ZPRAVODAJ
dvou letech)

roku 2017 vyjádření policie, že jde o
přestupek a ten má řešit přestupková
komise naší obce! Teprve po odvolání
k státnímu zastupitelství k postupu policie v dané záležitosti přišlo vyjádření,
že případ bude kriminálkou prošetřen.
Během celého roku 2018 pak bylo ticho po pěšině, z oficiálních míst jsme
k dané záležitosti nedostali žádné informace a skládka pomalu zarůstala…
V lednu letošního roku jsme obdrželi
usnesení od kriminálky, že případ je
odložen, neboť se námi uvedenému
viníkovi nepodařilo prokázat jednání,
kterým by porušil příslušné zákony,
zejména zákon o životním prostředí.
V usnesení je uvedeno, že sám přiznal
„jen“ 60 vozidel, zbytek tam navozil
někdo jiný. Dále jsme byli informováni, že námi označený viník byl pokutován opakovaně Inspekcí životního pro-

středí v celkové výši cca 600 000,- Kč.
To nás mělo zřejmě uchlácholit….
Sami si dovedete domyslet, že takovou
pokutu fyzická osoba hned nezaplatí,
takže si zřejmě stát připsal další exekučně vymáhanou pohledávku a nám v
obci nadále zůstává zdevastovaný pozemek svádějící k dalšímu rozšiřování
černé skládky.
K uvedenému usnesení jsme opět podali odvolání a koncem března jsme
obdrželi vyrozumění, že dozorující
státní zástupce usnesení kriminálky
zrušil a uložil provést další šetření. Tak
uvidíme, kterým směrem se nám budou větrné mlýny dále otáčet.
Věříme, že řádné prošetření původce
skládky a prokázaní jeho viny, případně i viny dalších osob, nám pomůže
domoci se jejího odstranění. Držme si
palce!
Jiří Novák, starosta

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Volby do evropského parlamentu se konají v pátek 24. května od 14 do 22 hodin a v sobotu 25.
května od 8 do 14 hod v budově obecního úřadu na adrese
Revoluční 33. S sebou si přineste platný občanský průkaz
nebo cestovní pas. Volební lístky budou distribuovány do
poštovních schránek voličů do 21. května. Pokud někdo lístky neobdrží, dostane je přímo ve volební místnosti nebo na
obecním úřadě.
Svoz nebezpečného odpadu se koná v sobotu
25. května od 8 do 9 hodin před obecním úřadem. Mezi nebezpečný odpad patří oleje, barvy, lepidla, ředidla, kyseliny,
léky, AKU baterie, atd. Lednice a televize pouze v kompletním stavu. Nejedná se o velkoobjemový odpad.

Potraviny KATKA v Nádražní ulici mění otevírací
dobu. Od 23. dubna 2019 bude otevřeno každý všední den
od 6.30 do 10.00 hod a od 13.00 do 17.00 hod (10.00 – 13.00
zavřeno). V sobotu je otevírací doba od 7.00 do 10.00 hod.
O letních prázdninách bude zavřeno v termínu od 22. července do 19. srpna.
Odstávka dodávky elektřiny je plánovaná na
pátek 3. května od 7.30 do 16.45 na většině území obce.
Seznam ulic naleznete na webu obce nebo ve vývěskách
obecního úřadu. Pro bližší informace kontaktujte telefonicky zákaznickou linku ČEZ 800 850 860 nebo INFO@
CEZDISTRIBUCE.CZ.
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BOJ S VĚTRNÝMI MLÝNY (po
Když jsem vás v září 2017 v článku
se stejným názvem informoval o vzniku divoké skládky v jihozápadní části
obce a opatřeních obce zjistit viníka,
aby ho bylo možné popohnat k odpovědnosti a domoci se jejího odstranění,
netušil jsem, jak je titulek článku výstižný.
Obec se danému problému věnovala
velmi důsledně – učinila řadu úředních podání u příslušných institucí a
provedla řadu opatření ve své kompetenci, tzn. např. zřízení dopravního
značení k zamezení vjezdu nákladních
vozidel do prostor kolem skládky, monitorování prostor obecní policií. Významně nám pomáhá také spolupráce s
občany žijícími v blízkém okolí.
Pozitivem je, že se nám tímto způsobem společně podařilo zastavit návoz
dalšího odpadu ve velkém (drobné excesy některých občanů, kterým stojí za
to s přívěsným vozíkem jet za vesnici
ničit životní prostředí, místo aby pohodlně dojeli do sběrného místa, nepočítám).
Prakticky ve všech podáních příslušně
kompetentním institucím např. Inspekci životního prostředí, Odboru životního prostředí u ORP, Stavebnímu úřadu
v Líbeznicích a především policii České republiky jsme vždy předali konkrétní údaje o původci vzniku skládky
a dle našeho názoru i dostatek informací k prokázání jeho viny, případně i
viny dalších osob.
K trestnímu oznámení, které Obec v
dané věci podala, přišlo na sklonku
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BLÍŽE K PODNĚTŮM Z
DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU
V prvním letošním čísle zpravodaje
jsme vám představili výsledky dotazníkového průzkumu potřeb našich občanů v oblasti občanské vybavenosti.
Odpovědi respondentů v rámci odevzdaných dotazníků jsou pro vedení
obce velmi inspirativní. Zatímco většinové náměty na občanskou vybavenost
budou zahrnuty do Programu rozvoje
obce na další období a pro realizaci
některých z nich již byly zahájeny potřebné úkony, považujeme za vhodné
informovat občany o tom, jak bude naloženo i s jejich dalšími náměty.
Připravili jsme pro vás tedy krátký
seriál, který se těmito náměty bude
zabývat. Dnes je na pořadu dne téma
doprava v obci.
Kruhový objezd na severním konci
ulice Hlavní (křižovatka na Měšice a
Líbeznice).
Tato dopravní stavba je zahrnuta v
platném územním plánu, zdálo by se
tedy, že její realizaci již nebude nic
bránit (pomineme-li otázku potřebných financí). Bohužel to není tak
jednoduché. Pozemky určené pro výstavbu jsou ve vlastnictví soukromých
osob a firem, přičemž někteří na první
výzvu k získání věcného břemene pro
tuto stavbu ani nereagovali. To je první podmínka, aby mohla být kruhová
křižovatka realizována. Pozitivní zpráva ale je, že se nám podařilo dohodnout s hejtmankou Středočeského kraje, který je vlastníkem převážné části
pozemků i navazujících komunikací,
o prospěšnosti stavby pro zklidnění
dopravy v obci a na základě toho jsou
již připravovány smlouvy mezi Obcí a
Krajskou správou komunikací na realizaci a financování stavby. Obec bude
financovat projektovou dokumentaci a
proces povolení, Kraj samotnou stavbu a společně pak případnou úhradu
věcných břemen. Aktuálně však situaci kromě postoje vlastníků zřejmě zkomplikuje ještě oprava mostu v
Měšicích. Objízdná trasa uzavírky je
vedena právě přes uvažované prostory okružní křižovatky. Pokud se nám
spolu s okolními obcemi nepodaří prosadit zkrácení, je rekonstrukce mostu

