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Slovo starosty

MALÁ DOTAČNÍ INVENTURA
V letošním únorovém vydání našeho
zpravodaje jste byli podrobně informováni o investičních záměrech obce
pro letošní rok s uvedením výčtu dotací, o které jsme žádali a jejichž přidělení bylo pro realizaci těchto projektů
podmínkou.
Občanům byla dosud na očích především výstavba budovy 2. stupně školy, tu se podařilo v termínu dokončit a
můžeme se těšit na její slavnostní otevření. Tím však naše úkoly pro tento
rok zdaleka nekončí; pojďme se tedy
nyní společně podívat na to, co nás letos ještě čeká.
V souvislosti se školou je nezbytné
zdůraznit, že se obci podařilo z prostředků Středočeského kraje získat desetimilionovou dotační podporu na kofinancování výstavby. Ta bude využitá
na mimořádnou splátku úvěru a snížení zadluženosti obce. Pokud to dotační
podmínky dovolí, vrátí se část peněz i
přímo do rozpočtu obce jako kompenzace za vlastní prostředky, které jsme
na školu vynaložili. Faktem je, že nám
tato dotace na spolufinancování v příštích letech významně pomůže.
Ve zbývajícím období letošního roku
pak budou zahájeny nezbytné kroky k

realizaci všech akcí, o kterých jsme v
únoru informovali. Znamená to tedy,
že jsme byli se svými žádostmi stoprocentně úspěšní. Připomeňme si, o které
projekty se jedná.
Obdrželi jsme rozhodnutí o poskytnutí dotace k rozšíření kapacity ČOV na
její konečnou kapacitu, tedy 4 600 EO.
Tato akce bude zahájena ještě v letošním roce s dokončením v roce příštím.
Celkové náklady činí 1,99 milionu Kč,
výše dotace od Ministerstva životního
prostředí je 1,69 milionu Kč, spoluúčast obce činí necelých 300 tisíc Kč.

Kladné rozhodnutí jsme obdrželi i v
případě dotační podpory na pořízení
pojízdného štěpkovače větví a zvýšení počtu kontejnerů na bioodpad. Nákup by měl proběhnout na podzim, do
údržby obce předpokládáme nasazení
této techniky ještě letos. Celkové náklady činí 770 tisíc Kč, výše dotace od
Státního fondu pro životní prostředí
650 tisíc Kč, spoluúčast obce 120 tisíc
Kč.
Byla také schválena akce Bezpečné
chodníky na ulici Hlavní – 1. etapa.
Práce by měly být zahájeny na pod-

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Vítání občánků – proběhne již
tradičně v kostele sv. Jana Křtitele v
Hovorčovicích v úterý 26. září 2017
od 17.00 hod. Na toto slavnostní setkání budou pozvány všechny děti, které
se narodily od září loňského roku až
do letošního léta a jsou trvale hlášené
v naší obci. Pozvánky budou rozesílány začátkem září, prosíme o potvrzení
účasti. Setkání nám svým zpěvem a
hrou na varhany zpříjemní paní Jana
Štěrbová. Těšíme se na děti, jejich rodiče a další rodinné příslušníky.
Pražská plynárenská - mobilní kancelář bude umístěna před OÚ
Hovorčovice, Revoluční 33, v dodávkovém automobilu Fiat Ducato označeném logem Pražské plynárenské, a.s.

v termínech 8. září, 13. října a 24. listopadu vždy od 8.00 do 12.00 hod.

Autobus linka 351 – se od 3.
září vrací k jízdnímu řádu platnému ve
školním roce. Jedinou změnou je spoj,
který ze zastávky Hovorčovice odjížděl před prázdninami v pracovní dny
v 5.23 hod a nově bude jezdit o 3 minuty dříve, tedy v 5.20 hod (stejně jako
o víkendu). Vytištěné jízdní řády jsou
zdarma k dispozici na obecním úřadě.
Volby do Poslanecké sněmovny – letošní podzimní volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky proběhnou v pátek 20.
října od 14.00 do 22.00 hod a v sobotu
21. října od 8.00 do 14.00 hod na obecním úřadě Hovorčovice, Revoluční 33.
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Volební lístky budou voličům dodány
nejpozději 3 dny před dnem konání
voleb a budou k dispozici i ve volební
místnosti.
Nabídka pracovního místa
- Obecní úřad Hovorčovice přijme pracovníka na hlavní pracovní poměr na
úklid a údržbu obce a zeleně. Nástup
možný ihned. Požadujeme fyzickou
zdatnost, spolehlivost, ochotu pracovat, řidičský průkaz skupiny B vítán.
Pro bližší informace kontaktujte obecní úřad na tel. 283 933 123, 602 660
324 nebo osobně. Na podzimní období přijmeme i brigádníka na DPP. Požadujeme osobu starší 18 let, náplní
práce bude převážně údržba zeleně a
hrabání listí.

