ZPRAVODAJ
až na výjimky (viz ODS v Líbeznici)
je stále méně patrný, domnívám se, že
pro ně komunální úroveň není dostatečně zajímavá.
To, že například v Mratíně, Nové Vsi,
Bořanovicích, Sedleci a také u nás
byla jedna kandidátka opakovaně, není
určitě výsledkem toho, že lidé ztrácejí zájem o komunální politiku, či nechtějí akceptovat byrokratické postupy
požadované státem, jako je například
majetkový striptýz osob vykonávajících funkci starosty či místostarosty.
Naopak, lidé vnímají činnost svých
zvolených zástupců, tedy těch, kteří
odpovídají za chod obce, velice citlivě
a ve velké většině jsou schopni objektivně posoudit, zda odvádějí ve prospěch jejich domova poctivou práci.
Výstupem tohoto vnímání jsou pak sestavované kandidátky každé čtyři roky.
Jedna kandidátka je vysvědčením, že
to v obci jde a není potřeba usilovat o
změnu.
Zajímavý je pohled na výsledky komunálních voleb a počet kandidátek
v Hovorčovicích v uplynulých třiceti
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VOLBY 2018 v naší obci
Jsem přesvědčený, že není v naší obci
žádný občan, který by nevěděl, jak u
nás volby dopadly. Zúčastnilo se jich
téměř 42 % oprávněných voličů, což je
při jedné kandidátce docela úctyhodné
číslo.
A u té jedné kandidátky se zastavím…
Někteří spoluobčané vyjádřili názor,
že vlastně o volby nejde, když je kandidátka jen jedna. Jiní se před volbami
na úřadu dotazovali, zda budou moci
volit kandidátku Pirátů, či SPD. Když
slyšeli, že taková kandidátka v obci nekandiduje, prohlásili, že v tom případě
k volbám nepůjdou…
Na setkáních se starosty okolních obcí,
kterých jsem v předvolebním čase absolvoval několik, jsem zjistil, že situace v naší obci není zdaleka ojedinělá.
Více kandidátek se vždy objevuje v
obcích, kde vládnou výhrady k dosavadnímu vedení obce, případně jsou
určité animozity mezi vedením obce
a skupinou občanů, zpravidla z nově
postavených lokalit, která pak reaguje
sestavením své kandidátky. Vliv kandidátek zavedených politických stran
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letech. Jedna kandidátka se o přízeň
voličů ucházela v letech 1994 – 2006,
volební účast se však postupně velmi
významně snižovala až na necelých
22 % v roce 2002. Zlom přišel v roce
2006, kdy se vlivem masové developerské výstavby zvýšil počet obyvatel
a tedy i voličů.

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU

ZAMĚSTNÁNÍ - Obec Hovorčovice
hledá pracovníka na úklid a údržbu
obce na hlavní pracovní poměr s nástupem ihned. Požadujeme zdravotní
způsobilost, pracovitost, spolehlivost,
čistý trestný rejstřík, řidičský průkaz
skupiny B (není podmínkou). V případě zájmu volejte pí Tabáčkovou na tel:
723 450 618 nebo se informujte osobně na obecním úřadu.
Kontejnery na textil
Nové kontejnery na oděvy a textil byly
umístěny ke kontejnerům na tříděný
odpad v ulici U Kostela (proti provozovně Vital) a na kruhový objezd v
lokalitě Central. Oděvy a textil z těchto kontejnerů jsou určené pro sociální
družstvo Diakonie Broumov, s kterým
obec dlouhodobě spolupracuje. Oděvy, které již nepoužíváte, mohou takto
sloužit ještě dalším lidem. Věci vhazujte do kontejnerů vždy v zavázaných
igelitových pytlích.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Svoz nebezpečného odhadu proběhne
v sobotu 10.11. od 8.00 do 9.00 hod
před budovou obecního úřadu. Mezi
nebezpečný odpad patří oleje, barvy,
lepidla, ředidla, kyseliny léky, AKU
baterie, atd. Dále lednice a televize, ale
pouze kompletní. Pozor, nejedná se o
svoz velkoobjemového odpadu.

