ZPRAVODAJ

Další stavba, která se v době uzávěrky
tohoto čísla Zpravodaje blíží k dokončení je výstavba zpevněné vozovky v
ulicích Zemědělská a U Obory. Zde
ještě obec plánuje rekonstrukci VO,
která se koordinuje se záměrem společnosti ČEZ Distribuce, v rámci kterého dojde k výměně nadzemních rozvodů nízkého napětí za podzemní. Ke

I nv e s t i č n í a k c e o b c e

investiční akce v obci
V rámci tohoto článku bychom Vás
rádi informovali o stávajících a plánovaných investičních akcích obce. Po
více jak roce byla úspěšně dokončena
celá stavba “Bezpečné a bezbariérové chodníky v Hovorčovicích”, jejíž
2.etapa skončila přibližně na konci
června. V rámci ní obec zrekonstruovala většinu chodníků při ulici Hlavní, včetně 4 zastávek MHD/PID. Bylo
kompletně vyměněno veřejné osvětlení, doplněny veřejné hodiny, nové vývěsky a ještě bude doplněn orientační
plán obce. Celková cena celé realizace
se vyšplhala na 24 mil. Kč, kdy cca.
16 mil. Kč bylo pokryto z dotace Státního fondu pro dopravní infrastrukturu, takže obec v konečném součtu
uhradila jen cca. 8 mil. Kč.

koordinaci obec přistoupila z důvodu
omezení množství výkopových prací
v těchto ulicích. Jelikož se však záměr
ČEZ teprve projektuje, tak k realizaci
dojde odhadem v roce 2020 – 2022.
Pod nové povrchy vozovek v těchto
místech byly již dnes za tímto účelem
umístěny chráničky pro protažení budoucího elektrického vedení, vedení
veřejného osvětlení a plánovaných
rozvodů optické sítě T-Mobile tak, aby
v budoucnu nedošlo při pokládce těchto sítí k narušení nové vozovky. Zde
nás to pak vyjde i s vícepracemi způ-

ZAP OJ T E S E DO TVO R BY R O ZPOČTU OBCE NA
R O K 2019
Vedení obce chystá na říjen letošního
roku setkání s občany jehož tématem
bude předběžné vyhodnocení splnění
záměrů v roce 2019 a zejména prezentace záměrů na rok 2020 v kontextu
s finančními možnostmi obce a přípravou rozpočtu. Avizujeme tuto akci
s předstihem aby se případní zájemci o toto setkání mohli na webových
stránkách obce seznámit s Programem
rozvoje obce na rok 2020 a mohli při
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setkání klást dotazy k postupu realizace, případně vnášet nové náměty, a
to nejen pro rok 2020. Participace Vás
občanů na dění v obci je pro nás zastupitele velmi inspirující a pomáhá nám
v širším pohledu na definování potřeb
k dalšímu rozvoji obce.
O termínu setkání budete informování
s dostatečným předstihem ve vývěskách i místním rozhlasu.
Vaše obecní zastupitelstvo

sobenými špatným podložím na cca.
7 až 8 mil. Kč.
V příštím roce pak bude realizována
stavba pavilonu Mateřské školy v ul.
Lánské na pozemku u tzv. sáňkovacího kopce. Jedná se o typizovanou
dřevostavbu, kterou bude v budoucnu
využívat 24 předškoláků. V současné
době finišuje projektová příprava za
účelem získání územního rozhodnutí,
aby obec mohla požádat o dotační titul
z fondů EU. Celkové náklady se odhadují na téměř 6 mil. Kč.
Zároveň do konce roku obec plánuje zahájit architektonickou soutěž na
novou budovu obecního úřadu v místě současné budovy č.p. 1 a připravuje se i výběrové řízení na projekční
práce dostavby základní školy (malá
budova č.p. 903). Tím budova tzv.
prvního stupně získá další 4 kmenové
třídy. Dále je v záměru obce v závislosti na jejích příjmech a nákladech na
její ostatní plány, každoročně investovat částku kolem 5 mil. Kč do oprav
a rekonstrukcí stávajících komunikací
v obci.
Pavel Budín, místostarosta obce

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU

oMEZENÍ PROVOZU PODATELNY
v termínu od 5.8.2019 do 13.8.2019 bude z důvodů čerpání řádné dovolené omezena činnost Podatelny. Nebudou se
provádět agendy „Úřední ověřování“ a služba Czech Point.
Výše uvedené služby možno využít také u nejbližší pobočky

Czech Point ČESKÉ POŠTY s.p.
Cukrovarská 2/27, Praha 9-Čakovice
a dále bude omezený provoz u agendy „Evidence obyvatel“.
Potraviny KATKA v Nádražní ulici jsou z důvodu dovolené uzavřeny do soboty 17.8.2019 včetně.
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DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM

BLÍŽE K PODNĚTŮM Z
DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU
Příště se budeme věnovat námětům k
veřejnému osvětlení a chodníkům v
obci. Tak končil v minulém čísle Zpravodaje úvodní článek seriálu komentářů vedení obce k námětům z řad občanů, tak jak je uvedli v odevzdaných
dotaznících.
Bez dalšího se tedy pojďme společně
podívat, jak a co bude v těchto oblastech řešeno.
Veřejné osvětlení – obnova a doplnění (např. přístup k zastávce ČD od
ul. U Rybníka)

To že máme aktuálně osvětlenou fakticky celou obec, neznamená, že je vše
v pořádku a bude probíhat jen údržba.
Jak jste byli svědky při výměně a doplnění svítidel na Hlavní v rámci akce
chodníky, půjde obec v dalším období zásadně cestou výměny případných
vadných svítidel za LED svítidla a tím
bude dosaženo nejen úspory nákladů za energie ale především postupné
omezování světelného smogu. Cesta
pouhé výměny svítidel by však byl
běh na velmi dlouhou trať. Proto akce

V odevzdaných dotaznících to byla reakce jediného respondenta. Zdálo by
se tedy, že na tomto poli jsou občané
spokojeni, že je tato oblast nepálí. Své
jistě v tomto vnímání problematiky
veřejného osvětlení sehrála velká rekonstrukce svítidel a jejich doplnění v
řadě ulic ve staré zástavbě v roce 2015
a postupné doplňování v letech dalších. Respondent fakticky upozorňuje
na úsek veřejné místní komunikace,
kde opravdu světla osazena nejsou,
přičemž přístupová cesta v tomto úseku je hojně využívána právě obyvateli
lokality U Rybníka pro cesty do Prahy
vlakovým spojením. Budeme se snažit
tento kritický stav napravit v nejbližším období alespoň osazením provizorního osvětlení.
Důvodem je, že nejdéle do roku 2027
bude vlaková trať zdvojkolejněna a v
rámci této celostátní akce bude postavena zcela nová zástavka, krytý perón,
spolu s osvětlením.
Právě tato chystaná akce ze strany
SŽDC, která má státní podporu s ohledem na snahu státu k přesunu dopravní zátěže ze silnic na železnici a stav
přípravy této akce nám notně zkomplikoval přípravu akce parkoviště P+R u
zastávky, kdy projekt musel být upraven a do letošního dotačního titulu
pak nebyl zařazen. Je však nadějné, že
bude vypsán další a tam už obec bude
připravena.
Vraťme se však k veřejnému osvětlení.