Té m a č í s l a
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zim s termínem dokončení nejpozději
na jaře příštího roku. Celkové náklady
činí 4,8 milionu, výše dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury 3,7
milionu Kč, spoluúčast obce 1,1 milionu Kč. V této souvislosti připomínáme, že obec současně podala žádost i o
financování 2. etapy a předpokládáme,
že ulice Hlavní bude celá v novém v
létě příštího roku.
Využití dotačních titulů k zvelebování
obce však tímto nekončí. Mimo rámec
původních záměrů z února stojí projekt
na modernizaci a doplnění výbavy objektů základní školy za celkem 7,4 milionů Kč, který je v gesci vedení naší
školy. Projekt zatím úspěšně prošel
kolem „předvýběru“, o přidělení dotace však zatím ještě nebylo rozhodnuto. Získání prostředků na tento projekt
by znamenalo nejen zvýšení úrovně

vybavení školy a podmínek pro vzdělávání našich dětí, ale také částečnou
kompenzaci prostředků, které jsme z
rozpočtu obce do rozběhu školy investovali. Držme si tedy palce!
Aktuálně pak byly vypsány některé
nové dotační tituly, do kterých obec podala žádosti, aby se nám další záměry
podařilo realizovat s nižším zatížením
obecního rozpočtu. Především se jedná
o nový titul pro výstavbu místních komunikací, kde je alokováno významně
více prostředků na dotace i možnost
získání většího objemu peněz.
Dále byla podána žádost o dotaci na
rekultivaci povrchu sáňkovacího kopce na konci ulice Bořanovické a na
zahájení procesu urbanizace této plochy pro volnočasové aktivity občanů
všech věkových kategorií. V této fázi

BOJ S VĚTRNÝMI MLÝNY

byl zpracován projekt a podána žádost
na stavební úřad. Vzhledem k celkovým nákladům kolem 4,5 milionu Kč
je postupná realizace tohoto projektu
plánována v horizontu dalších 3 let a
budeme k ní využívat především prostředky z vyhlašovaných dotací. Více
vám budoucí podobu celého parku
představíme v příštím čísle Hovorčovického zpravodaje.
Není toho tedy zrovna málo, co nás
ve zbývajících měsících tohoto roku a
v roce příštím čeká. Je nutné přiznat,
že bez dotační podpory, v uvedených
případech zejména z národních zdrojů,
bychom naše záměry realizovali jen
velmi obtížně. A pevně věřím, že se
nám z dotačních titulů bude dařit naši
obec zvelebovat i nadále.
Jiří Novák, starosta obce

BOJ S VĚTRNÝMI MLÝNY
Jistě znáte slavný příběh Don Quijote de la Mancha od Miguela de Cervantese, z něhož rčení v názvu článku
pochází. Až dočtete následující řádky,
pochopíte pocity některých našich
spoluobčanů a nás na obecním úřadu,
kdy si připadáme jako proslulý Don
Quijote při jeho marném zápasu s větrnými mlýny.

termínu nedostavil. A tady boj s mlýny začíná, obec v zásadě nemá proti
právnickému subjektu žádnou pravomoc, může v těchto případech řešit jen
soukromé osoby. Vzhledem k tomu, že
se následně původce telefonicky ozval,
že vše uvede do původního stavu a navezený odpad odstraní, s další reakcí
jsme vyčkali.

