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Ve čtvrtek 7. listopadu se v ZŠ uskutečnilo již druhé veřejné setkání zastupitelů obce s občany. Po původním
slovu starosty obce p. Jiřího Nováka
následovala prezentace předsedkyně
výboru pro školství a kulturu Ing. Jany
Dubnové, která představila dva nejvýznamnější probíhající projekty školy projekt na vybavení odborných učeben
školy a program Erasmus+ HOME
zaměřený na spolupráci evropských
škol (více se oběma projektům věnujeme na str. 6 a 7) - a poděkovala celému
učitelskému sboru pod vedením Mgr.
Jany Hirkové, ředitelky školy, bez
kterého by naše škola nebyla tím,čím
je. Činnost rozpočtového a finančního
výboru obce představil jeho předseda,
Ing. Oldřich Lopata, který náplň práce
výboru lakonicky shrnul úslovím „papíry, papíry, papíry“, ale pro kontrolu
hospodaření obce velmi důležité. Další
čas bloku prezentací patřil Mgr. Haně
Mufové, předsedkyni výboru pro sociální záležitosti, který je v naší obci v
tomto volebním období novinkou. Ta
v rámci svého vystoupení požádala
občany o aktivní spolupráci, neboť je
výbor na začátku své práce a potřebu-
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je co nejvíce podnětů. Současně pak
představila dosavadní výsledky činnosti výboru, které završuje schválený
„Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb pro území obce Hovorčovice na
období let 2019 - 2023“.
Závěrečné slovo před rozpravou s občany si vzal opět pan starosta, který ve
zkratce shrnul, co se povedlo realizovat a co nás čeká. Nejvýznamnějšími
výzvami příštích dvou let bude výstavba odloučeného pavilonu mateřské školy a dostavba základní školy.
Dále se počítá s postupnou výstavbou
a rekonstrukcí povrchů nezpevněných
komunikací a v případě, že bude vyhlášen dotační program, také s výstavbou parkoviště P+R v Nádražní ulici.
V neposlední řadě byla také zahájena
příprava architektonické soutěže na
budovu nové radnice v objektu č.p. 1.
Na závěr zazněly informace o předpokládaných příjmech a výdajích obce v
následujících letech, které si vyžádají
velmi uvážlivé rozhodování. V rámci
rozpravy s občany pak zazněl dotaz
na rozvoj dětských hřišť v obci, který
však s ohledem na nadcházející finanč-

Ohňostroj u příležitosti oslav výročí
sametové revoluce.
ní priority nebude možné prozatím
podpořit, a na měření rychlosti na ul.
Hlavní pomocí stacionárního radaru.
Této otázce se podrobněji věnujeme na
str. 2. Všem občanům, kteří se dostavili, děkujeme za jejich čas a zájem o
dění v obci.
Pavel Budín, místostarosta obce

		Příjemné prožití

		
		
		
		

vánočních svátků,
mnoho zdraví, štěstí
a pracovních úspěchů
v novém roce 2020
Vám přejí
starosta, zastupitelé
a zaměstnanci
obecního úřadu.
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BLÍŽE K PODNĚTŮM Z
DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU
Již potřetí se budeme zabývat komentáři k námětům občanů z dotazníkového šetření, které obec zorganizovala na
začátku letošního roku.
Dnešní témata jsou zajímavá, a pokud
by je bylo možné realizovat, znamenala by další zvýšení kvality života v
obci. Bohužel, jak poznáte z následujících řádků, mnohé záležitosti není v
silách obce řešit.
Semafory na přechodech pro chodce
a stacionární radar na ulici Hlavní
Hustota dopravy ve spojení s pohybem
chodců, zejména dětí z naší školy, k
podobnému opatření přímo vyzývá.
Souhlasíme s tím, že ani dokončení
chodníků s novým osvětlením a bezpečnostními ostrůvky u přechodů nemůže být konečným řešením a bude
nutné k zvýšení bezpečnosti učinit další opatření, byť trochu s jiným obsahem než uvádí námět.
K tomu nás vede i vývoj počtu dopravních přestupků na Hlavní zjišťovaný
obecním strážníkem. Jejich počet bohužel neklesl, jak jsme očekávali po
dokončení akce s chodníky. Omezení
rychlosti na průtahu obcí ale i v jiných
částech má nadále své opodstatnění.
O zavedení semaforů se obec pokoušela již v roce 2014. Záměr byl však odpovědnými pracovníky policie České
republiky zamítnut s ohledem na počty projíždějících vozidel ve špičkách
a předpokládanému kolapsu dopravy
s odůvodněním, že omezení rychlosti
spolu s předností chodců na přechodech je opatření dostatečné. Faktem je,
že provoz na Hlavní se zvyšující se zastavěností v naší oblasti neustále roste.
Proto také stále funguje ranní dozor na
přechodu u kostela, aby alespoň děti
měly na přecházení vozovky klid. Ale
nejde jen o chodce, při současné hustotě provozu jsou problémem i plynulé
nájezdy aut z vedlejších ulic.
Řešením zklidnění dopravy bude jistě
realizace kruhového objezdu před obcí,
o tom jsme vás již informovali. Nyní
řešíme možnost věcných břemen na

