ZPRAVODAJ
veřejnost a také vytvořením míst pro
společná setkání. Dnes už si ani nikdo
nevzpomene, jakým zarostlým pralesem byl palouk ve středu obce...
K rozvoji spolkové činnosti bezpochyby přispěla i výstavba a provoz našich
škol, zejména té první, malé, jak dnes
říkáme. Naše děti dávají své rodiče
dohromady, poznáváme se nejen jako
sousedi, ale i jako spoluobčané.
Ze všech akcí, které spolky pro veřejnost pořádají, odcházím s pocitem, že
si je lidé nejen užívají, ale že mají radost z toho, že je sami organizují, že
se konají u nás, že se mohli setkat a
strávit společně se známými a dětmi
odpoledne, které se někdy protáhne i
do pozdního podvečera. A to je ten pocit hrdosti, když vidím, že spoluobčané
z nových lokalit se znají s občany ze
staré zástavby a ze všech je patrné, že
rádi žijí v naší obci.
Pro mě osobně je to ohromný pocit,
že vesnice, v které jsem prožil celý
svůj produktivní věk, se vrací do podoby, když jsem sem přišel. Nemyslím
tím, jak vypadala, ale jak jsme se tady
všichni znali, zdravili se, těšili se na
nedělní fotbal, případně pivo v obecní
hospodě. Pamětníků těch časů bohužel
stále ubývá, ale jsou tu nové generace,
které, jak se ukazuje, chtějí v tradici
vesnického života, byť pochopitelně v
modernějším hávu, pokračovat.
Chci tedy v závěru roku poděkovat
všem členům našich spolků v obci a
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Slovo starosty

OHLÉDNUTÍ
Vážení spoluobčané,
při přípravě tohoto článku jsem si
pro inspiraci prošel minulá předvánoční čísla našeho zpravodaje a byl
jsem upřímně překvapený, jaká mají
tato ohlédnutí za uplynulým rokem
vývoj. Stojí za to najít si někdy čas a na
webových stránkách obce si prohlédnout archivní čísla obecního zpravodaje od roku 2013.
Mohl bych se obdobně jako v předchozích letech zabývat tím, co všechno
se podařilo realizovat. Letos by toho
za zmínku stálo opravdu hodně - od
výstavby nového pavilonu školy až po
vyřešení dalších restů z minulosti.
Letos bych se ale rád podělil o pocity,
které jsem při listování dřívějšími vydáními zpravodaje měl. Tím nejsilnějším byla hrdost na naše spoluobčany,
kteří se postupně zapojili do společenského života v obci prostřednictvím
stále širší spolkové činnosti.
V roce 2012, když jsem jako starosta
začínal, působilo v obci jen pár spolků – fotbalisté, Občanské sdružení Hovorčovice, rybáři a nohejbalisté, rozjíždělo se sdružení Felix Liberi. Akcí
pro veřejnost nebylo mnoho, spolky až
na výjimky sloužili zájmům svých členů. Ale potenciál tu byl…
Spolková činnost se začala postupně
rozvíjet spolu s tím, jak obec začala
spolkovou činnost podporovat, nejen
finančně, ale také spoluprací a podporou při pořádání akcí spolků pro
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jejich vedení za jejich činnost v uplynulých dvou letech.
Děkuji Felix Liberi, spolku s největší
progresí v oblasti pořádání akcí pro
veřejnost za jejich akce pro děti – Den
dětí, Kouzelný les - ale také pro nás
dospělé - Hovorčovická míle a Starostenský kotlíkový guláš.
Děkuji SKK za vzornou reprezentaci
obce v okresu i v zahraničí na úrovni všech věkových kategorií a údržbu
sportovního areálu v obci.
Děkuji Místní organizaci rybářů za
péči o místní rybník a jeho okolí, vy-
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OHLÉDNUTÍ

tvoření podmínek pro mladé rybáře,
jejich Rybářský ples a Vánoční polévku, kterou budou letos zase na břehu
rybníka u své klubovny vařit pro veřejnost.
Děkuji spolku MROŠ nejen za
jejich každoroční lampionový průvod a
ohňostroj, ale především za provozování Umělecké akademie, která se
kvalitou a rozsahem výuky vyrovná státním uměleckým školám, za
pořádání kulturních akcí a koncertů a
za organizaci další zájmové činnosti v
naší škole.
Děkuji našemu skautskému oddílu
Junák za jejich klubovou činnost, kterou přispívají k výchově nejmladších,
za budování Betléma pro náš vánoční
strom a pomoc jiným spolkům při organizaci akcí pro veřejnost. I letos pro
nás díky nim bude k dispozici světlo z
Betléma.

