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Co zásadního nás čeká přes léto ♦ Projekt výstavby 2. stupně ZŠ ♦ Pravidelné rubriky ♦ Pozvánky na akce
Vážení čtenáři,
v uplynulém období proběhla v obci charitativní sbírka pro DIAKONII BROUMOV. Sbírka se setkala s velkým ohlasem a
nám dovolte, abychom vám touto cestou tlumočili poděkování ředitele společnosti, pana Vítězslava Králíka.
„Diakonie Broumov děkuje všem občanům, kteří se podíleli na charitativní sbírce za štědrost a ochotu pomáhat potřebným. Jejich darované věci jsou výraznou pomocí všem, kteří to opravdu potřebují, lidem v nouzi či sociální tísni. Vážíme
si všech, kteří podporují naše poslání a věříme, že i nadále budete moci pořádat sbírky použitého ošacení a dalších věcí.
Tato forma totiž pomáhá nejvíce. Díky vám můžeme realizovat naše motto „NEPOTŘEBNÉ VĚCI POTŘEBNÝM„.“
Všem, kteří pomohli, ještě jednou děkujeme a všem čtenářům přejeme krásné léto.

Vaše redakce

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Provoz obecního úřadu – obecní úřad bude uzavřený od 1. – 5.8.2016. V týdnu od 8.8. do 12.8.2016 nebudeme provádět přihlašování k trvalému pobytu a ověřování a služby Czech Pointu, podatelna OÚ bude otevřena.
Během prázdnin budou zaměstnanci čerpat řádnou dovolenou v různých termínech, proto doporučujeme předem
si zavolat a ověřit, zda je osoba, s kterou potřebujete
hovořit, přítomná. Tel: 283 933 123 nebo 602 660 324,
případně na e-mail ou@hovorčovice.cz.
Výdejní místo České pošty bude otevřeno celé léto
beze změn. Otevírací doba je po – čt 7.30 – 10.00 a
17.00 – 19.00, pá 7.30 – 12.00 hod.
Co zásadního nás čeká přes léto?
Pro občany, kteří pravidelně sledují úřední desku obce a
sledují obsah přijatých usnesení zastupitelstva obce, nebudou následující řádky asi žádnou novinkou.
Bohužel, jich asi není mnoho, proto je vhodné seznámit
všechny naše občany s některými záležitostmi života obce
v následujícím období.
K 1. červenci skončil roční zkušební provoz rekonstruované čistírny odpadních vod vybudované za využití dotace z
Evropských fondů a Státního fondu pro životní prostředí
(SFŽP) v letech 2014-15. Na základě výběrového řízení z
loňského roku je staronovým provozovatelem od uvedeného termínu společnost VaK Zápy, s.r.o.
V nové smlouvě o provozu, jejíž obsah byl pro potřeby výběrového řízení striktně stanoven SFŽP, je řada změn od
dosavadní smlouvy, které mimo jiné přinesou vyšší příjmy
obce z provozu ČOV, ale také řadu postupů k dosažení
kvalitního provozu, včetně možností sankcí vůči provozovateli. Smluvně je také provozovatel povinen držet služby
dispečinku, takže odstraňování případných poruch systému kanalizace by mělo být pružnější, stejně jako komunikace koncových odběratelů, tedy vás občanů, v případě
problémů s odváděním splaškových vod.
V minulých dnech bylo ukončeno veřejné výběrové řízení
na dodavatele rekonstrukce místních komunikací U Studánky, Krátké a zbytku ulice Souběžné. Bohužel ani tentokrát nebude realizována za podpory dotačních financí.
Pro tyto účely nejsou z Evropských fondů na současné
programové období vypsány žádné dotace. Snaha obce
získat alespoň milion korun ze Státního fondu dopravní
infrastruktury na tuto akci nebyla úspěšná, počet žádostí