SBĚRNÝ DVŮR bude ve středu naposledy otevřený 28.11. (od 16.30 do
17.45 hod), v neděli je poslední termín 16.12. (od 14.00 do 16.00 hod).
V lednu a únoru bude otevřeno každou
první a třetí neděli od 14.00 do 15.00
hodin (tzn. 6.1., 20.1., 3.2., 17.2.). Od
3.3.2019 bude opět otevřeno každou
neděli od 14.00 do 16.00 hodin.

Klub seniorů se pravidelně každý měsíc setkává na obecním úřadě,
na další setkání vás zveme ve čtvrtek
15.11. od 17.30 hod, vánoční setkání s
vystoupením dětí z naší mateřské školy je plánované na čtvrtek 13.12. od
17.00 hod.

Vítání nových občánků Hovorčovic proběhlo 20. září v kostele
sv. Jana Křtitele. Celkem jsme přivítali 10 děvčat a 11 chlapců. Slavnostní
chvíli nám zpěvem a hrou na varhany
zpříjemnila sopranistka Jana Štěrbová.

Bioodpad
Přistavení kontejnerů na bioodpad na
žádost občanů bude končit také 30.11.,
stejně jako zajištění mobilních míst
pro sběr biologických odpadů.
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Obecní úřad děkuje všem občanům za trpělivost při výstavbě chodníků na Hlavní ulici, která bude probíhat
do jara 2019. Odměnou nám budou
krásné a bezpečnější chodníky včetně
nových autobusových zastávek.

VOLBY 2018 V NAŠÍ OBCI

1990

1994
1998
2002
2006

2010

2014
2018

Kandidátky

Získaných Zapsaných
% hlasů
voličů

Občanské fórum
KSČ
Podnikatelsko-živn. strana
Nezávislí kandidáti
SNK
ODS
ODS
ODS

54,5 %
6%
6%
9,6 %
21,9%

SNK Za lepší Hovorčovice
ODS
SNK Hovorčovice

65,35 %
19,62 %
15,03 %

SNK Za lepší Hovorčovice
51,49 %
SNK Slušná alternativa
24,63 %
Strana práv občanů
11,40 %
ODS
12,48 %
SNK Za lepší Hovorčovice a Slušná
alternativa
SNK Společně pro Hovorčovice

Ti s sebou do obce přinesli také své
představy o principech a transparentnosti její správy a možnostech jejího
dalšího rozvoje. To bylo také příčinou,
proč se ve volbách 2006 proti zavedené ODS postavila dvě sdružení nezávislých kandidátů, v roce 2010 pak
kandidovaly dokonce čtyři kandidátky.
Na kandidátkách nezávislých kandidátů se setkali lidé z nových lokalit i
starousedlíci, kterým přestala vonět
zaběhlá praxe kandidátky ODS a její
neprůhledný způsob správy obce. Bylo
zásadní, že sdružení nezávislých kandidátů, která tehdy kandidovala do
zastupitelstva naší obce, nebyla prodlouženou rukou žádných zájmových
skupin, ale obyčejní občané, kteří měli
zájem o rozvoj obce a vytváření podmínek pro kvalitní a spokojený vesnický život na úrovni standardů 21.
století.
Ve volebním období 2010 – 2014 se
v rámci činnosti zastupitelstva obce
vyprofilovala spolupráce mezi dvěma
kandidátkami nezávislých kandidátů
(Za lepší Hovorčovice a Slušná alternativa), kteří na základě toho do voleb
v roce 2014 kandidovali na jedné společné kandidátce a vzhledem k tomu,
že výsledky jejich společné práce byly
většinou občanů vnímány pozitivně,
šli spolu do letošních voleb opět na
jedné kandidátce, tentokrát s novým (a
kratším) názvem: Společně pro Hovorčovice.

720

Celková
volební
účast
81,81 %

766
805
899
1193

48,17 %
35,28 %
21,36 %
67,73 %

1436

58,70 %

1574

37,74 %

1683

41,71 %

Zdroj: www.csú.cz
Výhodou utvoření sdružení nezávislých kandidátů v obcích je, že díky požadavkům volebního zákona musí pro
svou kandidaturu získat ještě před registrací k volbám podpis nejméně 7 %
oprávněných voličů, což kandidující
za politické strany nemusí. Výhodné
na tom je, že při sbírání souhlasů získáváte zpětnou vazbu od potenciálních
voličů, sbíráte jejich názory a náměty,
mnohdy i velmi kritické, což není vůbec na škodu.
Pokud se v obci nevytvoří víc než
jedna kandidátka, je to pro kandidující zastupitele nesmírně zavazující.
Znamená to, že převážná část občanů
nepociťuje potřebu změny vedení, ovšem současně očekává, že nastoupený
trend zlepšování stavu obce bude pokračovat.