V polovině května letošního roku jsme
obdrželi několik telefonátů od našich
občanů z jižní části obce s dotazy, co
se provádí za zemní úpravy a ukládání
stavebních odpadů v lokalitě prameniště Hovorčovického potoka. Dotazem
u pracujícího bagristy jsme zjistili, že
se má jednat o přípravu motokrosového a cyklotrialového areálu. Již pohledem do územního plánu obce, kdy
pozemky jsou v této lokalitě určeny
výhradně pro zemědělskou činnost,
bylo evidentní, že se jedná o nesmysl,
který má krýt něco jiného. Následně
jsme provedli místní šetření se zjištěním původce prací, právním subjektem, který nám zopakoval stejnou
historku o budoucí motoareálu. Práce
byly zastaveny z moci úřední naším
obecním strážníkem a původce byl vyzván, aby se dostavil k vysvětlení na
obecní úřad. Pochopitelně se v daném

K nápravě ovšem nedošlo, ba naopak.
Ještě, že občané z lokality situaci bedlivě sledovali a informovali nás hned,
jak zaznamenali další navážení stavebních odpadů. A boj s mlýny se rozjíždí….

Obec oznámila založení černé skládky
České inspekci životního prostředí a
Odboru pro životní prostředí v Brandýse nad Labem, tedy těm orgánům,
kterým se mají takové záležitosti oznamovat a ty mají ze zákona situaci řešit.
Na oznámení z konce května reagovala
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inspekce místním šetřením 22. června,
kdy konstatovala navozený odpad o
objemu 1980 m3 (pro představu nákladní Tatra má objem cca 10 m3). Obdržela od nás fotodokumentaci i kontakty na osoby, které skládku založily.
Místní šetření inspekce skončilo a navážení vesele pokračovalo, zejména o
svátcích začátkem července. Po urgenci jsme od inspekce obdrželi vyjádření,
že u původce zahájili kontrolu, ten se
na ní bez omluvy nedostavil a že dokud nebude kontrola ukončena nemohou přijímat žádné opatření. Dodali,
že o situaci informují příslušný orgán
ochrany zemědělského půdního fondu.
A navážení odpadu mezitím pokračuje… Občané informovali Českou televizi s nadějí, že medializace pomůže.
Reportáž si můžete prohlédnout v aktualitách na webu obce. Napětí občanů roste stejně jako pocit bezmoci nás
všech zúčastněných. Podporu občané
z lokality nenašli ani u nového spolku
založeného v obci, který ochranu životního prostředí deklaruje jako svou
prioritu. Byli odkázáni zpět na obec.
Po několika dnech jsem došel k závěru, že se od kompetentních orgánů
asi hned tak pomoci nedočkáme (a

tržitě monitorováno naším strážníkem
a již nic nepřibylo. Změřili jsme rozměr skládky a k dnešnímu dni je odhad
navezeného odpadu 10 600 m3, dle ceníků za odvoz odpadů odhadujeme, že
náklady na odstranění tohoto množství
budou nejméně 7 milionů korun. Kolik
si vydělal původce skládky, si ani netroufáme odhadnout.
Protože náš strážník má i jiné úkoly,
přešel režim sledování situace kolem
skládky do režimu namátkové kontroly a pokračuje sledování za spolupráce
s občany, kteří v lokalitě bydlí.

skládka utěšeně rostla). Po konzultaci
s právním zastoupením obce jsem koncem července oznámil příslušnému odboru Ministerstva pro životní prostředí
a dále jsem jménem obce podal trestní
oznámení PČR na konkrétního pachatele za obecní ohrožení (kde je záruka,
že ve stavebním odpadu nejsou nebezpečné látky?).
Zažádali jsme také policii ČR o povolení umístění dopravních značek na
naší komunikaci, abychom měli alespoň možnost řidiče pokutovat, když
odpad navážejí. Umístění zákazových
značek je pro nás důležité i proto, abychom se mohli bránit případným návozům od dalších osob.
Porušení územního plánu obce konkrétní osobou a nedovolené terénní
úpravy a celou situaci jsme nahlásili
také Stavebnímu úřadu v Líbeznici.
Ten provedl 10. srpna místní šetření a
konstatoval, že k uvedeným porušením
dochází, vyčkejme tedy jeho správního
výroku.
A navážení pokračuje a pokračuje… 7.
srpna se obecní strážník vrátil z dovolené. Pověřil jsem ho kontrolou provozu na polní cestě kolem skládky, která
je v majetku obce. Skládka se bohužel
vrší na soukromém pozemku a dle vyjádření původce se tak děje s vědomím
majitele pole.
A jak se ukázalo, toto řešení bylo asi
nejúčinnější. Hned dopoledne přijelo
deset nákladních vozů s návěsy plných
odpadu. Po zastavení strážníkem řidiči odmítli respektovat pokyn strážníka k odjezdu s tím, že poslechnou jen

