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Vážení čtenáři,
tímto číslem zahajujeme druhou desítku let vydávání Hovorčovického zpravodaje. Při této příležitosti jsme se pokusili trochu pozměnit tradiční a za ty roky již trochu „okoukaný„ vzhled zpravodaje. Doufáme, že se vám bude zpravodaj v novém
kabátě líbit a že v něm opět najdete zajímavé články a informace. V tomto čísle bychom vás rádi také aktivně zapojili do
rozhodování v anketě o vhodnosti umístění cvičebních prvků v naší obci. Podrobnější informace k anketě naleznete uvnitř
tohoto čísla. Příjemné, téměř již jarní dny, vám přeje vaše redakce.
Řada z nás ráda vzpomíná na akce
pořádané spolky v obci v loňském
roce i letech minulých. Potěšitelné
je, že společných akcí je rok od roku
více a jejich obliba mezi občany stejně jako návštěvnost akcí stále rostou.
Spolky působící v naší obci většinou
zaměřují svou činnost na určitou cílovou skupinu občanů a je cenné, že se
součástí dříve úzce vyhraněné zájmové činnosti stávají stále častěji i akce
přístupné široké veřejnosti a že si spolky s organizací a zajištěním zejména velkých akcí navzájem pomáhají.
Doufejme, že tomu tak bude i nadále. Vždyť smyslem spolkové činnosti (a zájmem obce) by mělo být

vytváření podmínek pro setkávání občanů, dětí a mládeže, podpora
smysluplného trávení volného času

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU

EVIDENCE OBYVATEL V ROCE
2016 - v průběhu roku 2016 se do
naší obce přihlásilo 164 a odhlásilo
77 obyvatel. Narodilo se 27 dětí a zemřelo 8 občanů. Celkový počet trvale
hlášených obyvatel k 31.12.2016 byl
2344 občanů.
SBĚRNÝ DVŮR – od 26. února bude
sběrný dvůr otevřený opět každou neděli od 14 do 16 hod, se změnou letního času se od 26. března otevírací doba
posune na 17 až 19 hod. Kontejnery
pro sběr biologického odpadu budou
přistavovány od 1. dubna do 31.října
2017 (s výjimkou státních svátků) od
16.15 hod do 17.45 hod na stejných
místech jako v loňském roce:
- každou 1. středu u kruhového objezdu v „Centrálu“,
- každou 2. středu u parku na křižovatce ulic Nádražní a Třeboradická,
- každou 3. středu na křižovatce ulic U
Rybníka a Nad Hruškou,
- každou 4. středu na křižovatce ulic
Březiněveská a K Potoku.
Také sběrné místo bude pro biologický

odpad znovu otevřeno od 1. dubna do
31. října 2017.
MÍSTNÍ POPLATKY – připomínáme možnost úhrady místních poplatků
za svoz komunálního odpadu, psů i
biopopelnic. Známky jsou již v prodeji. Poplatek za trvale hlášeného občana se nezměnil, je stále 500,- Kč, poplatek za svoz odpadu z nemovitostí,
kde není nikdo trvale hlášen se snížil
na 950,- Kč. Za pejsky zaplatíte 400,Kč, důchodci 200,- Kč.
UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU NA
HŘBITOVĚ – důrazně žádáme návštěvníky místního hřbitova v Hovorčovicích, aby dodržovali třídění
odpadu. Na hřbitově jsou umístěné
4 popelnice, z čehož 2 jsou pouze na
bioodpad a 2 na směsný odpad. Pokud
bude ve směsném odpadu bioodpad a
naopak, svozová firma přestane popelnice vyvážet. Žádáme vás tedy o důsledné třídění odpadu a udržování pořádku. Rádi bychom toto pietní místo
zachovali v důstojném stavu.
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a v konečném důsledku zlepšování
mezilidských vztahů i vztahu občanů k místu, kde žijí (nejen bydlí…).
V únoru jsme se proto sešli s představiteli spolků, zástupci sociální a
kulturní komise a sdružení seniorů,
abychom společně sladili termíny
akcí a získali představu o tom, jaký
bude ten letošní „Hovorčovický rok“.
O zahájení se postarali děti a rodiče,
kteří společně se zaměstnanci školy a
spolkem MROŠ uspořádali v pátek 24.
února masopustní průvod. Další kulturní akcí tohoto roku bude již druhý ročník benefičního plesu našich sportovců,
který se koná 18. března v restauraci U
Maxima v Třeboradicích. SKK se poslední dubnový den již tradičně zhostí i pálení čarodějnic a stavění májky.
Přejme si, aby nám májka na palouku
vydržela déle, než tomu bylo vloni!
Poslední květnový víkend bude pěkně nabitý – v sobotu se děti mohou
těšit na oslavu svého svátku a třetí
ročník Hovorčovické míle, již tradičně v režii spolku Felix Liberi, a
v neděli místní rybářská organizace chystá oblíbené rybářské závody.
Konec letních prázdnin u nás v Hovorčovicích oslavíme akcí s druhou
nejdelší tradicí – závodem samohybů

Slovo starosty

Společná setkání aneb jaké akce připravují spolky a obec v letošním roce

SPOLEČNÁ SETKÁNÍ ANEB JAKÉ AKCE...