Veřejná knihovna bude v době prázdnin otevřena ve
dnech 9.7., 30.7. a 20.8. od 10 – 11 hod.
Mobilní kancelář Pražské plynárenské - Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu
Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s.,
zaparkovaném před OÚ Hovorčovice, Revoluční 33 v tyto
termíny:
- 5. 8. 2016 od 8.00 do 12.00 hod.
- 9. 9. 2016 od 8.00 do 12.00 hod.
- 14. 10. 2016 od 8.00 do 12.00 hod.
- 18. 11. 2016 od 8.00 do 12.00 hod.
- 30. 12. 2016 od 8.00 do 12.00 hod.
obcí a měst do tohoto titulu v objemu dosáhl přes miliardu
korun, alokovaných 300 mil Kč tak zdaleka nestačilo.
Uvedená akce bude realizována v letních měsících. Dopravní opatření v dotčené části obce včetně informací pro
zde bydlící občany o omezeních provozu budeme sdělovat
prostřednictvím místního rozhlasu a dopisem do poštovních schránek.
Prázdninové měsíce pracovníkům obecního úřadu zásadním způsobem ovlivní závěreční přípravy výstavby II.
stupně ZŠ, kdy budeme kromě dokončení procesu zpracování projektové dokumentace a získání stavebního povolení vyhlašovat výběrové řízení na dodavatele stavby. O
samotné stavbě školy vás pak informujeme v samostatném článku.
Léto nebude znamenat odpočinek ani pro naše pracovníky
údržby obce. Počasí s častými dešti svědčí veškeré vegetaci, tedy i trávě, která i přes jejich plné nasazení roste
přímo před očima. Pomoc občanů, kteří usilují o pěkný
vzhled našich ulic a aktivně se starají o travnaté pásy před
svými domy, je pro nás opravdu velmi vítaná a rád bych
za ni těmto spoluobčanům upřímně poděkoval.
Škoda, že jich není zejména v některých částech obce
více, údržba obce má kapacity omezené rozpočtem obce
a v době, kdy růst zeleně vrcholí, balancujeme na hraně
udržitelnosti. Proto pomoc každého z vás je úžasná a velmi oceňujeme, že váš zájem o hezké prostředí nekončí na
hranici vašeho pozemku.
Přeji vám všem léto plné odpočinku a pohody a věřím,
že se po návratu z dovolených budete těšit s námi z další
části vybudovaných komunikací v obci.
Jiří Novák, starosta obce

PROJEKT 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (našeho i obce)

územní rezervu pro případnou výstavbu pavilonu B.

Na podzim letošního roku se rozjede největší investiční
akce v historii naší obce – výstavba nového pavilonu základní školy. Je to projekt, který budí respekt jak svým
rozsahem, tak i technologickou a finanční náročností, a
bez nadsázky lze říci, že ovlivní život všech obyvatel Hovorčovic. Projektové přípravy vrcholí, výběrové řízení na
zhotovitele stavby je za dveřmi… pojďme se tedy společně
podívat, jak bude naše nová škola vypadat a co nás čeká.

Pavilon A má půdorys tvaru L s hlavní budovou přiléhající k Revoluční ulici a jednopodlažním kolmým křídlem s
víceúčelovou aulou obrácenou směrem k rybníku. Hlavní
vstup je umístěn naproti budově prvního stupně do ulice
U rybníka.

Výstavba školního areálu v čase
Znovuobnovení hovorčovické školy probíhá od roku 2013
a od počátku je koncipováno v etapách podle toho, jaký
je vývoj demografické situace v obci. Jako první etapa
byla podle návrhu Ing. Arch. Ondřeje Tučka rekonstruována a dostavěna historická budova školy, která nyní slouží
pro potřeby prvního stupně. Pan Tuček uspěl i ve vyzvané soutěži na architektonický návrh nového pavilonu A v
rámci druhé etapy výstavby, který zajistí kapacitu dalších
8 učeben a potřebné provozní zázemí pro narůstající počet
žáků – jídelnu, vývařovnu a multifunkční aulu. Pokud si
to demografická situace vyžádá, architektonická koncep-

Vzhledem k blízkosti rybníka je škola navržena bez suterénu a inženýrko-geologický průzkum definuje pro založení
budovy nutnost použití základových pilot. V přízemí jsou
společné plochy, především jídelna s aulou a šatny. V patře a podkroví jsou umístěné učebny, kabinety, sborovna,
kanceláře a provozní zázemí. Všechny učebny jsou rohové
a mají dvoustranné osvětlení. Srdcem pavilonu je dvojpodlažní atrium s ochozem, osvětlené střešním světlíkem.
Celá budova je navržena důsledně jako bezbariérová.