a související dopravní uzavírka plánována až do roku 2022. Obec považuje
realizaci okružní křižovatky za jednu
ze svých priorit, ne všechny okolnosti
jsme ovšem schopni ovlivnit.
Zavedení zpomalovacích prvků na
obecních komunikacích.
Zavedení jakéhokoli dopravního opatření, místní komunikace nevyjímaje,
podléhá schvalovacímu řízení Odboru
dopravy obce s rozšířenou působností a
policie České republiky. Zpomalovací
prahy jsou povolovány v místech, kde
to je účelné pro zvýšení bezpečnosti,
ne jako nástroj k dodržování rychlosti.
Typickým příkladem jsou prahy v ulici
Bořanovická kvůli provozu mateřské
školy. V zásadě jsme schopni požádat o zřízení prahů u uvedených orgánů a zajistit i jejich financování, musí
však jít o místa, kde je umístění prahů
smysluplné. Překračování rychlosti na
místních komunikacích (často řidiči
dopravních společností, ale bohužel i
některými spoluobčany) takovým důvodem nejsou. Myslím, že vyznačené
obytné zóny v místech s vyšším výskytem chodců i dětí k tomu postačují,
stejně jako stanovená rychlost maximálně 40 km/h na území celé obce. Po
dokončení akce bezpečné chodníky a s
ní spojenými bezpečnostními opatřeními na Hlavní ulici se pozornost obecní
policie zaměří na dodržování dopravních pravidel uvnitř obce. Věříme, že
to přispěje k výchově řidičů stejnou
měrou, jako se to za uplynulé roky téměř podařilo na ulici Hlavní.
Zvážení zjednosměrnění některých
ulic v obci.
Kompletní odborné posouzení účelnosti a dostatečnosti osazení dopravního značení v obci je v plánu po dokončení procesu rekonstrukce povrchů ve
všech částech obce. K tomuto rozhodnutí vedla zastupitelstvo obce zkušenost z roku 2016, kdy po dokončení rekonstrukce povrchů ulic Březiněveská
východ a Dlouhá východ byl odbornou
firmou zpracován návrh na zklidnění
provozu zavedením jednosměrných
ulic v této lokalitě. Projekt byl prezentován občanům žijícím v této lokalitě
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a výsledkem bylo většinové odmítnutí
podpořené peticí. Hlavními protiargumenty bylo omezení možnosti pohodlného využívání stávajících vjezdů,
vybudovaných parkovacích stání, případně zahuštění provozu v ulicích, kde
byl provoz dosud minimální.
Opačným příkladem je zavedení jednosměrného provozu v lokalitě pod
Remízkem na žádost všech majitelů
nemovitostí v této oblasti, která byla
kladně posouzena policií ČR i Odborem dopravy ORP. Navržené jednosměrné uspořádání provozu bylo zavedeno od začátku roku s podmínkou, že
pokud v budoucnu dojde k další navazující výstavbě, bude zřejmě současné
řešení upraveno. Na to byli všichni
dotčení občané dopředu upozorněni.
Z uvedených příkladů vidíte, že zavedení jednosměrného provozu na vybraných komunikacích v obci bez znalosti
všech souvislostí je složité a proto byla
problematika odložena do okamžiku,
kdy bude známá podoba kompletní
dopravní sítě na území obce.
Doplnění dopravního značení v některých částech obce (např. výjezd
z ul. U Rybníka na ul. Revoluční).
Značení výjezdu z ulice U Rybníka na
ulici Revoluční je díky osazení značkami obytné zóny jednoznačné a doplnění dalšími značkami dle zákona o
provozu na pozemních komunikacích
není možné. Pro připomenutí: při výjezdu z obytné zóny je řidič povinen
dát přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím zleva i zprava po komunikaci, na
kterou z obytné zóny vyjíždí.
Zavedení obytných zón (Central a
oblast okolo ul. Ke Dráze).
Námět na zavedení obytných zón
zřejmě vychází z myšlenky zklidnění
dopravy. Obytné zóny byly zavedeny
na základě posouzení developerských
záměrů v době jejich výstavby policií
České republiky a odborem dopravy.
Tam, kde uvedené orgány považovaly
zavedení režimu obytné zóny za nadbytečné (např. ve zmíněných lokalitách), tam ho nepožadovaly. Je dobré si
uvědomit, že obytná zóna má svá pozi-