policisty. Samozřejmě očekáváme, pokud máte někde pocit, že chybí svítidlo
(tak jako respondent v dotazníku) neváhejte nám svůj postřeh zaslat elektronickou poštou.
Podotýkáme jen, že jsme vesnice a
pokud někdo očekává, že zde budou
osvětleny ulice jako v Praze (i takové
požadavky nám byly v minulosti od
občanů zaslány), bude zklamán. Obec
opravdu zatím nedisponuje takovými
prostředky, aby mohla dosáhnout takového standartu, jsme rádi, že v době
stále se zpřísňujících norem, postačuje
provádět rekonstrukcí stávajících svítidel, případně je doplňovat.
Opravy chodníků a komunikací
– např. Chodník v místě budoucí
okružní křižovatky mezi Centralem
a hlavní směr do obce, chodník od
čp. 1 k Vitalu, přístupy na zastávku
ČD

celkové rekonstrukce osvětlení je v
dlouhodobém strategickém plánu rozvoje obce jako jedna z hlavních akcí
po dokončení procesu rekonstrukce
nezpevněných komunikací, kterou
snad dokončíme do roku 2025. Protože životnost končí svítidlům v lokalitě
Centrál i dalších nových lokalit, i zde
budou svítidla obměňovány dle uvedených zásad, stejně tak bude obec vyžadovat u developerů v nových lokalitách nové typy osvětlení.
Musíme v rámci tohoto článku také
poděkovat všem občanům, kteří nám
hlásí poruchy osvětlení, které by byly
odhaleny nepoměrně později, například při nočních službách obecního
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Opravám, tzn. rekonstrukcím povrchů
komunikací je věnována vedením obce
od roku 2013 prioritní pozornost, proces se nezastavil ani v době velkých
investičních akcí obce do školství a
nezastaví se ani v dalších letech. Jistě, je předmětem kritiky a nevole některých občanů z lokalit, kde se jejich
ulice neopravili, či neslyší, že se v nejbližší době budou. Příčinou, kromě financí, že proces je řešen etapovitě, je i
stav majetkových vztahů k pozemkům
v jednotlivých ulicích. Například přístup majitelů části pozemků v ulicích
Střední a Družstevní, západního konce
Dlouhé jsou příčinou, že je zatím nelze ani zařadit do úvah o rekonstrukci.
Obec k tomu i vede jeden soudní spor,
který se dostal k Ústavnímu soudu a
ten dal obci za pravdu. Takže občané těchto ulic neztrácejte naději. Jsou
však i ulice, jejichž původní projekty
na které je vystaveno stavební povolení ještě před rokem 2012, tedy ulice
Březiněveská - západ a Západní jsou
tak nákladné a technicky obtížné, že
původní rozpočty v kontextu se stále
se zvyšujícími cenami bude nutné vý-

znamně upravit a mít na to vyčleněno
více naspořených prostředků. Doufejme, že se objeví v dalším období nové
dotace na opravy místních komunikací. To by nám významně pomohlo,
To však nebude dříve jak v roce 2022.
Faktem je, že i přesto, že východní část
obce má problém téměř vyřešen (chybí ulice Polní, K Remízku a část ulice
Nad Hruškou), je toho ještě dost před
námi v západní části obce. Prosím tedy
všechny dotčené občany ze zatím nerealizovaných ulic o trpělivost a moc
děkuji občanům z lokality u Remízku
za pomoc při provizorní rekonstrukci
části ulice vedoucí do jejich lokality.
Také ji budeme realizovat po dořešení
majetkových vztahů k části pozemkům
této komunikace. Všem zatím nespokojeným občanům přeji, aby se co nejdříve dočkali pocitu občanů v ulicích
již opravených, mnozí si již na bývalý
stav ani nevzpomenou. Bohužel pak
někteří si nových vozovek neváží,
rozjíždějí travnaté pásy, parkováním
mimo vozovku narušují konstrukci vozovky a podobně. Takovýto stav, pokud nepomůže domluva, bude zřejmě
nutné v budoucnu řešit striktně podle
příslušných zákonných ustanovení.
Doufáme však, že to nebude nutné,
obec umožňuje žadatelům realizovat
řádné parkovací stání na náklady žadatelů. Těm je potřeba poděkovat, že si
váží i okolí před svou nemovitostí.
Co říci k problematice chodníků, tak
jak jsou popsány v námětu občanů.
Ulic projektovaných v naší obci spolu
s chodníky moc není a to z důvodu sna-

hy prioritně řešit povrchy ulic a také
mnohdy i prostorové podmínky uličních prostot ovlivněné majetkovými
vztahy k pozemkům na krajích. Jsme
přesvědčeni, že stávající chodníky po
skončení akce na Hlavní jsou provozuschopné. Počítáme samozřejmě s
rekonstrukcí zbytku chodníku od ulice
Bořanovické k Březiněveské směrem
na Prahu, kde je stav nedobrý.
Propojení chodníku od ulice Hlavní do
lokality Centrál není zatím možné, šlo
by výstavbu chodníku nového a tedy je
nutný souhlas majitele pozemku i stavební povolení, zatím jsme tedy opravili konec ulice Západní aby chodci
mohli chodit relativně komfortně bez
průchodu loužemi. Situace zde bude
dořešena v rámci akce zřízení Okružní
křižovatky, na jejíž přípravě spolupracujeme s krajem, kde jsou vozovky v
jeho vlastnictví. Rovněž spojka z ulice Březiněveská k zastávce MHD na
Prahu byla letos zaasfaltována a díky
dopravnímu režimu v této spojce plní
funkci nového chodníku.
O chodnících na zastávku jsme se zmínili v předchozím komentáři, opravdu
bude dořešeno v rámci akce P+R a
akce SŽDC s tratí.
A poslední námět k výstavbě nového chodníku v časti ulice Revoluční
od Vittalu k č.p. 1. Zde obec již snahu měla, bohužel jde o nový chodník,
který musí plnit nyní platné normy pro
nové chodníky tzn. šíři minimálně 150
cm. Již tato skutečnost vedla polici
ČR v prvotním posouzení s ohledem
na šíři uličního prostoru k zamítnutí.