Děkuji nohejbalistům za turnaje pro
veřejnost a organizaci utkání, kterých
se účastní naši spoluobčané – členové
tohoto spolku.
Děkuji Klubu seniorů za organizaci
pravidelných vycházek pro spoluobčany všech věkových kategorií i za pravidelná setkání seniorů, kdy si mohou
společně popovídat či tvořit.
Děkuji za vytrvalost a nadšení motoristickým fandům, kteří pořádají akci
Veterán dech, právem označovanou za
tradiční a v našem okolí unikátní.
Děkuji také všem spoluobčanům - dárcům financí či movitých věcí, i to svědčí o narůstajícím vztahu k naší vesnici.
A také samozřejmě děkuji paní ředitelce, pedagogům a všem zaměstnancům
naší základní a mateřské školy za to,
že máme školu, která díky jejich práci, obětavosti a nadšení během pouhých dvou let získala v širokém okolí

BOJ S VĚTRNÝMI MLÝNY II.

Změna jízdních řádů PID
s platností od 10. prosince 2017 dochází na lince 305 ke zrušení odpoledního
provozu, na lince 351 je zřízen nový
spoj na začátku odpolední špičky, dochází k prodloužení vybraných spojů
o víkendu až do Čakoviček a večerní
spoje jsou sjednoceny s pracovním
dnem – tedy všechny spoje po 20.00
hod končí celotýdenně v Neratovicích.

Spodní vody tedy ohrožené nejsou.

Na linkách řady 3xx budou od
23.12.2017 do 2.1.2018 v platnosti
prázdninové jízdní řády. V rámci těchto prázdninových omezení nedojde ke
změnám na linkách řady 4xx ani 6xx.
Tištěné jízdní řády jsou k dispozici na
obecním úřadě.

BOJ S VĚTRNÝMI MLÝNY II.
Byl bych velice nerad, aby informace k
černé skládce v jihozápadní části obce,
které byly v srpnovém vydání zpravodaje, byly základem pro nový seriál.
Náš zpravodaj má trochu jiný účel.
Přesto mi nedá, abych se s vámi nepodělil, jak příběh pokračuje. V návaznosti na informace ze závěru prvního
článku se ledy opravdu začaly hýbat.
Především se konečně podařilo rozhýbat odbor životního prostředí v Brandýse nad Labem- Staré Boleslavi. S
původcem skládky zahájil řízení k porušení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Oznámení podané
starostou a předsedou naší přestupkové komise státnímu zastupitelství
zvrátilo, dle našeho názoru, poněkud
tragikomický závěr PČR z Odolené
Vody, která předala věc k dořešení přestupkové komisi. Sama však původce
skládky ani nedonutila přijít k podání
vysvětlení. Co k tomu dodat…
Státní zastupitelství však celou věc posoudilo tak, jak jsme požadovali již při
podání oznámení na místním oddělení
PČR, a celou záležitost převzala k šetření kriminální policie. Tak uvidíme,
jak naše zákony zafungují, pokud původci skládky bude čin prokázán. Také
Stavební úřad v Líbeznici činí vůči
původci kroky dle Stavebního zákona,
zde však musí dodržovat zákonné lhůty, a ty celý proces řešení zpomalují.

Česká inspekce životního prostředí pokračuje v řešení s původcem skládky i
s majitelem pozemku, který jej původci pronajal, jak uvedl ve svém vyjádření, pro zemědělské účely a o porušení
se údajně dozvěděl až od samotné inspekce. Také úsměvné. Majitel byl totiž kontaktován o zakládání skládky a
informován naším obecním policistou
již v květnu při prvním zjištění návozu
odpadů.

Původce zatím obdržel od České inspekce životního prostředí pokuty jen
za to, že se šetření inspekce vyhýbá.
Aby tento orgán mohl udělit další pokuty za skládku samotnou či nařídit
její odstranění, musí nejprve původci prokázat, že ji skutečně založil. A
to je, vzhledem k tomu, že se původce na jednání nedostavuje, složité. To
už není úsměvné, to je k pláči. Česká
inspekce životního prostředí alespoň
mezitím provedla průzkum skládky,
který vyloučil, že by zde byly uloženy toxické či zdraví ohrožující odpady.
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nout na celém pozemku. Z jednání dále
vyplynulo, že za to měl údajně na takto
„upraveném“ pozemku v dalším období provozovat svou podnikatelskou
činnost. Můžeme se jen dohadovat,
zda mělo jít o parkování autodopravy
či provozování deponie… V každém
případě je tento pozemek dle územního plánu určen jen pro zemědělskou