tiva i negativa a odpovědné orgány povolení obytných zón pečlivě posuzují.
Jednoznačnou výhodou je nižší povolená rychlost v těchto zónách, to byl i
důvod rozšíření obytné zóny v ulici U
Rybníka, které bylo jednou z podmínek pro schválení stavebního povolení
při dostavbě nové školy. Tímto způsobem bylo vytvořeno zákonné prostředí
pro rovnoprávný pohyb osob, tady především dětí, po této komunikaci spolu
s projíždějícími vozidly. Omezení se
v obytných zónách ale nevztahuje jen
na rychlost. Platí zde odlišná pravidla
i pro parkování na komunikacích, parkovat smíte jen na vyznačených stáních. Oproti tomu v oblastech mimo
obytnou zónu musíte dodržet pouze
předepsanou šíři jízdního pruhu a nesmíte stát v zeleni. Pokud tedy v některé lokalitě obce mají občané pocit,
že je zřízení obytné zóny vhodné, stačí
zaslat na obecní úřad návrh. Měl by se
však opírat o souhlas občanů bydlících
v dané lokalitě.
Obchvat Hovorčovic.
S námětem souhlasíme stejně jako
všichni ostatní občané naší obce, a
nejen jí. Tento požadavek jsme v roce
2014 opakovaně zahrnuli do prováděných aktualizací podkladů pro zásady
rozvoje Středočeského kraje (tj. územní plán kraje), bohužel bez úspěchu.
S ohledem na stavby celostátního významu již dříve v zásadách zahrnuté,
se tam náš záměr nedostane. Ani státní
investor silniční sítě, kterým je ŘSD,
nepočítá v okolí Hovorčovic s další radiálou mezi Pražským okruhem a středočeským tzv. “aglomeračním okruhem” na silnici II.třídy č. 101. Obchvat
by totiž vedl výhradně po pozemcích
okolních obcí a Prahy, kde převážná
část pozemků je v soukromém vlastnictví a stát nepočítal ani se zanesením
územní rezervy pro tuto stavbu. Situaci
s dopravou, která začíná být v průjezdu
obcí neúnosná, se snaží stát řešit právě již zmíněnými stavbami celostátní-

ho významu plánovanými v blízkosti
Hovorčovic, pro které má vytvořené
územní rezervy a hodlá je v budoucnu realizovat. Pražský okruh (silniční
okruh kolem Prahy – neboli dálnice
D0) a plánovaná mimoúrovňová křížení v blízkých obcích a na ně napojené
radiální komunikace směrem od Prahy,
které by měly významně přispět s rozmělněním dopravy a snížení její hustoty přes naši obec. Úlohu radiálních
komunikací v těchto plánech mají plnit
jiné komunikace než krajská silnice
III.třídy přes Hovorčovice. Obec Hovorčovice se snaží připomínkovat, aby
plánované radiální komunikace opravdu odvedly tranzitní dopravu z Hovorčovic a v naší obci se realizovala jen
“místní tranzitní doprava” (jako např.
do Líbeznic, Měšic, Mratína, apod.).
Dalším záměrem je výstavba dvoukolejné železniční tratě číslo 070 Praha-Všetaty přes Hovorčovice, která by
měla být realizována v roce 2027. Na
ní se pak zvýší počet spojů a s ohledem
na krátké dojezdové časy do Prahy (na
metro a ostatní pražskou MHD) se
předpokládá významný přesun cestujících z osobní automobilové dopravy
na dopravu příměstskou (systém Pražské Integrované Dopravy). Tomuto
trendu se obec snaží jít naproti snahou
o získání dotace pro parkoviště P+R u
naší zastávky, která umožní občanům
rychlou dopravu k naší železniční zastávce zejména na kolech.
Nezbývá nám tedy než doufat, že stát
začne s realizací Pražského okruhu co
nejdříve. Možná, že také někoho z vyšších míst napadne odklonit dopravu do
obcí za Hovorčovicemi přes jinou dopravní spojnici, například přes silnici
mezi Prahou a Mělníkem.
Zákaz průjezdu motorových vozidel
historickým centrem obce.
Nápad udělat si u kostela Hovorčovické staroměstské náměstí není vůbec
špatný. Počítá s ním, i když v trochu
skromnější podobě, i navržené do-

záměry obce v roce 2019 a
v dalším období
Dovolte krátkou rekapitulaci probíhajících akcí nebo záměrů obce pro tento
rok a nejbližší období v oblasti výstavby.
V současné době se dokončuje výstavba bezbariérových chodníků II. etapa,
probíhají stavební práce na komuni-

kacích v ul. Zemědělská a U Obory a
finalizujeme projektovou dokumentaci
na akci P+R v ul. U Nádraží.
Jako další projekty, jejichž potřeba
vyvstala na základě výsledků demografické studie, zahajujeme projektovou přípravu na výstavbu jedné třídy
mateřské školy a přístavbu základní
školy. Pokud se nám podaří získat fi-
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pravní opatření ke zklidnění provozu
v tomto místě ve schválené studii revitalizace centra obce. V současnosti
ovšem síť místních komunikací tento
záměr realizovat neumožňuje. Do budoucna, kdy budou dle územního plánu zastavěny některé lokality, posunutá
zastávka železnice v souvislosti s jejím
zdvoukolejněním a dojde ke zprůjezdnění nyní zavřené komunikace, bude
možné v projektu nového dopravního
značení o takovém řešení uvažovat.
Co říci závěrem… Velká většina vašich námětů je diktována obavami z
bezohledných řidičů, bohužel ve většině případů našich občanů. Věříme, že
pozornost, kterou náš obecní policista
nyní zaměří na dodržování pravidel
uvnitř obce, přispěje k zmírnění těchto obav, stejně jako plánované zřízení
kamerového systému, který uvažujeme
realizovat po dobudování optosítí na
území obce.
V příštím čísle zpravodaje se budeme
věnovat vašim námětům k veřejnému
osvětlení a chodníkům v obci.
Jiří Novák, starosta ve spolupráci se
stavební správou obce a obecní policí
nance z dotačního programu, který má
být v letošním roce vyhlášen, pak bychom novou třídu MŠ rádi vybudovali
v roce 2020. Podmínkou je zpracovaná
projektová dokumentace a minimálně
vydané územní rozhodnutí s nabytím
právní moci. Přístavbu školy potřebujeme postavit do roku 2023. V současné době bohužel není v dohlednu