PČR, ta byla strážníkem přivolána a
neprodleně se dostavila. Situace byla
zaprotokolována a vozidla odjela. Neuplynula ani hodina a už mi volal původce skládky, co si to dovolujeme, že
má všechna povolení a že mu ničíme
podnikání a vznikají mu škody. Infarktu jsem úspěšně odolal a s klidem jsem
mu sdělil, ať obec žaluje a upozornil
ho, že na něj bylo podáno trestní oznámení za činy, kterých se dopustil se
sazbou do pěti let.
A světe div se, najednou masivní navážení ustalo. Jen pár místních, či přespolních, hbitě využilo příležitosti a v
nočních hodinách navezlo na skládku
tři vozíky odpadu. Prokázalo se, že
pokud situaci nedokážeme vyřešit, dopadneme jako Bořanovice se svou černou skládkou.
Okolí skládky bylo od 12. srpna nepře-

Dne 14.8. jsme zaslali urgenci na řešení skládky včetně dotazu, kdo a kdy
skládku odstraní. Odpověď na tuto
otázku je pro naši obec stěžejní. Pokuty, které původce snad nakonec dostane, půjdou do státní kasy a skládku
nám ale neodstraní. Doufejme, že zákony na problematiku odstranění černých skládek pamatují, jen se obávám,
jak bude vše vymahatelné, když se
původce skládky pošle do insolvence
a stát nám v odstranění skládky nepomůže. Pak by otazník z titulku zmizel
a stal by se vykřičníkem.
Z celé záležitosti si odnáším zatím alespoň jedno pozitivum a tím je zájem
a odhodlání občanů z lokality blízko
skládky jí zabránit. Škoda jen, že se
nesetkala tato snaha s větším ohlasem
u veřejnosti. Vždyť životní prostředí
není jen otázkou okolí našeho obydlí.
Za jeho ochranu v naší obci bychom se
měli nejen v podobných případech semknout v daleko hojnějším počtu.
Jiří Novák, starosta obce

AKTUÁLNĚ PO UZÁVĚRCE
• Dne 16. srpna se dostavil k místnímu šetření policejní komisař, aby doplnil
informace k podanému trestnímu oznámení s tím, že původce je pozván k
podání vysvětlení.
• Dne 21. srpna bylo doručeno rozhodnutí Stavebního úřadu v Líbeznici o
zahájení odstranění nepovolené stavby – terénních úprav pozemku. Ve lhůtě
30 dní má původce možnost požádat o dodatečné stavební povolení , kde již
obec bude moci úředním postupem bránit jeho vydání.
• Dne 22. srpna bylo doručeno povolení PČR k osazení zákazových značek
na místní komunikaci v blízkosti skládky, bude realizováno hned po dodání
značek.
• Dne 22. srpna bylo v dané věci jednání u senátora za Středočeský kraj pana
Petra Holečka, je dohodnuto místní šetření na začátek září za jeho účasti a
odpovědných osob z Odboru životního prostředí a Stavebního úřadu.
Že by se tedy ledy začaly hýbat?
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STARŠÍ PŘÍPRAVKA 2007
NA TURNAJI V HOLANDSKU
Na Velikonoce jsme s týmem STP 2007
vyrazili na zahraniční turnaj „Holland
Cup 2017“ do městečka Almere. V minulosti jsem na tomto turnaji již byla s
jinými týmy našeho klubu, takže vím
jak „fajný“ tento turnaj je. Když už se
jede takovou dálku, je prima, když se
vymyslí i mimofotbalový program a to
nás samo sebou čekalo.
Sraz týmu a Všech účastníků byl již
ve čtvrtek pozdě večer na fotbalovém
hřišti. Po naložení Všech věcí do autobusu a rozloučení se s rodiči nás čekala
11-ti hodinová cesta na místo našeho
prvního výletu. Páteční den jsme strávili v zábavním parku Walibi Holland.
No, nejen děti, ale i dospěláci si tento
den užili víc než super. Různé horské
dráhy, kolotoče, autodromy apod. na
které člověk může chodit celý den,
kolikrát se mu zlíbí – taková o hodně
lepší naše „Matějská pouť“.
Po zábavním parku nás čekala registrace a ubytování v místě turnaje. Pá-

