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OZV o nočním klidu ♦ Rybářský rozhovor s Jiřím Vegrichtem ♦ Pravidelné rubriky ♦ Pozvánky na akce
Vážení čtenáři,
léto je za námi nejen podle kalendáře, ale i podle toho, co vidíme za okny. Čas dovolených ale nezastavil život v obci, a
tak si můžete v tomto čísle Hovorčovického zpravodaje přečíst, co se v naší obci přes léto událo. Najdete zde krátké reportáže z letních akcí, rozhovor s předsedou místní organizace Rybářského svazu či informaci o novém úseku zrekonstruovaných silnic. Můžete si také přečíst o pozadí vydávané obecně závazné vyhlášky o nočním klidu. A nezapomeňte
se podívat na poslední stranu! Najdete tam pozvánky na připravované akce.
Vaše redakce
TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených pro zpětný odběr proběhne v sobotu 19. 11. 2016 před obecním
úřadem od 8.00 do 9.00 hodin.
Odpady, které budou přebírány:
• 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 (pouze kompletní),
• pneumatiky – od osobních automobilů bez disků. Ostatní pneumatiky (to znamená s disky, traktorové atd.) nebudou převzaty!

KRAJSKÉ A SENÁTNÍ VOLBY
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky se konají v pátek 7. října
2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října
2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin na obecním úřadu
Hovorčovice, Revoluční 33.
Volební lístky budou dodány nejpozději 3 dny před dnem
konání voleb. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková
volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční dne 14. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne
15. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
• Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo uzavřené mezí obcí Hovorčovice a společností COLAS CZ,a.s.,

Zasedání zastupitelstva 30. června 2016 - výňatek
Přítomni: Novák Jiří, Lopata Oldřich, Mufová Hana, Češpiva Ladislav, Kukliš Igor, Kotva Milan

Zasedání zastupitelstva 25. srpna 2016 - výňatek

Omluveni: Dubnová Jana, Šimánek Jan

Přítomni: Novák Jiří, Lopata Oldřich, Mufová Hana,
Dubnová Jana, Češpiva Ladislav, Kukliš Igor, Kotva Milan,
Šimánek Jan

Neomluveni: Milena Vorlíčková

Omluveni: Vorlíčková Milena

Zastupitelstvo obce schválilo:

Zastupitelstvo obce schválilo:

• Příkazní smlouvy se společností GRANT&PROJECT PARTNERS, s.r.o., IČ 02297884 k zajištění administrace dotace
MF ČR poskytnuté pro výstavbu II. stupně ZŠ a administrace výběrového řízení na dodavatele stavby II. stupně
ZŠ.
• Kupní smlouvu č. 44/2016 k odkupu pozemku do majetku obce (část komunikace).
• Prodloužení nájemních smluv s firmou JPH Auto, s.r.o. a
panem Danielem Uchytilem do 1.7.2021.
• Dohodu o narovnání mezi obcí a společn. KAZIKO a.s.
Zastupitelstvo obce projednalo:
• Návrhy řešení záležitostí projednávaných na jednání
výboru pro výstavbu a životní prostředí ze dne 13.6.2016
• Vyhlášení výběrového řízení k zajištění poskytovatele
finančního úvěru pro financování výstavby II. stupně ZŠ.
Zasedání zastupitelstva 4. srpna 2016 - výňatek
Přítomni: Novák Jiří, Mufová Hana, Češpiva Ladislav,
Kukliš Igor, Kotva Milan, Vorlíčková Milena
Omluveni: Lopata Oldřich, Dubnová Jana, Šimánek Jan
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu hospodaření obce
na rok 2016,

• Obecně závaznou vyhlášku obce Hovorčovice č. 1/2016
o nočním klidu, více informací v článku na str. 2,
• Kupní smlouvu č. 66/2016 na odkup části komunikace v
ulici Severní do majetku obce a kupní smlouvu č. 65/2016
na odkup části komunikace (uličního prostoru) v ulici K
Remízku do majetku obce,
• Dohodu o spolupráci o poskytnutí finančního příspěvku
obci na rozvoj infrastruktury za účelem dělení pozemku
parc.č. 56/132,
• Komisi pro posouzení nabídek bankovních ústavů do výběrového řízení vyhlášeného obcí na dodavatele finančního úvěru k financování výstavby II. stupně ZŠ v obci,
• Umístění sídla spolku SKK Hovorčovice v objektu sportovních kabin na adrese U Rybníka 295, Hovorčovice, s
platností od 1.9.2016.
Zastupitelstvo obce projednalo:
• Další postup obce ve věci Změny č. 3 Územního plánu
obce Hovorčovice,
• Navrhlo kandidáty na výkon funkce přísedícího u Okresního soudu pro Prahu – východ: pí Soňu Berkovou a
p. Ing. Igora Kukliše.
(jdu, ol)