Ze života v obci

OBECNÍ INVESTICE

vypsání žádného dotačního titulu, čemuž musíme přizpůsobit i financování
ostatních záměrů obce.
Jak bylo prezentováno na setkání s občany v březnu, připravujeme výběrové
řízení na zpracování projektové dokumentace na Komunitní centrum, které
by mělo vzniknout v objektu bývalé
NEPY a výběrové řízení na zhotovitele architektonické soutěže na návrh budovy nové radnice. Stávající prostory
radnice jsou již pro zajištění provozu
úřadu a potřeb občanů na hranici udržitelnosti.
Projekty chceme připravit tak, aby

bylo možné využít pro jejich realizaci v co největší míře čerpání dotací.
Za tímto účelem je také aktualizován
Program rozvoje obce na 2019-2022,
který bude zastupitelstvo schvalovat
na červnovém zasedání.
Dalším významným projektem je záměr výstavby kruhového objezdu směrem na Měšice - Líbeznice. V současné
době finalizujeme smlouvu mezi naší
obcí a Krajskou správou a údržbou
silnic Středočeského kraje. Nicméně
předpokládáme, že stavba nebude zahájena dříve, než skončí oprava mostu
v Měšicích, pro kterou je těmito místy

ZE ŽIVOTA V OBCI

vedena objízdná trasa Měšice - Líbeznice (plán opravy cca 2 roky).
Rádi bychom realizovali více a rychleji, ale bohužel finanční příjmy obce,
délka stavebních řízení a právní předpisy nejsou našim záměrům mnohdy
nakloněny. Nemluvě o podmínkách
některých dotačních programů, které
jsou někdy nesplnitelné nebo pro naše
potřeby neuchopitelné. Nicméně věříme, že se nám výše uvedené záměry
podaří uskutečnit včas a ku spokojenosti nás všech.
Pavel Budín, místostarosta obce

DRUHÝ REPREZENTAČNÍ PLES
OBCE - RODÍ SE NOVÁ TRADICE
Na základě kladných ohlasů občanů po
loňském beznadějně vyprodaném premiérovém reprezentačním plese, který
obec uspořádala po dlouhých třiceti letech, jsme se dohodli, že by bylo škoda tuto akci občanům odepřít. Zúročili
jsme loňské zkušenosti z organizace
prvního ročníku, takže příprava plesu
pro nás letos byla o mnoho jednodušší,
a to i díky skvělé spolupráci se spolkem Felix Liberi při přípravě prostor a
jejich úklidu následující den. Těší nás,
že se zapojili i někteří další občané, za
což jim patří velké poděkování.
Letos se ples konal ve znamení zlaté,
nejen výzdobou prostor a stolů, ale
také rozdáváním zlatých pamětních
čokoládových mincí účastníkům plesu při odchodu. Změnu doznala také
tombola, kdy ceny za výherní tombolenky byly vystaveny ve vstupních
prostorách, takže návštěvníci lístky do
tomboly vykoupili již za půl hodiny a
opozdilci měli tentokrát smůlu. Losované ceny o půlnoci pak byly vystaveny tradičně vedle pódia v hlavním sále.
Vévodila jim první cena v podobě velkého zahradního plynového grilu. Ale
žádostivé pohledy šťastných majitelů
tombolenek po právu přitahovaly i další ceny - vedle tradiční vepřové kýty
a tlačenky například vinotéka, ale především dvě koloběžky pro dospěláky a
dětský aku motocykl BMW.
Bohatou tombolu spolu s reprezentativním zázemím plesu, předtančením,
ukázkami aerobiku hovorčovického
klubu AP Aerobic, výbornou kapelou

Bumerang a skvělou moderátorkou
Bárou Kouklíkovou se nám podařilo
zajistit díky široké a laskavé podpoře
sponzorů, povětšinou firem a občanů
z Hovorčovic, kterým přes veřejné poděkování na samotném plese i při jeho
propagaci tímto ještě jednou velmi děkujeme.
PARTY NÁBYTEK s.r.o.
www.partynabytek.cz
Půjčovna nábytku a vybavení pro společenské a soukromé akce. Díky této
společnosti byla bezplatně vybavena
tělocvična potřebným nábytkem a podiem, ubrusy a dalším vybavením.
Advokátní kancelář SCHOLZ &
MALÝ s.r.o., www.scholzmaly.cz
Komplexní služby advokátní kanceláře
MASI-CO s.r.o., www.masi-co.com
Řeznictví a uzenářství, jídelna v Měšicích
ELEKTRO HC, s.r.o.
www.elektrohc.cz
Příprava a realizace projektů nízkého a
vysokého napětí
POKORNÝ BRUSÍRNA	
www.brusirna-pokorny.cz
Broušení klikových hřídelů a válců
SEVEROČESKÉ KAMENOLOMY
A PÍSKOVNY s.r.o.
Výroba, obchod a služby
PAVEL ŠŤASTNÝ			
www.ceskamasna.cz
Jednatel společnosti Česká masna –
velkoobchodu s masem a masnými
výrobky
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LIBUŠE TOMANOVÁ a Ing. JOSEF ANTON jednatelé společnosti
Vittal s.r.o. v Hovorčovicích
HOPRO Hovorčovice s.r.o.
hopro.hovorcovice@gmail.cz
Reality výrobních a skladových prostor
InoxRock, s.r.o., www.inoxrock.cz
Zakázková výroba z nerezu
Pan Jacko věnoval k radosti místních
chovatelů slepic do tomboly několik
pytlů obilí, čímž mezi výherci podpořil čilou naturální směnu. Radost jistě udělaly také vouchery na bezplatné
pivo během letošního pálení čarodějnic
od cateringu, který byl stejně jako vloni skvělý a spolu s bezplatným občerstvením pro přítomné hasiče a kapelu
jej zajistil pan Junghans s rodinou.
Ples byl i letos vyprodaný a taneční parket plný od samého začátku až
do skončení plesu. Je na místě složit
poklonu všem přítomným dámám za
přehlídku krásných plesových modelů,
všem to náramně slušelo. Krásné společenské prostředí a srdečné chování
návštěvníků plesu ocenil i přítomný
pan poslanec Martin Kupka, starosta
sousední Líbeznice, s chotí.
Ples, kterému ani letos nechyběl červený koberec ve vstupních prostorách, se
opět vydařil a již nyní se můžeme těšit
na třetí ročník, který se příští rok bude
konat první jarní den, tedy 21. března
2020.
Kolektiv obecního úřadu, kterému moc
děkuje za přípravu plesu starosta.