Svou úlohu ve společenském životě
naší obce jistě sehraje i multifunkční
aula v nové budově základní školy,
která bude slavnostně otevřena se zahájením školního roku. Prostor bude
kromě sportu sloužit také pořádání
vystoupení Umělecké akademie, kterou v rámci školy provozuje spolek
MROŠ kulturních, i dalších společenských a kulturních akcí pro veřejnost.
Děti se jistě těší na další ročník oblíbené akce spolku Felix Liberi Kouzelný les, jehož popularita a počet
účastníků se rok od roku zvyšují. A
své zážitky z cesty kouzelným lesem
si všichni budou moci sdělit jako každý rok při opékání buřtů na palouku
ve středu obce. Kdy? No přece v září!
Po loňské premiéře proběhne letos
v říjnu druhý ročník starostenského
kotlíkového guláše, jehož vítěz získává putovní pohár starosty obce.
Byli bychom rádi, aby tato akce v
budoucnu vstoupila do povědomí veřejnosti jako Hovorčovické gulášování. Věříme, že loňský počet 9 týmů
bude letos překonán a ochutnávek
guláše pro veřejnost bude dostatek.
Státní svátek 17. listopadu oslavíme

jako každoročně lampiónovým průvodem a velkým ohňostrojem, který pro nás připravuje spolek MROŠ.
Na poslední měsíc v roce připadne nejen termín tradičního rybářského plesu, ale i prvního Obecního plesu, kterým chceme založit tradici plesů v naší
obci. Aula v budově školy nám pro pořádání plesů zatím musí stačit. Ale nemuselo by tomu tak být věčně - obec v
současnosti zpracovává záměr rekonstrukce budovy č.p. 1 v ulici Nádražní, která by mohla sloužit například i
jako společenský dům. O tom však
v některém z příštích zpravodajů…
Konec roku bude pochopitelně ve znamení adventních akcí - rozsvěcení vánočního stromu, které nám každoročně
zpestřují žáci naší školky, školy a Umělecké akademie, adventních koncertů v
hovorčovickém kostele, vánoční trhů
se zabijačkou... Zvážíme i opakování
akce Vánoční rybářská polévka, která
byla moc fajn, a věříme, že letos si ke
klubovně rybářů najdou cestu všichni,
kdo si budou chtít nad polévkou a vánočním grogem popřát krásné svátky.
A nesmíme zapomenout ani na náš
oddíl skautů Pátý oceán. Ti v průběhu roku pomáhají s pořádáním akcí
určených pro děti a zcela jistě se
v betlémě pod vánočním stromečkem objeví nové postavy, které děti
s pomocí svých vedoucí vyrábějí.
V průběhu roku budou pokračovat
turistické vycházky našeho klubu se-

niorů, stejně jako jejich setkávání v
prostorách obecního úřadu. Nebojte
se, milí dříve narození spoluobčané, a
přidejte se! Poznáte, že posedět nebo
se projít s partou vrstevníků je příjemná a zdraví i duši prospěšná zábava.
Fotbalisté SKK vás rádi uvítají na svých
sportovních utkáních v průběhu soutěží, naši muži hrají okresní přebor a návštěvnost stoupá. I v našem sportovním
areálu lze zažít příjemné chvíle, zkuste
si udělat procházku na víkendové dopolední zápasy přípravky, zapál dětí a
oddanost našemu SKK je obdivuhodná.
A stranou letos nezůstane ani Hovorčovická nohejbalová liga, která chystá turnaj pro týmy sestavené ze zájemců z řad veřejnosti.
Do sledu těchto akcí, by se jistě vešly
další, nemusíte čekat jen na spolky či
obec, až něco připraví. Uvítáme a podpoříme ty z vás, kteří přijdete nejen s
nápadem, ale chutí a odhodláním akci
zorganizovat a zajistit. Všechny výše
uvedené akce také neměli hned hojnou účast, ale organizátoři je vzali za
své a veřejnost to svou účastí oceňuje.
Přesné termíny konání všech akcí budou vždy včas prezentovány v obecním rozhlasu a na vývěskách obce.
Budu se těšit na setkávání s vámi
v průběhu roku a moc děkuji všem spolků v obci za iniciativu a všechny akce, které pořádají.
Jiří Novák , starosta obce

PRŮBĚH VÝSTAVBY ii. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Na podzim loňského roku byla zahájena výstavba nové budovy druhého
stupně základní školy nazývané pracovně „U rybníka“.
Na začátku prosince bylo hotové hlubinné založení na pilotách a generální
dodavatel stavby společnost POHL
CZ, a.s. zahájila montáž prefabrikovaného železobetonového skeletu. Přes
veškerou snahu a za využití všemožných opatření tempo výstavby zabrzdilo zimní počasí, které tolik přivítaly
hovorčovické děti na dlouhodobě zamrzlém rybníce.
Mráz bruslení svědčí, ale výstavbě,
kde je třeba betonovat a takzvaně „zdít
na maltu“ nikoli. Termín dokončení
stavby se tedy pravděpodobně bude

měnit, nicméně snaha všech zainteresovaných na této největší obecní investici za poslední roky je, aby termín
otevření školy 1.9.2017 byl dodržen.
K tomuto datu je napřeno i úsilí vedení školy zajistit po samostatné linii

