvíli už ho Nůž
svázal provazem do Slánky. Pepřenka ztratila veškerou
odvahu a dobrovolně se vzdala.
Jejich návrat všichni oslavovali a také se těšili na svatbu
Nože a Vidličky.
A chcete vědět, co bylo dál s Hrnkem a Pepřenkou? Oba
dva zahrabali na zahrádce.
„Dobré ráno!,“ budí maminka Aničku. „Pojď na snídani!“.
Aničce se nechce, ale nakonec se přece zvedne a jde. Už
se těší, až si dá čaj do nového hrnečku. Otevírá šuplík, ale
ouha! Hrnek tam není!
Že by to nebyl jenom sen?
Kateřina Kadlecová, 5. třída

Ořechová skořápka
Na stromě žila jedna malá veverka a ta se jmenovala Věrka. Právě se nastěhovala. Bydlela u rybníka na velkém
mohutném a starém ořešáku plném oříšků. Na vedlejším
stromě bydlela její kamarádka Verunka. Hrály si spolu,
povídaly si, zkrátka dělaly to, co je napadlo.
Jednoho dne měly zase ke svačině oříšky a napadlo je,
že si budou na rybníku pouštět lodičky. Na lodičky použily
skořápky od svačiny a hrály si s nimi. K večeru je maminky zavolaly na večeři. Věrka a Verunka si lodičky rozdělily
na polovinu, aby jich měly stejně. Ale ouha! Jedna lodička
zbyla. Tak se Věrka a Verunka domluvily, že jednu lodičku položí do trávy. A taky tak udělaly. Položily lodičku do
trávy a šly domů.
A potom jsem tu skořápku našla já!
Barbora Houbová, 4. třída

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZE ŽIVOTA V OBCI
Vycházky klubu seniorů
I v zimním období pokračovaly vycházky klubu seniorů.
Pravidelné účastníky těchto akcí nezaskočila ani nepřízeň
počasí, ba naopak zasněžená příroda nabídla velkou romantiku.
Protože však chůze terénem bývá v zimních měsících leckdy problematická, uskutečnily se i výlety „městského
typu“. Senioři tak např. počátkem ledna navštívili pražské
kostely, kde byly vystaveny betlémy.

Cvičení pro seniory
Je úterý čtvrt na šest odpoledne a u mateřské školky přešlapuje skupinka starších dam. Ne nejsou to babičky, které přišly vyzvednout svá vnoučata, i když mnohé z nich s
tím určitě zkušenosti mají, ale ženy, které tentokrát přišly
udělat něco pro sebe. Za chvilku začíná v objektu mateřské školky jejich půlhodinka cvičení.

Výňatek z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
25. února 2016:
Zastupitelstvo obce schválilo:
• rozpočet ZŠ a MŠ Hovorčovice na rok 2016, uzávěrku
hospodaření za rok 2015 a zprávu o finanční kontrole v ZŠ
a MŠ Hovorčovice za rok 2015.
• dvě varianty rozpočtového výhledu finančního hospodaření obce na roky 2016 – 2018 s tím, že v platnost vstoupí varianta, která bude korespondovat s rozhodnutím o
poskytnutí/neposkytnutí dotace ze státního rozpočtu na
výstavbu II. stupně základní školy v obci.

Cílem únorového výletu pak byl skleník Fata Morgana v botanické zahradě. Potěšitelné určitě bylo, že tyto akce nalákaly i nové účastníky.
(jdo)

Zastupitelstvo obce projednalo:
• nabídky doručené v rámci veřejného poptávkového řízení na výběr zpracovatele projektové dokumentace pro
výstavbu budovy pavilonu A II. stupně základní školy v
Hovorčovicích, rozhodlo o změně tohoto řízení na dvoukolové. K osobnímu jednání v rámci druhého kola byli pozváni 3 uchazeči s nejnižší cenovou nabídkou.

