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Začátkem loňského roku se při pravidelném setkání vedení obce se zástupci
spolků nad plánováním podpory spolkové činnosti a akcí pro veřejnost zrodil nápad uspořádat obecní ples. První
po dlouhých třiceti letech…
Uvědomili jsme si totiž, že poslední
obecní ples se konal v roce 1988 a organizoval ho tehdy ještě místní národní výbor v obecním hostinci při příležitosti 900. výročí založení naší obce.
Rok 2018 je rokem 930. výročí a bylo
tedy jasné, k jaké příležitosti tradici
obecních plesů obnovíme.
Původně měl být ples společnou akcí
spolků a obce, ale ukázalo se, že s
ohledem na náročnost celé přípravy
bude nejlepší, když ples zorganizuje
obec sama silami obecního úřadu a
podporu členů spolků využije jen v samotný den konání plesu.
Místo konání po otevření nové budovy
školy bylo jasné, zbývalo tedy vlastně jen pár maličkostí... To jsme si na
obecním úřadu mysleli začátkem listo-

padu, avšak některé maličkosti se ukázaly být téměř nepřekonatelnými.
Prvním oříškem bylo nalézt kvalitní
kapelu s vhodným volným termínem.
Povedlo se. Kapela BUMERANG,
sice mohla až v březnu, ale všichni,
kdo na plese byli, nám jistě dají za
pravdu, že stálo za to si na ni počkat…
Kromě kapely bylo nutné brát v úvahu
například i termíny jarních prázdnin,
protože rodiče dítek školou povinných
by nám neodpustili, že jsme je připravili o možnost být při tom.
Jakmile se stanovil termín konání plesu, skončila legrace a začal frmol! V
nové školní budově sice máme potřebné prostory, jenomže jsou to prostory
určené primárně pro výuku, nikoliv
pro zábavu ve velkém, takže bylo nutné sehnat vybavení, nábytek, podium,
catering atd. Bylo toho tolik, co bylo
nutné připravit a zajistit, že jsme si
museli udělat podrobný plán a v návaznosti na něj pak probíhala příprava
a jednání s podporovateli plesu i jeho

samotná organizace.
Moc jsme si přáli, aby se ples pro
všechny zúčastněné stal jedinečným
zážitkem – prostředím, výzdobou, programem, bohatou tombolou, kvalitní
hudební produkcí -, což by se nám bez
pomoci celé řady podporovatelů podařilo jen stěží. Velmi mile nás překvapila
vstřícnost a ochota oslovených podni-
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EVIDENCE OBYVATEL - v průběhu
roku 2017 se do Hovorčovic přihlásilo
91 a odhlásilo 60 obyvatel. Narodilo
se 18 dětí a zemřelo 23 občanů. Celkový počet trvale hlášených obyvatel k
31.12.2017 byl 2 366 občanů.

MÍSTNÍ POPLATKY – upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili
místní poplatky za letošní rok splatné
do 31. března 2018, že jim bude doručován platební výměr na uhrazení
dlužné částky navýšený na dvojnásobek. Pokud ani ten nebude v náhradní
lhůtě uhrazen, bude vymáhání postoupeno exekuční kanceláři. Poplatek za
trvale hlášeného občana zůstává 500
Kč, a z nemovitostí, kde není nikdo
hlášen, je 1 000 Kč. Za pejsky zaplatíte také stejně, a to 400 Kč, důchodci
pouze 200 Kč.
BIOODPAD je možné ukládat na
sběrné místo obce každou neděli od
17.00 do 19.00 hod a ve středu od
16.30 hod do 17.45 hod. Každou stře-

du jsou na různých místech v obci také
přistavovány mobilní kontejnery:
1. středu u kruhového objezdu v
„Centrálu“, u ústí ulic Povětrná a
Rozmarná,
2. středu na křižovatce ulic Nádražní a
Třeboradická,
3. středu na křižovatce ulic U Rybníka
a Nad Hruškou,
4. středu na křižovatce ulic Březiněveská a K Potoku.
V případě potřeby svozu většího
množství bioodpadu si můžete dohodnout přistavení kontejneru na tel. čísle
724 192 179. Tato služba není určena
pro svoz malého objemu odpadu a je
poskytována bezplatně.

ÚDRŽBA ZELENĚ – děkujeme
všem, kteří se starají o zeleň na obecních pozemcích v okolí svých nemovitostí a pomáhají tak udržovat naši obec
hezkou a čistou. Zároveň však upozorňujeme, že obec nebude zajišťovat
svoz bioodpadu z obecních pozemků
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tam, kde k tomuto odpadu bude přidáván bioodpad ze soukromých pozemků.
KLUB SENIORŮ – pravidelná setkání našich dříve narozených spoluobčanů probíhají pravidelně jednou měsíčně na obecním úřadu vždy ve čtvrtek
od 17.30 hod. Nejbližší setkání je naplánované na 21. června.
TŘÍDĚNÝ ODPAD – na základě
schválené Přílohy OZV č. 1/2015 platné od 1. ledna 2018 byly v naší obci
nově rozmístěny kontejnery na kov.
Celkem je na zkušební dobu rozmístěno 7 kontejnerů na stanovištích tříděného odpadu v ulicích: Nádražní, Central u kruhového objezdu, Západní x
Bořanovická, Západní x Březiněveská,
U Kostela x Revoluční, Revoluční x U
Remízku a ve sběrném dvoře. Kontejnery jsou určené pouze na obaly od
konzerv, plechovky od nápojů, tuby,
uzávěry, víčka a alobal.