2

vybavení nové školy nábytkem, počítačovou technikou, interaktivními tabulemi, tělocvičnými pomůckami do
nové tělocvičny a dalším zařízením
pro nové žáky.
(ou)

Získáme-li v
roce 2017 dotace,
o které žádáme…
Stalo se každoročním zvykem informovat v prvém vydání
Zpravodaje naše občany o akcích, které se pro další zvelebení obce v daném roce chystají.
Tentokrát je nutné připomenout, že rozsah chystaných projektů bude velmi závislý na tom, jaký úspěch budou mít žádosti obce o poskytnutí dotací od EU či z národních zdrojů.
Je nezbytné mít na paměti, že každý dotační titul vyžaduje spoluúčast obce, tedy obecních finančních zdrojů. Proto
možné žádosti o podání dotace byly zastupiteli posuzovány
v kontextu jejich vhodnosti či nezbytnosti pro obec a s ohledem na současné finanční možnosti, které jsou dány splácením úvěru nutného pro financování výstavby naší školy.
Na letošní rok z tohoto procesu vzešly následující projekty,
na které byly podány žádosti o dotační podporu:
• Rozšíření kapacity ČOV na její konečnou kapacitu,
tedy 4 600 EO.
Rozšířená kapacita zajištěná výstavbou a osazením poloviny technologie v letech 2015-2016 je téměř vyčerpána a pro
umožnění další výstavby v obci je tedy tato akce nezbytná.
Pokud nebude dotace úspěšná, bude obec v nejbližším období tuto akci realizovat z vlastních zdrojů
• Zajištění pojízdného štěpkovače větví a zvýšení počtu
kontejnerů na bioodpad
Rozsah zákonných povinností obce k zajištění podmínek
sběrů odpadů i bioodpadů na svém území vyžaduje se stoupajícím počtem nemovitostí v obci i udržovaných veřejných
ploch rozšiřování technických podmínek. Svozové vozidlo,
které jsme získali také z dotace, nám v této oblasti výrazně pomohlo, ale kapacitně je jeho užívání omezeno svozem
větví. Využití štěpkovače a zvýšený počet kontejnerů na
bioodpad nám usnadní organizaci svozu a sběru bioodpadu
na území obce.
• Bezpečné chodníky na ulici Hlavní – 1. etapa.
Projektem reagujeme na stále se zvyšující provoz po ulici
Hlavní, kdy se s otevřením a rozšířením školy stále zvyšuje
pohyb dětí po této ulici. Obsahem projektu je kromě nových chodníků také řada dopravních bezpečnostních prvků
u zastávek MHD, přechodů pro chodce i postavení nových
přístřešků MHD.
Žádostem obce o dotaci na tuto akci nebylo v předchozích
dvou letech vyhověno, mj. i z důvodu nedořešených vlastnických vztahů k pozemkům. Letošní žádost po posouzení
vyhověla všem požadavkům PČR, ROPIDu i příslušných
stavebních orgánů, věříme tedy, že do třetice všeho dobrého… Celý projekt je z důvodu finanční náročnosti a získaných stavebních povolení rozdělen do dvou etap, první etapa zahrnuje úsek od vjezdu do obce od Prahy po křižovatku
u kostela, druhá etapa by měla pokračovat v příštím roce.
• Modernizace a doplnění výbavy budovy základní školy
Tento projekt spolu s žádostí o dotaci realizuje přímo vedení
základní školy, obec pro potřeby této dotace zajišťuje krytí

spolufinancování. V případě získání nám objem prostředků
umožní pořídit kompletní moderní zařízení školy včetně
všech didaktických vymožeností pro výuku i pro Uměleckou akademii, která ve škole působí. Čerpání těchto prostředků je plánováno na roky 2017 - 2019. Pokud dotace
nebude škole přiznána, bude potřebné vybavení v uvedeném
časového období zajištěno z obecních prostředků.
Tolik k projektům financovaným za pomoci dotačních prostředků. Kromě nich však plánujeme i další investiční akce,
které bude obec hradit z vlastního rozpočtu:
• Rekonstrukce komunikací by měla pokračovat vybudováním pevných povrchů ulic Třeboradická a Ve Vilkách,
podmínkou je ovšem dořešení vlastnických vztahů k pozemkům. Pokud by nebylo možné toto dořešit, bude investice přesměrována na některou z ulic ve východní části
obce.
• Doplnění veřejného osvětlení v ulici Ve Vilkách a Krátké.
• Příprava projektové dokumentace pro rekonstrukci společenského domu v č.p. 1 v ulici Nádražní
• Rekultivace povrchu sáňkovacího kopce na konci ulice
Bořanovické, včetně osázení zelení, předpoklad realizace
v druhé polovině roku po odvozu uskladněné ornice pro
modelaci terénu u školy
A samozřejmě všechny síly obecního úřadu budou nasměrovány ke zdárnému dokončení nové budovy základní školy,
kterou budeme, pevně věřím, slavnostně otevírat za hojné
účasti veřejnosti začátkem školního roku 2017- 2018.
Pokud jste nenašli v oblasti uvažovaných investic záměr,
který by vás potěšil, například rekonstrukci vaší stále ještě prašné ulice, věřte, že finanční kalkulace v rozpočtovém
výhledu do roku 2025 (tedy roku, do kdy budeme splácet
úvěr na školu) vycházejí i se splátkou úvěru velmi dobře a i
nadále bude možné každým rokem investovat část prostředků obce do výstavby komunikací ale i dalších záležitostí.
Výhled pro komunikace prezentovaný v loňském roce tedy
nadále platí, a pokud půjde vše podle předpokladů, lze předpokládat dokončení všech komunikací v obci i o dva roky
dříve.
Přeji nám všem, aby se záměry obce pro rok 2017 naplnily
beze zbytku.
Jiří Novák, starosta obce