i mezi odbornou veřejností úctyhodné
renomé a je pro naši obec tou nejlepší
vizitkou.
A svou děkovnou řeč bych rád zakončil veřejným poděkováním všem svým
spolupracovníkům z obecního úřadu a
kolegyním a kolegům zastupitelům za
úsilí a přístup k plnění všech projektů,
akcí i běžných úředních úkolů v uplynulém roce.
A jako každý rok děkuji také všem
spoluobčanům, kteří nám vyjadřují
podporu a oceňují naši práci, ale i těm,
kteří nám zasílají konstruktivní kritické připomínky a přispívají tak k rozvoji naší obce.
Všem nám a našim rodinám přeji do
příštího roku pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
Hezké a pohodové vánoce a klidný
nový rok!
Jiří Novák, starosta

Na tomto místě je vhodné zmínit pomoc pana senátora Holečka za náš
volební obvod. Svým slibům ze srpnového jednání u něj v kanceláři dostál
a opravdu zorganizoval setkání s Českou inspekcí životního prostředí a Stavebním úřadem a svými intervencemi
pomohl zintenzivnit činnost příslušných orgánů v dané věci. Škoda jen,
že podobného dovolání u státních orgánů nemá obyčejný občan bez senátorské podpory. Přesto děkujeme, pane
senátore!
Zdá se tedy, že původce skládky spravedlivému potrestání neunikne a snad
i přijde o peníze, které si založením
skládky, dle našeho názoru, vydělal.
Co však skládka samotná? Ta zatím
výše uvedené úřednické kroky spokojeně přežívá v nezměněné podobě,
jakou měla v srpnu. A díky občanům
z dané lokality, kteří stav neustále monitorují a ihned nás informují, jakmile
v okolí skládky zjistí nějakou činnost,
se alespoň dále nerozrůstá
Například začátkem listopadu byl zaznamenán nájezd tří kamionů se štěrkem. Když jsme na místo dorazili, byl
již náklad složený. Zjistili jsme vozidla
i majitele přepravní firmy. Ten měl dle
svého vyjádření na základě smlouvy s
původcem skládky zajistit drcení materiálů ze skládky a následně je rozhr-

činnost, nic jiného zde tedy nepřipadá
v úvahu. Zřejmě šlo zase o pokus, jak
pod záminkou likvidace skládky vydělat další peníze. Poté, co jsme uvedenou činnost na místě zastavili a štěrk
nechali odvézt do blízké polní cesty,
ozval se majitel pozemku, že s nadrcením a rozhrnutím odpadu po svém
pozemku souhlasí, a žádal obec, aby

tomu nebránila. Byl samozřejmě odmítnut, takže jsme zatím v očekávání
jaký bude mít vliv rozhodování všech
zainteresovaných orgánů na odstranění
skládky. A skládku za pomoci našich
občanů nadále monitorujeme. Díky
vám všem, kteří nám v tomto boji pomáháte!
Jiří Novák, starosta

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Sběrný dvůr – naposledy bude
otevřený v neděli 17.12. od 14 do 16
hodin. Po zimní pauze bude znovu otevřený od 25. února 2018.

Volby prezidenta ČR – konají se ve dnech 12. a 13. ledna 2018 na
obecním úřadu, Revoluční 33. Případné druhé kolo by se konalo ve dnech
26. a 27. ledna 2018 tamtéž.
Mobilní kancelář Pražské
plynárenské - bude v příštím
roce jezdit před obecní úřad vždy v
pátek ve dnech 12.1., 16.2.,23.3., 4.5.,
8.6.2018.
Vánoční setkání seniorů –
proběhne na obecním úřadě ve čtvrtek
14.12. od 17 hodin. Na vánoční notu
nás naladí vystoupení dětí z mateřské
školy a ochutnávka vánočního cukroví z vaší kuchyně. Přijďte si užít milou
předvánoční atmosféru, všichni jste srdečně zváni. Těšíme se na vás !
Vánoční koncert – již tradičně
nám Štědrý den zpříjemní svým vystoupením sopranistka Jana Štěrbová s

paní Janou Jassmínou, která bude hrát
na varhany a klávesy. Koncert začne v
10 hodin v kostele sv. Jana Křtitele.
Obecní úřad - bude mít od pátku
22.12.2017 do 1.1.2018 včetně zavřeno. Výdejní místo České pošty otevřeno dle obvyklé otevírací doby.