Z OBECNÍHO ÚŘADU
PODROBNĚJI k nové obecně závazné
vyhlášce č. 1/2016 o nočním klidu.
Nebývá zvykem, že bychom stránky obecního zpravodaje
využívali ke komentářům k vydaným obecně závazným
vyhláškám. Ty jsou zveřejněny na úřední desce, jejich počet se snažíme pokud možno nezvyšovat, prostě proto,
že si myslíme, že život v obci má, pokud to je možné,
probíhat jak se říká v mezích zákonů a není jej nutno dále
regulovat ještě “zákony“ obecními.
Jsou však oblasti života v obci, kdy je některým zákonem
regulace přímo nařízena, například stanovení rozsahu a
výše místních poplatků, nastavení systému sběru odpadů
a podobně.
Nová vyhláška č. 1/2016 k těmto případům patří. Ptáte
se, jak může regulace nočního klidu vycházet ze zákona?
I před vydáním naší vyhlášky platilo příslušné ustanovení
Zákona č. 200/1990 Sb. (Zákon o přestupcích), kterým je
vymezen noční klid od 22.00 do 6.00 hod. následujícího
dne. V právní úpravě platné do 1.10.2016 bylo možné,
aby orgán obce, tedy obecní úřad (starosta), na základě
žádosti občana, spolku či jiného subjektu povolil zkrácení
nočního klidu. Příklady znáte všichni – různé koncerty, setkání rodin – svatby pod širým nebem a podobně.
V nové právní úpravě zákona o přestupcích, byla tato pravomoc obcím odebrána a rušení nočního klidu je dle §47
odst.1 písm. c) zákona přestupkem.*)
Obec má možnost nadále ve výjimečných případech omezit, případně úplně zrušit noční klid na území obce, avšak
od 1.10. 2016 výhradně v případech uvedených v jí vydané obecně závazné vyhlášce.
Na základě této změny zákona a k ní vydané metodice
Ministerstva vnitra (pro zájemce k nahlédnutí na podatelně obecního úřadu) zastupitelstvo obce schválilo vydání
vyhlášky.
Doba nočního klidu na území obce je v této vyhlášce zrušena v noci z 31.12. na 1.1. a zkrácena od 2.00 do 6.00
hod. pro tradiční akce konané v obci , kterými jsou Veterán dech a Pálení čarodějnic. Přesné termíny konání
těchto akcí budou v každém roce zveřejňovány na úřední
desce nejméně 5 dnů předem. Obdobně zkrácená doba
nočního klidu pak platí pro velikonoční pondělí.
V jiných případech tedy není možné na území obce pořádat akce, které by končily po 22. hodině a svým charakterem (např. živá hudba) by rušily noční klid.
Jistě vás napadne, jak to tedy bude, pokud si budu chtít
rekonstrukce místních komunikací
V letošním roce opět proběhla již 4. etapa rekonstrukce
místních komunikací v naší obci. Tentokrát byla položena
živičná vozovka v ulicích U Studánky (zde vč. jednostranného chodníku), Krátká a v severní části ulice Souběžná.
Letos se dodavatelská firma COLAS CZ musela vypořádat
s extrémně neúnosným podložím, které se nacházelo ve
všech zmiňovaných trasách a zakázka si vyžádala, bohužel nikoli nevýznamné, navýšení plánovaného rozpočtu.
Nicméně kvalitní asfaltový povrch zůstane kvalitním jen
tehdy, budou-li kvalitní spodní konstrukční vrstvy vozovkového souvrství, a tak věříme, že vynaložené prostředky
navíc přinesou přidanou hodnotu pro obyvatele v těchto
ulicích i pro ostatní spoluobčany, kteří je budou využívat.
Celkové finanční náklady na tuto stavbu dosáhly 5,7 mil.
Kč bez DPH.
Pro příští rok se plánuje další etapa, jejíž rozsah se bude
stanovovat během zimy a jara následujícího roku, aby-