Změny v jízdních řádech
linek 416 a 417
Od 5. března 2017 dochází k úpravě tras linek 416 a 417.
Linka 417 již nebude zajíždět do Hovorčovic a spojení Hovorčovic s Líbeznicemi obstará linka 416. U linky 417 došlo k několika posunům, které umožní cestovat mezi Brandýsem a Hovorčovicemi s přestupem v Měšicích na linku
351 a zároveň odstraní pravidelné zpožďování některých
spojů. Aktuální jízdní řády linek 416 a 417 najdete na internetových stránkách obce nebo na stránkách ROPID.
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Té m a č í s l a

zvaným Veterán dech. Opět nebudou
chybět závody dětí na šlapadlech, či
dospělých na kolech ale hlavním lákadlem bude tradičně závod fichtlů a
následná zábava v areálu v ulici Revoluční. Akci pořádá neformální uskupení fandů motorismu z naší obce.
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Rozhovor
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SPORTU ZDAR A FOTBALU ZVLÁŠŤ

pokud by měl někdo čas a chuť přijmout roli správce, s radostí jej přijmeme mezi sebe.

SPORTU ZDAR
A FOTBALU ZVLÁŠŤ
Rádi ve Zpravodaji představujeme činnost místních spolků a neziskových organizací a počátkem roku 2017 přišla
řada na SKK Hovorčovice, který charakterizuje motto: Jeden balón, jeden
tým. Na otázky Zpravodaje ochotně
odpovídala jedna z trenérek klubu, Kateřina Čespivová.
Kolik lidí vlastně k hovorčovickému
fotbalu patří?
Naše základna čítá v systému české
fotbalové asociace 152 členů. Jedná se
o členy od nejmenších hráčů po hráče
dospělé, trenéry, funkcionáře a čestné
členy. A velmi nás těší zájem fanoušků, kteří chodí na zápasy, a to jsou další desítky lidí z naší obce.
Fotbal všichni milujeme, ale moc rádi
se v Hovorčovicích věnujeme i pořádání jiných akcí. Pravidelně organizujeme stavění máje a novou tradicí,
kterou se budeme snažit udržet, je ples
SKK, který se letos koná 18. března a
na nějž vás všechny již nyní s předstihem srdečně zveme.
Říkáte od nejmenších hráčů po dospělé. Hovoročovice tedy reprezentuje více týmů?
V klubu máme v současnosti 8 týmů.
Od fotbalových školiček přes přípravky, mladší a starší žáky až po tým
mužů. Každý tým svým způsobem už
něco dokázal a velmi dobře prezentuje

SKK Hovorčovice ve fotbalovém světě.
Těší nás zájem soupeřů zejména z
Prahy, kteří nás opakovaně oslovují
a rádi s námi hrají přátelské zápasy,
protože vědí, že hra našich fotbalistů
má skvělou úroveň. Potvrzuje to i zájem o naše hráče ze strany okolních i
vzdálenějších klubů. Dle ohlasu, který
zaznamenáváme, má naše mládež ve
fotbalovém světě velmi dobré jméno.
Nejaktivnějším týmem je v současnosti asi tým Starší přípravky 2007/2008,
který se velmi často účastní turnajů,
kde se objevují i velké kluby s bohatou
historií a kvalitním zázemím (Admira
nebo Meteor Praha, Bohemians 1905,
Dukla Praha …), a přesto jsou naši
kluci schopni takovéto turnaje vyhrávat. Tato parta má dobře našlápnuto k
postupu hráčů do lepších týmů.
Dalším velkým úspěchem v letošní sezoně je postup mužů do vyšší soutěže.
Čeká nás jarní část okresního přeboru a prozatím si naši muži vedou nad
všechna očekávání. Bylo by fajn, pokud by je přišlo do jarní části zápasů
podpořit na hřiště co nejvíce lidí.
Má hovorčovický fotbal nějakou legendu zdejšího fotbalu?
Neřekla bych, že máme jednu legendu.
Spíše máme mnoho hráčů, kteří s fotbalem začínali u nás v klubu a později