PROJEKT 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
dokumentaci k vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele
stavby, které proběhne v červenci, stavba by měla být
zahájena v říjnu tak, abychom nový pavilon stihli připravit
pro školní rok 2016/2017.
Předběžný propočet investičních nákladů na výstavbu
nové školní budovy je dle architektonické studie více než
60 mil. Kč. Je to částka, jejíž financování je pro obec s ročním rozpočtem 25 mil. Kč mimořádně zatěžující, bez vnějších zdrojů téměř nemožné. Příprava žádosti o poskytnutí
dotace ze státního rozpočtu se proto naplno rozjela již v

V čem pro vás byla práce na architektonické studii naší
nové školy zajímavá? A co pro vás naopak bylo nejobtížnější?

Školní aula je víceúčelový prostor, který bude primárně
sloužit výuce tělocviku. Zároveň však bude aula využívána
i pro nejrůznější společenské akce. Proto je propojitelná s
jídelnou a naopak provozně zcela oddělitelná od ostatních
školních prostorů a má i vlastní vstup. Aula a jídelna mají

Bez kompromisů to nejde

V roce 2015 se Obci pro potřeby výstavby nových školních
budov podařilo vykoupit pozemek původní zahrádkářské
kolonie naproti dnešní škole, který již dlouhou dobu leží
ladem. Pro výběr tohoto pozemku hovořilo několik faktorů – na prvním místě to byla vazba na první stupeň a
možnost vytvořit zde propojený školní areál s přiměřenou
velikostí a dostatečným venkovním vybavením, dále pak
vstřícný postoj majitelů pozemku, finanční možnosti obce
a v neposlední řadě také příležitost zkultivovat zanedbaný
prostor ve středu obce…
Podoba nové budovy a jejího okolí
Dá se říci, že nová budova školy rozšíří centrum obce a
propojí ho se vzdálenější okrajovou částí, která je více
venkovský charakter. Budova je umístěna tak, aby byl pozemek optimálně využitý s minimem zbytkových či nevyužitelných ploch. Východní část pozemku zůstává volná
pro umístění školního hřiště a zahrady a současně tvoří

možnost přímého výstupu ven na terasu. Jídelna včetně
zázemí by v budoucnu měla zajistit denně až 600 obědů.
Návrh řeší i úpravy okolních ploch. Prostor před vstupem
do školní budovy směrem do nároží dnešních ulic bude
chráněn zábradlím, rozšířené chodníky budou navazovat
na přechody pro chodce. Součástí celkového řešení okolí
školy budou i nová dopravní opatření pro zajištění maximálně bezpečného pohybu žáků mezi oběma školními
budovami, oplocení areálu školy a vybudování nových
parkovacích stání.
Škola se stane obecní dominantou nejen vzhledem ke své
velikosti, ale i díky své společenské roli, která s výstavbou nového školního pavilonu ještě nabude na významu.
Školní budovy vytvoří zárodek nového areálu, který bude
kromě vzdělávací funkce poskytovat také zázemí pro komunitní a spolkový život obce.
Harmonogram a finanční náklady
Časový harmonogram projektu je od počátku velmi napjatý, měrnou jednotkou jsou dny, někdy i hodiny. Projektanti v tomto okamžiku dokončují veškerou potřebnou

Nicméně pevně věříme, že i přes všechna kompromisní
manažerská rozhodnutí či nutná provozní omezení, která
nás v příštím roce čekají, si první společenský ples obce
Hovorčovice v novém sále naší nové školy všichni užijeme!
Pana architekta Ondřeje Tučka jsme se zeptali…

Nové společenské prostory

minulém roce. A připravenost se nám opět vyplatila! Z
dotačního titulu Ministerstva financí jsme na projekt výstavby školy získali dotaci v maximální možné výši, tedy
30 mil. Kč. Zbývající finanční prostředky ovšem obec bude
muset krýt bankovním úvěrem. Jeho konkrétní výše závisí
na ceně, kterou vysoutěžíme ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Držme si palce, aby částka nutná k dofinancování výstavby nové školy úvěrem byla co nejnižší a
obci tak spolu se splácením půjčky zbyly prostředky i na
další projekty, například pokračující rekonstrukci místních
komunikací.

ce školního areálu pamatuje i na třetí etapu, v rámci níž
by vznikl ještě pavilon B s dalšími kmenovými třídami a
odbornými učebnami.

obce je dbát o blaho všech jejích občanů a není tedy možné investovat veškeré prostředky a energii do uspokojení
aktuálních potřeb jedné skupiny obyvatel – tolik pro současné i budoucí rodiče žáků naší školy. A na druhé straně
připomínáme, že zákonnou povinností obce je postarat se
o školní docházku „svých“ dětí a že bez školy, kostela a
hospody vesnice jakoby ani nebyla – tolik pro ty z vás,
kteří již nemáte dítko školou povinné a silnice, osvětlení či
jiné záležitosti vám nepřipadají důstojné obce 21. století.