P r v n í r e p r e z e nt a č n í p l e s

930 let od založení hovorčovice a PRVní reprezentační ples OBCE

PRVNÍ REPREZENTAČNÍ PLES

plesu, pořadatelské služby v průběhu a
úklidu vybavení po skončení akce.
Plesem nás provázela paní Barbora
Kouklíková, jako host kapely vystupoval pan Petr Kužvart, bývalý člen
kapely Chinasky, a dlouholetý lektor
Umělecké akademie na naší škole.
Profesionální předtančení předčily
ukázky soutěžního aerobiku v podání
malých tanečnic z nového klubu AP
Aerobic club Hovorčovice, který od
září funguje v naší škole pod vedením
trenérky Adély Petroušové. Ta se svým
tanečním partnerem následně předvedla sestavu sportovního aerobiku na
opravdu špičkové úrovni.
O tom, že se První reprezentační ples
obce Hovorčovice setkal s velikým zájmem veřejnosti, svědčí fakt, že všech
204 lístků bylo vyprodáno do týdne od
zahájení předprodeje a na mnohé další
zájemce se k naší lítosti s ohledem na
omezenou kapacitu prostorů již nedostalo.
Taneční parket byl plný až do brzkých
ranních hodin, takže věříme, že si
všichni účastníci naši plesovou premiéru užili až do posledního tónu a nikdo
z plesu neodcházel zklamaný.
A to nejlepší nakonec - všichni, kteří
jste na plese byli i ti z vás, co by chtěli
přijít příští rok, poznačte si do kalendáře termín 23. března 2019, kdy se bude
konat další ročník obecního plesání. O
předprodeji vstupenek budete včas informováni.
Nasadili jsme si laťku dost vysoko, ale
už dnes přemýšlíme, jak ji překonat (i
když ten letošní červený koberec ve

vstupních prostorách bude asi nepřekonatelný).
A závěrem dovolte pár potěšujících
zpráv, které nám po plese na obecní
úřad přišly:
Pane starosto, ještě jednou děkuji - ples
byl super, hosté i kapela také - takže
pecka! Děkuji a zdravím do Hovorčovic!!! B.
V sobotu jsme si s manželkou a kamarády báječně užili hovorčovický ples.
Obdivujeme výbornou organizaci plesu i jeho přípravu. Od těch nejmenších
detailů (mašle na židlích, petrklíče ...)
až po celek a perfektní kapelu. Ples
nám vůbec nepřipadal jako první po
dlouhé době, ale jako pořádaný pravidelně se zkušenostmi z předchozích
let. Všem z obecního úřadu to muselo
dát velkou práci, jak organizační, tak
fyzickou.
Za to vše Vám moc děkujeme. Hana a
Jan M.
Dobrý den všem na obecním úřadu,
Chtěli bychom poděkovat všem organizátorům obecního plesu. Organizace
vynikající, skvělá muzika, nádherně
nazdobený sál... Opravdu jsme si to
užili, moc děkujeme! Jan a Lucie Š.
Dobrý den,
chtěla bych ještě jednou poděkovat za
ples - celému organizačnímu týmu, byl
super a už se těšíme a další rok. P.H.
(ou)

zE ŽIVOTA V OBCI
do nebo ze školy a kdo jiný by jim to měl ukázat vlastní dobrý příklad, když ne jejich rodiče nebo prarodiče? Zpráva č. 5
- Přesto, že jsme byli s úklidem poměrně rychle hotoví (neboť jsme naplnili všechny pytle získané od pořadatelů kam-

Ukliďme svět 2018!
Letošní dobrovolnické uklízení v Hovorčovicích přineslo
několik dobrých zpráv, o které se s vámi chceme podělit a
krátce se ohlédnout za uklízecí dubnovou sobotou, kterou
vyvrcholila letošní celosvětová i národní kampaň Ukliďme
svět - Ukliďme Česko.
Zpráva č. 1 - Na první pohled to u nás není vůbec špatné a
v porovnání s obcemi, kde si dobrovolníci mohou vybrat,
kterou černou skládku odstraní jako první, u nás musíte pro
odpadky do křoví, protože „pohodlně na dosah ruky“ se jich
podél cest mnoho neválí.
Zpráva č. 2 - Co se podařilo uklidit v loňském roce, zůstalo
skoro čisté, a tak se letos dobrovolníci dostali mnohem dále
než jen podél parovodu, který jako by různé harampádí přímo přitahoval.
Zpráva č. 3 - Bylo nás jednou tolik než loni a ještě se během dne objevovali lidé, kteří slíbili pomoc napřesrok. Tím
pádem se budeme moci dostat na ještě více míst a projít pořádně třeba i remízek nebo cesty směrem do Měšic, okolo
nádraží a velkou výzvou zůstává cesta směr do Bořanovic,
kde potřebujeme souhlas a součinnost i místní samosprávy.

paně) a šlo nám to poměrně dobře od ruky, vzduchem občas
prolétl povzdech: „kdyby nás bylo víc“... Zkrátka Ukliďme
Hovorčovice 2019 naplánujeme znovu a budeme rádi, když
se přidá pár lidí navíc. Nic to ale nemění na podstatě akce,
kterou inicioval v roce 1987 Australan Ian Kiernan. Uklidit
kus světa, může každý z nás. Kdykoliv. Třeba na procházce
se psem, cestou z autobusu nebo na ryby.
(hd)

Zpráva č. 4 - Dětí a dospělých bylo 50:50, což přesně naplňuje výchovně vzdělávací potenciál kampaně, protože kromě úklidu je cílem děti naučit sebrat odpadky třeba cestou

středočeské přehlídky v Novém Strašecí a tak jsme si jednu
dubnovou neděli nezvykle přivstali a vydali na do labyrintu
divadla DRAK v Hradci Králové. Byla to výzva nejen pro
naše mladé začínající umělce, ale i pro jejich rodiče a doprovod, abychom sladili příjezd a byli schopni vystoupit s naší
Ódou na lelky jako první už 10 hodin dopoledne.