Sběrný dvůr a pravidla
jeho provozu
S koncem zimy se nám opět „naplno“
rozběhl provoz sběrného místa ve dvoře za školou. Naplno zdůrazňujeme
proto, že vždy s příchodem jara začnou
práce na zahrádkách, jarní úklidy sklepů, kůlen, garáží a jiných skladovacích
prostor ve vašich domech. A jak každý
z nás ví, při jarním úklidu vzniká velké
množství odpadu, s kterým je potřeba
nějak naložit. Máte-li v úmyslu vyřešit
otázku „Kam s ním?“ na našem sběrném dvoře, pak dovolte, abychom vám
připomněli několik zásad, kterými se
provoz tohoto místa řídí.
První a nejdůležitější je bezpečnost
vaše a vašich spoluobčanů. Plocha
sběrného dvora není velká a při pohybu zde by mělo být samozřejmostí
chovat se ohleduplně k ostatním a dbát
pokynů obsluhy sběrného místa. Zejména počkat, až vám obsluha sdělí,
kam odpad uložit. Běžně se totiž stává,
že některým spoluobčanům se nechce
čekat a vstupují do prostoru sběrného

místa bez vyzvání. Vězte, že v tom případě je obsluha oprávněna nedočkavce
vykázat. Předem děkujeme za trpělivost, na každého se dostane…
Dalším bodem je množství a typ odpadu. Sběrné místo je určeno pro odpad
odpovídající provozu běžné domácnosti. Běžným provozem již ale není
myšlena rekonstrukce domu, v tomto
případě by si dotyčný měl na odpad
objednat kontejner. Provoz sběrného
dvora totiž není zadarmo, platíme ho
všichni společně z peněz naší obce. Na
druhu odpadu pak závisí, zda za jeho
odvoz platíme, nebo zda nám naopak
nějaké finanční prostředky přinese.
Proto je důležité, abyste odpad, než ho
přivezete, roztřídili. Například kostra
koloběžky z kovu, zbavená plastových
koleček a doplňků nám přinese více,
než ta, kterou do sběrného dvora přivezete tak, jak ji v garáži najdete.
Podobné je to i s nadměrným odpadem,
jako jsou například skříně. Když ji přivezete vcelku, pak se kontejner rychle
zaplní a na další ve frontě už nezbyde

místo (a příště se to třeba stane vám).
Přistavení dalšího kontejneru pak opět
zatíží naši společnou pokladnu. Upozorňujeme také, že některé velké kusy,
jako jsou staré plastové sudy nebo dětské skluzavky, nejsme vzhledem ke
kapacitě schopni odebírat. Pokud si
nejste jistí, doporučujeme informovat
se v předstihu než na sběrné místo pojedete.
Nový provozní řád Sběrného místa
jsme zařadili jako přílohu tohoto čísla
zpravodaje, naleznete ho také přímo na
sběrném místě nebo na internetových
stránkách obce. Prosíme, abyste pravidla provozu, která pro toto zařízení
platí, respektovali a stejně tak i jeho
obsluhu. Hladký a bezproblémový
provoz sběrného dvora je v zájmu nás
všech.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
všem, kteří sběrné místo pro odložení odpadu využívají. Třídění a odvoz
odpadu tam, kam patří, a ne na černé
skládky, je naší společnou vizitkou.
Pavel Budín, místostarosta obce

Obec a sociální politika
Mezi povinnosti obecního úřadu a vedení obce patří také zajištění a řešení
sociální problematiky spoluobčanů.
Pro rozhodnutí, na kterou oblast sociální politiky se zaměřit, nechalo zastupitelstvo obce koncem minulého roku
zpracovat materiál, který měl být podkladem pro další postup v dané věci.
Demografická studie se stala výchozím dokumentem, který zastupitelům a
úřadu poskytl informace, jak se bude
v příštích letech vyvíjet složení obyvatelstva Hovorčovic.
Vzhledem k tomu, že naše obec je v
porovnání s průměrem v České republice mladá - největším procentem
je zastoupena věková skupina 40 - 64
let, můžeme rozvoj péče o seniory poměrně naplánovat klidně a s rozvahou.
Můžeme využít znalostí a zkušeností
jiných obcí, kde tuto problematiku již
řeší. Chceme převzít vše dobré, co funguje, a vyvarovat se slepých cest.
Velká část povinností péče o seniory
připadá státu. Stát má zákonem dané
povinnosti k zajištění zdravotní i sociální péče a poskytování finančních příspěvků na zajištění péče a služeb. Obec
chce rozvíjet tyto garantované služby