Rádi bychom toto vaše očekávání naplnili podle vašich představ, a proto
jsme připravili dotazník, který najdete vložený v tomto čísle Zpravodaje*. Jeho vyplněním nám pomůžete
zmapovat, jaká jsou vaše očekávání a
potřeby, kde vnímáte rezervy ke zlepšení... Výsledky této ankety pro nás
budou vodítkem do budoucna, kdy se
budeme rozhodovat např. o využití nemovitostí v majetku obce, při jednání s
developery apod.
Někteří z vás již dotazník vyplnili během říjnového předvolebního setkání,
které se tentokrát konalo s laskavým
svolením našeho rybářského spolku v
klubovně u rybníka. Aby pro nás anketa měla vypovídací hodnotu, potřebujeme, aby se jí zúčastnilo co nejvíce
občanů. Budeme rádi, když si na vyplnění dotazníku najdete čas, můžete tím
ovlivnit budoucnost místa, kde žijete, a
utvořit si ho k obrazu svému. A to přece není málo!
Závěrem mi dovolte poděkovat jménem celé naší kandidátky všem, kteří
nám svou účastí ve volební místnosti
vyjádřili podporu. Za sebe i ostatní zastupitele chci přislíbit, že se budeme
snažit, aby občané ani před volbami
2022 nepociťovali potřebu zakládat
protikandidátky nebo litovali, že je
zase jen jedna kandidátka.
Jiří Novák, starosta
* Dotazník je v případě potřeby ke stažení na webu obce nebo si ho můžete
vyzvednout na obecním úřadě, v prodejně potravin Katka nebo na výdejním místě ČP. Dotazníky můžete odevzdávat do 10. prosince na obecní úřad
(osobně nebo do schránky), na výdejní
místo ČP nebo ho můžete zaslat naskenovaný na ou@hovorcovice.cz.

zE ŽIVOTA V OBCI
KOUZELNý LES
Členové sdružení Felix Liberi i letos
uspořádali pro naše děti putování kouzelným lesem.
Termín na začátku září je příhodně
stanoven tak, aby zpříjemnil přechod
dětem z prázdninového nicnedělání ke
školním povinostem.
Na stezce kouzelným lesem se děti setkávaly s řadou pohádkových a komixových postav a musely plnit nejrůznější úkoly. Všichni si užili příjemné
odpoledne a již se určitě těší na další
ročník.
(ol)
starostenský guláš
Letos proběhl třetí ročník této populární soutěže v níž řada místních i přespolních týmů soupeří v tom, kdo uvaří
lepší guláš. Letošního ročníku se zúčastnilo 9 týmů, které se snažily uvařit
co nejlepší guláš z vepřového masa.
Soutěž jednoznačně ovládl tým SKK
Hovorčovice, který zvítězil jak v hodnocení odborné poroty, tak veřejnosti a
navíc získal i cenu za nejlepší stánek.
hovorčovická pěst
Novinkou letošního roku je tento náročný běžecký závod. Na 9 km dlouhé
trati bylo pro účastníky nachystáno 11
náročných terénních i umělých překážek. Na trať se tentokrát vydalo asi 30
odvážlivců. Bude to příští rok více?
(ol)
100 let republiky
I v Hovorčovicích jsme si sto let naší
republiky připomenuli symbolickým
zasazením lípy. Počasí nám skutečně
nepřálo, pršelo od rána, ale v parku se
pod deštníky sešli mladí i starší a nechyběli ani ti nejmenší. Pan starosta
stručně připomněl uplynulých sto let
vývoje naší obce a rozdal symbolické
čokoládové mince. Za pomoci zástupců skautů a dalších spolků pak přiložili
ruku k dílu a novému stromu popřáli,
ať obec krášlí alespoň dalších 100 let.
Po symbolickém přípitku jsme si společně zazpívali českou i slovenskou
hymnu.
(ik)