pozemcích v místě budoucího objezdu
a také pokračujme v jednání s Krajskou správou silnic o smluvních podmínkách pro jeho realizaci. Jak se však
ukazuje, původní představa, že objezd
bude stát do dvou let, vzala za své v
kontextu s nezbytnými investicemi do
školství, které nemůžeme zanedbat,
protože je to naše zákonná povinnost.
Výstavbu navíc nyní komplikuje i objízdná trasa uzavírky v Měšicích. Jsme
ale přesvědčeni, že se nám projekt kruhového objezdu podaří zvládnout, byť
později než jsme předpokládali.

Ani stacionární radar není nereálný.
Na základě výsledku předběžného poptávkového řízení, kdy se nabídkové
ceny pohybovaly kolem 1,5 milionu a
nabídnutý systém ani nesplňoval představy obce, jsme tento projekt posunuli
na dobu, kdy bude v obci společností
T-Mobile vybudována optická síť. V
rámci již uzavřené smlouvy o spolupráci bude zřízena příprava pro tzv.
privátní obecní optosíť umožňující
propojení obecních budov a instalaci úsekového měření rychlosti včetně
monitorování prostorů kamerovým
systémem. Realizace projektu by mohla být zahájena v příštím volebním období.
Výstavba pěších stezek a cyklostezek, včetně jejich napojení na okolní obce, úprava polních cest v okolí
obce.

Katastr naší obce prakticky ve všech
jejích částech končí tam, kde končí
její obytná zástavba. Nejsme na tom
s rozlohou území bohužel tak dobře
jako okolní obce (Měšice, Líbeznice,
Veleň, Bořanovice a pražské součásti
Třeboradice a Březiněves), kdy jejich
katastry prakticky navazují na naší
obytnou výstavbu
Z tohoto faktu vyplývá, že úvahy o
budování této pomocné infrastruktury
v gesci naší obce je nereálné, to je na
rozhodnutích zmíněných obcí. Abychom vytvořili alespoň nějaké podmínky, intenzivně jsme v letech 2017
až 2018 spolupracovali na zpracování
generelu Středočeského kraje pro budování cyklostezek a s MÚ Čakovice v
Čakovicích na jejich cyklistickém generelu pro propojení Třeboradic s uvažovanými cyklotrasami Středočeského
kraje přes naši obec. Deklarovali jsme
připravenost obce provést případná
dopravní opatření na našich místních
komunikacích pro cyklisty, pokud to
bude potřebné pro propojení cyklotras,
stejně tak případnou úpravu části polních cest na našem katastru na cyklostezky (např. za viaduktem k čističce,
kde končí náš katastr), pokud budou ze
strany okolních obcí cyklostezky zřizovány.
Obec jako účastník stavebních řízení,
které se dotýkají jejího území, systematicky sleduje a chrání stávající propojení s okolními obcemi polními cestami právě pro jejich budoucí využití
jako cyklostezek. Jedná se především
o průchodnost v souvislosti s trasou
VRT a Pražským okruhem.
Jak vidíte, možnosti naší obce v oblasti
vytváření podmínek pro pěší a cykloturistiku jsou velmi omezené, snažíme
se tedy alespoň vytvářet státním orgánům a okolním obecním úřadům podmínky, aby nebyly územím naší obce v
propojení cyklotras limitováni.
Výše uvedené také vysvětluje nemožnost vyhovět požadavkům na úpravu
polních cest. Navíc polní cesta je druh
komunikace vzniklé a užívané pro po-
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třeby obsluhy zemědělských pozemků
a pro pěší spojení. Až dnešní doba se
snaží z těchto účelových komunikací
zejména v okolí velkých měst dělat
magistrály pro kola. To ale opravdu
není jednoduché už z pohledu vlastnických vztahů k pozemkům, po kterých tyto cesty vedou - mnohdy mají
desítky vlastníků, jejichž souhlas je
pro případné úpravy nezbytný. A ten
rozhodně nedávají zadarmo. Uvedené
uvádíme i jako vysvětlení k následujícímu okruhu námětů.
Výsadba veřejné zeleně – aleje k
okolním obcím, park, lesopark, les,
vánoční strom na okružní křižovatce
v Centrálu.
Vyjma vánočního stromu v lokalitě Centrál Group tento okruh námětů
úzce souvisí s předchozí problematikou.
Významně do ní také promlouvá
územní plán naší obce, který umožňuje
výstavbu v místech, dnes plochy zdánlivě vhodné pro výsadbu stromů definuje jako území pro výstavbu. Jedná se
o soukromé pozemky a je jen otázkou
času, kdy jejich vlastníci či investoři
splní podmínky územního plánu obce
a budou zde své stavební záměry realizovat. O využití dalších částí cest za
obcí pro výsadbu platí to samé, co je
zmíněno u cyklostezek.
Je faktem, že parkových ploch v naší
obci je zoufale málo a řada z vás by
uvítala další. Obec však ve svém vlastnictví žádné vhodné pozemky nemá,
kromě plochy tzv. sáňkovacího kopce,
který je určen územním plánem pro
občanskou vybavenost. Právě z důvodu absence parkových ploch v této
části obce bylo rozhodnuto uvedený
pozemek využít pro relaxační aktivity
spolu s výstavbou odloučené třídy mateřské školy, která vybavení pozemku
pro svou činnost také využije. Aktuálně probíhají stavební řízení pro obě
tyto akce. Mateřská škola by měla být
realizována v příštím roce a parkové
úpravy s relaxačním vybavením pak
dle volných prostředků obce. V příštím
roce pak chceme žádat o dotaci k výsadbě stromů v této ploše. Věříme, že
se nám podaří v rámci stavebních řízení vypořádat s námitkami některých
sousedů tohoto pozemku. Děláme pro