a podílet se na aktivitách, činnostech
a službách, které zkvalitní život starším spoluobčanům a umožní jim žít
plnohodnotný život. Tyto aktivity bude
obec pro své občany zajišťovat v rámci
své působnosti, případně ve sdružení
obcí, či spolu s dobrovolnickými organizacemi a spolky.
Obec bude po formální stránce spolupracovat se skupinou MAS nad Prahou, ve které jsou zapojeny okolní
obce, a bude se účastnit projektů, které
budou v sociální oblasti realizovány.
Tímto článkem se také obracíme na
obyvatele Hovorčovic s prosbou, aby
sami kontaktovali obecní úřad, případně přímo předsedkyni sociálního výboru, s připomínkami, nápady a podněty, jakým způsobem by mohla obec
zlepšit postavení seniorů v naší obci,
jaké vytvořit podmínky pro pohodlnější a kvalitnější život našich starších
spoluobčanů.
V současné době shromažďujeme a
posuzujeme informace o činnostech a
službách, které poskytují obce a města
v České republice i zahraničí. Uvažujeme o zřízení kontaktního místa, kde
budeme poskytovat všechny informace o možnostech, které nabízí, platí a

zajišťuje stát, dále o možnosti zajištění
dopravy k lékaři či na úřad.
Dále chceme vytvořit místo, kde se budou občané setkávat, prostor pro přednášky a semináře - obec v rámci revitalizace obecních budov plánuje vytvořit
v budově bývalé NEPY prostory pro
setkávání a jiné činnosti místních spolků, tedy i pro hovorčovické seniory.
V současné době je pro setkávání seniorů využívána zasedací místnost na
obecním úřadě. Každý třetí čtvrtek v
měsíci se tu pod vedením paní Dobešové neformálně schází skupina našich
spoluobčanů k různým činnostem. Každý nově příchozí, kdo se bude chtít
zapojit do činnosti klubu, je srdečně
zván.
Plánujeme, že by tyto dosavadní činnosti mohly být rozšířeny o různé
přednášky a semináře na témata, o která bude většinový zájem.
V dalším čísle Hovorčovického zpravodaje budeme opět informovat o postupu a vývoji v oblasti, která se jednou bude dotýkat každého z nás.
Hana Mufová, předsedkyně výboru pro
sociální záležitosti.
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ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

NEJLEPŠÍ INVESTICE JE
INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ
Naše základní škola je v mnoha ohledech výjimečná, což si uvědomují zejména rodiče, děti ale i pedagogové,
kteří za sebou mají zkušenost docházky nebo působení na jiných školách v
blízkém i vzdáleném okolí. Jak se říká,
vše je o lidech, a ve školství to platí
dvojnásob. Za výjimečnost naší školy
vděčíme především jejím zaměstnancům v čele s paní ředitelkou, nicméně
na celkové atmosféře a kvalitě výuky
se bezpochyby podílí i příjemné a inspirativní prostředí vybavené moderními didaktickými pomůckami a vybavením, které škola pořídila a hradí
z projektu financovaného z velké části
ze zdrojů Evropské unie.
Projekt je zaměřený na vybavení odborných učeben a rozvoj polytechnických dovedností. V první a druhé
etapě nám například umožnil vybavit
třídy nábytkem a interaktivními tabulemi, získali jsme počítačové vybavení pro žáky i pedagogy, multimediální
systém s ozvučením do jídelny, kterou
využíváme pro přednášky a celoškolní akce, máme kompletní didaktické
pomůcky pro výuku matematiky a jazyků, moderní kompenzační pomůcky pro nápravy, z přírodních věd pak
mikroskopy, laboratorní vybavení a
experimentální sady pro praktika z přírodopisu, fyziky, chemie, máme kompletně vybavenou pracovní dílnu. Současně se nám z dotačních prostředků
podařilo zafinancovat zabezpečovací
systém a obě budovy včetně přilehlých
školních pozemků jsou tak bezpečně
chráněny.
Nyní vstupujeme do třetí a závěrečné
fáze projektu, která bude organizačně
nejnáročnější, ale výsledek bude stát
za to! V rámci letních prázdnin se bývalá jídelna na malé budově přemění
na laboratoř pro výuku chemie, fyziky
a biologie a polytechnickou učebnu
vybavenou počítači a 3D tiskárnou.
Setkání s občany
V pondělí 11. března se v jídelně základní školy – našem improvizovaném
společenském sále – konala veřejná
prezentace architektonické studie revitalizace obecních objektů v centru
obce, kterou nám představili její autoři, páni architekti Ondřej Tuček a
Jan Binter. Dalším bodem programu
byla prezentace výstupů demografické

V prostoru bývalého výdeje jídel pak
vznikne řemeslná dílna s dvěma hrnčířskými kruhy a keramickou pecí.
Tím ovšem investice do rozvoje zručnosti a všestranných dovedností našich
žáků nekončí – čeká nás ještě nákup
šicích strojů, aby se žákyně na druhém
stupni mohly v rámci pracovních činností věnovat šití.
A ani to ale ještě není vše. Pomyslnou třešničkou na dortu bude zázemí
pro venkovní výuku, které vznikne u
bočního vchodu do tělocvičny. Jednoduchá konstrukce se zastíněním nám
umožní přemístit výuku při vhodném
počasí do venkovních prostor a na
zahradu u nové budovy, což po zkušenostech z teplých jarních měsíců
uplynulých let žáci i učitelé jistě uvítají. Venkovní učebna bude sloužit i v
odpoledních hodinách jako zázemí pro
družinu, která pozemek u nové budovy
hojně využívá.
Projekt na vybavení učeben v naší škole za celkem 7,4 milionu bude ukončen
v prosinci 2019 a věříme, že na jeho
konci se budeme pyšnit školou, do které je radost chodit a v které je radost
učit.
ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
Zápis budoucích prvňáčků do naší
základní školy proběhl v pátek 12.
dubna. Věříme, že příjemná atmosféra zápisu s několika pohádkovými
zastaveními, hudebním ateliérem i re-

laxační místností s občerstvením děti
do školy správně natěšila a svůj velký
den si užily. Velmi pozitivně náš zápis
hodnotili i přítomní inspektoři v ČŠI,
kteří nás jako školu inspirativní praxe
navštívili.
Do prvního ročníku byli přijatí všichni předškoláci z Hovorčovic, kteří se k
zápisu dostavili, a v září budeme opět
otevírat dvě první třídy.
Nyní nás ještě čeká zápis do MŠ, který se koná 3. května a v červnu třídní
schůzky rodičů žáků budoucích prvních tříd. A po velkých prázdninách
už naši budoucí prvňáčci zasednou do
školních lavic. I když sezení v lavicích
si v naší škole moc neužijí!
(jdu)