HOVORČOVICKÝ NOHEJBALOVÝ POHÁR
Dne
29.6.2019
sdružení
„Hovorčovická
nohejbalová liga“ uspořádalo turnaj v nohejbalu, který se již stal tradicí, s názvem Hovorčovický pohár.
Přihlásilo se sedm místních týmů, které si to „rozdaly“
systémem každý s každým. Všichni hráči se museli vypořádat nejen se soupeřem, ale také s úmorným vedrem, které
v tento den panovalo. Tímto bych chtěl poděkovat všem
zúčastněným týmům za bojovnost, férovost a dobrou náladu, která vydržela během celého turnaje.
Myslím, že si všichni odnesli dobrý pocit ze hry a soutěžení,
tři nejlepší týmy pak byly odměněny poháry a medailemi.
Věřím, že se sejdeme opět za rok a akci úspěšně zopakujeme.
Za pořadatele Ptáček Josef a Marek Junghans.
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Bude to možné řešit, pokud bude řešen
v obci nový dopravní systém a tato ulice bude zjednosměrněna – což zatím
možné není viz vysvětlení v minulém
čísle Zpravodaje.
A závěrem veřejné vysvětlení všem
kritikům nového chodníku v části ulice
Nádražní (ano ještě nebyl dokončen a
už nám byly poslány fotografie s komentářem, že se tam nedá s kočárkem
vyhnout, spíš si myslím, že mamince
šlo o problém, že nemohou jet s kamarádkou obě vedle sebe a povídat
si, protože dokončený stav s travnatým okolím chodníku vyhnutí bohatě
umožní, a navíc po chodníku během
dne opravdu v protisměru moc kočárků za den neprojede), je nutno připomenout, že se nejednalo o výstavbu
nového, jen rekonstrukce stávajícího
nezpevněného, viz původní obrubníky,
a to s využitím dlaždic z akce Hlavní,
tedy s polovičními náklady. Proto je
také rekonstruován nenormově, jako je
chodník okolo rybníka. Ten byl podroben původně obdobné kritice a dnes
slouží všem i maminkám s kočárky k
plné spokojenosti.
A skončíme jako jsme začali:
Příště se budeme věnovat námětům na
semafory na Hlavní, měření rychlosti
tamtéž a řadě námětů, jistě dobře míněných k cyklostezkám, zeleni a podobně.
Jiří Novák, starosta ve spolupráci se
stavební správou obce a obecní policí

Té m a č í s l a
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VODY JE DOST NEBO MÁLO?
Téměř denně se v hromadně sdělovacích prostředcích objevují zprávy o
klesajících zásobách podzemních vod
(aktuálně je jí nedostatek již na 60 %
našeho území), klimatických změnách,
které vedou k dalšímu zhoršení, stát se
konečně začal problematikou zabývat,
před schválením je novela vodního zákona, která nastaví zcela jiná, přísnější
pravidla pro hospodaření vodou.
Nechme stranou rozbor stavu v této
oblasti v naší republice, podívejme se
spolu jaké jsou dopady této situace v
naší obci.

a zejména večerních hodinách a o víkendech, kdy jsou lidé většinou doma
apod. Své samozřejmě udělal i boom
zahradních bazénů, jejich jarní napouštění, dopouštění během roku i stále
více se rozšiřující automatické zavlažování zahrad, bohužel také s využitím pitné vody. To sice dokládá, že se
zvyšování životní úrovně i v naší obci
významně projevuje, ale hospodaření s
vodou to dále zhoršuje.

opláchnout by se nelíbilo nikomu. A to
pomíjíme omezení v podobě nemožnosti používání praček, myček nádobí
ale i těch zahradních bazénů, tedy věcí
pro většinu občanů obce stále dostupných.
Odkazováním dotčených občanů na
dodavatele však samozřejmě úsilí obce
k dosažení nejen nápravy, ale také zachování plynulých dodávek do obce v
letech příštích pro nás všechny bez roz-

A zažívají je v posledních letech i naši
spoluobčané mající nemovitosti v lokalitě ulice Na Slunci v západní části
obce a to zcela nezávisle na nějakých
úředních opatřeních. Příčinou je vyšší
nadmořská poloha této lokality oproti ostatním lokalitám obce a původní technické řešení vodohospodářské
struktury k zásobování obce, které s
takovým stavem umístění nemovitostí nepočítalo a to ani s postupným
nárůstem zástavby a zejména razantním nárůstem zájmu majitelů studní
ve staré zástavbě o zásobování vodou
z veřejných zdrojů. Tento zájem je
znatelný v posledních dvou letech a
v letošním roce enormně narostl. To
můžete sledovat na počtu uzavírek v
ulicích v době budování domovních
přípojek. Projektovaný přivaděč z Líbeznice i veřejné vodovodní rozvody s
tímto zájmem na konci devadesátých
let nepočítal, a ani později realizovaná opatření s pomocnými čerpadly na
hlavním přivaděči nestačí k odstranění nedostatečného zásobování lokality
Na Slunci v odběrných špičkách. Tím
se rozumí denní období , kdy prakticky
každá domácnost užívá vodu, tzn. ráno
před odchodem do práce, odpoledních

Vodojem měl být realizován nejpozději v roce 2021, tak jsme byli ujišťováni
ještě letos na jaře bývalým ředitelem
vlastníka vodovodů. Při valné hromadě letos v květnu se však v materiálech
investičních akcí vlastníka na nejbližší
období vodojem neobjevuje. Po valné
hromadě byl jmenován nový ředitel,
s kterým máme domluveno jednání,
o výsledcích Vás budeme informovat. Kromě toho jsme kontaktovali i
provozovatele vodovodů Středočeské
vodárny, jejich odpověď nás naprosto
neuspokojila, obsahovala vágní pro-

hlášení, že budou hledat ve spolupráci
s obcí řešení bez jakýchkoli náznaků
konkrétních kroků. Samozřejmě bychom očekávali, že např. navrhnou
opatření k šetření vody, než se situace vyřeší. Obec to sama o sobě udělat
nemůže, to může jen vlastník vodovodu. Domníváme se , že se mu do toho
nechce, musel by všem kompenzovat
omezení dodávek, evidentně tedy musí
vlastníci nemovitostí lokality Na Slunci zatím vytrvat v tlaku na dodavatele.
My jsme provozovatele vyzvali k dalšímu jednání s tím, že s jejich odpovědí nejsme spokojeni a považujme ji za
formální. I o jednání na tomto poli Vás
budeme informovat.
Zatím tedy můžeme my všichni v problémech přes každé léto do doby vyřešení pomoci spoluobčanům z dotčené
lokality tím, že upravíme své chování
v užívání vody z veřejného vodovodu
denně v podvečerních hodinách (tzn.