Světe DIV SE! Slavíme postup
DIVadelní SEtkání 2018 uspořádalo Volné sdružení východočeských divadelníků ve spolupráci s Divadlem DRAK
jako postupové kolo celostátní přehlídky Loutkářská Chrudim a přehlídku dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů Dětská scéna.

Odvážnému štěstí přeje. Svatá pravda. Jako jediní a ještě navíc přespolní, jsme získali od poroty nominaci do národního
kola Dětské scény 2018. S nejlepšími dětskými divadelními
soubory z celé republiky se potkáme v červnu během čtyřdenní přehlídky ve Svitavách. Ocenění si kromě skvělých
dětí odvezla i naše lektorka Martina Delišová, která byla
porotou oceněná za citlivé pedagogické vedení souboru.
Pokud jste ještě neměli možnost shlédnout vystoupení našeho divadelního souboru s vtipnou dramatizací poezie Pavla
Šruta a Emanuela Frynty, sledujte bedlivě stránky Umělecké akademie na webu základní školy. Termíny dalších vystoupení pro veřejnost na sebe nenechají dlouho čekat!
(hd)

Dramatický kroužek při Umělecké akademii ZŠ Hovorčovice se přehlídky zúčastnil s laskavým svolením organizátorů,
přestože místně do královehradeckého kraje nepatříme. Bohužel bychom se z provozních důvodů nezvládli zúčastnit
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U P OZORNĚNÍ
Během letních prázdnin bude obchod Potraviny Katka
v období od 16.7. do 5.8. uzavřený.
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Ze života v obci

katelských subjektů finančně ples podpořit a spolupráce s kolektivem naší
základní školy při výzdobě prostor a
zajištění zázemí plesu a cateringu.
I když poděkování již zaznělo v průběhu večera přímo z pódia, nedá nám,
abychom všem přispěvatelům ještě
jednou nepoděkovali. Ples v podobě,
kterou mohli jeho návštěvnici zažít, se
konal za laskavé podpory:
PARTY NÁBYTEK s.r.o.
Půjčovna nábytku a vybavení pro společenské a soukromé akce
Díky této společnosti byla bezplatně
vybavena tělocvična potřebným nábytkem a podiem, ubrusy a dalším vybavením, například tepelnými zářiči ve
venkovní kuřárně.
CONTEG Cooling s.r.o
Výroba a servis chladicího a mrazicího
vybavení gastro provozů
Firma poskytla bezplatně i chladicí
box pro catering.
VITALL s.r.o.				
Výroba racionální výživy a BIO produktů
MASI-CO s.r.o.
Řeznictví a uzenářství, jídelna v Měšicích
ELEKTRO HC, s.r.o.
Příprava a realizace projektů nízkého a
vysokého napětí
POKORNÝ BRUSÍRNA		
Broušení klikových hřídelí a válců
VaK Zápy s.r.o.
Správa, provoz, údržba a výstavba vodohospodářského majetku
HOPRO Hovorčovice s.r.o.
Reality výrobních a skladových prostor
Finanční prostředky poskytnuté těmito
společnostmi byly využity na pokrytí
nákladů na kapelu, nákup cen do tomboly, výroby propagačních materiálů,
vstupenek apod.
Catering bezplatně zajistil nám všem
dobře známý pan Junghans s rodinou,
a to na úrovni reprezentačních plesů
konaných v prostorách s veškerým potřebným zázemím. Rozmanitost a kvalita nabídky nápojů i studené kuchyně
byla obdivuhodná.
Je na místě poděkovat také dobrovolným hasičům z Ďáblic za zajištění
požárního dozoru a v neposlední řadě
také členům spolku Felix Libery, kteří
se ujali přípravy prostorů v den konání
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NOC KOSTELŮ - POPRVÉ I V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE V HOVORČOVICÍCH
Vše začalo jednoho pozdního večera Do letošního jubilejního 10. ročníku jste mohli vidět kromě skvělých výv roce 2004 v sousedním Rakousku, Noci kostelů, která se koná 25. května konů našich žáků i sólová vystoupení
kdy kostelník v jednom z vídeňských 2018, se poprvé zapojil i náš hovorčo- jejich učitelů – Patricie Fojtů, Jany Vakostelů nechal během večerního úkli- vický kostel, a to hned bohatým dvou- něčkové, Jany Pavlíčkové, Veroniky
Dvořáčkové Žofákové, Petra Kužvardu kostel otevřený, a zjistil, že otevře- denním programem.
né dveře jsou ve večerní atmosféře pro Celá akce proběhla po uzávěrce tohoto ta, Pavla Dvořáka a Saši Kricnera.
kolemjdoucí pozváním vstoupit. Bě- čísla zpravodaje, ale v předvečer akce Hlavní program Noci kostelů pak pohem čtyř let se akce spontánně rozší- samotné, jste měli možnost si poslech- kračoval v pátek 25. května, kdy se
řila do celého Rakouska, v roce 2009 nout skladby velkých mistrů v podání otevřeli brány celkem 1239 kostelů po
„překročila hranice“ a poprvé se kona- nám známých tváří na koncertu žáků celé republice.
(jdu)
la i v České republice.
a lektorů Umělecké akademie. Poprvé

HOVORČOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 1 a 2/2018

SPORTOVNÍ ZÁPISNÍK
FOTBALOVÁ ŠKOLKA
ročník 2011/2012
Tento tým působí od září 2016, kluci
chodí pravidelně a trénink od tréninku
se zlepšují. Zaslouženě se tímto přístupem před jarní částí sezóny propracovali k označení „PŘEDPŘÍPRAVKA“.
V zimě tito nejmenší fotbalisté absolvovali své první soustředění na horách
a nutno říci, že to každý z nich zmákl
na 1*, ostatně stejně jako letní soustředění. Kromě pravidelných tréninků
a již zmíněného zimního soustředění
jsme se během zimní přípravy účastnili
i několika halových turnajů a přípravných zápasů venku na UMT.
V jarní části nás čeká spousta přátelských utkání, jarní liga na FK Meteor
Praha a několik dalších turnajů, kdy si
pomalu zvykáme na systém 4+1 a klasické „přípravkovské“ branky.
(trenéři: Kačka, Lukš)

čeká v nové sezoně, a podobně tomu
bude i celé jaro. Vedle mistrovské soutěže starších přípravek v systému 5+1,
budeme veškerá přátelská utkání směřovat na přechod 7+1 / polovina hřiště.
Během přípravy se nám naskytla možnost zúčastnit se halového turnaje v
Popradu. Tímto děkujeme týmu SK
Bášť, že nás na tento turnaj vzal s se-

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE HOVORČOVICKÉHO KOSTELA
Filiální kostel Narození sv. Jana Křtite- vem rekvizic dochoval pouze jediný, od 10.00 hod a poutní slavnost ke cti
le v Hovořovicích (nikoliv překlep, ale který je momentálně u restaurátora. patrona kostela sv. Jana Křtitele pak
jeden z historických názvů naší obce) Věku a škůdcům podlehl i další mo- nejbližší neděli k jeho svátku, tedy 24.
býval farním. Ač Hovořovice náležely biliář - např. zdobená dřevěná barokní června.
kapitole Vyšehradské, spadal náš kos- kazatelna, na které byl reliéf Mojžíše s A ještě trocha lidové slovesnosti…
tel neznámo jakým právem pod Staro- deskami zákona v rukou, v pozadí pak Historické prameny uvádějí, že 27.
boleslavskou kapitulu.
stany izraelských a sloup se zlatým te- dubna 1687 byl kostel v HovorčoviKostel stojí na návrší nad starou návsí letem.
cích znovu vysvěcen. O příčině, proč
a již od jeho založení býval obklopen Na kůru nás však dodnes těší funkční tomu tak muselo být, vznikly mezi lihřbitovem, jehož zeď se i se dvěma a pravidelně používané varhany, kte- dem dvě pověsti. Dle jedné byl kostel
prostými kaplemi zachovala dodnes. ré byly opravené z prostředků veřejné znesvěcen jakýmsi ovčákem, jenž do
Hřbitov za třicetileté války zpustl a sbírky vyhlášené v roce 2010, do níž něho přes noc zavřel své stádo; ráno
znovu byl obnoven až roku 1738.
přispěli mnozí občané Hovorčovic. nalezl však všechny ovce mrtvé, až na
Původně prostý kostel z posledního ro- Varhany doprovázejí zpěv nejen při jednoho beránka. Druhá pověst vypramánského období (tedy 13. století, což Bohoslužbách, ale vytvářejí podmani- vovala, že v Hovorčovicích byl kdysi
dosvědčuje zachovalý presbytář) byl vou atmosféru i při koncertech pro ve- dvůr, kteréhosi šlechtice a ten zanechal
podle záznamů v roce 1392 přestavěn řejnost a vystoupeních žáků Umělecké dva syny, z nichž jeden byl vojínem,
na gotický. Další oprava byla provede- akademie, které funguje při škole v druhý knězem. Když se vojín z vojny
vrátil, žádal na bratru svém část dědicna z podnětu tehdejšího majitele F. A. Hovorčovicích.
Nostice v roce 1784. Z tohoto období Návštěvníky kostela jistě překvapí i tví. Ten však, snad právem, tak učiniti
pochází také iluzivní malba barokního skutečnost, že u stolu, na kterém bude- se zdráhal. Když pak šel do kostela,
oltáře z 2. poloviny 18. století, roko- te moci rozžehnout svíčky za své blíz- následoval jej tam i jeho bratr vojín a
kový oltářní obraz „Křtu Páně“ je pa- ké, sloužil papež Jan Pavel II. (dnes již tam dýkou jej zavraždil.
trně dílem Josefa Kramolína (*1730 svatý) při návštěvě Prahy v roce 1990 (zdroj: www.nockostelu.cz a Posvátná
- +1801).
Bohoslužbu na Letné.
místa království Českého, Antonín PoVe zvonici byly v časech největší slávy Mše svatá se v našem kostele slouží dlaha, redakčně upraveno)
dva zvony, z nichž se do dneška vli- každou první a třetí neděli v měsíci

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
ročník 2007/2008
Naši hoši ze starší přípravky během
zimní přípravy nezaháleli a makali,
co to šlo. Krom pravidelných tréninků
absolvovali zimní ligu na FK Meteor Praha, kde jsme se již připravovali
na přechod na systém 7+1 / polovina
hřiště. K zimní lize jsme měli několik
přátelských utkání a také turnajů na
UMT a samo sebou týdenní zimní soustředění na horách. Přípravu jsme zaměřili na zmíněný přechod, který nás