Stěhování městského úřadu Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav - v listopadu
začalo stěhování městského úřadu,
které bude probíhat celý prosinec. Z
tohoto důvodu jsou jednotlivé odbory
postupně uzavírány, bližší informace
naleznete v letáku, který jsme umístili
do všech vývěsek a také do aktualit na
web obce. Kompletní a hlavně aktuální informace naleznete na webu Brandýsa v rubrice aktuality: http://www.
brandysko.cz/stehovani-mestskeho-uradu/d-43277.

Pro naši firmu hledáme kandidáta na pozici:

Montér kliMatizace a vzduchotechniky
Pracovní náplň:
• montáž vzduchotechniky a klimatizace • montáž rozvodů chladu

• na kurzy plavání či jiné aktivity u nás v bazénu
• na narozeninové oslavy na různá témata
• na pronájem místnosti pro vaši akci

Profil ideálního kandidáta:
• SŠ technického zaměření • organizační a komunikační schopnosti
• řidičský průkaz skupiny B • samostatnost • spolehlivost
• bezúhonnost • zručnost • schopnost týmové práce
Výhodou:
• elektro zkoušky vyhl. 50/1978 §6 • autorizaci pro údržbu, servis
a revize chladících zařízení obsahující F-Plyny a regulované látky
• svářečský průkaz kategorie pájení natvrdo
• zkušenosti v oboru MaR • praxe v oboru
Nabízíme:
• pracovní dobu pondělí až pátek od 6.00 do 14.30 hod • zajímavé
finanční ohodnocení, nástupní plat 25.000 Kč, po zapracování
30.000 Kč • příjemné pracovní prostředí • firemní automobil
a mobilní telefon pro pracovní účely • práce ve stabilní společnosti
• nástup dohodou, nejlépe IHNED

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Klifa s.r.o, Průmyslová 338, 250 64 Měšice

tel.: 283 980 202, e-mail: info@klifa.cz
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ROZPOČET HOSPODAŘENÍ OBCE NA ROK 2018
A JEHO VÝHLED NA ROKY 2018-2019
Oproti dlouhodobé zvyklosti, kdy obec vstupovala do dalšího roku bez schváleného rozpočtu v tzv. rozpočtovém
provizoriu a rozpočet byl připravený v prvním čtvrtletí
rozpočtového roku na základě reálně dosažených výsledků
předchozího roku, jsme se letos rozhodli, že je nutné mít
o stavu hospodaření jasno co nejdříve, abychom mohli finanční možnosti obce na další rok definovat co nejpřesněji.
Důvodem je, že pro rok 2018 je připravena celá řada investičních akcí, ke kterým jsme obdrželi dotace (viz článek
Malá dotační inventura v posledním zpravodaji), zahajujeme splácení úvěru na výstavbu školy, čeká nás plnění závazků plynoucích z nákupu nemovitosti - bývalé samoobsluhy
- a tvorba povinné rezervy na údržbu kanalizační sítě v obci
dle podmínek dotace k ČOV. Ještě před zahájením rozpočtového roku tedy bylo potřeba ověřit výdaje a příjmy predikované v rozpočtovém výhledu ke krytí všech závazků v roce
2018 a zjistit, jak se nám do hospodaření promítnou legislativní opatření přijatá vládou. Zde se jedná zejména o nárůst
platů zaměstnanců obecního úřadu, nový způsob odměňování zastupitelů, požadavky na tzv. GDPR ( Ochrana údajů)
u obce a jejích příspěvkových organizací (tedy mateřské a
základní školy) a v neposlední řadě také o příspěvky obce
na provoz školy a na její další vybavení. Kromě jistoty, že
jsme schopni dostát všem závazkům a uhradit veškeré mandatorní výdaje spojené se zajištěním chodu obce (odpady,
osvětlení, úklid obce atd.), nám z finanční analýzy v rámci
přípravy rozpočtu obce vyplynul i objem volných prostředků, které můžeme v následujícím roce využít pro realizaci
některých dalších projektů definovaných v Programu rozvoje obce. Jen pro připomenutí dovolte krátkou rekapitulaci
těch nejvýznamnějších:
• Pokračování v procesu povrchů silnic
• Dofinancování výbavy školy
• Pokračování v realizaci relaxačního zóny u sáňkov. kopce
• Parkoviště P+R u vlakové zastávky
• Kruhový objezd na křižovatce na Měšice
• Revitalizace centra obce (objekt NEPA, čp.1, stávající
úřad)
• Investice do sportovního areálu (UMT, sportovní hala)
• Hřbitov a sběrný dvůr – výkupy pozemků a realizace
• Revitalizace prostor ve statku
V zastupitelstvu jednoznačně převládl názor, že volné prostředky budou nadále využity pro rekonstrukci povrchů komunikací a dle možnosti získání dotačních prostředků pak
pro výše uvedené záležitosti, především pro revitalizaci
centra obce.
Připravené parametry pro rozpočet 2018 a Rozpočtový výhled 2019-2020 byly široce diskutované na zasedání zastupitelstva obce dne 23.11.2017 a dle nich jsou zpracovány
návrhy těchto dokumentů. Ty jsou dostupné na úřední desce obce v paragrafovém znění od 1.12. a budou projednány
na posledním jednání zastupitelstva dne 18.12. 2017. Do té
doby mají občané obce možnost uplatnit k těmto dokumen-