teční den byl náročný a k tomu dlouhá
cesta autobusem zahnala hochy brzy
do pelechu. V sobotu ráno nás čekalo
již to, kvůli čemu jsme do Holandska
dorazili a to změřit síly s ostatními. V
naší kategorii U10 se turnaje zúčastnilo 24 týmů z různých zemí, které byly
rozděleny do 6-ti skupin po 4 týmech.
Na nás v základní skupině čekaly týmy
: Luton town FC (Anglie), F.C. Helson
(Belgie) a asc Waterwijk (Nizozemí).
Je třeba zmínit, že oproti systému u
nás, kdy kategorie U10 hraje 5+1 na
¼ hřiště se v zahraničí hraje systémem
6+1 na ½ hřiště. Pro nás něco nového, ale hoši se s tím vypořádali velmi
dobře. Oproti nám byly Všechny ostatní týmy silnější a rychlejší a to nejen
proto, že jsou zvyklí hrát na větším
prostoru, ale také proto, že náš tým má

polovinu hráčů o rok mladších. I přesto
se nám sobotní základní část vyvedla
a hoši předvedli skvělý výkon. S Lutonem jsme vyhráli 1:0, s Helsonem
jsme vyhráli 9:0 a domácí Waterwijk
nás porazil 0:4. Druhé místo v základní
skupině nás poslalo do nedělních bojů
o finálová místa.
Po sobotních zápasech, které končili
celkem pozdě večer jsme hochy za-

hnali opět brzy do pelechu a těšili se
na nedělní další skupinu. Tam jsme
do skupiny chytili dva týmy z prvních
míst z ostatních základních skupin a
to AS Chelles (Francie) a FC Hlučín
(ČR). Ano, zahraničního turnaje se
můžou účastnit z ČR pouze dva týmy
v jakékoliv kategorii a my se potkali s
druhým týme z ČR ve stejné kategorii
a dokonce jsme bydleli i společně. První zápas jsme zahráli s francouzským
AS Chelles a hoši výborným výkonem
vybojovali výhru 1:0. Druhý zápas
jsme s FC Hlučínem uhráli remízu 1:1,
kdy jsme ještě minutu před koncem
vedli 1:0 (i takový je fotbal). Bohužel
jsme museli čekat na výsledek zápasu
mezi Chelles a Hlučínem, který rozhodl, kdo postoupí do finálových bojů.
Tento zápas byl napínavý a opět ještě
minutu před koncem bychom postu-

povali my, ovšem fotbal se hraje až do
úplného konce a to Hlučín zvládl a vy-
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V NOVÉ ŠKOLE
hrál 2:1. O postupu do finálové čtyřky
rozhodovalo skóre vstřelených branek
a to o 1 jediný gól vyhrál Hlučín. Naši
hoši skončili na krásném 5. místě z 24
týmů, klobouk dolů před nimi.
Po nedělních zápasech jsme s týmem
vyrazili odpoledne strávit prohlídkou
města Amsterdam a nasáli trochu té
holandské atmosféry. Krom procházky
centrem jsme si užili dalších pár atrakcí přímo na náměstí v centru města.
Hoši nakoupili rodičům nějaké suvenýry a vyrazili jsme vlakem zpět na
ubytování. Amsterdam jsme měli pár
minut vlakem od ubytování, takže to
byl pro nás příjemný výlet.
No a abychom si užili náš výlet naplno, tak ještě před pondělním odjezdem jsme navštívili a užili si prohlídku
stadionu Ajax Amsterdam. Vše jsme
měli domluvené na určenou hodinu a
naše prohlídka mohla začít. Hoši se
dostali do zákulisí stadionu, navštívili
šatnu hráčů, viděli kamerové systémy
stadionu, seděli na místech pro hráče
a nasáli atmosféru místa pro tiskové
konference, měli tu možnost vejít na
hrací plochu tunelem jako pravý velký
fotbalisti, měli možnost sedět na nej-

vyšším místě pro fanoušky na stadionu
a závěrem viděli veškeré poháry a trofeje v síni slávy klubu. Všichni si tuto
prohlídku velmi užili a nesou si zážitky
sebou dál do života. Poté nás již čekala
cesta domu a předání dětí rodičům…
Ještě doteď na tréninkách slýcháme
jak se kluci baví a vzpomínají na tento
turnaj a celou akci.
Chtěla bych poděkovat Všem rodičům
a fanouškům, kteří s námi na akci vyrazili a kluky na místě podporovali. A
velké poděkování patří firmě MASICO za finanční podporu naší akce.
Kačka Češpivová – trenér