17,00 -22,00) , kdy je situace v lokalitě nejkritičtější. Prosím Vás všechny,
dopouštějte bazény, plňte zavlažovací
systémy a zalévejte své zahrádky v
jiný čas. Zda má prosba padla na úrodnou půdu poznáme všichni, tlak vody
je i v jiných částech obce v podvečerních hodinách znatelně odlišný od tlaku přes den.
Z rozboru způsobů zásobování obce
pitnou vodou, zejména vydatnosti
zdrojů, vyplynulo, že se nedostatku
vody do budoucna bát nemusíme, musíme však využit všech možností jak
odpovědné instituce za zásobování
vodou co nejrychleji přimět k realizaci
potřebných technických opatření aby
nám voda byla plynule a v dostatečném množství přiváděna.
Určitě se k informacím o vývoji vrátíme ještě v letošním roce.
Jiří Novák, starosta

OKÉNKO OBECNÍ POLICIE
OCHRANA OBYDLÍ A MAJETKU

Vlastník i provozovatel vodovodů i kanalizace (u té je vlastníkem obec) mají
ze zvyšující se spotřeby vody pochopitelně radost (narůstají příjmy) na rozdíl
od obyvatel lokality Na Slunci.
Ti se samozřejmě nehodlají s tak dlouhodobou situací, kdy je jim významně
omezena dodávka zejména v podvečerních hodinách, smířit. Stejně tak
obec, která má však v tomto na rozdíl
od občanů dotčené lokality trochu jiné
postavení. Občanům doporučuje, aby
s dodavatelem vody řešili problém na
základě příslušných ustanovení jejich
smluv k odběru vody, s důrazem na nápravu stavu ale i příslušných kompenzací. Zatím se však dočkali jen přistavení cisteren, s tím, že to postačuje…..
Uznejte vy všichni ostatní, chodit v
jednadvacátem století upocení v parném létě s kbelíky pro vodu, aby bylo
se možné večer před spaním alespoň
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dílu v jaké lokalitě bydlíme, nekončí.
Problém začal již za mé předchůdkyně,
kdy se podařilo prosadit již zmíněné
posílení hlavních řadů čerpadly a tlak
obce na vlastníka vodovodu se v posledních třech letech stupňuje. V rámci jednání s vedením Vodáren Kladno,
Mělník a.s. jsme neustále ujišťováni,
že o problému vědí a připravují řešení. Mimo jiné dokládají, že hlubinné
zdroje v jejich vlastnictví, z kterých je
naše obec zásobována, jsou dostatečné, problém je, jak vodu dostat k nám.
Je to prý o to složitější, že naše obec
je posledním odběrným bodem na trase přes Bašť a Líbezníce, kde se stále
čile staví a vodárny zásobování stále
povolují. Při těchto argumentech jsme
se v minulém roce dozvěděli, že mají
připraveny dvě možnosti řešení. Jedná se o výstavbu vodojemu na území
Bašťe, který by posiloval tlak vody ve

V rámci prevence kriminality upozorňujeme občany obce Hovorčovice
na případný nárůst majetkové trestné
činnosti v naší obci v době dovolených.
Nevystavujte svůj majetek touze nenechavců. Dbejte zvýšené pozornosti při
pohybu neznámých, podezřelých osob,
které obcházejí domy a nabízejí různé
služby (např. vyčištění koberců).
Mohlo by jít o trik, jak si vytipovat
vhodný dům. Své domy si vždy řádně
zajistěte – vstupní branky na pozemek
i vstupní dveře zamykejte i v případech, kdy jste doma. Drzost zlodějů
je neskutečná, zatímco Vy se budete
slunit u bazénu, zloděj bude nerušeně
procházet domem a krást vše, co mu
přijde pod ruce.
Kolem domů nenechávejte odložené
předměty ( např. žebříky ), které zlodějům ulehčí přístup do domu a sklepní
či suterénní okna vždy zavírejte.
Přeplněná schránka je první indikací o vaší nepřítomnosti pro zloděje.
Proto požádejte sousedy nebo přátele
či někoho z rodiny, aby ji pravidelně
vyprazdňovali.

Buďte důslední v zabezpečení Vašich
domů a motorových vozidel – nenechávejte je neuzamčená a rozhodně v
nich nenechávejte žádné cenné věci.
Řádně uzamykejte nejen na noc, ale
i přes den, pokud jste mimo domov,
své garáže, kůlny a různé přístavky se
zahradní technikou. Nenechávejte si
doma větší finanční hotovost.
• O vašem odjezdu povězte jen vašim
blízkým a lidem, ke kterým máte důvěru. Informace o tom, že se chystáte
na víkend nebo na delší dobu pryč,
nesdělujte na sociálních internetových
sítích.
• Před odjezdem požádejte důvěryhodnou osobu, aby na vaše obydlí dohlédla a pomohla vyvolat dojem, že objekt
stále někdo obývá.
• Velkou pozornost věnujte i tomu, co
o sobě sdělujete na sociálních sítích rádi byste se podělili o krásné události
z dovolené s rodinou, přáteli a známými? Existují však i zloději, kteří mohou na sociálních sítích takto snadno
rozpoznat, že nejste doma. Je třeba si
uvědomit, že pachatelé mohou velmi
šikovně, aniž byste si to uvědomili,
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využít informací o Vašem odjezdu na
dovolenou či víkend mimo domov.
• Rovněž z fotografií lze mnohé vyčíst.
Pachatelé si tak mohou vytipovat Vaše
domovy jako vhodné místo ke spáchání majetkové trestné činnosti, neboť z
fotografií, které tam vkládáte, mohou
vědět, jakou elektronikou, technikou či
uměleckými díly máte byt či dům vybaven.
• Všímejte si svého okolí,pachatelé
trestné činnosti často hřeší na nezájem občanů – pokud se ve Vaší blízkosti děje něco podezřelého,informujte o tom ihned policii ČR ( 158 nebo
974881700 ) nebo strážníka OP Hovorčovice ( 720513665 )
Při podezření, že už došlo ke vloupání
do Vašeho domu :
• nevstupujte do objektu, pachatel
může být uvnitř,
• neuklízejte po zlodějích, zničíte stopy po pachatelích,
• případ neprodleně oznamte na tísňovou linku 158 nebo 974881700.
Vladimír Brza

O c h r a n a o b y d l í a m aj e t k u

Bohužel ani ona není výjimkou, i když
stav není kritický a ani nehrozí, že bychom se ocitli v následujícím období v
situaci zákazů zalévání, pouštění vody
jen v nějakém časovém období, či dokonce v přídělovém systému, tak jak to
v řadě obcí už jejich občané zažívají.