OCENĚNÍ PRO NAŠI ŠKOLU
Finále třináctého ročníku Ceny Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí přineslo velmi vyrovnanou kolekci šesti
architektonických počinů a mezi nimi i přístavbu naší školy od pana architekta Ondřeje Tučka.
První místo jsme v této prestižní architektonické
soutěži sice nezískali, ale již postup mezi šest finalistů je obrovským úspěchem. Naše škola byla
oceněna mimo jiné i jako svědectví o vzestupné úrovni architektury na
českém venkově a můžeme na ni tedy být právem hrdí!
Více informací o soutěži i poslání tohoto klubu si můžete přečíst na http://
www.zastarouprahu.cz/cena-kzsp.
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Je někdo, komu byste chtěli touto
cestou poděkovat za podporu?
se ve své kariéře dokázali prosadit ve
větších klubech jako jsou Admira Praha, Loko Vltavín, Meteor Praha nebo
dokonce Slavia Praha či Sparta Praha.
Někteří se k nám později opět vrátili
a nyní hrají za tým mužů. Jmenovitě
mohu vzpomenout F. Škorvánka, který odešel do týmu Sparta Praha a následně hrál v několika divizních a ČFL
týmech. Nyní aktivně působí v Jirnech
a hraje ČFL. Martin Ptáček se prosadil
přes Meteor Praha až do Slavie Praha
a nyní hraje divizní soutěž mužů v Libiši.
A další trochu stručněji Syrový V., Syrový L., Vintr R., Vladyka J., Hutař D.,
Dobrovolný P. Tito hoši od nás přešli
do Admiry Praha, Loko Vltavín a vrátili se k nám zpět a hrají za naše muže.
V současné době máme stále několik
kluků v kvalitnějších klubech např.
Pouzar O., Kaličiak A. přešli z našich
mládežnických týmů do Meteoru Praha a aktivně působí v ligových týmech
dorostu. Pouza J. odešel do Admiry a
nyní působí v týmu AC Sparta Praha v
ligovém týmu dorostu.
Nakonec musím zmínit hráče s velkým jménem a charakterem, a to Michala Petrouše. Hraje v týmu mužů
a je to prima kamarád do party. Míša
sice nastupuje za náš tým, ale zároveň
trénuje mládež pro Slavii Praha. Dříve sám hrál velký fotbal a trénoval i
prvoligový A tým Slavie Praha. Míša
je důležitým vzorem pro fotbalisty u
nás. Ti mladí k němu mohou vzhlížet a
poslouchat jeho rady, ovšem inspirací
svou hrou nebo přístupem k fotbalu je
pro nás všechny.
Je něco, v čem hovorčovický fotbal
potřebuje pomoc třeba od obyvatel
obce?
My jsme velmi rádi, když naši sousedé
zamíří na naše zápasy a přijdou podpořit jakýkoliv náš tým od mládeže po
muže a věříme, že i nadále budou naše
zápasy navštěvovat. A pokud jde o nějakou konkrétní pomoc mimo fandění,
tak aktuálně hledáme správce areálu za
„mírně“ komerčních podmínek, takže

Velkou oporu a podporu máme a tímto děkujeme obecnímu úřadu, a to nejen na řádcích Zpravodaje. Velmi rádi
tak činíme, pokud máme příležitost i
osobní formou. Podobně zásadní poděkování patří našim trenérům. Na jejich nadšení, úsilí a nasazení náš klub
stojí především. Dělají to dobrovolně
ve volném čase 3 až 4 krát týdně téměř
po celý rok zadarmo. Jsou to skuteční
srdcaři a každý je pro svůj tým nejen
sportovním trenérem, ale často i dospělým vzorem, který jim pravidla fair
play vštěpuje nejen ve sportu. Vyjmenovat další podporovatele a dárce by
bylo na dlouho. Naše díky patří všem
lidem, kteří jakýmkoliv způsobem náš
klub podporují. Velmi si toho vážíme.
A jaké máte plány nebo přání do
roku 2017?
Nadále bychom si chtěli držet a pokra-

Novinky
z klubu seniorů
Jak je již zvykem, budou se jednou
měsíčně konat v prostorách obecního
úřadu pravidelná setkání seniorů. Do
letních prázdnin jsou naplánovány následující termíny: 16.3., 13.4., 18.5. a
1.6. Účastníci těchto setkání se mohou
mimo jiné těšit na dvě kulturní vystoupení. Na to březnové potvrdila svou
účast operní pěvkyně Jana Štěrbová,
na červen se chystá vystoupení žáků
mateřské školy. Náplň dalších setkání
bude upřesněna později.
Zatímco pravidelná setkání mají
přesné termíny již stanoveny, termíny vycházek budou aktualizovány i s
ohledem na počasí. Díky dlouhé zimě
se od začátku roku uskutečnil pouze
výlet podél Vltavy, ale organizátoři i
pravidelní účastníci se již těší, kdy to
vyjde zase. Každopádně platí, že pokud vycházka nebude vyžadovat vstup
do nějaké instituce, budou se konat v
pondělí, v opačném případě v úterý. O
chystaných akcích se určitě včas dozvíte např. prostřednictvím místního
rozhlasu.
(jdo)

čovat v naší práci s mládeží, protože ta
patří mezi naše nejsilnější stránky. Přejeme si, aby naši muži a všechny ostatní týmy měli neustále takovou chuť a
píli, jakou mají dosud. Přejeme všem
hráčům i týmům mnoho zdaru v jarní
části sezony.
Jedno velké přání máme. Najít cestu
pro realizaci umělého povrchu UMT
(umělé trávy). Bohužel při 8 týmech

v klubu zatěžujeme současnou hrací travnatou plochu až přes hranici
únosnosti. Při nepříznivém počasí musíme tedy tréninky rušit nebo si ničit
travnaté hřiště. Nemluvě o finanční
náročnosti v zimním období, kdy si
na tréninky musíme pronajímat UMT
v jiných klubech. Mít vlastní umělý
trávník je pro nás velkým snem a cílem za, kterým se snažíme ze všech sil
jít.
(hd)