ZIMNÍ VÝLETY KLUB SENIORŮ
Klub seniorů pokračoval po celou
zimu s pravidelnými vycházkami. Cíle
výletů byly uzpůsobeny počasí, takže
ani mrazivé počasí v první polovině
března nebylo na překážku a hrstka seniorů dokázala úspěšně zdolat trochu
kratší trasu mezi Mratínem a Hovorčovicemi s „občerstvovací přestávkou“ v
Měšicích. Avšak nejvíce přilákal výlet
hned na počátku roku. V době končících vánočních prázdnin se uskutečnila
akce, na kterou mnozí senioři přivedli
svá vnoučata, aby společně vyrazili na
prohlídku několika pražských kostelů,
kde byly k vidění zajímavé betlémy.
(jdo)

HOVORČOVICKÝ AP AEROBIC CLUB SLAVÍ ÚSPĚCHY!
AP Aerobic club Hovorčovice, z.s. se sestavou „FOTBAL“ umístil na prvfunguje v Hovorčovicích od září roku ním místě v Českomoravském poháru
2017. V tuto chvíli je součástí klubu 40 v Železném Brodě. MÁME VELKOU
dětí ve věku 4 – 15 let. Děti pravidelně RADOST!
trénují v tělocvičně ZŠ Hovorčovice a Pozvánka pro nové členy
i přes krátkou dobu přípravy dosahují
Naše motto zní: S úsměvem jde vždy
výrazných závodních úspěchů: již 6 dívše lépe!
vek vybojovalo postup na Mistrovství
ČR v SAMC (Soutěžní aerobic master Přijď si zacvičit a třeba najdeš nové
class – cvičení podle lektora) a máme i kamarády a sport, který tě bude bavit.
12 nominací postupů na MiniMiss Ae- Budeme se na tebe těšit v září na náboru nových dětí do našeho klubu v
robik (velké finále v TV).
Hovorčovicích.
Naše první zlaté medaile!
www.apaerobicclub.cz
V pátek 13. dubna se náš fitness tým
(Adéla Petroušová)
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bou a Robertovi Vankemu za perfektní
organizaci v Popradu.
Na velmi kvalitní turnaj jsme odjeli v
sobotu 10.3. brzy ráno z hlavního nádraží a všichni jsme si cca osmihodinovou cestu vlakem parádně užili. Po
příjezdu na nás již čekal autobus, který
nás odvezl na ubytování. Nutno říci, že
ubytovaní jsme byli v novém nádherném „Národním tréninkovém centru“
přímo na stadionu klubu. Ještě tentýž
večer jsme měli domluvený přátelský zápas právě s týmem FK Poprad.
Hned po zápase nám místní trenéři říkali, jak máme šikovný tým a těší na
zítřejší turnaj. V neděli 11.3. ráno na
nás opět čekal autobus, který nás odve-
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zl do nádherné nové haly „Aréna Poprad“. Celý turnaj byl výborně zorganizovaný a účast kvalitních týmů byla
pro nás jen a jen herním přínosem.
Všechny zápasy jsme zmákli herně na
výbornou a výsledky tak přišly samy.
Nechali jsme za sebou týmy FK Poprad I., FK Poprad II., Kežmarok, SK
Bášť a zejména CFT Prešov (fotbalová
akademie Prešov) a bez ztráty bodů
turnaj ovládli!!! Kluci hráli a dřeli
opravdu skvěle a ukázali, jak umíme
v Hovorčovicích hrát fotbal. Hráči ze
Slovenska byli velmi šikovní na míči,
důrazní v soubojích a každý měl chuť
po výhře. Naši borci k těmto aspektům
přidali kombinační hru a tím turnaj
ovládli. Velmi si ceníme pochval a slov
místních profi trenérů a doufáme, že se
ještě někdy potkáme. Po turnaji jsme si
zašli na relax hned vedle ubytování do
„Aquacity“ a rochnili se v bazénech,
vířivkách, tobogánech apod. V pondělí ráno jsme nasedli na vlak a vyrazili
směr Praha. Cesta byla opět super a
rychle utekla. Na nádraží na kluky čekali rodiče, kteří naše hochy přivítali
velmi krásně a určitě si toto přivítání
zasloužili.
Nyní nás čeká poslední půl sezona
starší přípravky, kdy jsme se dostali do
elitní skupiny na Praze Východ mezi 6
nejlepších týmů z 36. Budeme se snažit reprezentovat SKK a předvádět naši
hru a nadále se zlepšovat.
(trenéři: Kačka, Lukš)

S p o r t o v n í z áp i s n í k

No c k o s t e l ů

ZE ŽIVOTA V OBCI

Us n e s e n í

HOVORČOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 1 a 2/2018

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 18.12.2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
• rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu
hospodaření Základní školy a mateřské školy Hovorčovice na rok 2017,
• rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu
hospodaření obce Hovorčovice na
rok 2017,
• rozpočet hospodaření Základní školy
a mateřské školy Hovorčovice na rok
2018,
• střednědobý výhled hospodaření Základní školy a mateřské školy Hovorčovice na roky 2019-2020,
• rozpočet hospodaření obce Hovorčovice na rok 2018,
• střednědobý výhled hospodaření obce
Hovorčovice na roky 2019-2020,
• obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů s účinností od
1.1.2018,
• nájemní smlouvu k pronájmu části
pozemku p.č. 21/2, v k.ú. Hovorčovice v majetku obce oddílu Junák v
obci pro uskladnění lodí v jeho majetku,
• dvě pachtovní smlouvy k propachtování částí pozemku p.č. 56/486, v
k.ú. Hovorčovice v majetku Obce občanům obce pro zahrádkářské účely,
• příkazní smlouvu č. 2011/2017 k administraci projektu Systému odděleného sběru odpadů v obci a příkazní
smlouvu č. 0309/2017 k zajištění výběrového řízení k zajištění dodavatele pro projekt Systém odděleného
sběru odpadů,
• dodatek č. 4 ke smlouvě obce s JUDr.
Matysem k zajištění výkonu funkce
předsedy přestupkové komise na rok
2018,
• dodatek č. 5 ke smlouvě o spolupráci
při zabezpečování požární ochrany ze
dne 30.5.2012 uzavřené mezi Městskou částí Praha – Ďáblice a Obcí
Hovorčovice,