špičkách a nově se jedná s Pražskými
vodárnami k propojení z Bořanovic
pro naše zásobování. Při ověřením informací u nezávislých odborníků jsme
byli ujištěni, že ano, tato řešení by pro
Hovorčovice opravdu znamenala konec problémů a to pro celou obec včetně případných nových lokalit určených
k výstavbě územním plánem.

Ze života v obci
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SKK HOVORČOVICE - SEZÓNA 2018/2019

SKK HOVORČOVICE
OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULOU
SEZÓNOU 2018/2019
Rádi bychom Vám shrnuli dění v
našem klubu za uplynulou sezonu
2018/2019. Po celou sezonu všechny
naše týmy poctivě trénovali a reprezentovali jméno SKK Hovorčovice.
Odehráli spoustu mistrovských i přátelských zápasů, účastnili se mnoha
turnajů a také většina týmů absolvovala svá letní a zimní soustředění.
Po sportovní stránce Vám přiblížíme
stručně každý tým zvlášť.
ŠKOLIČKA 2013/2014
Tuto kategorii jsme otevřeli v září
2018. Pomalu a jistě nám přibývají
děti v tomto nejmladším týmu. Prozatím tito malý fotbalisté pouze trénují
a to 2x týdně (středa a pátek od 16.00
hod). Nyní od nové sezony 2019/2020
tedy od září je bude čekat několik prvních přátelských turnajů a zápasů, kde
ukáží své fotbalové pokroky.
Rádi v tomto týmu přivítáme nové děti
a tímto Vás zveme od září na tréninky
nejmenších hráčů. Těšíme se na další
malé fotbalové nadšence.
Trenér – Ruda st.
ML. PŘÍPRAVKA 2011/2012 „A“
Tento tým jsou trošku více otrkaní
malí fotbalisti, kteří již absolvovali
letní i zimní soustředění, pravidelně
hrají mistrovské turnaje, hrají spousty
přátelských zápasů a tréninkovou jednotku mají už 3x týdně. Tito malí hoši
nám dělají velkou radost, jelikož kluci
jsou velmi šikovní a učenliví. V uplynulé sezoně hráli mistrovskou soutěž
se soupeři o rok staršími a vedli si
více než skvěle. Stíhali starší soupeře
fyzicky a hlavně je přehrávali herním
stylem. Nyní jsme zvědaví na následující sezonu, kdy budeme měřit síly se
stejně starými soupeři a zkušenosti ze
zápasů se staršími by se měly projevit.
Také nás čeká již zahraniční turnaj a
poměření sil s těžšími soupeři.
Trenéři – Kačka, Lukš

vypomáhají tatínkové dle jejich časových možností. Obě kategorie trénují
2x týdně a sehráli spousty přátelských
zápasů a turnajů. Taktéž sehráli mistrovskou soutěž, každý ve své věkové
kategorii, kde nasbírali herní zkušenosti a dovednosti. V následující sezoně tým MLP 2010 čeká těžké měření
sil, jelikož spadají již do kategorie
starší přípravky a čekají je zápasy proti starším soupeřům, držme jim palce,
aby tuto zkušenost zvládli co nejlépe.
Trenéři – Kuba + tatínkové
STARŠÍ PŘÍPRAVKA 2009/2010
Tento tým sehrál svou mistrovskou
soutěž v kategorii o rok starších a
nabral tak mnoho cenných zkušeností, které by měl v následující sezoně
uplatnit proti stejně starým soupeřům.
Hoši v tomto týmu jsou šikovní, věřím, že následující sezona bude pro ně
velmi úspěšná. Taktéž absolvují letní
a zimní soustředění a tréninkovou jednotku mají 3x týdně.
Trenér – Ruda ml.
Záměrně ani u jedné kategorie přípravek neuvádíme celkové umístění
v sezoně, výsledky turnajů a přátelských zápasů, jelikož u této kategorie
jsou výsledky až na posledním místě.
Důležité je, aby to hochy bavilo, aby
měli podporu doma od rodičů, aby
měli chuť se zlepšovat a učit se novým věcem a ty výsledky poté přijdou.. můžeme jen zmínit, že naši hoši

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 2010 +
ML. PŘÍPRAVKA 2011/2012 „B“
Tyto dvě kategorie trénují společně
pod vedením trenéra Kuby, kterému
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SKK reprezentují velmi dobře a jméno
našeho klubu je na předních příčkách
přípravek.
MLADŠÍ ŽÁCI 2007/2008
Toto je již velmi ostřílený tým fotbalistů, který má za sebou mnoho úspěchů a trofejí. V uplynulé sezoně jsme
premiérově hráli systémem 7+1 na
polovinu hřiště a rovnou v soutěži s o
rok staršími soupeři – kde ten rok je
již hodně fyzicky viditelný. Měli jsme
velkou obavu jak se s tím hoši poperou, ale nakonec zvítězil herní systém
a fotbalovost nad fyzičnem. Kluci během sezony narazili na jediného soupeře, který jim sebral body a vyrovnal
se herním stylem a to tým z Kunic.
Tento tým byl rovnocenným soupeřem
herně a měl navrch ještě fyzicky (celý
tým o rok starší než my), zaslouženě
vyhrál kategorii mladších žáků a jako
jediný se v tabulce dostal před naše
hochy. Před mistrovskou soutěží taktéž absolvoval tento tým letní a zimní soustředění, účastnil se zimní ligy
na Meteoru, kde obsadil první příčku
a sehrál mnoho přátelských zápasů s
kvalitním soupeřem. Závěr sezony si
tak jako loni užil na zahraničním turnaji. Oproti loňskému mimořádnému
úspěchu na turnaji v Itálii, kde celý
turnaj ovládl a vyhrál, letos v Maďarsku na Balatonu vybojoval pouze
6.místo z 15-ti týmů a dovezl si jednu
zlomenou ruku (podrobnosti by byli
na samotný článek). V nové sezoně se