OKÉNKO OBECNÍ POLICIE
Vzhledem k událostem, které v posledních týdnech zaplavily všechna naše
média, apeluji touto cestou na rodiče všech dětí, které navštěvují školská
zařízení ať již v naší obci nebo v blízkém okolí, aby náležitě poučili své děti
o kontaktu s cizími osobami a o pohybu po obci nebo o pohybu cestou ze
školního zařízení

Rady pro děti :
1. Netoulej se, rodiče a blízcí by měli vědět, kde jsi.
2. Nesedej si do auta k neznámým lidem.
3. Nikdy nic nepřijímej od cizích lidí, žádné dárky ani žádná pozvání.
4. Vyhýbej se neosvětleným, opuštěným a neobydleným místům.
5. Buď obezřetný, nikdy nepřistupuj do těsné blízkosti cizí osoby nebo vozidla.
6. Pokud se dostaneš do nebezpečné situace, utíkej tam, kde jsou lidé.
7. Ve svízelné situaci, není-li zbytí, křič o pomoc.
Každé dítě by mělo vědět telefonické spojení na rodiče, nemělo by, zazvoní -li telefon, sdělovat žádné informace o sobě, svých příbuzných nebo že
je doma samo. Stejná pravidla platí i na sociálních sítích v rámci internetu.
Pokud někdo zazvoní na domovní zvonek u domu, neotvírá ihned dveře, ale
nejprve se přesvědči z okna, kdo je za plotem. Je dobré znát pravidla bezpečného pohybu městem nebo obcí a nepodceňovat je.
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ZAČALO NÁM DRUHÉ
POLOLETÍ
Školní rok se nám přehoupl do druhého
pololetí, máme za sebou jarní prázdniny, které si děti po dlouhé době mohly
užít na sněhu a dokonce i sluníčko se
na nás smálo skoro celý týden. Tu pravou zimu si děti ve škole letos opravdu
užíly, a to hlavně díky našemu krásnému a udržovanému rybníku, kde na
bruslích často trávily hodiny tělesné
výchovy.
Ale nejen to – je radost slyšet, jak se
děti mezi sebou při odchodu ze školy
domlouvaly, kdy se odpoledne na ledě
sejdou, kdo vezme puk, kdo komu
může půjčit hokejku… Naplňuje se tak
naše přání, aby naše škola nebyla jen
místem pro vzdělávání, ale také místem, kde spolu děti budou vyrůstat a
vytvoří si pevné a zdravé vztahy mezi
sebou i k místu, kde žijí. (Zde je také
na místě poděkovat všem nadšencům,
kteří se po celou „sezónu“ starali o to,
aby led na rybníku byl kvalitní a mohli
jsme si ho všichni z obce užívat i přes
krátkodobé rozmary počasí.)
Těší nás i to, že se nám daří navazovat
vztahy s jinými školami napříč všemi
stupni vzdělávání: při náboru nových
pedagogů jsme navázali spolupráci s
Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, stali jsme se partnerskou
školou Gymnázia Františka Palackého
v Neratovicích a základní školy v Běchovicích.
Ve druhé polovině školního roku nás
kromě běžného provozu školy a plánovaných akcí (v nejbližší době to bude
například výlet do liberecké iQlandie,
Světový den vody nebo druhá Noc s
Andresenem v pátek 31. března) budou hojně zaměstnávat záležitosti spojené s otevřením nové školní budovy,
která nám kvapem roste před okny. Vybavení tříd, tělocvičny, nového gastro
provozu a veškerého potřebného zázemí je finančně mimořádně náročné
a za normálních okolností leží plně na
bedrech zřizovatele, tedy obce Hovorčovice. Abychom obecnímu rozpočtu
od těchto výdajů ulevili, začali jsme
již od počátku záměru výstavby nového pavilonu hledat finanční prostřed-

ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

ky na jeho vybavení i z jiných zdrojů.
Nastartoval se dlouhý proces přípravy
a schvalování projektů, na které můžeme žádat o podporu z programu IROP,
v rámci něhož se přerozdělují evropské i státní prostředky. Připravenost se
nám vyplatila a my jsme mohli využít
hned první vyhlášenou výzvu na podporu infrastruktury základních škol - v
únoru 2017 jsme podali žádost o dotaci
ve výši více než 7 mil. Kč, která je zaměřená na kompletní vybavení odborných učeben přírodních věd, jazyků,
informatiky, matematiky a jejích aplikací a na zařízení technické a řemeslné
dílny. Držme si palce, abychom s naší
žádostí uspěli!
V souběhu s přípravou žádosti o dotaci
již proběhla také první výběrová řízení
na dodavatele nábytku a dalšího vybavení do nové budovy, připravujeme
schéma uspořádání tříd a organizační
zajištění provozu obou budov, probíhají pohovory s kandidáty na nové pozice… Čeká nás nyní perný půlrok, ale
těšíme se na něj, protože nám přinese
kýženou odměnu – slavnostní zahájení
nového školního roku ve zbrusu nové
budově naší školy.
Dobré jméno, které naše škola za necelé dva roky svého působení získala
mezi rodiči i odbornou veřejností, je
pro nás všechny velkým zadostiučiněním. Zájem o umístění v naší škole již druhým rokem dalece převyšuje
její kapacitu. Rodiče, kteří neváhali a
rozhodli se k nám přihlásit své děti v