VÝSTAVBA VYSORYCHLOSTNÍHO INTERNETU V OBCI
Společnost T-Mobile připravuje ve spolupráci s Obcí výstavbu vysorychlostního připojení k internetu a dalším datovým službám, která by
měla proběhnout v letech 2019-2020.
V této době probíhá příprava výstavby, v rámci níž jste oslovováni buď
přímo zástupci T-Mobile či její spolupracující společností Infotel s žádostí o souhlas vlastníka pozemku s vybudováním přípojky. Zřízení přípojky, což je mikrotrubička s optickým vláknem, je bezplatné.
Poskytnutí souhlasu vás nezavazuje v budoucnosti odebírat připojení k
internetu od společnosti T-Mobile, přípojka může být i nevyužita nebo
může být k dispozici pro další telekomunikační operátory.
Další informace naleznete na internetových stránkách obce.
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Ze života v obci
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CO NOVÉHO
VE ŠKOLE

SKAUTSKÝ ZÁPISNÍK

Milí čtenáři,

Z akcí a pravidelných aktivit, které v naší škole pořádáme,
bych ráda zmínila například plavání, které jsme nově zavedli jako celoroční aktivitu. Žáci 7. třídy v říjnu vyrazili
do Krkonoš, kde s plnou polní přecházeli a přespávali na
horských chatách. A zvládli to skvěle! Začali jsme jezdit
do divadla MINOR, které je považováno za jedno z nejlepších dětských divadel, kde jsme zatím navštívili představení
„Demokracie“ a „Záhada hlavolamu“. Dále jsme se zapojili
do projektu „Učitel naživo“, v rámci něhož se k nám jezdí
inspirovat a učit budoucí pedagogové. Život v naší škole je
opravdu pestrý, stačí si prohlédnout naše internetové stránky www.skolahovorcovice.cz.

tento příspěvek věnuji shrnutí nejdůležitějších událostí v
naší škole za období roku 2018. Je za námi otevření čtvrtého školního roku v základní škole. Významným mezníkem
pro nás bylo jednoznačně otevření nové budovy 2. stupně ve
školním roce 2017/2018, které nám zajistilo 8 nových tříd,
vlastní jídelnu a tělocvičnu, a to byl opravdu velký přínos
nejen pro žáky školou povinné, ale pro celou obec. V současné chvíli máme v 1. - 7. ročníku celkem 11 tříd, všech 9
ročníků budeme mít naplněno ve školním roce 2020/2021,
který pro nás bude z pohledu kapacity zlomový. Tělocvična
je v týdnu vytížená na maximum, zájem o její pronájem a
provozování sportovních aktivit je opravdu velký. Vedle již
probíhajících aktivit z loňského roku – aerobik, sebeobrana,
jóga, taekwondo, volejbal, cvičení seniorů, zimní příprava fotbalistů – je letošní novinkou kurz cvičení pro zdravá
záda, tzv. „SM systém“, který se okamžitě naplnil do posledního místa.
S novou budovou bylo nutné řešit i její celkové vybavení,
a proto jsme už v únoru 2017 požádali u Ministerstva pro
místní rozvoj – ITI o dotaci na vybavení odborných učeben. Výsledek dotace jsme se dozvěděli až v červnu 2018,
kdy jsme postoupili do závěrečného kola výběru a dotace
naší škole ve výši 7,4 mil. byla nakonec přidělena! Byla to
pro nás všechny velmi potěšující zpráva. Nejen, že některé
již vynaložené výdaje na vybavení školy budou zpětně proplaceny a po ukončení projektu se vrátí do rozpočtu obce,
ale můžeme začít realizovat i naše plány do budoucna; žáci
budou mít nově vybavenou počítačovou učebnu, moderní
pomůcky na výuku matematiky, přírodovědy, fyziky a chemie, keramickou dílnu, připravujeme dílny pro pracovní
činnosti, posílí se zabezpečení naší školy a úprav dozná i
vnější areál školy. Čeká nás ještě spousta práce, ale bude to
stát za to!