studie, které významnou měrou ovlivní některé investiční záměry obce, a
dalších plánovaných projektů. Hojná
účast svědčí o zájmu našich občanů
o vývoj a směřování obce. Fakt, že je
mezi námi stále více spoluobčanů, kterým není lhostejná budoucnost místa,
kde žijí, je velmi potěšující. Pro vedení
obce je to pak vítaná příležitost vysvětlit souvislosti a důvody, které ovlivňují rozhodování zastupitelstva a které

nemusí být na první pohled pro veřejnost zřejmé a pochopitelné. Všichni
přítomní se v závěrečné diskuzi shodli
na tom, že podobná setkání jsou prospěšná a bylo by dobré, aby se konala
pravidelně každý rok, což pan starosta
přislíbil. Závěrem bychom ještě rádi
poděkovali kolektivu školní kuchyně
za vynikající broskvový koláč, na kterém jsme si všichni moc pochutnali!
(jdu)
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Srdečně vás zveme na vystoupení našich
žáků u příležitosti ukončení školního roku
Slavnostní koncert žáků
Umělecké akademie
ve čtvrtek 13. června od 18.00 hod
v kostele Sv. Jana Křtitele
Crazy divadelní představení
Cesta kolem světa
v pátek 21. června od 17.00 hod
v jídelně naší základní školy
Těšíme se na vás!

Výňatek z ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce 31.1.2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
• rozpočtové opatření č.11 k rozpočtu
hospodaření obce na rok 2018,
• „Organizační plán obecního úřadu na
rok 2019“ s vymezením povinností a
odpovědností místostarosty obce,
• vyhodnocení plnění „Programu rozvoje obce na roky 2016 - 2018 a další
období“ za rok 2018,
• smlouvu k odkupu pozemků p.č. 41/9
a p.č. 43/7, oba v k.ú Hovorčovice, na
základě předkupního práva od soukromých spoluvlastníků do majetku
obce,
• určení užívání jednotlivých objektů v
majetku obce zahrnutých do projektu
revitalizace centra obce,
• postup k zajištění podmínek pro základní školství a předškolní vzdělávání v obci od roku 2022,
• vypracování „Programu rozvoje obce
na roky 2019 - 2022 a další období“
starostou ve spolupráci s místostarostou, v návaznosti na demografický
vývoj v obci do roku 2032 tak, aby jej
mohlo zastupitelstvo projednat nejpozději na svém jednání ZO v červnu
2019.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• informace o přípravě Nařízení obce
k zákazu šíření reklamy na veřejnosti
přístupných místech,
• výzvu občanům České republiky
obdržené dne 5.1.2019 od sdružení informovaných občanů k ochraně
životního prostředí v celosvětovém
měřítku a rozhodlo, že se Obec Hovorčovice k výše uvedené výzvě nepřipojí,
• obsah jednání Výboru pro výstavbu a
životní prostředí ze dne 14.1.2019.
• Zastupitelstvo obce ukládá:
• starostovi, aby zajistil u zpracovatele
studie revitalizace centra zpracování
finální verze studie, která bude v souladu s rozhodnutím zastupitelstva v
této záležitosti a byla obci doručena
tak, aby mohla být prezentována veřejnosti na setkání v březnu 2019,
• předsedkyni výboru pro školství a
kulturu, aby zajistila prezentaci studie revitalizace centra obce a řešení
situace školství v dalším období dne
11.3. 2019 v jídelně základní školy.

Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 7.3.2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
• rozpočtové opatření č.1 k rozpočtu
hospodaření Obce na rok 2019,
• roční zprávu o výsledcích finančních
kontrol obce Hovorčovice za rok
2018,
• roční zprávu o výsledcích finančních
kontrol její příspěvkové organizace
Základní školy a mateřské školy Hovorčovice za rok 2018,
• účetní závěrku hospodaření Základní
školy a mateřské školy Hovorčovice,
příspěvkové organizace za rok 2018,
• rozsah investičních akcí, pro které
budou vyhlášena poptávková řízení
pro zajištění projektové dokumentace
a stavebního povolení v roce 2019,
• podání žádostí do dotačních titulů vypsaných pro rok 2019 MAS Nad Prahou o.p.s pro rozšíření kapacity MŠ a
přestavby objektu č. 327 na komunitní centrum a souhlasí, aby na administraci žádostí o uvedené dotace uzavřel starosta smlouvu se společností
LK Advisory s.r.o. IČ 24275093,
• darovací smlouvy mezi subjekty a
Obcí k zajištění spolufinancování 2.
Reprezentačního plesu obce plánovaného na 23.3.2019.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
• informace o způsobu a výši mzdových náhrad a cestovních náhrad
neuvolněným zastupitelům pro dobu
výkonu činnosti zastupitele v rámci jejich pravidelné pracovní doby a
bere na vědomí, že v prokazatelném
případě neuvolněným zastupitelům,
kteří jsou v pracovně právním poměru, bude pro dobu výkonu činnosti
zastupitele v době jejich pravidelné
pracovní doby poskytnuta náhrady
mzdy.
Zastupitelstvo obce ukládá:
• předsedkyni výboru pro sociální záležitosti, aby ve spolupráci se starostou a místostarostou připravila Plán
opatření a podmínek k jejich plnění v
sociální oblasti u obce,
• místostarostovi, aby ve spolupráci s
Českou komorou architektů zajistil
organizaci architektonické soutěže
pro zpracování návrhu podoby nové
budovy obecního úřadu na místě
současné budovy č.p. 1 tak, aby byl
výběr vítězného návrhu k dispozici
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nejpozději do konce listopadu 2019.
Zastupitelstvo obce projednalo:
• záměr financování investičních akcí
Obce na období let 2019 – 2022 a stanovilo časový rámec jejich realizace
v tomto období a předpokládanou
výši finančních nákladů.
Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 28.3.2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
• rozpočtové opatření č.1 k rozpočtu
hospodaření Obce na rok 2019,
• roční zprávu o výsledcích finančních
kontrol obce Hovorčovice za rok
2018,
• roční zprávu o výsledcích finančních
kontrol její příspěvkové organizace
Základní školy a mateřské školy Hovorčovice za rok 2018,
• účetní závěrku hospodaření Základní
školy a mateřské školy Hovorčovice,
příspěvkové organizace za rok 2018,
• rozsah investičních akcí, pro které
budou vyhlášena poptávková řízení
pro zajištění projektové dokumentace
a stavebního povolení v roce 2019,
• pokračování přípravy výběru zhotovitele projektové dokumentace na rekonstrukci objektu NEPA (čp.327),
• pokračování přípravy výběru zhotovitele organizace architektonické soutěže na objekt Nové radnice
(čp.1).
Zastupitelstvo bere na vědomí:
• informace o stavu přípravy smluv
mezi obcí a společností T-Mobile
Czech Republic a.s., IČ 64949681, k
projektu zřízení optických sítí na území obce,
• informace ke stavu přípravy investičních akcí,
• informace ke zrušení sloupu vedení
NN v blízkosti základní školy,
• informace ve věci okružní křižovatky
silnic III/2438 a III/2442,
• závěry Výboru pro výstavbu a životní
prostředí z jeho jednání 11.3.2019.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
• starostu a místostarostu, aby pokračovali v poptávkovém řízení na stavbu
nového pavilonu mateřské školy,
• starostu a místostarostu, aby zajistili
poptávkové řízení na dodavatele projektové dokumentace a inženýrské
činnosti (zajištění veřejnoprávního
projednání) na dostavbu Základní
školy.
(ol)