to z našeho pohledu maximum, bohužel některé námitky jsou namířeny přímo proti realizaci našich záměrů a je
tak těžké nalézt potřebný konsenzus.
Územní plán má vyčleněny plochy
pro zřízení lesoparku a to v severovýchodní části obce v rámci územní
rezervy VRT. Tyto plochy jsou dnes
zemědělskými pozemky v držení různých vlastníků. Zřízení lesoparku
bude dlouhodobá záležitost, závislá
na mnoha faktorech. Nejdříve bude
potřebné znát konečné rozhodnutí státu k trase VRT, zda vůbec povede v
nynější územní rezervě, a pokud ano,
pak kolik volných ploch by zůstalo pro
lesopark. Pak je možné teprve zjišťovat ochotu vlastníků pozemků obci
tyto prodat, dále postoj státu ke změně zemědělských pozemků a pak mít
na nákup pozemků, výsadbu dřevin a
zařízení lesoparku potřebné finanční
prostředky. Podle aktuálního vývoje s
přípravou projektu VRT ze strany státu
si myslíme, že celý proces bude možné
nastartovat až někdy kolem roku 2028.
Zatím si tedy o lesoparku můžeme nechat jen zdát.
Závěrem k námětu na vysazení vánočního stromu v Centrálu. Na první
pohled dobrý nápad, proč si nevytvořit
vánoční atmosféru i jinde než na „Palouku“. Když se však zamyslíte, neměly by být tedy vánoční stromy i v
jiných částech obce například v ploše
sáňkovacího kopce, v parku v ulici Nádražní a dalších, tedy v lokalitách, kde
bydlí stejné množství občanů jako v
Centrálu? V první řadě, kromě finanční
náročnosti na zřízení a údržbu každého
vánočního stromu, vás prosím, abyste
měli na paměti, že jsme pořád jenom
vesnice, náš strom má důstojné místo
ve středu obce, dotváří vánoční náladu
nejen pro nás, ale i pro projíždějící po
Hlavní ul., čímž naši obec i poměrně
dobře reprezentuje. Od jeho zřízení na
palouku máme ohlasy, že se jedná o
jeden z nejhezčích vánočních stromů.
Aby tomu tak bylo i nadále je jistě lepší každoročně investovat do obnovy
výzdoby a jejího doplnění, než zřizovat stromy další. Prostředků opravdu
nemáme nazbyt. Je toho ještě mnoho
před námi, než budeme moci mít v každé části obce vánoční strom.