Závěrem bych ale ráda zmínila opravdu velmi vydařenou
akci, kterou ještě všichni máme v čerstvé paměti, a to projekt k 100. výročí založení republiky. Oslavili jsme toto
významné výročí důstojně a zábavně zároveň. Kromě řady
tematických výletů jsme se v rámci dvoudenní projektové
výuky naučili tanec letkis, vytvořili jsme velkoplošnou státní vlajku, ve velkém módním salónu jsme si připomněli, jak
šel čas našimi šatníky a na výstavě Napříč stoletím se nám
sešly vskutku skvostné exponáty! Velmi milá byla setkání
s pamětníky - babičkami, maminkami, tatínky -, kteří zavzpomínali na každodenní radosti i starosti svého dětství,
mládí, dospívání i dospělosti a na svých vlastních životních
zkušenostech dětem přiblížili stoletou historii naší republiky. Všem zúčastněným bych ráda touto cestou ještě jednou
poděkovala za jejich návštěvu a stejně tak velké díky patří
zaměstnancům školy za výbornou přípravu celého projektu.
Bohatou fotodokumentaci (nejen z této akce) si můžete prohlédnout ve fotogalerii na webových stránkách naší školy.

S každoročním nárůstem počtu žáků i zaměstnanců jsme
museli požádat i o navýšení kapacity strávníků ve školní
jídelně a od příštího školního roku ji bude nutné také příslušně dovybavit.

Kurz

Aromaterapie pro začátečníky

Před nadcházejícím adventem bych vám všem chtěla popřát
pevné zdraví a štěstí v kruhu rodinném a to samé i o vánočním čase a ať se všichni opět ve zdraví setkáme v roce 2019.

Čichová degustace, aroma-psychologie, voňavá lékárna
Sobota 8. prosince od 9.30 – 16.30 hod
v základní škole v Hovorčovicích
Těší se na vás aromaterapeutka Lenka Di Pucciová
Přihlášky a více informací na info@aromaticus.cz

Mgr. Jana Hirková, ředitelka školy
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Skautský oddíl Pátý oceán působí v
Hovorčovicích od podzimu 2014. S
nápadem založit zde skautský oddíl a
zúročit tak své dlouholeté osobní zkušenosti přišli tehdy manželé Petra a Jaroslav Hamerníkovi. Ti se o chod oddílu starají dodnes, ale nejsou na to už
úplně sami. Podařilo se jim do svých
řad získat posilu v podobě Květy Šulové z Líbeznic, Martiny Milfajtové z
Ovčár a Lucky Jurkaninové z Hovorčovic. Většími změnami za tu dobu
spíš prošlo osazenstvo posádek. Z oddílu pracujícího s předškolními dětmi
se vyvinul oddíl, kdy původní děti trochu zestárly, ale zároveň se i rozrostl
na 4 posádky – Divoženky, Čerty, Rozárky a Lumíky. Přeloženo do běžné
češtiny - na oddíly benjamínků (5-6
let), mladších holek a kluků (8-11 let)
a oddíl starších děvčat (13-15 let). Do
skauta tak nyní dochází 32 převážně
hovorčovických dětí, jeho členy jsou
ale i jednotlivci z okolních obcí.
Na více informací i novinek ze zákulisí
jsme se zeptali osob nejpovolanějších
– Petry a Jaroslava.
Jsou tomu už čtyři roky, kdy jste v
Hovorčovicích založili skautský oddíl. S jakými cíli jste do toho šli?
Cíle skautingu jsou dány jeho zakladatelem Robertem Powelem, který se
snažil formou zážitkové pedagogiky
podporovat celkový rozvoj osobnosti
dítěte (intelektuální, fyzický, mravní),
měli bychom je vést k lásce k přírodě,
k samostatnosti, k soudržnosti atd. Pro
vedoucí oddílů jsou vypracované různé metodiky, jak s dětmi pracovat, ale
zároveň máme i hodně prostoru pro
vlastní kreativitu. Kromě obecných
cílů jsme měli i svůj osobní cíl. Chtěli
jsme pokračovat v práci s dětmi, kterou
jsme dělali původně v Jihlavě a také
umožnit našim dětem vyrůst ve skautu. V době, kdy jsme tu oddíl zakládali, se tu mohly děti realizovat pouze ve
fotbale, takže jsme chtěli něco udělat i
pro obec.
Jste registrovaní jako oddíl vodních
skautů. Jak se takový oddíl liší od
ostatních skautů?

Jsme skauti jako všichni ostatní. Naši
členové musí zvládnout základní
skautské znalosti a dovednosti. Používáme tradiční skautskou symboliku
rozšířenou o vodácké znaky. K tomu
navíc zařazujeme vodní aktivity. V
praxi to vypadá tak, že se od podzimu
do brzkého jara věnujeme suchozemskému programu, od jara do podzimu
je minimálně jedna schůzka v měsíci
věnována vodním aktivitám. Jedna víkendová výprava na jaře obnáší sjíždění řeky. Vrcholem naší každoroční
činnosti je pak letní tábor, který se
pochopitelně koná na břehu přehrady
nebo rybníka, kde máme každodenní
vodácký program.