V září usedne v naší škole do lavic bezmála 140 žáků, z
toho téměř 50 nových prvňáčků. Hovorčovická škola si
během pouhého jednoho roku vybudovala vynikající renomé a seznam zájemců o přestup či přijetí do první třídy
je čím dál tím delší. Její současná omezená kapacita nám
ovšem v tuto chvíli neumožňuje uspokojit ani žadatele o
přestup, ani přijmout jiné prvňáčky než ty z Hovorčovic.
To, že dnešní školní budova má své limity, mimochodem
pociťují i současní žáci a jejich rodiče, konkrétně v omezené kapacitě a možnostech zajištění odpolední družiny.
Na tomto místě si dovolím krátkou vsuvku… Byť se obec
spolu s vedením školy snaží reagovat na současné potřeby
rodin s dětmi co nejpružněji, ne vždy dokážeme vyřešit
vše a hned. Současně je nutné si uvědomit, že povinností

Především bych rád zdůraznil, že přístup zadavatele
– tedy Obce Hovorčovice – k celému procesu přípravy
stavby školy se od běžných zažitých postupů od začátku
odlišoval. Je třeba připomenout, že drtivá většina projektových zakázek nejen na školy, ale na veškeré veřejné
stavby, se u nás soutěží podle jediného kritéria – tedy
ceny. A výsledky tomu bohužel často odpovídají. Metoda
výběru architekta ve formě vyzvané architektonické soutěže*, kterou zvolili v Hovorčovicích, je určitě jednou z
dobrých alternativ, protože zadavateli poskytuje mnohem
širší možnosti volby.
Ale zpět k Vaší otázce – samozřejmě jsem cítil velkou zodpovědnost, nová škola bude mnohem větší, než budova
prvního stupně a bude se v organismu obce silně uplatňovat. Navíc pozemek určený pro stavbu je velmi komplikovaný svým tvarem, sklonem, základovými poměry atd. V
návrhu jsem se navíc musel vypořádat s poměrně složitým stavebním programem a provozními vazbami, takže
v průběhu práce vznikly asi 4 různé varianty celkového
uspořádání. Nicméně výsledek je myslím docela vyvážený
a odpovídá charakteru i možnostem obce. Hlavním hlediskem návrhu je vytvoření příjemného, inspirativního prostředí nejen pro výuku, ale i pro další aktivity, které dle
mého má škola zajišťovat – tedy vytvoření centra širšího
společenského života Hovorčovic.
Nejobtížnějším soupeřem v celém procesu navrhování byl
od začátku čas. Opět jde o neblahý typický znak projektování ve veřejném sektoru, kde tlak na zkrácení přípravných fází je enormní. Nicméně mám z výsledku výborný pocit, a i když si obec pro další fáze projektu vybrala
jiného projektanta, stále vzájemně spolupracujeme a já
osobně se těším, až vypukne stavba.
* Stejné zadání zpracovává paralelně více architektonických týmů, předem stanovená výběrová komise pak z
předložených návrhů vybere vítěze.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
pokračování článku Škola základ života ze str. 3
Paní ředitelky Jany Hirkové jsme se zeptali…
S výstavbou nového pavilonu se škola stane úplnou základní devítiletou školou. Jak takové rozšíření bude vypadat v praxi?

ZE ŽIVOTA V OBCI

učebny ustupovat kmenovým třídám pro postupně dorůstající 7., 8. a 9. třídu. Pokud bude pokračovat trend nastupujících duplicitních prvních tříd, budeme v roce 2020

Ano, budeme už plně organizovanou školou, která se postupně naplní našimi ročníky, tzn. tak, jak budou jednotlivé třídy dorůstat, budou obsazovat druhý stupeň ZŠ. V
roce 2017 to tedy bude vypadat tak, že se z 2. stupně
zaplní zatím jen 6. třída a poslední zbývající malotřídku
rozdělíme na dvě třídy, 4. a 5. ročník. Budeme mít k dispozici učebnu na hudební výchovu, učebnu pro cizí jazyk
a učebnu pro informatiku.
V uvedeném roce se nám 1. stupeň ZŠ naplní následovně:
2 první třídy, 2 druhé třídy, 2 třetí třídy, 1 čtvrtá třída, 1
pátá třída a 2. stupeň bude mít 1 šestou třídu (novými
žáky budeme doplňovat jen 4. - 6. třídu). Celkem bude
tedy obsazeno 9 kmenových tříd, 3 místnosti budou prozatím využité na odborné učebny a 2 místnosti zůstanou
k dispozici družině. V následujících letech budou odborné