ANKE T A

okamžiku otevření školy v roce 2015,
dnes rozhodně nelitují, že této příležitosti využili. Třídy ve všech ročnících
se totiž postupně naplnily a další volné
kapacity již nemáme. Vzhledem k této
skutečnosti musíme, bohužel, nové
zájemce o přestup odmítat. Situace s
přestupem žáků se nezmění ani s výstavbou nové budovy, protože ta má
zajistit zejména kapacitu pro stávající
žáky a všechny budoucí hovorčovické
prvňáčky v horizontu několika příštích
let. A abychom tento úkol splnili, nemůžeme rozšiřovat počet stávajících
tříd, ani otevřít nové třídy ve vyšších
ročnících na 2. stupni; ten budou postupně zaplňovat pouze dorůstající třídy z nižších ročníků.
Hovoříme-li o nováčcích v naší škole,
pak bychom rádi pozvali všechny budoucí hovorčovické prvňáčky a jejich
rodiče na slavnostní zápis do 1. třídy.
Ten letos proběhne 21. dubna od 13
hod v budově ZŠ. Na jaře proběhne i
zápis do mateřské školy, a to dne 12.
května od 14.30 hod v budově MŠ. V
obou případech budete mít možnost
zapsat se předem na konkrétní časový
termín, což v minulosti velmi pomohlo
klidnému průběhu zápisů a nikdo nemusel dlouho čekat.
Detailní informace k zápisu do ZŠ i
MŠ najdete na úřední elektronické desce, na webových stránkách školy.
Těšíme se na vás a vaše děti a přejeme
vám krásné předjaří!
Mgr. Jana Hirková, ředitelka školy

ANKE T A
ANKE T A ANKE T A
Měli byste zájem o rozmístění tělocvičných
prvků pro zdokonalování své fyzické kondice
v obci?
Kde by vám takové prvky přišly vhodné?
Myslíte si, že byste je využívali?
Rádi bychom znali váš názor. Na naše otázky
můžete odpovědět elektronicky kliknutím na
odkaz umístěný na internetových stránkách obce nebo je možné anketu
vyplnit osobně na obecním úřadě.
Za vaši iniciativu předem děkujeme!
ANKE T A
ANKE T A
ANKE T A ANKE T A
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Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 24.11.2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
• smlouvu o dílo k výkonu autorského
dozoru projektanta po dobu výstavby
II. stupně ZŠ v obci,
• smlouvu o nájmu části pozemku
parc.č. KN 2/6, k.ú. Hovorčovice
v majetku Obce Místní organizaci
Českého rybářského svazu v Hovorčovicích pro účely umístění části její
klubovny,
• podání žádosti o poskytnutí dotace
ze Státního fondu životního prostředí
na projekt s názvem „Systém odděleného sběru odpadů obec Hovorčovice“ na pořízení štěpkovače a kontejnerů na bioodpad a kovový odpad,
• přijetí sponzorského daru ve výši 5
000 Kč od Ing. Anny Dolejšové a
stanovuje, aby tento dar byl použit
na údržbu zeleně.
Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 9.12.2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
• rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu
hospodaření obce v roce 2016.
Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 21.12.2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
• obecně závaznou vyhlášku obce
č. 2/2016 o místním poplatku za
provoz systému, shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu
ve znění uvedeném v příloze zápisu
z tohoto jednání zastupitelstva obce,
• rozpočtové provizorium na období
do 31.3.2017 ve výši 12/12 z objemu rozpočtu roku 2016,
• podání žádosti do 42. Výzvy OPŽP
k rozšíření kapacity ČOV s termínem podání žádosti do 19.1.2017,
• dokument Memorandum pro rychlý
internet a vzorovou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě (veřejná komunikační síť). A dále schvaluje, aby se
uvedené dokumenty staly závaznou