Na vodácký výcvik používáme pramice P550, které jsou speciálně vyvinuty
pro skautské vodácké oddíly. Na tuto
pramici se vejde 6 dětí a 1 dospělý, což
je právě jedna skautská posádka. My v
tuto chvíli máme 3 posádky, proto potřebujeme minimálně 3-4 pramice. V
současnosti máme dvě pramice vlastní,
jednu půjčenou z Jihlavy a jednu budeme v brzké době vyrábět. Měla by to
být pramice určená pro posádku starších skautek a holky by si ji ve spolupráci se dospělými měly vyrobit samy.
Pramice se vyrábí z laminátu, který se
vrství na kopyto lodi, které budeme
mít zapůjčené z Hlavního kapitanátu
vodních skautů. Výroba pramice není

Mluvíme tady o vodních aktivitách,
ale z hovoru snad už vyplynul přesnější obsah těchto slov. Děti vedete
k vodáctví. Máme vůbec v Hovorčovicích pro takovou aktivitu dobré
podmínky?
Podmínky jsou dostačující. Trénink
probíhá na rybníku a tady lze bez problémů nacvičit základy bezpečného
chování na lodi, základy pádlování i
vzájemnou koordinaci posádky. Také
díky obci máme dobré zázemí pro činnost oddílu.
Pro vaši činnost potřebujete lodě,
což je poměrně finančně nákladné.
Jaké lodě vlastně používáte a má
jich váš oddíl k dispozici dostatečný
počet?

tak složitá, loď bychom chtěli laminovat během jednoho víkendu, časově
náročnější ji pak bude dodělat a finalizovat. Naším cílem do budoucna je
také jednu z lodí oplachtit. Lodě se
snažíme financovat z různých zdrojů.
Finančně nás podporuje obec, žádáme
také o dotace krajský úřad a jednu z
lodí můžeme mít díky sponzorskému
daru jednoho z rodičů.
Máme za sebou prázdniny, většinu
vašich vodních aktivit jste tedy letos
už absolvovali. Jaké zážitky si z této
sezóny odnášíte?
O jednom z květnových víkendů jsme
se rozhodli pro splouvání Jizery. Myslím, že všichni si to užili, jen by nás
potěšilo víc vody v řece.
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Školní okénko
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SKAUTSKÝ ZÁPISNÍK

ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

ještě něco, čím byste se chtěli pochlubit?
Náš oddíl se na jaře zúčastnil závodů
světlušek a vlčat, který se koná jednou
za dva roky. To je závod skautské všestrannosti, ve kterém nejde primárně o
porovnání fyzických schopností, ale o
testování znalostí např. z oblasti zdravovědy, orientace v mapě, soběstačnosti a o dalších vědomostech, kterým
se na schůzkách věnujeme. V okresním kole se nám podařilo získat první
místo a postup do krajského kola. Tam
jsme se umístili v první polovině a
naše posádka jako jedna z mála získala
body za spolupráci ve skupině, za což
jsme na ně velmi pyšní.