V sobotu 23. září se naše nová škola představí veřejnosti. Slavnostní otevření proběhne od
15.00 hodin.
Přijďte si prohlédnout nové školní prostory a
strávit u nás příjemné sobotní odpoledne. V
rámci doprovodného programu se můžete těšit
na divadelní přestavení na motivy písní Petra
Skoumala, dále na hudební pásmo Staré pověsti české, nestárnoucí skladby z beatové síně
slávy i na skvělou rockovou kapelu. Máme pro
vás připravené také představení sebeobrany či
exhibici aerobiku. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na vás!
(jdu)
NETRADIČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Setkání seniorů obvykle během prázdnin neprobíhají, tento rok tomu ale bylo jinak a podobu mělo zcela netradiční.
Spontánní nápad v rodině operní pěvkyně Jany Štěrbové

umožnil, aby se závěrečná zkouška před jejím koncertem
s Klárovým kvartetem stala zkouškou veřejnou. A tak den
před jejich vystoupením v Roudnici nad Labem se hudebníci, jinak členové orchestru Národního divadla, a sopranistka
bydlící dlouhá léta v Hovorčovicích sešli místo v ústraní v
zasedací místnosti obecního úřadu a nechali nahlédnout pod
pokličku závěrečných příprav profesionálních umělců.
Zhruba 25 přihlížejících seniorů i juniorů si mohlo poslechnout hudbu francouzských skladatelů různých žánrů. A tak
si na své mohli přijít milovníci opery, šanzonu, filmové hudby nebo prostě ti, kterým se líbí Jana Štěrbová a její počiny
v Hovorčovicích.
Účastníci zažili milou hodinku v přítomnosti známé hudby, a protože někde bylo opravdu ještě nutné doladit souhru
hudby se zpěvem, doufáme, že tato veřejná zkouška napomohla úspěšnému vystoupení o den později.

SEstry z hovorčovic
na mistroství světa
v jachtingu
Od 5. do 11. srpna se v holandském
Bruinisse konalo 51. Mistrovství světa lodní třídy Cadet. Hlavního závodu
se ho účastnilo 64 lodí, 55 lodí jelo
vedlejší závod Promotional fleet. Závodníci se sjeli z 11 zemí. Byli zde
Argentinci, Australani, Belgičani, Britové, Češi, Holanďani, Němci, Poláci,
Rusové, Španělé a Ukrajinci. Českou
republiku, jedinou zúčastněnou zemi,
která nemá moře, v hlavním závodě
MS spolu s 5 dalšími posádkami reprezentovaly také sestry Vychovy z
Hovorčovic – Eliška, čerstvá mistryně České republiky, a Zuzka, která na
mistrovství ČR skončila hned za svojí

Další termíny setkání seniorů budou 21.9., 19.10., 16.11. a
14.12.
(jdo)
sestrou druhá. Ve velmi vyrovnaném a Blahopřejeme ke krásnému umístění a
náročném závodě nakonec dívky v Ho- držíme palce v boji o další mistrovské
landsku vybojovaly krásné 14. místo! tituly.
(jdu)
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viceprezidenta mezinárodní federace.

V září se v Hovorčovicích v nové hale základní školy otevře
pobočka oddílu Školy Taekwon-do ITF Dan-Gun pro děti
ve věku 6-12 let. Tréninky budou probíhat vždy v neděli v
17.00 – 18.15 hod, první hodina proběhne v neděli 10. září
2017.