Ještě chvilku to trvá, než se začne cvičit. Nejdřív je zapotřebí sdělit si novinky, ale zároveň se čeká, jestli ještě nedorazí dvě pravidelné cvičenky. Nakonec nedorazí,
a tak už je čas pustit se do díla. Nezní žádná hudba, ale
jen hlas cvičitelky Heleny Lulkové. I když to není úplně
přesné. Ono se občas ozve i „Ježíšmarjá!“ či jiný podobný
povzdech. Půlhodinka protahování v klidném tempu totiž
může dát leckomu zabrat. Dodejme ale, že příjemně zabrat. Ke konci se všichni tváří spokojeně a příště samozřejmě přijdou znovu, když budou moci. Vždyť taky dostaly od své cvičitelky pochvalu, že dnes to bylo na jedničku
s hvězdičkou.
„Dnes vás tu bylo devět a zdálo se mi, že je tu dost plno.
Vejde se vás sem ještě víc?“, ptám se pochybovačně. Dozvídám se, že prostor pro další zájemce tu ještě je. „Děvčata si nosí vlastní podložky, a tak lze využít místo i mimo
koberec.“
A důležitý vzkaz na závěr. „Jsme rády, že můžeme tento
prostor využívat. Dík patří obecnímu úřadu, který nám
pomohl cvičení v mateřské škole zařídit. A máme radost,
že můžeme s mateřskou školkou spolupracovat i jiným
způsobem. Již několikrát si pro nás děti připravily program v rámci setkání seniorů a my se těšíme, že zase
něco takového proběhne. My jsme je na oplátku za jejich
snažení odměnily před Vánocemi malým dárkem.“ (jdo)
Aktuality ze skautského oddílu
Nejprve bychom chtěli poděkovat všem za krásnou atmosféru při rozdávání Betlémského světla, a přestože osud
betléma byl o vánocích poněkud dramatický, těšíme se,
že ho na konci tohoto roku ještě rozšíříme.
A naše současné aktivity? V letošním školním roce se věnujeme ochraně přírody. Podařilo se nám zařídit, aby každý měsíc přišel na schůzku ochránce přírody. Ten dětem
zadává různé úkoly, které se plní na schůzkách nebo na
výpravách. Snažíme se ale o všestranný rozvoj dětí, takže
se věnujeme širšímu spektru oblastí např. jak se zachovat v nebezpečných situacích nebo jak zvládnout základní manuální činnosti. V květnu uspořádá naše líbeznické
středisko závod Světlušek a Vlčat, který se koná jednou
za 2 roky v každém okrese a kterého bychom se měli
zúčastnit.

A před koncem školního roku bychom chtěli začít s vodáckými aktivitami. Těm se pak chceme věnovat i na letním
táboře na Lipně.
Petra Hamerníková

• petici proti realizaci energetického zdroje Třeboradice
PH922 podepsanou 309 občany obce a dalšími občany z
Třeboradic, Čakovic a Veleně a konstatovalo, že k řešení
předmětu petice není kompetentní a rozhodlo postoupit
petici primátorce hlavního města Prahy. Zároveň konstatovalo, že námitky proti záměru uvedené v petici, obec
uplatnila v obdobném rozsahu v rámci povolovacího řízení
k realizaci záměru v roce 2014, rozhodnutím příslušných
orgánů. však byly zamítnuty bez možnosti odvolání.
• projednalo záměr výstavby vysokorychlostní optické sítě
v obci předložený společností CENTEL optická infrastruktura s.r.o. a rozhodlo, že záměr neposkytuje relevantní
informace pro rozhodnutí ve věci zatížení pozemků v majetku obce věcným břemenem ti ve prospěch žadatele.
Vyjádřilo zájem v obci umožnit zřízení vysokorychlostní
optické sítě v případě, že budou splněny podmínky obce
pro realizaci tohoto záměru a budou doloženy reference o
již realizovaných projektech.
„Nám se stalo něco překrásného...“
Máme překrásnou školu. Při škole máme překrásnou Uměleckou
akademii. A při umělecké akademii překrásný dětský pěvecký sbor.
Název jedné ze známých pohádkových písniček Zdeňka Svěráka a
Jaroslava Uhlíře, se kterou naše děti vystoupily ve středu 20. dubna na Čakovickém festivalu sborového zpěvu,
dokonale vystihuje naše pocity a atmosféru v sále, ale
také nadšení a jiskření vystupujících dětí i ohlasy publika
v průběhu a na konci prvního většího vystoupení našeho
pěveckého sboru.
Naše děti pod vedením sbormistryň Veroniky Dvořáčkové Žofákové a Jany Pavlíčkové nacvičily pásmo písniček z
pohádky Lotrando a Zubejda a moc se jim to povedlo. Na
kytary je doprovodili starší žáci Akademie pod vedením
Pavla Dvořáka, flétnové doprovody se žáky připravila Lída
Pražská. Před zaplněný sál čakovického zámku tak předstoupilo slušné hudební těleso, které naší škole a Hovorčovicím rozhodně neudělalo ostudu.
Kromě hudebního zážitku, který zaznamenal nadšené
ovace, bylo překrásné vidět, jak si děti hudbu a vše, co k
vystoupení patří, náležitě užívají. A to včetně zaslouženého debužírování kulinářských odměn po vystoupení, které
nám organizátoři čakovického festivalu ze sboru Camerata Praha spolu s našimi laskavými maminkami připravili.
Je vidět, že děti mají nejen hezký vztah k hudbě, ale současně i k sobě navzájem. Sbor tedy výborně doplňuje