přílohou dokumentu obce Zásady
výstavby v rozvojových obytných
zónách obce a byly závazné pro
jednání obce v případech, že bude
investorský zájem o budování
vysokorychlostní internetové sítě na
území obce,
• územní opatření o stavební uzávěře
ulic s nově vybudovaným povrchem
Krátká, U Studánky a části ulice
Souběžná,
• stanovuje pro svou vnitřní potřebu tento předběžný harmonogram
termínů veřejného zastupitelstva
obce v roce 2017: 26.1., 27.2., 30.3.,
27.4., 25.5., 29.6., 27.7., 24.8.,
21.9., 26.10., 23.11., 18.12.
Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 26.1.2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
• vyhodnocení plnění Programu rozvoje obce za rok 2016 a aktualizaci
na období let 2017 - 2022 a ukládá
starostovi, aby tento dokument byl
od 1.2.2017 zpřístupněn na webu
obce pro informaci občanů obce,
• stanovuje v souladu s platnou legislativou odměny neuvolněným členům zastupitelstva: za výkon funkce
místostarosty ve výši 1242 Kč +
200 Kč příplatek dle počtu obyvatel
měsíčně, za výkon funkce předsedy
výboru zastupitelstva odměnu ve
výši 1242 Kč + 200 Kč příplatek dle
počtu obyvatel měsíčně, za výkon
funkce člena výboru zastupitelstva
odměnu ve výši 976,-Kč + 200,-Kč
příplatek dle počtu obyvatel měsíčně, za výkon neuvolněného člena
zastupitelstva obce odměnu ve výši
399,-Kč + 200,-Kč příplatek dle
počtu obyvatel měsíčně.
Zastupitelstvo obce schvaluje
• směnnou smlouvu ke směně částí
pozemků mez Obcí Hovorčovice a
Ing. Petrem Muškou, bytem Hovorčovice 839,
• aby právní zastoupení obce zpracovalo výzvu developerovi lokalit Ke
Dráze a U Slunečnic ke splnění jeho
smluvních závazků vůči obci.
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Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 27.2.2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Účetní závěrku hospodaření ZŠ
a MŠ Hovorčovice za rok 2016,
Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol ZŠ a MŠ Hovorčovice
za rok 2016, Rozpočtový výhled
hospodaření ZŠ a MŠ Hovorčovice
za rok 2016 na období 2018- 2019
a Rozpočty hospodaření ZŠ a MŠ
Hovorčovice za rok 2016 Hovorčovice na rok 2017,
• rozpočtový výhled hospodaření
obce na roky 2018-2019 a rozpočet
hospodaření obce Hovorčovice na
rok 2017,
• aby byt č. 1 v DPS Na Staré návsi č.p. 8 ve vlastnictví obce byl
s ohledem na omezené podmínky
jeho užívání dané nutností zachování přístupu k technologiím pro
provoz DPS ponechán do odvolání
jako rezervní pro účely nouzového
ubytování.
Zastupitelstvo obce projednalo:
• záměr rekultivace pozemku p.č.
56/338 v k.ú. Hovorčovice (pozemek na Lánech, tzv. sáňkovací
kopec) v majetku obce a souhlasí,
aby tento záměr byl realizován v
roce 2017,
• záměr zajistit zpracování projektové
dokumentace pro přestavbu nemovitosti č.p. 1 v ulici Nádražní na Společenský dům s prostory pro obecní
úřad a další orgány obce a rozhodlo
s tím, že závazný závěr bude přijatý
na jednání ZO v březnu 2017,
• instalaci tělocvičných prvků v obci
a pověřilo redakční radu obecního
zpravodaje, aby v obecním zpravodaji byla k této otázce zpracována
anketa pro veřejnost, více informací
na str. 6,
• vybrané záležitosti obce: bude
vyhlášena výzva k poskytnutí dotací
spolkům v obci na obecně prospěšnou činnost, zastupitelstvo vzalo na
vědomí informace o vzniku a žádost
nového spolku v obci „Spolek za
lepší život v Hovorčovicích„.
•
(jdu)

Us n e s e n í

Okénko školy

HOVORČOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 1/2017

INZERCE

Naučím plavat Vaše dítě

Úplné základy, i pokročilé, od cca 5-ti let
Místo: Letňany Lagoon
V týdnu odpoledne. Víkendy dle dohody kdykoliv.
Plavu za Bohemians Praha, zkušenosti mám.
Cena 150 Kč/h (+ Vaše vstupné)
Tel. 602 803 014, volejte, piště SMS
Vážení spoluobčané,
zaměstnanci Středočeských vodáren (naši dodavatelé pitné vody) mají již několik let možnost
1x za rok získat od svého zaměstnavatele grant
na nějaký veřejně-prospěšný projekt, jehož se posléze podle
svých možností zúčastní.
Rádi bychom letos na jaře o takový grant či dar usilovali i za naši
obec a proto jsme se rozhodli hledat mezi vámi nebo vašimi
známými kohokoliv, kdo pro Středočeské vodárny pracuje a byl
by ochotný s námi na vybraném projektu spolupracovat.
Mohli byste se nám, prosím, ozvat? Na e-mail spolku MROŠ
spolek.mros@gmail.com nebo telefonicky na p. Dolínka,
tel. 724825933. Moc děkujeme!

ZPRAVODAJ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOVORČOVICE HLEDÁ
od 1. září 2017 zájemce na tyto pozice:
• učitele/lku 1. stupně ZŠ na plný úvazek (motivace k výuce matematiky Hejného metodou
výhodou, výuka v 1. třídě);
• vychovatele/lku školní družiny na plný úvazek;
• asistenta pedagoga k dítěti s Aspergerovým
syndromem na plný úvazek (v tomto případě
nástup možný ihned);
• uklízečku ZŠ na plný úvazek.

MATEŘSKÁ ŠKOLA HOVORČOVICE HLEDÁ
od 1. září 2017 zájemce na tuto pozici:
• učitelku MŠ na částečný úvazek.
V případě zájmu zašlete svůj životopis a průvodní
dopis na e-mail: reditel@skolahovorcovice.cz.
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