pozvat známé a grilovat na zahradě i po desáté hodině
večerní, jak to bude s provozem zahrádek u místních restaurací nebo pokud nějaký spolek bude chtít uspořádat
akci pro veřejnost s přesahem do doby nočního klidu.
U akcí pořádaných pro veřejnost bohužel není možné, aby
bez uvedení v obecně závazné vyhlášce končily po 22.00
hod. Porušení této zásady by pro pořadatele znamenalo
riziko přestupkového řízení včetně udělení pokuty.
Podobné je to i u soukromých akcí, které by např. hudební
produkcí rušily noční klid po 22.00 hod. Neznamená to
ale, že by nebylo možné si déle posedět, jen budete muset své chování upravit, abyste nerušili své sousedy. Běžný hovor při povídání na terasách či zahrádkách restaurací
není možné považovat za rušení nočního klidu.
Jde tedy o sousedské vztahy, je vhodné, pokud hodláte
mít delší sezení, předem obejít sousedy, seznámit je se
svým záměrem a požádat je o pochopení. Vyvarujete se
tak možnosti, že někdo kvůli rušení nočního klidu zavolá
Policii ČR. Není od věci i předem akci oznámit na obecní
úřad (ne pro získání povolení!), pokud by například náhodný kolemjdoucí volal, že jste rušili noční klid. Zabrání
to zbytečné administrativní činnosti úřadu.
Věřím, že se v rámci svých lokalit se sousedy dohodnete,
vyjdete si vzájemně vstříc - jednou potřebuji já, podruhé
ty - a že pro podobné případy budete všichni používat
zdravý rozum a budete vůči sobě tolerantní.
Závěrem lze k celé problematice citovat z metodiky Ministerstva vnitra, vycházející z judikatury Ústavního soudu:
„Zákonem chráněný zájem na ochraně nočního klidu má
přednost před konáním akcí či oslav, při kterých by byla
doba nočního klidu kratší nebo žádná. Pro občany obce
musí být počet nocí, kdy je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší nebo žádnou, předvídatelný, aby se občané
mohli na tyto výjimečné případy předem připravit.“
Jiří Novák, starosta obce
*) Zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích:
• Ustanovení §47 odst.1 písm.c): „Přestupku se dopustí
ten, kdo poruší noční klid“
• Ustanovení §47 odst.3: Za přestupek podle odst. 1
písm. a) až d), f) a g) lze uložit pokutu do 10 000,- Kč
• Ustanovení §47 odst.4 písmeno a): Je – li přestupek
podle odst.1 spáchán opakovaně uloží se pokuta do
15 000,- Kč
• Ustanovení §47 odst.5: Za přestupek podle odst.1 písmeno c) až h) lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu.
chom opět posunuli obec Hovorčovice k vyššímu standardu 21. století.
(ou)

ZE ŽIVOTA V OBCI
ROZHOVOR S JIŘÍM VEGRICHTEM
Naše obec nepochybně zkrásněla. Místní rybník, který byl
vždy místem, kam lidé mířili na procházku, se konečně
dočkal revitalizace. Sice ty velké nánosy bahna nabízely v
loňském roce dost smutný pohled, ale letos se už všichni
mohou těšit z toho, jak příjemné prostředí tu vzniklo. Zásluhu na tom má Český rybářský svaz, jehož předsedovi
místní organizace jsme položili několik otázek.
Že by bylo potřeba odbahnit rybník, si tady v obci
dlouhá léta přál kdekdo. Dokonce se lidé obraceli s
dotazy na obecní úřad, proč s tím něco neudělá. Jak
to tedy ve skutečnosti je a kdo by se měl o podobné
věci starat?
Rybník je ve správě Českého rybářského svazu, a proto
revitalizace musí provádět on. Obvykle by se měl každý
rybník čistit tak po dvaceti až třiceti letech, ale tady bylo
provedeno poslední odbahnění někdy před 2. světovou
válkou. Takže máte pravdu, už to bylo zapotřebí a i my
rybáři jsme se těšili, kdy se na to najdou peníze. Nadějně
to vypadalo už před několika lety. Český rybářský svaz
už měl prý peníze vyčleněné, ale v ten moment se mu
naskytla možnost zakoupit pro sebe sídlo v Podolí (do té
doby si pouze prostory v Praze pronajímal), a tak byly finance využity jinak. Brzy nato si ale svaz zažádal o dotace
a naštěstí to vyšlo. Nakonec revitalizace stála 800 tisíc,
což bylo méně, než se čekalo.
Jaký byl opravdový stav rybníka, než se s revitalizací začalo?
V rybníku byl asi metr bahna, a i proto nás překvapilo,
kolik ryb tady žilo. Před revitalizací, na podzim 2014, byl
proveden výlov a kromě poměrně velkého počtu karasů
jsme vylovili i 35 sumců. Největší měřil 120 cm. Zato dravých ryb bylo málo – jen jeden candát a jedna štika.
Jakým způsobem se Český rybářský svaz stará o
rybník v současné době?
Na jaře a na podzim dodává do rybníka ryby. Pro představu jedná se asi o 10 metráků kapra, dále byli nasazeni
amur, plotice a cejn. S dravými rybami byste se tady setkat neměli, jedině kdyby je tam hodil někdo cizí.
Simsalabim. Máme rekord!
V sobotu 3. září uspořádal spolek FELIX LIBERI svůj tradiční pochod kouzelným lesem a bylo to jako obyčejně
velkolepé. Slunce přihrálo krásné počasí a tým dospěláků
připravil zejména dětem skvělou zábavu. A že jich nebylo
málo. Během odpoledne si prošlo celou trasu a splnilo různě strašidelné nebo naopak přemýšlivé úkoly nejvíce dětí
v historii kouzelného lesa. Bylo jich 162.