• vyhlásilo výběrové řízení k výběru zhotovitele pevných
povrchů komunikací U Studánky, Krátká a konec Souběžné a na základě posouzení doručených nabídek rozhodlo,
že administraci výběrového řízení bude zajišťovat společnosti GRANT & PROJECT PARTNERS, s.r.o. IČO: 02297884.
Výňatek z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
31. března 2016:
Zastupitelstvo obce schválilo:
• doplnění sběrných míst pro sběr biologických odpadů
rostlinného původu v obci platné od 1.4.2016.
Zastupitelstvo obce projednalo:
• návrh nařízení obce č.1/2016 k zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Hovorčovice a vzhledem k tomu, že stanovisko Krajského úřadu k zákonnosti
tohoto nařízení obdrželo až těsně před veřejným zasedáním, rozhodlo, že toto nařízení projedná na některém z
příštích jednání ZO.
• doporučení výběrové komise a rozhodnutí starosty o výběru společnosti IKA VIN 112 a.s., IČ: 28220498 jako vítěze veřejného poptávkového řízení na výběr zpracovatele
projektové dokumentace pro výstavbu budovy pavilonu A
II. stupně základní školy v Hovorčovicích.
• a schválilo Program rozvoje obce na roky 2016 - 2018 a
výhled do roku 2022. Dokument je zveřejněný na webových stránkách obce.
• projednalo žádost občanů v ulici U Špýcharu o zřízení
jednosměrného provozu v této ulici a rozhodlo této žádosti vyhovět za podmínky, že navrhované řešení schválí
příslušný dopravní inspektorát PČR. Jednosměrný provoz
je navrhován ve směru od školy.
• Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí doplňující informace k záměru výstavby vysokorychlostní optické sítě v obci
Hovorčovice předložené společností CENTEL optická infrastruktura s.r.o., usnesení v této věci zatím nebylo přijato.
snahu naší komunitní školy nejen umět noty nebo správně
počítat, ale také vědět, že zazpívat si s kamarádem pro
radost, je prima zážitek.

Skutečnost, že lektoři a vyučující s dětmi v akademii pracují s nadšením a citem je znát - děti netrpí trémou, nanejvýš trémičkou, a každý žák akademie má při vystoupeních možnost zažít zasloužený a povzbuzující úspěch.
A navíc si v praxi ověřujeme, že, kdo si hraje nebo zpívá,
nezlobí :)
Velké poděkování vám všem, kteří nás při aktivitách
Umělecké akademie podporujete, ať už tím, že se zapojíte osobně nebo pomáháte jiným způsobem. Děkujeme
a těšíme se brzy na shledanou na další akci. Fotografie a
video z vystoupení jsou ke zhlédnutí na stránkách www.
mros.cz. Mějte se překrásně!
Za spolek MROŠ, Honza Dolínek