těšíme na výkon kluků v soutěži stejně
starých soupeřů a jak se poperou s faktem, že nám z týmu odchází opory do
týmu AC Sparta Praha. Bude to složitá
sezona, ale zkusíme se s ní poprat se
ctí.
Trenéři – Kačka, Lukš
MLADŠÍ ŽÁCI 2006
Náš druhý starší tým mladších žáků
se taktéž poctivě připravoval na svou
mistrovskou soutěž. Absolvoval letní
a zimní soustředění a tréninkovou jednotku má 2x týdně. Během mistrovské
soutěže své zápasy odehrál důstojně a
nasbíral několik bodů za vítězná utkání a umístil se na 11. místě tabulky.
Nyní je čeká letní soustřední a příprava na následující sezonu.
Trenér – Kašpy
MUŽI
V uplynulé sezoně se nám podařilo
posílit tým o nové hráče, kteří byli
pro náš tým velkým přínosem, což
se ukázalo již během prvních zápasů
a postupem času během celé sezony.
Ukázalo se, že to byl velký přínos pro
hovorčovický fotbal. Během podzimní části si vše sedalo a kluci si zvykali,
ale během jarní části jsme byla velká
mašina, které se dařilo a to zejména
na domácí půdě. Doma jsme byli takřka neporazitelní a venku jsme párkrát
klopýtli, ale i tak závěr sezony vyšel
perfektně. Okresní přebor ovládl tým
ze Záp, o druhé a třetí příčce rozhodl při stejném počtu bodů vzájemný
zápas našeho týmu SKK a týmu ze
Senohrab, ten měli lepší Senohraby.
SPORTOVNÍ DEN 2019
Tak jsme tu zase
měli „Sportovní
den“. Pátý v pořadí. Děti, sluníčko
a dobrá nálada dorazili v plné míře.
Všichni
běhali,
skákali a házeli s takovým elánem, že
jim jejich rodiče záviděli a organizátoři nestačili zapisovat. Celým dnem
nás hudebně provázel náš dvorní DJ´
Dino, kterého už také bereme jako
součást týmu. Milým zpestřením pak
bylo vystoupením místní živé kapely The Swab, které si všichni užili a
pořadatelé tak měli dostatek času, aby
vše dobře spočítali a to i přes drobné
problémy s „hardwarem“ obsluhují-

Ale jelikož v nové sezoně tým ze Záp
nepřihlásil svou účast v žádné soutěži a v kraji se uvolnili dvě místa pro
postupující z okresu, znamená to pro
nás velký úspěch a postup do krajské
soutěže I.B třídy. Těšíme se na další
výzvu a kvalitnější zápasy. Nyní se
musíme poctivě na tuto novou sezonu
připravit.
Trenér – Bazzy
Všem našim fanouškům děkujeme za
podporu a tímto Vás zveme na společný boj v nové sezoně ve vyšší krajské
soutěži I.B třídy.

Plány SKK na vylepšení sportovního areálu
Velkou slabinou technického zázemí
klubu je absence tréninkové plochy v
období vegetačního klidu. Jsme nuceni prostory pronajímat v naší škole i
okolních obcích. To nezanedbatelně
zatěžuje klub, hráče i rodiče časem
stráveným dojížděním na tréninky
a vysokými náklady na pronájem.
V minulém roce jsme proto zahájili
projektovou přípravu a veřejnoprávní
projednání výstavby tréninkové plocím výpočetní techniku. Nicméně k
výsledkům jsme se dobrali a vítěze
disciplín odměnili. Protože se však
držíme hesla, že každý, kdo se hýbe,
je vítěz, tak medaili a diplom dostali
všichni účastníci dětské části dne. Odpoledne pak proběhl i závod pro odvážné dospělé „Hovorčovická míle“, s
mírně opožděným startem, což bylo v
úmyslu vzhledem ke stoupající teplotě
a zážitku z běhu po rozpálené cestě.
Celou akci pak zakončilo opékání špekáčků a volná zábava. Pro pořadatele
však práce neskončila, protože již v tu
dobu se jim začínali honit hlavou myšlenky spojené s další akcí Felix Liberi
a tou je „Pohádkový les“, který bude
7.9.2019 a na který jste spolu s dětmi
srdečně zváni.
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chy s umělým povrchem a osvětlením
v areálu hřiště.
Dalším chronickým problémem, se
kterým se potýkáme je to, že areál
není oplocený. Údržba hrací plochy
(hnojení, zalévaní, sekaní, pravidelná
rekultivace) je finančně náročné a z
větší části je hrazeno z příspěvků členů SKK. Snažíme se celoročně vytvořit pro naše hráče co nejlepší podmínky, které jsme schopni zafinancovat.
Velmi těžko proto pak neseme, když je
hřiště některými využíváno např. jako
plácek pro venčení domácích mazlíčků, terén na projížďku na kole, apod.
Vzhledem k vysokým investičním
nákladům na oplocení celého areálu
jsme se rozhodli pro úspornější variantu a postavíme hrazení pouze kolem
hrací plochy. Doufáme, že se nám to
podaří realizovat již v letošním roce.
Závěrem
Za SKK všem děkujeme za podporu
během celé sezony. Velké díky patří
všem trenérům mládežnických týmů,
kde je vidět pokrok a jméno SKK ve
fotbalovém světě již něco znamená.
Poděkování patří také všem rodičů,
kteří své ratolesti podporují a umožňují jim dělat to, co je baví. Nesmím
opomenout na obrovské poděkování
obci Hovorčovice, který nás plně podporuje a tím umožňuje dětem poskytnout co možno nejlepší podmínky pro
jejich sportovní růst.
Kačka Češpivová – trenér mládeže,
sekretář klubu
Juraj Kaličiak – předseda
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ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

FANTASTICKÁ SEZÓNA V
AP AEROBIC CLUBU
Máme za sebou krásnou jarní sezonu
2019, kde naše závodnice zúročily svoji dřinu a talent na závodech ve sportovním aerobiku. Můžeme se společně
pyšnit několika úspěchy a medailemi,
které holky vybojovaly a právem získaly na celorepublikových závodech v
aerobiku.
Naše holky z Hovorčovic krásně reprezentují náš klub a obec Hovorčovice
už druhým rokem a nyní je čeká letní
příprava v Malé Úpě v Krkonoších a
od září je čeká už podzimní sezona, na
kterou se všichni moc těšíme.

Nikolka Vodrážková v kategorii jednotlivkyň získala nádhernou stříbrnou
medaili a Lucka Poláková obsadila
úžasné 6. místo.
Fitness tým slaví a domů si všechny
holky odvezly stříbrnou medaili!
ŽIJ POHYBEM 2019
Náš tým se i letos účastni se sestavou
FOTBAL našeho oblíbeného závodu Žij pohybem v Modřanech, kde se
potkáváme s velkou konkurencí velmi
úspěšných týmů.
V této obrovské konkurenci získal náš
tým 1x stříbrnou, 2x bronzovou a 1x
bramborovou medaili vždy v lize A.
Velkým úspěchem pak bylo celkové
umístění týmu v ligovém hodnocení A
na 2. místě a zisk STŘÍBRNÉHO POHÁRU!