fotokronika

tům své návrhy a připomínky.
A jak příprava parametrů pro rozpočet dopadla?
Zde máte stručný přehled o příjmech a výdajích a volných
prostředcích.

Fo t o k r o n i k a

Rozpočet
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VÝVOJ FINANCOVÁNÍ OBCE
z minul.

2017

2018

2019

2020

Rozpočtové příjmy vč. dotací a půjček (Kč)
96.797.000 51.552.000 36.550.000 33.870.000
Rozpočtové výdaje včetně splátek (Kč)
90.875.500 56.465.000 34.520.000 28.900.000
Hospodářský výsledek obce za kalendářní rok z rozpočtu (Kč)
5.921.500

-4.913.000

2.030.000

4.970.000

Volné zdroje na další rok (Kč)
12.159.000 18.080.500 13.167.500 15.197.500 20.167.500

V roce 2017 je v příjmech a výdajích patrný objem prostředků z půjčky obce a dotací MF ČR a Kraje na školu.
V roce 2018 jsou na straně příjmů započteny dotace na ČOV
II. etapa, akci bezpečné chodníky, nákup štěpkovače a kontejnerů.
Do výdajů se kromě splátek půjčky od KB na školu (4,2
mil.), nákupu Nepy (3 mil.) a povinné rezervy na údržbu
kanalizace (0,75 mil.) promítá i spoluúčast obce na financování dotačních akcí a vybudování veřejného osvětlení a
pevných povrchů v ulicích Třeboradická Jih a Ve Vilkách a
zahájení budování relaxačního zóny u sáňkovacího kopce.
V roce 2019 je v příjmech zahrnutý doplatek dotace na školu od Kraje (2,5 mil.), ve výdajích je kalkulováno s 5 mil. na
rekonstrukci povrchů Zemědělská a U Obory, doplatkem za
nákup NEPY a se splátkou úvěru KB.
V roce 2020 zatím počítáme se 4 mil. na další komunikace
(investice do komunikací ve výši cca 5 mil. ročně jsou plánované až do roku 2026, kdy by měly být dokončené pevné
povrchy v celé obci). Výše rezerv uvedená v posledním řádku tabulky svádí k otázce, proč opravy komunikací nezrychlíme. Odpovědí je shora uvedený souhrn investičních akcí
definovaných v Programu rozvoje obce.
Potěšitelné pro nás všechny je, že máme dostatek prostředků nejen na splácení půjčky KB, ale také na pokračování
postupného budování pevných komunikací i na případné
spoluúčasti obce nutné k získání dalších dotačních titulů,
které budou pro obec využitelné a potřebné.
V souvislosti s nákupem bývalé samoobsluhy bychom vás
závěrem chtěli požádat o zaslání vašeho názoru, jak by měl
být tento objekt občanské vybavenosti využitý. Své názory
a představy můžete zasílat na adresu: ou@hovorcovice.cz
nebo je můžete vhodit do poštovní schránky obecního úřadu
nejpozději do konce letošního roku.
Finanční výbor ve spolupráci se zastupitelstvem obce
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Zahájení školního roku před novou budovou ZŠ.
4.9.2017, foto: (ol)

Pohádkové bytosti si daly sraz v Hovorčovicích ...
Kouzelný les 9.9.2017, foto: www.felixliberi.cz

Vystoupení dětí z dramatického ateliéru Umělecké akademie
při dni otevřených dveří v nové budově ZŠ.
23.9.2017, foto: www.skolahovorcovice.cz