JARNÍ aktivity klubu seniorů
Příjemné jarní počasí umožnilo hovorčovickým seniorům
vyrážet na své pravidelné výlety. Akce organizované dvakrát do měsíce nebyly tentokrát zaměřeny tolik turisticky,
ale většina z nich zavedla místní klub na zajímavá místa
v Praze a v jejím okolí. Zahrady pod Pražským hradem,
zámek v Brandýse nad Labem, krásně rozkvetlý park
v Průhonicích nebo ZOO v Tróji – to byla místa, jejichž
návštěva nebyla tak fyzicky náročná jako třeba výšlap z
Mělníka do Neratovic, a tak se počet účastníků pravidelných vycházek neustále zvyšoval. Spokojenost byla veliká, vždyť většina účastníků se shodla, že sami by asi na
vybrané výlety nevyrazili.

potřebovat další pavilón, který by měl poskytnout nové
kmenové třídy a případně odborné učebny. S prostorovou
rezervou na tuto 3. etapu výstavby dnešní projekt počítá.
Tolik tedy náš současný plán naplnění školy do roku 2020.
(jdu)
- Kupní smlouvu ke koupi infrastruktury od manželů Valešových do majetku obce Hovorčovice.

Výňatek z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
28. dubna 2016:

- Kupní smlouvu ke koupi pozemků od paní Valešové do
majetku obce Hovorčovice.

Zastupitelstvo obce projednalo:

- Bezúplatný převod pozemku p.č. 170, k.ú. Hovorčovice do majetku obce Hovorčovice od současného vlastníka
pozemku České republiky, Státního pozemkového úřadu.
Zároveň pověřuje starostu k podpisu smlouvy o tomto
bezúplatném převodu.

- Závěrečný účet obce za rok 2015, zprávu o výsledcích
přezkoumání hospodaření obce Hovorčovice za rok 2015,
účetní závěrku hospodaření obce Hovorčovice za rok 2015
a účetní závěrku hospodaření příspěvkové organizace
obce Základní školy a mateřské školy Hovorčovice za rok
2015.
- Návrhy řešení záležitostí projednávaných na jednání Výboru pro výstavbu a životní prostředí ze dne 11.4.2016.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Rozpočet hospodaření obce Hovorčovice na rok 2016.
- Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na rok
2016 občanům a místním spolkům zejména na pořádání
kulturních a sportovních akcí v obci. Výše příspěvků jednotlivým subjektům je uvedena v kompletním usnesení
na internetových stránkách obce. Příjemci dotace jsou povinni do 15.12.2016 předložit řádné vyúčtování poskytnutého příspěvku.
- Směnnou smlouvu ke směně pozemků mezi obcí a manželi Pěknými.
- Kupní smlouvu k odkupu pozemků mezí obcí a paní PhDr.
Svobodovou.
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
- S ohledem na aktuální stav v obci, že zatím není nutné
nařízení k zákazu podomního a pochůzkového prodeje, na
území obce Hovorčovice obce, vydávat.
Výňatek z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
5. května 2016:
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Zpracovanou územní studii pro plochu P2OV (plocha bývalých zahrádek, pro pořeby výstavby 2. stupně ZŠ) dle
platného územního plánu obce Hovorčovice.
- Kupní smlouvu ke koupi infrastruktury od paní Strnadové do majetku obce Hovorčovice.

Výňatek z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
26. května 2016:
Zastupitelstvo obce projednalo:
- Smlouvu o dílo pro účely zadání otevřeného veřejného
výběrového řízení k výběru dodavatele novostavby pavilonu A II. stupně základní školy v rámci projektu „Obec
Hovorčovice - stavební úpravy a přístavba ZŠ Hovorčovice
II. etapa“ a schválilo ji.