Škola Taekwon-do ITF Dan-Gun patří mezi největší školy
v České republice. Ve svých řadách má členy České reprezentace, mistry a vicemistry světa, mistry České republiky.
Všichni studenti, děti i dospělí, se mohou zúčastňovat všech
republikových závodů, seminářů, dlouhodobých soustředění, mohou být vybráni do výběrových skupin (např. Středisko talentované mládeže Praha, Česká národní reprezentace)
atd. Díky mnohaleté práci s mládeží oddíl navštívil v květnu
2007 prezident ČR Václav Klaus.
Trénink dětí ve věkové kategorii 6-12 let, který bude probíhat v Hovorčovicích, bude veden s ohledem na vývojové
zákonitosti této dětské kategorie. Hlavní důraz bude kladen
na rozvoj všeobecné motoriky pohybu se zaměřením na
taekwon-do formou zábavných cvičeních a her. Takže zde
neuvidíte zdlouhavé jednostranně zaměřené tréninky, děti se
velice nenásilnou formou seznámí s taekwondem a vylepší
své pohybové dovednosti. Po zkouškách na technický stupeň budou děti zařazeny do vyšších dětských technických
skupin, kde se plně začlení do tréninků taekwonda. Oddíl
nabízí pro začátečníky první hodinu na zkoušku zdarma a
dále možnost trénovat i vícekrát týdně opět zcela zdarma
v kombinaci s tréninky ve sportovní hale v Líbeznicích,
případně na Praze 9 na Proseku. Bližší informace o Škole
Taekwon-do Dan-Gun naleznete na http://dangun. taekwondo.cz případně na tel.: 603246433.
Petr Poklop

Škola Taekwon-do ITF Dan-Gun vyučuje korejské bojové
umění sebeobrany od roku 1991. Vedoucím a hlavním trenérem školy je Petr Poklop s titulem „mezinárodní instruktor“,
nositel 6. danu (druhý nejvyšší technický stupeň dosažený
v ČR), žák korejského velmistra Hwang Ho Yonga, který
je nositelem 9. danu. Trénink školy je veden pod dohledem
korejského mezinárodního instruktora Hwang Ho Yonga,
předsedy mezinárodní technické komise Taekwon-do ITF a

Děti a rodiče pozor ! Kouzelné, strašidelné i další tajemné bytosti míří opět do Hovorčovic

HOVORČOVICKÝ KOUZELNÝ LES
9.9. 2017
Začíná se od 13:00 v parku při ulici Revoluční.
Po ukončení následuje v parku předání odměn všem odvážlivcům, opékání buřtů a volná zábava.

Srdečně Vás všechny zve občanské sdružení Felix Liberi

FELIX LIBERI
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ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 25.5.2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
• dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo z
7.10.2016 uzavřené mezi Obcí Hovorčovice a společností POHL
cz, odštěpný závod Roztoky, IČ:
256064668 k výstavbě 2. stupně ZŠ,
• vypracování studie na rekultivaci
pozemku se sáňkovacím kopcem v
ulici Bořanovická pro využití tohoto
pozemku jako odpočinkové zóny občanů,
• pověření advokáta Mgr. Filipa Macháčka plnou mocí k zastupování
obce k vymožení vykonavatelnosti
rozsudku Krajského soudu v Brně k
nápravě stavu povrchu v části ulice
Nádražní společností IMOS, v případě, že tato společnost nesplní obsah
rozsudku do 31.5.2017,
• ukončení procesu pořízení změny č. 3
územního plánu Hovorčovice,
• rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu
hospodaření obce v roce 2017.
Zastupitelstvo obce projednalo:
• závěrečný účet obce za rok 2016,
zprávu o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce Hovorčovice za
rok 2016, účetní závěrku hospodaření
obce Hovorčovice za rok 2016 a na
základě tohoto projednání souhlasí
s celoročním hospodařením obce v
roce 2016 bez výhrad.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• návrh zprávy o uplatňování územního
plánu Hovorčovice za uplynulé období ve znění zpracovaném k 27.3.2017
Ing. Arch. Bočkem a Obecním úřadem Hovorčovice,
• informace starosty ke stavu přípravy
dohody ke změně obsahu závazků
mezi investorem budování infrastruktury na pozemcích 136/1 a 137/1, k.ú.
Hovorčovice a obcí,
• obsah jednání Výboru pro výstavbu a
životní prostředí ze dne 15.5.2017
Zastupitelstvo obce uložilo:
• starostovi obce, aby v rámci aktualizace Programu rozvoje obce na roky
2019-2022, zahrnul akci vybudování
parkoviště P+R u vlakové zastávky v
obci,
• výboru pro výstavbu a životní pro-