Us n e s e n í

Školní okénko

HOVORČOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 2/2019

POZVÁNKY NA AKCE

SKK Hovorčovice Vás zve na tradiční

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
A
STAVĚNÍ MÁJE
noc z 30.4. na 1.5.2019 od 17.30 hodin
v parku u hlavní silnice
Dobrovolné vstupné, výtěžek bude využit na vybavení
fotbalové mládeže SKK Hovorčovice.
Občerstvení, nápoje a dětská tombola jsou zajištěny.
Pro děti špekáčky zdarma.
K poslechu a tanci bude hrát D.J. Radek
Program:
17:30 Začátek akce
18:00 Soutěž o nejhezčí čarodějnici
18:30 Stavění májky a zapálení ohně
19:30 Disco a zábava
Těšíme se na Vás!

MAS Nad Prahou o. p. s. vás zve na

DNY NAD PRAHOU
2019
26. května - 31. května - 15. června
neděle

pátek

Hovorčovice se i letos zapojí do akce Noc kostelů, která se
koná v pátek 24. května. Všichni jste srdečně zváni, těšit
se můžete na bohatý program:
17:00 Otevření kostela (zvonění a slavnostní fanfáry)
17:10 Pásmo našich juniorů (vystoupí dětí z naší MŠ i
žáci Umělecké akademie ZŠ Hovorčovice)
18:05 Poodhalení historie (s paní ředitelkou Oblastního
muzea Praha-východ Mgr. Hanou Bílkovou)
19:00 Smyčcový koncert Melody Quartett (klasická i moderní hudba v atraktivním podání)
20:00 Individuální prohlídka
21:00 Zpěvy z Taizé
21:30 Chvilka rozjímání
22:00 Noční zvonění
22:05 Závěrečná modlitba
Další informace najdete na
https://www.nockostelu.cz/kostel/3260/
Občanské sdružení FELIX LIBERI Vás srdečně zve na

Sportovní den
s FELIX LIBERI
odpoledne plné sportovních soutěží proběhne dne
1. června 2019
v parku u Hlavní silnice

sobota

do 1.6. 2019 se lze zaregistrovat předem na mailové adrese info@felixliberi.cz,
uveďte prosím věk a jméno malého sportovce. Jinak bude možná registrace
přímo na místě konání akce v průběhu dopoledne (viz Program).
Registrace pro děti je zdarma

DEN SE SPORTEM

Cyklistické mistrovství
MAS Nad Prahou
 pro děti a dospělé závodníky

DEN SE ŠKOLOU

Upozorňujeme, že děti jsou rozdělené do kategorií a skupin dle věku,
tomu je přizpůsoben čas v programu a je potřeba přĳít včas, neboť děti závodí společně.
Detailní rozpis kategorií je k dispozici na webu sdružení.

10:00 - 12:00
13:00 - 14:30
15:00 - 16:30
16:45

Program
registrace účastníků
jednotlivé disciplíny 1.skupiny (věk 9 - 17 let)
jednotlivé disciplíny 2.skupiny (věk 3 - 8 let)
slavnostní vyhlašování výsledků

V průběhu celého odpoledne bude u hovorčovického rybníka zajištěn další
doprovodný program skauty z oddílu "Pátý oceán" Hovorčovice.

Hry bez hranic

 souboj týmů ZŠ ve víceboji
 program pro MŠ se ZUŠ Open

DEN S RODINOU

Vyvrcholením sportovního odpoledne opět bude
5. ročník běžeckého závodu pro dospělé

HOVORČOVICKÁ

MÍLE

Setkání sousedů nad Prahou
 kulturní a zábavný program pro děti
i rodiče
 prezentace škol, ZUŠ, spolků a
sdružení z regionu

registrovat se bude možné v průběhu celého dne
Startovné je 50,- Kč
17:30
18:30
19:00

START závodu
vyhlášení vítězů
volná zábava

Jídlo a pití po celou dobu konání akce bude zajištěno.
Detailní informace o průběhu a přesná pravidla naleznete na
www.felixliberi.cz
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