Představme ale i místní organizaci. Kolik má členů a
pořádá pro své členy nějaké akce?
Máme zhruba 130 členů. Neznamená to však, že by všichni museli lovit tady na rybníku. Záleží čistě na nich, na
které revíry si koupí povolenku. A platí i obráceně, že
tady mohou chytat rybáři, kteří nejsou registrovaní přímo
u nás, ale mají povolenku pro revír Praha. Rybáři jsou
pravidelně kontrolováni rybářskou stráží. A pokud vím,
ta naštěstí nemusela řešit žádné hrubé přestupky. Akce
pořádáme i pro veřejnost. Například na začátku června
se uskutečnily rybářské závody pro děti. Rozhodně nás
potěšilo, že přišlo přes 20 dětí, co nás ale nepotěšilo, bylo
počasí. Bylo poměrně teplo, a tak se za celý závod podařilo chytit jen jednu rybu. A to jsme pro to dělali všechno
možné. Před závody jsme dávali návnady, ryby krmili, při
závodech pomáhali dětem zkušení rybáři, ale výsledek
neodpovídal naší snaze. I proto uvažujeme, že bychom na
podzim akci zopakovali.
Mezi letošní celorepublikové akce patří První povolenka zdarma. Našla tato akce v Hovorčovicích nějakou odezvu?
Ano, noví členové nám přibyli. Kromě dospělých i 4 děti.
A nejedná se pouze o kluky. Pokud by měl ještě někdo zájem, může se klidně přihlásit i během podzimu. Pro možné
zájemce pak v naší klubovně pořádáme teoretickou přípravu na rybářské zkoušky, které se pak také zde konají. Nejsou až tak těžké, vždyť k jejich úspěšnému složení
stačí zodpovědět polovinu z 25 otázek týkajících se např.
poznávání ryb nebo znalosti rybářských předpisů.
Rybník a jeho okolí se proměnily v krásné místo.
Zdá se, že vy rybáři máte svou budoucnost dobře
zajištěnou. Mohou však kromě rybářů využívat nějak rybník i běžní občané?
Rybník by měl sloužit hlavně k sportovnímu rybaření. Nejrůznější zákazy nebyly vydány, takže když se chce někdo
koupat, tak může. Ale musí si uvědomit, že je to na vlastní
nebezpečí. Na straně u stavidla je 1,7 m hloubka, a tak
třeba děti by tam nemusely stačit. Stejně tak, když se někdo bude chtít projet na loďce, může. Neměl by ale nijak
rušit rybáře.
(jdo)
do kterého všem přejeme mnoho úspěchů. Dále děkuje
všem, kteří se spolupodíleli na spolupořádání průběhu
akce, zejména pak našim ženám. Protože však nechceme
usnout na pomyslných vavřínech a snažíme se dále naši
akci vylepšovat, rozhodli jsme se požádat účastníky o sdělení jejich názorů a případných připomínek, které mohou