•dodatek č. 1 k příkazní smlouvě k výkonu kontroly stavu plnění povinností provozovatele kanalizace a ČOV v
obci mezí Obcí Hovorčovice a Ing.
Milošem Kočárníkem.
Zastupitelstvo obce projednalo:
• stav plnění projektů a úkolů stanovených v Programu rozvoje obce na rok
2017 a analyzovalo rozsah stanovených úkolů v Programu na roky 2018
- 2022,
• podmínky pro vyhlášení výběrového
řízení k využití objektu č.p. 327 pro
prodej potravin a rozhodlo, že toto
aktuálně není vhodné s ohledem na
problematickou dopravní obslužnost
objektu z ulice Hlavní zatím organizovat.
Zastupitelstvo obce uložilo:
• starostovi, aby zajistil poptávku u
nejméně tří architektonických kanceláří k předběžnému odhadu ceny pro
zpracování architektonické studie k
revitalizaci centra obce, tzn. budoucí
využití a podoby objektů č.p. 1, č.p.
33, č.p. 933 a č.p. 327. Tak, aby výstup poptávky mohlo ZO projednat
na svém jednání v březnu 2018,
• starostovi, aby zajistil výběr zpracovatele studie dopravní obslužnosti
objektů v majetku obce v centru obce
s důrazem na zlepšení jeho propojení
na ulici Hlavní.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• informace o stavu plnění usnesení
schválených na ZO 23.11.2017.
Zastupitelstvo obce stanovilo:
• pro svou vnitřní potřebu tyto termíny
pro konání veřejných zasedání v roce
2018 - leden: 25.1., únor: 22.2, březen: 22.3, duben: 26.4., květen: 31.5.,
červen: 28.6., červenec: 26.7., srpen:
23.8., září: 26.9., říjen: dle termínu
voleb do zastupitelstva, listopad: dle
nového ZO, prosinec: 20.12.
Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 25.1.2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
• roční zprávu o výsledcích finančních
kontrol ve zkráceném rozsahu za rok
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2017,
• vyhodnocení plnění Programu rozvoje obce za rok 2017 a aktualizaci úkolů v Programu na roky 2018 – 2022,
• dodatek č. 4 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, využívání a
odstraňování bio odpadů, uzavřené
dne 1.7.2010 mezi Obcí a společností AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o.,
• dodatek č. 1 ke smlouvě č. 61/2017 o
bezúplatném převodu movitých věcí
z majetku obce Základní škole a mateřské škole Hovorčovice,
• odborné posouzení stanovení ceny
budovy č.p. 327 a ceny ostatní plochy evidované v katastru nemovitostí
jako součást pozemku s uvedenou budovou pro potřeby účetnictví obce,
• kupní smlouvu k prodeji infrastruktury z majetku investora do majetku
obce na základě Smlouvy o spolupráci o výstavbě veřejné infrastruktury
uzavřené 31.8.2016 mezi uvedenými
stranami, ve znění kupní smlouvy
uvedeném v příloze zápisu z tohoto
jednání zastupitelstva obce,
• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku p.č.
60/95, k.ú. Hovorčovice v majetku
obce ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• obsah jednání Výboru pro výstavbu a
životní prostředí ze dne 8.1.2018,
• informace o stavu plnění usnesení z
předchozích jednání ZO.
Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 22.2.2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
•roční zprávu o výsledcích finančních
kontrol u Základní školy a mateřské
školy Hovorčovice, příspěvkové organizace ve zkráceném rozsahu za
rok 2017,
•účetní závěrku hospodaření Základní
školy a mateřské školy Hovorčovice,
příspěvkové organizace za rok 2017,
•darovací smlouvy mezi subjekty a
Obcí k zajištění spolufinancování

reprezentačního plesu obce, plánovaného na 24.3.2018. Přehled dárců
je uveden v článku o reprezentačním
plese v tomto čísle Zpravodaje,
•Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu
hospodaření obce na rok 2018.
Zastupitelstvo obce projednalo:
• potřebu a vhodnost zřízení úsekového měřiče rychlosti na ulici Hlavní v
souvislosti s akcí bezpečné chodníky
na této komunikaci a rozhodlo se rozhodnutí odložit na dobu po provedení
dopravních opatření v obci.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•informace o vrácení exekutorského
vymáhání pohledávek na základě
legislativních změn obci a ukládá
starostovi, aby zajistil vymáhání vrácených pohledávek prostřednictvím
Celní správy ČR.,
• obsah jednání Výboru pro výstavbu a
životní prostředí ze dne 12.2.2018,
• informace o stavu plnění usnesení z
předchozích jednání zastupitelstva
obce.
Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 22.3.2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
• zpracování projektu pro parkoviště
P+R u železniční zastávky v obci, v
rozsahu pro stavební povolení s tím,
aby starosta zajistil poptávkové řízení
k zjištění ceny za zpracování projektu,
• zrušení výběrového řízení na zajištění zpracovatele studie dopravní obslužnosti centra obce, protože nebyla
doručena žádná nabídka. Problematiku řešení dopravní obslužnosti centra
obce bude zastupitelstvo obce řešit v
dalším období podle výstupů architektonické studie k revitalizaci centra
obce.
Zastupitelstvo obce projednalo:
• projednalo nabídky předložené k
16.3.2018 v rámci poptávkového řízení k zjištění ceny pro zpracování
architektonické studie na revitalizaci
centra obce a rozhodlo o výběru dodavatele, kterým je Ing. arch. Tuček
Ondřej,
• projednalo nabídku České pošty s.p.
ze dne 28.2.2018 k možnosti zřízení
Pošty partner, kterou by provozovala na své náklady obec za podmínek