Mistři guláše. Někteří si dali na týmové prezentaci záležet..
Hovorčovický starostenský guláš 14.10.2017, foto: (ol)

Listopadové setkání seniorů proběhlo již v atmosféře
blížícího se adventu.
Klub seniorů, 16.11.2017, foto: Dagmar Dobešová

Závěrečný ohňostroj se letos i díky shovívavosti počasí
velmi vydařil.
Lampionový průvod s ohňostrojem 17.11.2017, foto: (ol)
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BÝT PŘI TOM, TO JE TO,
OČ TU BĚŽÍ
Inspirací pro naše úvahy zapojit žáky
školy do procesu utváření podoby naší
obce nám byl projekt Architekti ve
škole podporující proměny měst a krajiny skrze vzdělávání dětí v tématech
architektury, urbanismu a prostorového plánování. Máme za sebou první
architektonický workshop pro žáky 5.
a 6. třídy a můžeme říct, že roli architektů-stavitelů si všichni náramně užili. Navíc měli to štěstí, že mohli pracovat na skutečném projektu, který obec
nyní připravuje.
Ale vezměme to pěkně popořádku…
Na samotném počátku byl kopec. Tedy
vlastně hromada vytěžené hlíny, kterou bylo potřeba někam uložit. Co s
ní? Už první zimu nám děti ukázaly, že
ony mají jasno, co s ní. Hromadě daly
příznačný název a najednou se v Polabí kromě Řípu objevil i náš sáňkovací
kopec. Na dalších pár let u něj zůstalo,
byly jiné priority. A pak, když nejpalčivější otázky typu „Co s našimi dnes
již 200 školou povinnými dětmi?“
byly vyřešeny, nazrál čas i na to, aby
se někdo začal zabývat myšlenkou dát
zarostlé hromadě hlíny a jejímu okolí
novou tvář. A tak si sáňkovací kopec
polepšil - do začátku dostal velké S
a stal se z něj název projektu na novou
multigenerační odpočinkovou zónu.
Autorem úvodní studie parku Sáňkovací kopec není nikdo jiný než pan

architekt Ondřej Tuček, jemuž vděčíme za podobu obou našich školních
budov, které sklízí uznání laické veřejnosti i v odborných architektonických
kruzích. Celý prostor je v této prvotní studii záměrně řešený zatím pouze
rámcově. Spíš než o konkrétní vybavení jde v této fázi o prostorové rozvržení
pozemku, jeho rekultivaci a vymezení
ploch, které se budou v dalších etapách
projektu postupně „zabydlovat“. Záměrem totiž je, aby konečnou podobu
a využití parku definovali sami jeho
uživatelé, tedy vy všichni, kdo nyní
čtete tento článek.
Jako prvním jsme dali slovo těm nejmladším. V polovině listopadu jsme s
panem architektem Tučkem ve škole
uspořádali půldenní tvůrčí dílnu pro
žáky 5. a 6. třídy. Po krátkém úvodu
o architektuře samotné pan architekt
dětem vysvětlil na příkladu naší školy,
jak takový architektonický návrh vzniká, jak se vyvíjí a mění v závislosti na
představách zadavatele, jeho finančních možnostech, místních podmínkách a dalších souvislostech. Všechny
přítomné překvapilo, jak návrh školy
vypadal na samém počátku a jaká je
dnes jeho skutečná podoba.
A pak už jsme přešli do akce. Zadání
bylo jasné: při zachování terénních
a prostorových podmínek navrhnout
park, kde se budou setkávat malé děti,
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ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
mládež, rodiče i prarodiče a ti všichni
by zde měli najít místo pro zábavu, aktivní odpočinek a pro vzájemné setkávání. V nastalé „bouři mozků“ střídal
jeden lepší nápad druhý a do tvorby 3D
modelů se skupiny mladých architektů
pustily s nefalšovaným nadšením. A
nezůstalo pouze u papíru, polystyrenu
a lepidla… Za použití jednoduchých
animačních aplikací děti natočily animované videoukázky, jak to na sáňkovacím kopci jednou bude žít.
Abychom dětem ukázali, že jejich
hlas nás skutečně zajímá, uspořádali jsme 30. listopadu setkání s panem
starostou a zastupiteli obce, na kterém
žáci vytvořené návrhy prezentovali a
dostali příležitost obhájit své nápady
před neúprosně věcným pohledem nás
dospělých. Setkání se konalo až po redakční uzávěrce, jak se jim prezentace
povedla, se tedy dozvíte na internetových stránkách školy, kde budou také
umístěny fotografie návrhů a zmiňované animace.
Děti už se vyjádřily, nyní je řada na
vás. I vy máte možnost spoluvytvářet
podobu nové oddychové zóny v naší
obci. Zašlete nám své představy o tom,
co by v parku nemělo chybět a co by
vás osobně motivovalo, abyste sem
přišli trávit svůj volný čas. Váš názor
nás zajímá, pište na ou@hovorcovice.
cz.
(jdu)

Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 31.8.2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
• rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu
hospodaření obce v roce 2017,
• kupní smlouvu č. 57/2017 k odkupu
pozemku p.č. st. 357, o výměře 1884
m2, v k.ú. Hovorčovice,
• kupní smlouvy k odkupu spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 45/4
v k.ú. Hovorčovice do vlastnictví
obce Hovorčovice,
• nájemní smlouvu k pronájmu pavilonu A II. stupně Základní školy v majetku obce nájemci Základní škole a
mateřské škole Hovorčovice,
• smlouvu o bezúplatném převodu movitých věcí - vybavení pavilonu A II.
stupně Základní školy z majetku obce
do majetku Základní školy a mateřské školy Hovorčovice,
• přijetí dotace na dostavbu II. stupně
ZŠ z rozpočtu Středočeského kraje
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace.
Zastupitelstvo obce projednalo:
• návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Hovorčovice za uplynulé
období včetně výsledků projednání
a požadavku orgánu ochrany ŽP požadující zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a neschválilo ji,
• rozhodnutí Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) č.j. 4841/
SFDI/220130/8391/2017 o poskytnutí finančních prostředků na akci
„BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ
CHODNÍKY V HOVORČOVICÍCH
– I. ETAPA“.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• stav přípravy smlouvy o spolupráci
mezi Obcí a společností Impera spol.
s.r.o IČ 16190378 k dostavbě Impera
parku,
• informace starosty o stavu realizace
projektu sáňkovacího kopce v ulici
Bořanovické,
• informace starosty o podmínkách Ministerstva životního prostředí k poskytnutí dotace na rozšíření a intenzifikaci ČOV Hovorčovice II. etapa
a k poskytnutí dotace k oddělenému
sběru odpadů bez aut – pořízení štěpkovače a kontejnerů,

Zastupitelstvo obce uložilo:
• starostovi obce, aby upřesnil žádost
obce o stavební povolení k realizaciprojektu sáňkovacího kopce.
Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 21.9.2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
• rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu
hospodaření obce v roce 2017,
• dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo k zhotovení pavilonu A II. stupně Základní
školy mezi Obcí a společností POHL,
• smlouvu o dílo mezi Obcí a společností Pohl CZ, a.s, odštěpný závod
Roztoky, pro „Rozšíření a intenzifikaci ČOV Hovorčovice II. etapa“,
• smlouvu o dílo pro výběrové řízení
na akci „Bezpečné a bezbariérové
chodníky v Hovorčovicích I. a II. etapa”,
• smlouvu o zřízení služebnosti stezky
a cesty č. 64/2017 mezi Obcí a panem
Vlastimilem Novákem,
• smlouvu o zřízení služebnosti stezky
a cesty č. 46/2017 mezi Obcí a paní
Miroslavou von Moos.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• informace starosty ve věci nových záměrů společnosti Impera k dostavbě
jejich areálu v obci prezentovaných
zástupci této společnosti na jednání
14.9.2017, které jsou odlišné od záměru, pro které byla připravována
smlouva o spolupráci. Vzhledem k
této skutečnosti, ukončuje zastupitelstvo obce jednání o této smlouvě o
spolupráci,
• obsah jednání Výboru pro výstavbu a
životní prostředí ze dne 11.9.2017.
Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 26.10.2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
• rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu
hospodaření obce v roce 2017,
• rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu
hospodaření Základní školy a mateřské školy v roce 2017,
• příkazní smlouvu k zajištění technického dozoru investora k akci dostavby ČOV II. etapa,
• darovací smlouvu občana jako dárce
a Obcí k poskytnutí finančních prostředků k údržbě urnového hřbitova
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v obci a darovací smlouvu občanky
jako dárkyně a Obcí k nákupu doplnění osvětlení vánočního stromu,
• smlouvu o zřízení osobní služebnosti jako práva věcného, spočívajícího
v právu zřízení a provozování místní komunikace mezi Obcí a panem
Vlastimilem Novákem,
• text Smlouvy o dílo na opravu povrchů v ulicích Třeboradická a Ve Vilkách pro účely nového výběrového
řízení k zajištění dodavatele tohoto
díla a příkazní smlouvu mezi Obcí a
společností Grant & Project Partners,
s.r.o., k administraci tohoto výběrového řízení.
Zastupitelstvo obce projednalo:
• obsah záměru společnosti Impera
spol. s.r.o k dostavbě Impera parku v
Hovorčovicích, předloženého v říjnu
2017 a stanovisko Výboru pro výstavbu a životní prostředí, a předložený záměr této společnosti zamítá,
• postup k zajištění zpracovatele územní studie pro rozvojovou plochu P1 v
obci,
• v návaznosti na posouzení Výborem
pro výstavbu a životního prostředí
žádost společnosti Central Group a.s.,
z 2.10.2017 k výstavbě na pozemcích
parc.č. 191 a 192 v k.ú. Hovorčovice (plocha 1-BO dle územního plánu
obce) a tuto zamítá z důvodů, že nerespektuje podmínky pro výstavbu v
této ploše dané územním plánem.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• informace starosty o obsahu NV
318/2017 Sb., kterým se stanoví od
1.1.2018 nová možná výše odměn
členů zastupitelstev územně správních celků,
• obsah jednání Výboru pro výstavbu a
životní prostředí ze dne 9.10.2017,
Zastupitelstvo obce uložilo:
• starostovi, aby do programu jednání
prosincového zastupitelstva obce zařadil projednání rozpočtu hospodaření Základní školy a mateřské školy na
rok 2018.
Zastupitelstvo obce zřídilo:
• tříčlenný výbor zastupitelstva pro
školství a kulturu. Předkyní výboru
byla zvolena paní Ing. Jana Dubnová,
členy paní Mgr. Hana Mufová a Jan
Dolínek.
(ol)