Závody FISAF - SAMC 2019
Sérii ligových závodů SAMC si nemohli nechat naše závodnice utéct.
Náš klub reprezentoval největší počet
závodnic ze všech klubů v ČR a opět
v obrovské konkurenci sbírali úspěchy
a medaile.
Ze závodů jsme do Hovorčovic přivezli celkem 1 zlatou a 2 stříbrné medaile,
diplom za 4. místo, 5. i 6. místo.
Moc gratulujeme Emičce Urbanové,
která jako jediná z našeho klubu zvládla absolvovat všechny ligové závody
SAMC sezóny 2019 a získala tak svůj
první osobní pohár a ocenění.
Velká gratulace také letí ke Káje Fialové, která v celkovém ligovém hodnocení získala v sezóně 2019 krásnou
stříbrnou medaili!

FISAF - III. VT - Dolní Břežany 28.4.2019
Nedělní závod v Dolní Břežanech byl
pro náš fitness tým FOTBAL i Lucinku
a Nikolku velký krok kupředu.
Niky si v kategorii jednotlivkyň a početné konkurenci odvezla krásné 5.
místo a Lucinka místo 7.

Ačkoliv již většinu svého času věnuji dětem, stále aktivně závodím ve
sportovním aerobiku. S mým týmem
z Poděbrad máme za sebou závody v
I. výkonnostní třídě a obsadily jsme 4.
místo. Nyní se připravujeme také na
velký závod na podzimní mistrovství
ČR ve sportovním aerobiku, které se
bude konat na Podvinném Mlýně (hala
Sparta Praha) 5. až 6. října.
Tak a teď k našim jednotlivým úspěchům v jarní sezoně 2019.
FISAF - III.VT - Mladá Boleslav 1.6.2019
Obrovskou radost nám udělali naše
závodnice v sobotu v Mladé Boleslavi
a do Hovorčovic přivezli konečně zasloužené medaile!

ČESKOMORAVSKÝ POHÁR 2019

Děvčata s fitness sestavou FOTBAL,
malé TRIO, velké TRIO a největší
DUO, singl závodnice Kačka Novotná
a Adélka Divišová přivezli ze všech 5
závodů celkem neskutečných 17 zlatých, 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili,
1x si odvezli diplom za 4. místo a 2x
diplom za 6. místo.
Moc držíme palce všem na finále v říjnu 2019!
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• informace k situaci ve sběrném místě,
souhlasí s návrhem textu provozního
řádu sběrného místa,
• informace o stavu příprav k regulaci reklamy a pověřuje místostarostu,
aby pokračoval v přípravě nového
orientačního systému obce a předložil návrh textu nařízení a návrh nového orientačního systému obce, včetně
návrhů vzorů orientačních tabulek,
• informace v záležitosti žádosti o narovnání vlastnického vztahu k pozemku č. st. 11,
• závěry Výboru pro výstavbu a životní
prostředí z jeho jednání 8.4.2019,
• informace o výsledku jednání se zástupci společnosti T-Mobile.
Zastupitelstvo obce projednalo:
• nabídku k odkupu žulových obrubníků a schvaluje kupní smlouvu k jejich
odprodeji.

Tým FOTBAL konečně zúročil svou
práci na trénincích a odvezl si také 5.
místo!
Obrovský úspěch zaznamenal AP Aerobic club v sezóně závodů Českomoravský pohár, kde se potkávají závodníci z celé ČR.

Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 25.4.2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
• rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu
hospodaření obce na rok 2019,
• poskytnutí finančních prostředků z
rozpočtu obce na rok 2019 spolkům a
zájmovým sdružením v obci. Přesná
výška příspěvků je uvedena v usnesení zveřejněném na webu obce.

BOHEMIA AEROBIC TOUR 2018
Podzimní série závodů BAT, která zahajovala v září 2018 v Poděbradech a
končila v lednu 2019 velkým finále v
našem oblíbeném Jičíně, byla pro naši
vždy početnou výpravu moc úspěšná!
Podařilo se nám získat 2 zlaté, 5 stříbrných a 6 bronzových medailí. 4x šli
naše závodnice pro diplom za 4. místo,
3x za 5. místo a 6x za 6. místo.
Adéla Petroušová, trenérka

Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 15.5.2019
Zastupitelstvo obce projednalo informaci představenstva akciové společnosti VODÁRNY KLADNO –
MĚLNÍK, a.s., o svolání řádné valné
hromady a rozhodlo delegovat k účasti
na této valné hromadě starostu obce
Hovorčovice pana Jiřího Nováka, případně jako jeho náhradníka pana Pavla
Budína, místostarostu obce.
Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 30.5.2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
• rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu
hospodaření Obce na rok 2019,
• schvaluje smlouvu o dílo na zakázku
„Výstavba pavilonu mateřské školy v
ul. Lánská, Hovorčovice“,