Když k tomu započítáme mnohdy i rodičovský či prarodičovský doprovod, potěšili členové a dobrovolníci Felix
Liberi stovky návštěvníků. Uspořádat opékání buřtů dovede kde kdo. Ovšem sestavit tým lidí, kteří v kostýmech
umí na trase láskyplně oslovit malé caparty, co se ještě
drží máminy sukně, a stejně tak teenagery, kteří už mají
leccos na háku, to je skutečně kumšt.
Upír, loupežníci, duch a další opět ukázali, že název jejich
spolku „šťastné děti“ si zvolili správně. Věříme, že letošní rekord za rok opět padne, protože podobné povedené
akce jistě přitáhnou do budoucna další sousedy a obyvatele Hovorčovic. Konečně však to známe všichni: „kdo si
hraje, nezlobí.“
(hd)
PODĚKOVÁNÍ ORGANIZÁTORŮ
Spolek Felix Liberi děkuje všem účastníkům letošního
Kouzelného lesa za jejich účast, která opět překonala předešlý ročník. Doufáme, že to bylo pro naše školou povinné návštěvníky příjemné zpestření začátku školního roku,

zasílat na emailovou adresu info@felixliberi.cz. Předem
děkujeme za každý váš názor. Již teď se těšíme na setkání s vámi na našich dalších akcích, o jejichž konání vás
budeme vždy s předstihem informovat.
(Felix Liberi)

POZVÁNKY NA AKCE
SKAUTSKÝ TÁBOR

Starostenský guláš

Letošní týdenní tábor strávil oddíl vodních skautů 5.
oceán na skautské základně Kovářov na břehu Lipna.
Celotáborovou hrou bylo cestování s kouzelným pláštěm
mezi pohádkami, kde děti musely pomocí získaných
dovedností zachránit pohádkovou říši a sestavit novou

Spolek FELIX LIBERI ve spolupráci s oddílem
Vodních skautů „Pátý oceán“ a obcí Hovorčovice
Vás srdečně zve na 1. ročník akce Hovorčovický
Starostenský guláš.
Soutěž se koná 8.10.2016 v Hovorčovickém parku u Vitalu
od 9.00 hod. pro soutěžící a od 14.30 hod. pro veřejnost.
Dýňování a podzimní tvoření
Spolek MROŠ vás zve na Dýňování a podzimní
tvoření v pátek 21. října v ZŠ Hovorčovice.
Máte-li, vezměte přebytky za své zahrádky či
jiné přírodniny a samozřejmě nezapomeňte na
dobrou náladu a pěkné nápady!
Těšíme se na vás!
LAMPIONOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM

královskou radu a přelstít zlého Rumburaka. Na táboře
nechyběly lanové aktivity, kreativní tvoření, sportovní
vyžití, tábornické dovednosti a spousta pohádkového
koření. Asi největším zážitkem pro děti byla vodní bitva
a zdolání Vítkova hrádku, který v podobě loupežníků děti
přepadly. Děti prošly vodáckým výcvikem, jehož završením
na konci tábora bylo splutí prvního úseku Vltavy z Vyššího
Brodu do Rožmberka, což skvěle zvládly a vodní božstva
tak mohla zažehnout jejich vodáckou cestu.
Letošní školní rok zahájí náš oddíl svou plavbu 20. 9. 2016
od 16:30 do 18:00 a mezi naši posádku bude vítáno 5 nových chlapců ve věku 2. nebo 3. třídy ZŠ. V případě zájmu
nás kontaktujte na patyocean@skaut.cz.

Tradiční lampiónový průvod se bude konat ve
čtvrtek 17. listopadu od 18.00 hodin. Průvod
se obdobně jako v minulých letech vydá ze
třech míst. Podrobnější informace se dozvíte z
letáčku před konáním akce.
Měšický jarmark se slavnostmi vína
Další z oblíbených měšických jarmarků v
areálu CVČ Měšice se bude konat 1.10.
od 11.00 do 21.00 hodin. Tentokrát s
odpoledním a podvečerním programem pro
děti i dospělé. Mnoho dobrot k jídlu a pití, ochutnávky
vína, farmářské produkty, dětská ZOO, harmonikáři,
dětské disco a jazzové melodie k poslechu i tanci.

PLACENÁ INZERCE

AKČNÍ PODZIM
v

CVČ MĚŠICE
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