Tak to je skvělé. Je vidět, že vaše
činnost byla (nejen) v letošním roce
úspěšná. Ale rok ještě nekončí, tak
co vás čeká tento podzim?
Budeme pokračovat v našich schůzkách, na kterých jsme přivítali i nové
členy. V září jsme se také již tradičně
účastnili prestižního závodu Prahou
přes 3 jezy, který má 6,5 km a naše děti
ho zvládají za 50 minut. V říjnu jsme
vyrazili na celostřediskovou výpravu do Čimelic, která byla inspirována
průřezem tohoto století a poslední výprava tohoto podzimu nás čeká v listopadu, kde se vrátíme na naše táborové
místo, zpět do Hradčan.
Děkuji za rozhovor.
(jdo)
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
Těšíme se na vás 10. oddíl vodních
skautů Pátý oceán.
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Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 28.6.2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
• mandátní smlouvu k zajištění vedení
účetnictví obce od 1.7.2018,
• rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu
hospodaření obce na rok 2018,
• prodloužení nájemní smlouvy mezi
Obcí a paní Kutovou, IČ: 664 83 565
k nájmu části objektu č. p. 327 v ulici
Revoluční v Hovorčovicích,
• smlouvu o dílo mezi Obcí a Ing.
Hynkem Seinerem, IČ: 74569104 k
zpracování projektové dokumentace
k výstavbě parkoviště P+R.
Zastupitelstvo obce projednalo:
• obsah doporučení právní kanceláře
zastupující obec ve věci sporu s paní
Písaříčkovou ve věci směny části budovy č.p. 256 v areálu bývalého JZD
a rozhodlo jej akceptovat,
• potřebu zřízení kolumbária na hřbitově a ukládá starostovi, aby zajistil
potřebná povolení k výstavbě a výběr
dodavatele,
• zadání pro poptávkové řízení k zpracování studie proveditelnosti revitalizace objektů v majetku obce v centru
obce,
• záměr SŽDC budovat dvoukolejnou
železniční trať a navrhuje do Programu rozvoje obce na roky 2019 – 2022
zahrnout rozšíření kapacity parkoviště P+R u místní zastávky spolu se
zajištěním dopravního propojení ulic
Nádražní a U Rybníka,
• řešení klimatizace pro prostory tříd v
budově základní školy tak, aby byla
známa předpokládaná cena pro potřeby rozpočtu hospodaření obce na rok
2019.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• obsah jednání Výboru pro výstavbu a
životní prostředí ze dne 11.6.2018,
• roční zprávu o výsledcích finančních
kontrol u Základní školy a mateřské
školy Hovorčovice, příspěvkové organizace ve zkráceném rozsahu za
rok 2017.

Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 26.7.2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
• rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu
hospodaření obce na rok 2018,
• dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi
Obcí a společností COLAS CZ, a.s.,
IČ 26177005 k rekonstrukci povrchu
místních komunikací v ulicích Ve
Vilkách a Třeboradická.
Zastupitelstvo obce projednalo:
• nabídky předložené k 20.7.2018 v
rámci poptávkového řízení k zpracování studie proveditelnosti revitalizace objektů v majetku obce v centru
obce a na jejich základě rozhodlo o
výběru dodavatele, kterým je Ing.
arch. Tuček Ondřej.
Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 26.9.2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
• rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu
hospodaření Základní školy a mateřské školy Hovorčovice na rok 2018,
• rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu
hospodaření obce na rok 2018,
• podání žádosti do dotačního titulu k
zřízení parkoviště P+R u místní železniční zastávky,
• dohodu o narovnání mezi Obcí Hovorčovice a paní Soňou Písaříčkovou
a pány Petrem Kolářem a Stanislavem Schuhem k řešení stavu budovy
č.p. 256 v bývalém statku v obci,
• obsah nabídky společnosti ELEKTRO HC s.r.o. IČ 289 17 162 k ceně a
obsahu realizace veřejného osvětlení
v ulici Třeboradická a Ve Vilkách,
• návrh změn v Zápisu rejstříku škol do
30.9.2018 s tím, že předmětem změn
je zrušení jídelny v budově školy č.p.
903 a zvýšení kapacity jídelny v budově školy č.p. 930,
• na základě ukazatelů plánu finanční obnovy kanalizační soustavy pro
čištění a odvádění splaškových vod v
obci na období 2018 - 2028 a pokynu
Ministerstva zemědělství ČR k tvorbě rezerv o zvýšení ceny stočného
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pro rok 2019 o 2,- Kč bez DPH / 1 m3
odpadní vody.
Zastupitelstvo obce projednalo:
• materiál k etapizaci realizace venkovního relaxačního centra pro veřejnost
„Sáňkovací kopec“ a rozhodlo, že dle
tohoto materiálu bude postupovat v
dalším období. V rámci přípravy rozpočtu hospodaření obce na rok 2019
dle finančních možností obce vyčlení
prostředky tak, aby mohla být zahájena část první etapy realizace,
• žádost všech obyvatel lokalit ulic
Akátová, Březová a Dubová v Hovorčovicích k zřízení jednosměrných
ulic a ukládá starostovi, aby vyžádal
k tomuto záměru stanovisko Policie
ČR, a v případě, že bude kladné, zajistil zahrnutí této akce do rozpočtu
hospodaření obce na rok 2019,
• zpracovanou pasportizaci objektů v
majetku obce – výstup 1. etapy zpracování studie proveditelnosti revitalizace objektů obce v centru obce a
vzalo ji na vědomí bez připomínek.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• informace k dotaci poskytnuté Základní škole na financování výbavy v
letech 2018 - 2020 a souhlasí s úhradou spoluúčasti z prostředků obce,
• zákonná ustanovení platná od
1.1.2018 o možnosti udělení mimořádné odměny členům zastupitelstva
a rozhodlo se, že nebude na závěr volebního období 2014- 2018 mimořádné odměny udělovat,
• obsah jednání Výboru pro výstavbu a
životní prostředí ze dne 10.9.2018,
• obsah výzvy MAS Nad Prahou o.p.s
k dotaci pro budování cyklostezek na
území jednotlivých obcí. Vzhledem k
tomu, že dle Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji v letech
2017- 2023, která musí být v rámci
dotace dodržena, jsou na území obce
Hovorčovice vytyčeny cyklotrasy na
místních komunikacích, nemůže se
obec Hovorčovice, do uvedené akce
MAS Nad Prahou o.p.s., zapojit.
(ol)