Us n e s e n í

Na š e o b e c
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POZVÁNKY NA AKCE

advent
v HOVORČOVICÍCH
Neděle 3. prosince od 16 hod
rozsvěcení vánočního stromečku
na Palouku (park u školy)

Středa 6. prosince od 18.00 hod
Adventní koncert

v kostele Sv. Jana Křtitele
vystoupí žáci MŠ a Umělecké akademie

Sobota 16. prosince od 10 hod
Vánoční rybářská polévka

u klubovny rybářů na břehu rybníka

Pondělí 18. prosince od 16 hod
Školní vánoční trh
v jídelně ZŠ

Neděle 24. prosince od 10 hod
Vánoční koncert Jany Štěrbové

v kostele Sv. Jana Křtitele

Těšíme se na vás
a přejeme vám krásný adventní čas!

Vážení spoluobčané,
v době od 1. do 14. ledna 2018 proběhne na území naší obce tradiční
dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká
republika.
Také v roce 2018 se budete moci zapojit do příspěvkové akce, která
bude realizována formou stacionárních sbírkových pokladniček. Jejich
rozmístění budu avizovat během prosince ve vývěsce obecního úřadu,
a také distribucí prostřednictvím elektronické pošty.
Přeji všem klidnou dobu adventní!
Igor Kukliš
koordinátor Tříkrálové sbírky ve farnosti Hovorčovice

ZPRAVODAJ

Vánoční rybářská polévka
aneb přijďte si v sobotu 16.12. popřát hezké
Vánoce ke klubovně rybářů u Hovorčovického rybníka.
Od 10.00 hod můžete přihlížet přípravě rybí
polévky a od cca 14.00 hod můžete specialitu našich rybářů i
ochutnat (do vydání zásob).
Občerstvení bude zajištěno po celou dobu konání akce. Na
sousedské setkání vás zve Místní organizace Českého rybářského svazu Hovorčovice.
Betlémské světlo
Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč
Evropou. Je to možnost přinést lidem ve svém
okolí trochu radosti v době, kdy se lidská srdce
otvírají, je to přijetí odpovědnosti za svůj díl
cesty, kdy každý plně odpovídá za to, že předá
dál skutečně ten plamínek, který přijal.
Přijďte si k nám i vy pro světlo z Betléma.
23.12. od 17.00 - 18.00 ve skautské klubovně, na adrese
Revoluční 256 (vchod ze dvora),
24.12. od 10.30 - 11.30 před místním kostelem a od 11.30 12.00 v domě pro seniory na Staré návsi.
Těšíme se na vás, 10. oddíl vodních skautů Pátý oceán.
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