POZVÁNKY NA AKCE

Občanské sdružení FELIX LIBERI
Vás srdečně zve na

Sportovní detský den
s FELIX LIBERI
odpoledne plné sportovních soutěží proběhne dne
Občanské
sdružení FELIX LIBERI
28. května 2016

Vás srdečně zve na odpoledne
plné sportovních soutěží
v parku u Hlavní silnice
proběhne
do 27.5. 2016 se lze zaregistrovat
předem na dne
mailové adrese info@felixliberi.cz,
uveďte prosím věk a jméno malého sportovce. Jinak bude možná registrace

přímo na místě
konání akce
průběhu dopoledne
(viz Program).
28. května
2016
v vparku
u Hlavní
silnice.
Registrace pro děti je zdarma

Spolek MROŠ a Umělecká akademie vás zvou
10. května od 16 hod. - „Pro maminku“ děti pořádají
v areálu ZŠ posezení nad dobrou kávou s doprovodným programem v podání žáků Umělecké akademie
(nejen pro maminky)
8. června od 19 hod. – Slavnostní koncert Umělecké
akademie v kostele Sv. Jana Křtitele v Hovorčovicích
17. června od 17 hod. – Divadelní slavnost – na programu Doktorská pohádka a detektivní povídka Zmizení herce Bendy s hudebním doprovodem, koná se ve
velkém sále CVČ Měšice
23. června – ZUŠ Fest Taussigova - vystoupení
školního sboru a hudebníků s pásmem písní z pohádky
Lotrando a Zubejda
Více na www.mros.cz nebo www.skolahovorcovice.cz

Do 27.5. Upozorňujeme,
2016 seželze
zaregistrovat předem na mailové
děti jsou rozdělené do kategorií a skupin dle věku,
tomu jeinfo@felixliberi.cz,
přizpůsoben čas v programu a je potřeba
přĳít včas,
neboť děti věk
závodí společně.
adrese
uveďte
prosím
a jméno
Detailní rozpis kategorií je k dispozici na webu sdružení.
malého sportovce. Jinak bude možná registrace přímo na
místě. Registrace
proregistrace
děti Program
je
zdarma.
10:00 - 12:00
účastníků

13:00 - 14:30
jednotlivé disciplíny 1.skupiny (věk 9 - 17 let)
Upozorňujeme,
že děti
jsoudisciplíny
rozdělené
do 3kategorií
a sku15:00 - 16:30
jednotlivé
2.skupiny (věk
- 8 let)
16:45
slavnostní vyhlašování výsledků
pin dle věku, tomu je
přizpůsoben čas v programu a je
potřeba přĳít včas, neboť děti závodí společně. Detailní
rozpis kategorií je k dispozici na webu sdružení.

Program
10.00-12.00
13.00-14.30
15.00-16.30
16.45		

Vyvrcholením sportovního odpoledne opět bude
2. ročník běžeckého závodu pro dospělé

registrace účastníků
jednotlivé disciplíny 1. skupiny (9-17 let)
jednotlivé disciplíny 2. skupiny (3-8 let)
slavnostní vyhlašování výsledků

HOVORČOVICKÁ

MÍLE

registrovat se bude možné v průběhu celého dne

Startovné
je 50,- Kč
Vyvrcholením sportovního
odpoledne
opět bude 2. ročník běžeckého závodu
pro
dospělé
17:30
START závodu Hovorčovická míle.
vyhlášení vítězů
Registrovat se bude18:30
možné
průběhu celého dne. Start
19:00
volnáv
zábava
bude v 17.30. Startovné je 50,- Kč.

Jídlo a pití po Jídlo
celou
konání
akce
a pití dobu
po celou dobu
konání akce
budebude
zajištěno.zajištěno.
Detailní informace
o průběhu a přesná
pravidla naleznete
na
Detailní informace
o průběhu
a přesná
pravidla
naleznete
www.felixliberi.cz
na www.felixliberi.cz
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