Us n e s e n í

Další řeku jsme sjížděli až na 14denním táboře, který jsme strávili začátkem července v Hradčanech u Mimoně. Jeli jsme část Ploučnice, což
je spíše technická řeka, která prověří
vodácké dovednosti. V druhém týdnu
jsme se rozhodli i pro přeplutí Máchova jezera, které je od tábora kousek.
Ostatní dny jsme trénovali vodácké a
plavecké dovednosti na Hradčanském
rybníku. Náš tábor však není pouze o
vodě, velký důraz je kladen na soběstačnost a tábornické dovednosti, takže
děti si např. tábor samy staví i bourají.
Musí si postavit podsadové stany, vyrobit podlážky, poličky do stanů. Umí
nařezat dřevo, rozdělat oheň, ale také
si na něm zvládnou uvařit. Starší holky si např. na táboře vařily v Seatnově hrnci, což je příprava masa v zemi.
Myslím, že her a zážitků si užily děti
spoustu, mezi nejzajímavějšími hodnotily soutěž z pohádky „Jak stařeček
měnil, až vyměnil“. Dostaly jehlu a
vyrazily do vesnice vyměňovat, úkolem bylo přinést, co největší předmět.
Výsledek? Jedna skupina dorazila se
záclonou z první republiky a druhá s
obrovským pytlem kompostu. Celým
táborem se nám prolínala celotáborová
hra Zlaté údolí na téma zlaté horečky,
ve které děti získávaly dolary. Ty pak
mohly utrácet v Saloonu nebo u obchodníka.
Takže se tábor vydařil. Povedlo se
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POZVÁNKY NA AKCE

Spolek MROŠ vás zve na

ADVeNT
V HOVORČOVICÍCH
Neděle 2. prosince od 17 hod
rozsvěcení stromečku

na Palouku (park u školy)

Sobota 8. prosince od 10 hod
Hovorčovický vánoční trh

v ulici U Kostela

Pondělí 10. prosince od 16 hod
Školní vánoční trh

Který Se bude konat v SOBOTU 17.11.2018

v jídelně ZŠ

Cekáme vás v 18:00 na jednom z techto míst:

Čtvrtek 13. prosince od 18.00 hod
Adventní koncert

- Námestí Povetrná a rozmarná
- Roh ulic Nádražní a u parku
- roh ulic slunecná a horní

v kostele Sv. Jana Křtitele

Sobota 15. prosince od 13.00 hod
Vánoční rybářská polévka

u klubovny rybářů u rybníka

na konci pruvodu vás ceká velký
ohnostroj !

Pondělí 24. prosince od 10 hod
Koncert Jany Štěrbové

nezapomente s sebou deti a dobrou náladu

v kostele Sv. Jana Křtitele

pokud se vám ohnostroj bude líbit, mužete prispet
na další rok

Těšíme se na vás!

Konečně je tady! První 5G internet na doma
Přinášíme k Vám superrychlý internet vzduchem, který letííí
Stabilita a spolehlivost díky vyhrazenému 5G pásmu
Neomezený datový limit (žádný FUP)
Jednoduše, online, bez závazků
Venkovní anténa a Wi-Fi router v ceně služby

100M

b/s

Internetová televize Nordic TV s až 120 kanály

Více na www.nordictelecom.cz/hovorcovice
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