České pošty. ZO se rozhodlo nabídku
neakceptovat z důvodů uvedených v
samostatném článku v tomto zpravodaji.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• zpracovaný návrh územní studie hospodářského dvora v bývalém areálu
statku v ulici Revoluční v Hovorčovicích a souhlasí s veřejným projednáním této studie,
• obsah jednání Výboru pro výstavbu a
životní prostředí ze dne 12.3.2018,
• informace o stavu plnění usnesení z
předchozích jednáních zastupitelstva
obce.
Zastupitelstvo obce uložilo:
• starostovi, aby zajistil poptávkové
řízení na dodavatele zápůjčky úsekového měřiče pro ulici Hlavní tak, aby
zastupitelstvo obce mohlo projednat
nabídky na svém jednání v dubnu.
Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 26.4.2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
• pravomoc starosty obce schválit rozpočtové opatření při kontrole stavu
hospodaření za příslušný rok v případě potřeby před jeho skončením ,
aby nedošlo k překročení závazných
ukazatelů rozpočtu hospodaření. Následně při nejbližším jednání ZO o takovém schválení rozpočtového opatření je povinen starosta informovat
zastupitelstvo obce,
• rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu
hospodaření obce na rok 2018,
• poskytnutí finančních prostředků na
spolkovou činnost z rozpočtu obce
na rok 2018 v celkové výši 460.000,Kč. Čerpání poskytnutých finančních prostředků je účelově vázáno na
podmínky v jednotlivých smlouvách
o poskytnutí finanční dotace s uvedením účelového určení a závazkem
subjektu příspěvek obci vrátit, pokud
nebude řádné vyúčtování účelově poskytnuté dotace předloženo nejpozději do 15.12.2018,
• poskytnutí finančních prostředků ve
výši 10 000,- Kč spolku SKK Hovorčovice z rozpočtu obce na rok 2018
jako neinvestiční dotaci pro účely
pořádání akce Pálení čarodějnic dne
30.4.2018,
• plán financování vodohospodářské
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infrastruktury v majetku obce Hovorčovice na období 2019 – 2028,
• příkazní smlouvy mezi Obcí a Ing.
Jiřím Nádvorníkem, IČ 450 646 79 k
zajištění technického dozoru investora pro realizaci akcí Bezpečné a bezbariérové chodníky v obci a pro akci
Rekonstrukce místních komunikací
V. etapa.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• informace o výsledku poptávkového
řízení k zajištění úsekového měření
rychlosti v obci v rozsahu informací
uvedených v zápise z tohoto jednání zastupitelstva obce a rozhodlo, že
potřebnost zřízení úsekového měřiče rychlosti zhodnotí v závěru roku
2018 na základě vlivu akce Bezpečné chodníky v obci a podle výsledku
bude uvedenou problematiku řešit
znovu,
• informace k možnosti zřízení kruhového objezdu v severní části obce a
ukládá starostovi, aby zahájil jednání
s Krajskou správou údržby silnic k
zajištění praktických podmínek nutných k realizaci tohoto objezdu za
finanční spoluúčasti obce,
• informace starosty, že do vyhlášeného poptávkového řízení na zajištění
zpracovatele projektu parkoviště P+R
u místní vlakové zastávky nebyla doručena žádná nabídka. Na základě
toho ukládá starostovi, aby poptávkové řízení zajistil opakovaně,
• informace o jednání se zástupcem
společnosti T-Mobile k záměru této
společnosti v obci vybudovat optické
sítě a zajistit v rámci něho možnost
připojení 98% nemovitostí v obci pro
vysokorychlostní připojení a schvaluje, aby starosta jednal s touto společností k naplnění jejího záměru s tím,
že v rámci realizace a smluvních dokumentů musí tato společnost garantovat splnění podmínek uvedených v
Memorandu pro vysokorychlostní internet vyhlášeného MAS Nad Prahou
a schváleného zastupitelstvem obce
dne 21.12.2016,
• obsah jednání Výboru pro výstavbu a
životní prostředí ze dne 9.4.2018,
• informace o stavu plnění usnesení z
předchozích jednání jednání zastupitelstva obce.
(ol)

POZVÁNKY NA AKCE

HOVORČOVICKÝ ROK 2018
Přinášíme vám přehled plánovaných akcí na rok 2018 pořádaných místními spolky a organizacemi. Některé z nich jste
si již mohli užít, na další se ještě můžeme těšit. Doufáme,
že výčet není konečný a že se ještě najdou další nápady,
jak obohatit život v naší obci, stejně jako nadšenci, kteří je
budou chtít realizovat. Většina níže uvedených akcí je totiž
dílem dobrovolníků, kteří se prostě rozhodli, že by bylo fajn
uspořádat akce, které u nás chtěli mít. Takže, pokud vám v
Hovorčovicích nějaká akce chybí, nečekejte, až vám ji někdo zorganizuje. Nemuseli byste se totiž dočkat a nezbylo
by vám, než zůstat nespokojení, a to by byla škoda... Nenapadá-li vás zrovna, jak se zapojit, pak někoho možná inspiruje následující informace: v prostorách jídelny nové školy
je veškeré potřebné zařízení pro kinoprojekci klubových
rozměrů. Spolek MROŠ hledá nadšence, kteří by pomohli
s rozjezdem promítání filmů pro veřejnost. Pokud vás tento nápad zaujal, pište na spolek.mros@gmail.com. Budeme
rádi, když se přidáte!