V květnu uspořádali senioři v prostorách obecního úřadu výstavu svých rukodělných prací. Během dvou dnů se
snad podařilo ukázat, že i ve svém věku dokážou být senioři dostatečně šikovní. Mylná by však byla představa, že
žena v důchodovém věku rovná se babička, která umí jen
plést , i když v budoucnu možná budeme rádi, když někdo tuto zručnost bude umět. 7 vystavovatelů předvedlo daleko pestřejší repertoár. Kromě pletených věcí zde
z ručních prací byly k vidění i vyšívané obrazy a ubrusy,
většinu vystavených věcí ale tvořily dekorace vytvořené
různými výtvarnými technikami – malba na skle, šperky,
různé objekty z přírodních materiálů a další.
(jdo)

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Kupní smlouvu č.23/2016 k odkupu pozemku do majetku obce od manželů Jany a Pavla Korbayových.

- Kupní smlouvu č.42/2016 k odkupu pozemku do majetku obce od pana Vlastimila Nováka.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
- Žádost společnosti a-z úložiště a.s., o umožnění průjezdu vozidel do o nosnosti 35 tun obcí, v období od srpna
2016 do srpna 2018.
(ol)

Co se nám tento rok povedlo? Úspěšně jsme prošli hodnocením ze strany hygieny a ze strany odborů, které chrání
zaměstnance. Navázali jsme kontakty s okolními institucemi, včetně PPP a různých expertů na výchovu a vzdělávání. Každý měsíc jsme se s dětmi zúčastnili minimálně jedné akce, ať se již jednalo o divadelní představení,
koncert nebo různé výstavy či školní projekty. Nechyběla
škola v přírodě, noc s Andersenem ani celodenní výlet. V
červnu jsme zároveň obhájili 1. místo v soutěži školních
webů 2016 v ČR (www.scoolweb.cz). Naladili jsme kolektiv školy na správnou strunu a věříme, že i děti si celý
školní rok užily naplno a našly v novém kolektivu spoustu
nových kamarádů.
Rodiče našich dětí i rodičovské sdružení MROŠ se zapojili do všech činností, které škola uspořádala. Díky jejich
pomoci byl cítit rodinný duch, který vládne v naší škole. Jsme jim vděční za pomoc během všech akcí školy,

Děkujeme všem: velkorysým rodičům, obětavým pedagogům a lektorům i všem ostatním zaměstnancům naší školy, radostným dětem i všem dobrodincům! Užijte si naplno
letní prázdniny a těšíme se na setkání s Vámi se všemi
opět 1.9.2016!
Mgr. Jana Hirková, ředitelka školy

- Kupní smlouvu č.41/2016 k odkupu pozemku do majetku obce od manželů Marty a Františka Valešových.

- Schvaluje aktualizaci přílohy Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2015 se seznamem stanovišť s umístěním zvláštních
sběrných nádob pro shromažďování tříděného odpadu
platné od 1.6.2016. V návaznosti na to došlo i k rozšíření
sběrných míst na tříděný odpad.

máme za sebou první rok existence naší nové školy. Velmi ráda bych poděkovala všem, kteří pomohli k jejímu
vzniku, i těm, co se nebáli začínajícího dobrodružství a
přihlásili své děti do naší školy. Pevně věřím, že toho dnes
nelitují. Jejich spokojené tváře mluví ke konci června za
ně, a to nás těší.

kterých bylo opravdu mnoho a každý se mohl dle svých
schopností realizovat a zažít svůj úspěch (viz přehled akcí
na: www.skolahovorcovice.cz). Stejně tak výborně obstála i Umělecká akademie, která nám ke konci školního roku
na několika akcích předvedla plody svého působení, a tak
jsme mohli být účastníky nádherných koncertů i dramatických představení.

- Projednalo návrhy řešení záležitostí projednávaných na
jednání Výboru pro výstavbu a životní prostředí ze dne
9.5.2016.

- Kupní smlouvu č.40/2016 k odkupu pozemku do majetku obce od paní Evy Srncové.

Milí rodiče i další čtenáři tohoto zpravodaje,

Dětské rybářské závody
Dětské rybářské závody proběhly 4.6.2016 na rybníku v
Hovorčovicích za velké účasti dětí i dospělých. Plno dětí
si tak mohlo splnit svůj sen a jít si zarybařit. Tahaly se
převážně rostliny a „žabinec“, ale došlo i na jednoho kapra. Někteří účastníci se nyní pod vedením našich rybářů
připravují na zkoušky na rybářský lístek.

(ou)

POZVÁNKY NA AKCE

PLACENÁ INZERCE
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