středí, aby posoudil doručené záměry vlastníků nemovitostí v areálu bývalého JZD v ulici Revoluční s cílem
stanovit podklady pro studii využití
areálu v budoucnu,
• starostovi obce zajistit, prostřednictvím pořizovatele, tj. obecního úřadu, projednání zprávy o uplatňování územního plánu Hovorčovice za
uplynulé období a následně zahájit
proces kompletní aktualizace územního plánu Hovorčovice prostřednictvím změny č. 4 řešící celé správní
území obce,
• starostovi obce, aby zahájil prostřednictvím právního zastoupení obce,
přípravu dodatku k Dohodě o narovnání vztahů uzavřené 20.12.2013
mezi obcí a restituenty.
Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 29.6.2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
• rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu
hospodaření obce v roce 2017,
• smlouvy o smlouvách budoucích o
zřízení věcného břemene a právu
stavby (el. přípojky),
• pachtovní smlouvu č. 33/2017 k propachtování pozemku p.č. 170 v k.ú.
Hovorčovice z majetku obce soukromé osobě,
• kupní smlouvu č. 35/2017 k odkupu
spoluvlastnického podílu o velikosti
id. 1/60 vzhledem k celku nemovitosti a to pozemku p.č. 45/4, ostatní plocha/ostatní komunikace, katastrální
území Hovorčovice,
• přesunutí zpracování projektové dokumentace k č.p. 1 na další období,
vzhledem k aktuálním investičním
možnostem obce a potřeb financování projektů, které mají vliv na původní záměr zpracování projektové
dokumentace,
• ustanovení pracovní skupinu ve složení Ing. Miroslav Bazika, Jiří Novák, Ing. Oldřich Lopata, Ing. Jana
Dubnová a Mgr. Hana Mufová a
ukládá jí zpracovat zadání pro zpracování Územní studie pro plochu P1
dle územního plánu obce (dvůr bývalého JZD),
• podání žádosti o poskytnutí dotací
z Programu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, číslo pro-
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gramu 117D815 – Podpora obnovy a
rozvoje venkova a to do dotačního
titulu č. 2.A – Podpora vybudování a
obnovení míst aktivního a pasivního
odpočinku a to pro zřizování veřejné zeleně a vybudování zařízení pro
volnočasové aktivity a do dotačního
titulu č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury a to pro modernizaci
školních hřišť,
• dodatek ke smlouvě na zpracování
PD na akci “ bezpečné chodníky“,
smlouvu na zpracování DPS na obě
etapy akce “ bezpečné chodníky”,
smlouvu na kompletní administraci
projektu “ČOV etapa II”, smlouvu
na kompletní administraci projektu “
bezpečné chodníky II. etapa”, objednávku na zpracování žádosti o dotaci
na Středočeský kraj, ke spolufinancování výstavby II. stupně ZŠ uzavřené
mezí Obcí Hovorčovice a společností
Grant & Project Partners, s.r.o., IČ
02297884.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• informace starosty o došlých připomínkách dotčených orgánů a Spolku
pro lepší život v Hovorčovicích doručených obci do 29.6. 2017 k návrhu
zprávy o uplatňování územního plánu
Hovorčovice,
• obsah jednání Výboru pro výstavbu
a životní prostředí ze dne 12.6.2017.
Zastupitelstvo obce uložilo:
• zpracovateli zprávy, obecnímu úřadu, aby zapracoval doručené připomínky dotčených orgánů a Spolku
pro lepší život v Hovorčovicích
tak, aby doplněná a upravená Zpráva o uplatňování byla předložena
k projednání na ZO nejpozději do
30.9.2017.
Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 17.7.2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
• dohodu o změně obsahu závazku ze
smlouvy podepsané dne 15.12. 2004
o výstavbě sítí a komunikací na pozemcích parc.č. 136/1 a parc.č. 137/1
v k.ú. Hovorčovice mezi developerem a obcí,
• smlouvu o dílo na opravu povrchů v
ulicích Třeboradická a Ve Vilkách pro
účely výběrového řízení k zajištění
dodavatele tohoto díla.
(ol)
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