• Reprezentační ples Obce (již proběhlo)
• Stavění máje a pálení čarodějnic (již proběhlo)
• Koncert Umělecké akademie v předvečer Noci kostelů –
kostel Sv. Jana Křtitele - (již proběhlo)
• Noc kostelů – kostel Sv. Jana Křtitele (již proběhlo)
• Dětské rybářské závody - (již proběhlo)
• Sportovní den (Hovorčovická míle) – 2. června
• Školní kavárna HovorKa - 6. června, Čaj o páté
• Turnaj v nohejbalu pro veřejnost - 30. června
• Kouzelný les – 8. září
• Starostenský guláš - 13. října
• Lampionový průvod s ohňostrojem – 17. listopadu
• Rybářská zábava - 17. listopadu, Privat Grill
• Rozsvěcení vánočního stromu - 2. prosince
• Vánoční polévka u rybníka - 15. prosince
• Školní vánoční trh (prosinec)
• Adventní koncert v kostele (prosinec)
• Štědrovečerní koncert (prosinec)
(jdu)

HOVORČOVICKÝ LES - REMÍZEK
Lesní celek na území Hovorčovic, který všichni místní znají pod názvem REMÍZEK, je ze 100 % listnatý. Druhovou
skladbu lesa tvoří z 80 % dub letní, zbývající část pak lípa,
akát, topol, javor a jasan. Lesní porost se rozkládá na rozloze 8 ha a stáří porostu je 110 let.
Jedná se o les hospodářský a z tohoto důvodu v něm v roce
2016 probíhala úmyslná těžba. Dle lesního zákona je povinností řádného hospodáře do dvou let po těžbě vzniklou
holinu zalesnit novou sadbou. V případě REMÍZKU se opětovné zalesnění majiteli podařilo provést ještě v témže roce
a na vytěžených plochách bylo zasázeno 20 tis. kusů dubu
letního. Z důvodu ochrany sadby před okusem zvěří byly
nově vysázené stromky oploceny.
V současné době se připravuje nahodilá těžba vybraných
stromů, které jsou zaschlé, nakloněné, poškozené a ohro-

žující svým stavem návštěvníky lesa. Těžba se z ekonomických a ekologických důvodů provádí kumulovaně (pokácení jednoho stromu je příliš nákladné a neefektivní) a za
příznivého počasí (do lesa nelze vpustit techniku v době,
kdy je půda podmáčená). Předpoklad uvažované nahodilé
těžby se pohybuje v objemu cca 30 m3. Vzhledem k charakteru těžby tentokrát nedojde ke vzniku vytěžených holin.
Zalesnění z roku 2016 je v dobrém stavu. Ve vysázených
kulturách došlo k zmlazení, ale také náletu nežádoucích
dřevin, které budou na jaře 2018 vysekány. Pěstební činnost, mezi kterou patří ožínání proti buřeni či mechanická
ochrana stromku oplocením proti zvěři, se provádí do stáří
cca 5 let. Poté je už kultura zajištěná a oplocení se rozebírá.
Oplocení je pro úspěšné zalesnění nezbytné, a proto vám
děkujeme, že jej neničíte!
Přejeme vám klidné procházky v hovorčovickém lese. (red)

NOVINKY Z MAS NAD
PRAHOU
Místní akční skupina „Nad Prahou“
začíná uvádět do života další projekty.
V dubnu vyšlo první číslo Zpravodaje
„MAS Nad Prahou“, ve kterém mimo
jiné přináší informace o dotačních výzvách z Programu rozvoje venkova a
Operačního programu zaměstnanost
v celkové výši 11 mil. Kč. Je možné
podpořit drobné projekty neziskovek,
pomoci v rozjezdu sociálních podniků
apod. Další informace o plánovaných
akcích, dotačních titulech a činnosti
MAS Nad Prahou naleznete na webových stránkách www.nadprahou.eu.
(ou)

POŠTA PARTNER
Na konci února byla Obec kontaktována zástupci České pošty s nabídkou
zřídit v obci poštovní úřad v rámci projektu Pošta Partner.
V rámci tohoto projektu by obec zajišťovala kompletní poštovní služby,
kromě služby poštovní doručovatelky
a doručování balíků, což by nadále zařizovala jako dosud Česká pošta.
Obec by v tomto případě hradila kromě vstupního vybavení pošty všechny
provozní náklady a mzdy a také pojištění provozu.
Již nyní Obec doplácí na provoz výdejního místa cca 200.000,- Kč za rok
čímž supluje činnost České pošty a

ZPRAVODAJ

tento projekt by náklady ještě násobně
navýšil.
Výhodou projektu je jen další doplnění
občanské vybavenosti v oblasti služeb
občanům a vlastní PSČ.
Bohužel z důvodů aktuálních prostorových podmínek a finančních nákladů
daných aktuálně nastavenými podmínkami projektu ze strany České pošty
zastupitelstvo obce rozhodlo do projektu zatím nevstupovat.
O zřízení Pošty partner lze uvažovat
při počtu cca 3000 obyvatel s trvalým
pobytem při vytvoření odpovídajících
prostorových podmínek, což v současné budově OÚ není možné.
(ol)
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