• mimořádné poskytnutí finančních
prostředků pro SKK Hovorčovice z
rozpočtu obce na rok 2019 ve výši
275.000,-Kč na výstavbu oplocení
fotbalového hřiště,
• hospodařením obce v roce 2018 bez
výhrad.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• informace ke stávajícímu stavu více a
méně prací vzniklých při realizaci rekonstrukce povrchů v ul. Zemědělská
a U Obory,
• informace k poptávkovému řízení na
zhotovitele zakázky „Výstavba pavilonu mateřské školy v ul. Lánská,
Hovorčovice“,
• informace ve věci přezkoumání výše
nájmu č.p. 295 (správcovský byt na
fotbalovém hřišti) a pověřuje starostu a místostarostu, aby přezkoumali
možnosti úpravy nájmu a vypověditelnost stávající nájemní smlouvy,
• podané informace ve věci žádosti o
narovnání vlastnického vztahu k pozemku č. st. 11 (pod č.p. 10, Stará
Náves) a parc. č. 119/15, k.ú. Hovorčovice,
• závěry Výboru pro výstavbu obce
a životní prostředí z jeho jednání
13.5.2019,
• schválenou účetní závěrku hospodaření příspěvkové organizace obce Základní školy a mateřské školy Hovorčovice za rok 2018.
Zastupitelstvo obce projednalo:
• závěrečný účet obce za rok 2018,
zprávu o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce Hovorčovice za
rok 2018, účetní závěrku hospodaření
obce Hovorčovice za rok 2018.
Zastupitelstvo obce uložilo:
• starostovi obce, aby do 15 dní od přijetí tohoto usnesení podal písemnou
zprávu Krajskému úřadu pro Středočeský kraj o projednání zprávy o
výsledcích přezkoumání hospodaření
obce za rok 2018.
Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 27.6.2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
• program rozvoje obce na roky 20192022 a další období,
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• smlouvu o spolupráci při budování optické sítě v obci Hovorčovice a
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi obcí a
společností T-Mobile Czech Republic, a.s., IČ 64949681,
• smlouvu o pronájmu HDPE trubek
mezi obcí a společností T-Mobile,
určenou pro uložení budoucí nekomerční obecní optické sítě,
• dodatek č.1, ke smlouvě o dílo se
spol. COLAS, na realizaci komunikací v ul. Zemědělská a U Obory,
• schvaluje Smlouvu o dílo se společností LK Advisory, s.r.o., na „Zajištění žádosti o podporu a Studie
proveditelnosti pro projekt „Zvýšení
kapacity mateřské školy v obci Hovorčovice - odloučený pavilon ul.
Lánská, Hovorčovice,
• s přijetím nadačního příspěvku ve
výši 100.000,-Kč pro příspěvkovou
organizaci Základní škola a mateřská
škola Hovorčovice, IČ:70999431, z
grantového programu: „O2 Chytrá
škola“ na osvětu a vzdělávací aktivity
v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií
do výuky v České republice a schválilo příslušnou smlouvu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• informace k přípravě „Plánu opatření
a podmínek k jejich plnění v sociální
oblasti obce“,
• informace o výsledku jednání se zástupci spol. POHL CZ a.s., ve věci
uzavření dodatku č.2 ke smlouvě
o dílo na realizaci akce „Bezpečné
chodníky“,
• závěry Výboru pro výstavbu a životní
prostředí z jeho jednání 10.6.2019,
• informace o výsledku právního rozboru ve věci řešení stavu stavby č.p.
10, částečně na pozemku p.č. st. 11
a částečně na pozemku ve vlastnictví
obce Hovorčovice, p.č. 119/15.
Zastupitelstvo obce se usneslo:
• na poskytnutí příspěvku pozůstalým
po panu místostarostovi Rudolfu
Štosovi, který tragicky zahynul při
výkonu své veřejné funkce, formou
dobrovolného příspěvku jednotlivých
zastupitelů ve výši 1.000,-Kč. (ol)

Us n e s e n í

Školní okénko

HOVORČOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 3/2019

POZVÁNKY NA AKCE

Z DOPISU SKAUTSKÉHO NOVÁČKA
Ahoj mami a tati,
posíláme ti pozdrav ze skautského tábora, letos jsme se ocitli ve starověkém
Egyptě. Je nás tu 29 dětí a 6 vedoucích. Naše klučičí posádka se tu rozdělila a
máme tak novou posádku starších kluků. Poprvé s námi jela i posádka benjamínků z první třídy. Velkým zážitkem pro nás bylo plachtění na Máchově jezeře, splouvání Ploučnice, noční přechod nebo slaňování ze skály. Tábor se nám
líbí skoro stejně jako červnový čtyřdenní pobyt v holandském Amsterodamu a
De Stegu na mezinárodním setkání skautské mládeže Intercampu. Už se na vás
moc těšíme. Péťa.
Petra Hamerníková, kapitánka oddílu

poZVÁNKY NA AKCE
Sobota 31. srpna od 12 hod.
Veterán dech, závod šlapadel a historických mopedů s večerní zábavou.
Akce se koná v areálu Agrio a závodní
trasa vede obcí.
Sobota 7. září od 13 hod.
Kouzelný les – pohádková trasa pro
děti i dospělé v parku Palouk v centru
obce. Akci pro Vás pořádá Felix Liberi
z.s. a skautský oddíl Pátý oceán.
Sobota 28. září
Hovorčovická pěst, terénní běžecký
závod. Začátek a doprovodný program
v parku Palouk v centru obce.
Sobota 12. října, od 9 hod pro soutěžící, od 14 hod. pro veřejnost
Hovorčovický starostenský guláš –
soutěž spolků a dalších týmů ve vaření
kotlíkového guláše. Tradičně na Palouku v centru obce.
Akci pořádá Felix Liberi z.s. ve spolupráci se skautským oddílem Pátý oceán.

BUDOVÁNÍ OPTICKÉ SÍTĚ
Jak už jste si mohli všimnout ve výňatcích z usnesení zastupitelstva obce,
pokročily jednání se společností T-Mobile ve věci spolupráce při výstavbě
vysokorychlostní datové optické sítě.
Obec v souladu s Memorandem pro
rychlý internet nad Prahou trvala na
podmínce možnosti využití takto vybudované sítě dalšími telekomunikačními operátory. Toto je důležité
konečné uživatele, protože vede k zachování konkurenčního prostředí pro v
budoucnu nabízené služby.
Tento požadavek se nakonec podařilo,
přes nějaké technické obtíže, společnosti T-Mobile splnit, takže smlouvy
mohli být podepsány a proces výstavby sítě dále pokračovat.
V rámci tohoto procesu jste již byli
nebo budete osloveni zástupci společnosti T-Mobile či jejich spolupracující
organizace Infotel s žádostí o souhlas
vlastníka pozemku s vybudováním přípojky. Zřízení přípojky, což je mikrotrubička s optickým vláknem, je bezplatné a nezavazuje Vás k žádnému
budoucímu odběru služeb.
(ol)

ZPRAVODAJ

už jsme taky na facebooku
Od letošního dubna má i
naše obec facebookový
profil. Přidali jsme se tak
k dalším obcím z blízkého
okolí, které se snaží zprostředkovávat
informace svým občanům také přes sociální sítě.
Právě ty jsou především pro mladší
spoluobčany hlavním zdrojem zpráv,
informací i zábavy. Proto jsme rádi, že
za krátký čas máme přes 250 sledujících a věříme, že další budou přibývat.
Snažíme se dávat na Facebook všechny informace v podstatě ihned – k těm
nejdůležitějším určitě patří informace
o haváriích vody, či plynu, výpadku
elektřiny. Také Vás chceme informovat o všem zajímavém, co se bude dít
u nás v obci, nebo v těch sousedních,
co se chystá v MAS Nad Prahou, kde
je jaká uzavírka, či výluka… A jsme
rádi, když i Vy napíšete, co se povedlo,
či nepovedlo, co Vás zajímá i co Vás
trápí.
Takže, pokud jste tak ještě neudělali,
koukněte na https://www.facebook.
com/hovorcovice.hovorcovice.5
Těšíme se na vaše ohlasy.
(ik)
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