Omezení hlučných činností o víkendech.
Uvedený požadavek se občas objeví v
korespondenci obecního úřadu, ne často, tak dvakrát do roka. K napsání zřejmě vedou pisatele momentální okolnosti, kdy například soused seká trávu
a vzbudil mi dítě. Také námět na toto
téma v anketě byl ojedinělý a ani vedení obce nepovažuje uvedený problém
za tak závažný, aby jej muselo plošně
nařízením regulovat, zakazovat.
Život na vesnici je jiný než ve městě,
tvoří jej vedle specifik bydlení v rodinných domech zejména odlišné sousedské vztahy, které by měly být založeny na toleranci a chápání potřeb těch
ostatních. Každý víme, že špatné sousedské vztahy otráví bydlení i v té nejluxusnější vile. Pokud jsme se v naší
obci poměrně bezproblémově naučili
žít se zákonem stanoveným nočním
klidem, aniž by to zásadně omezilo rodinné oslavy či zahradní grilování, myslíme, že omezování hlučných činností
lze řešit obdobně. Ano, zřejmě je trochu jiná situace v lokalitách s výstavbou na minimálních pozemcích oproti
staré zástavbě. Ale své sousedy známe
všichni a nemělo by být problém být k
sobě ohleduplní. Když vím, že sousedé
mají malé dítě a to po obědě spí nebo
mají návštěvu a chtějí si pod pergolou
povídat, nebudu jim do toho řezat dříví, či sekat trávu, jistě to může počkat,
až nikoho nebudu rušit. Vždyť příště
to může být zase obráceně. Zkuste se
tedy na to dívat tímto pohledem.
A nezapomeňte - sekat zahrady, řezat
dříví, řešit stavební úpravy a podobně
potřebuje téměř každá rodina a kdy jindy to má dělat, když dnes je pracovní
doba do pozdního odpoledne a zbývají
tedy jen víkendy…?
I to je další důvod, proč regulaci formou plošných zákazů zastupitelstvo
odmítá, a věříme, že drtivá většina našich spoluobčanů tento přístup ocení.
V roce 2020 nás čeká pokračování
komentářů k zbývajícím námětům. V
příštím zpravodaji to bude odpadové
hospodářství.
Jiří Novák, starosta ve spolupráci se
stavební správou obce obecní policií
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INFORMACE O VÝHLEDU
ZÁSOBOVÁNÍ OBCE VODOU
Plníme slib z posledního čísla našeho
obecního zpravodaje a předkládáme
vám informace poskytnuté ředitelem
akciové společnosti Vodárny Kladno
Mělník, panem Josefem Živnůstkem.
Tyto informace byly zaslány na základě jednání vedení obce s vedením
vodáren v červenci letošního roku a v
zásadě potvrzují obsah článku z červencového čísla k stavu zásobování
obce vodou.
V zájmu transparentního informování
veřejnosti přinášíme úplné znění zaslané informace:
Dobrý den pane starosto,
Navazuji na naše jednání dne 19. července u Vás na úřadě.
Jednání se zúčastnili: Jiří Novák (starosta obce), Pavel Budín (místostarosta obce), Pavel Pobříslo (výrobní ředitel SVAS) a Josef Živnůstek (ředitel
VKM).
Na jednání byl řešen nevyhovující stav
dodávek vody. S provozním ředitelem
SVAS jste probírali provozní možnosti řešení (možnosti zmírnění) výpadků
zásobování pitnou vodou v některých
výše položených lokalitách obce (zavážení vody do bazénů cisternami,
apod.).

• Březen 2020 – žádost o stavební
povolení;
• Srpen 2020 – stavební povolení;
• Červenec / září 2020 - vysoutěžení
dodavatele stavby;
• Podzim 2020- zahájení realizace
stavby;
• Říjen 2021 – dokončení stavby
vodojemu;
• Do konce roku 2021 – provoz vodojemu = vyřešení výpadků zásobování
v některých lokalitách Hovorčovic.
Na závěr našeho jednání byly zmíněny
i předpoklady Vaší obce z hlediska demografického vývoje. Zde konstatuji,
že výstavba vodojemu vyřeší aktuální
problémy se zásobováním obyvatel pitnou vodou. Z pohledu Vámi představeného vývoje Vaší (a okolních) obce,
bude do budoucna potřeba (vhodné)
zajistit:
A. Vodní zdroje, kdy VKM je dnes již
na hranici s možnostmi výroby pitné
vody. Touto situací se naše společnost
intenzivně zabývá a připravuje několik
variant, jak posílit vodní zdroje.
B. Rekonstrukci/zkapacitnění Lobkovického přivaděče. Tato rekonstrukce

proběhne v souladu s plánem financování obnovy, nicméně v krátkodobém
výhledu není připravována.
C. Propojení naší infrastruktury s infrastrukturou PVS, a.s.. Toto propojení
není aktuálně (v krátkodobém výhledu)
připravováno, jelikož VKM zařadila
do připravovaných investičních akcí
výstavbu výše zmíněné akumulace.
Mrzí mne, že Vám nemůžu podat zprávu, která by vyřešila občasné potíže
Vašich občanů obratem, nicméně Vás
ujišťuji, že výstavba vodojemu je jednoznačnou investiční prioritou VKM.
S pozdravem
Josef Živnůstek, ředitel VKM a.s.
Vše uvedené budeme sledovat, mj. na
valných hromadách akciové společnosti VKM, kde je obec akcionářem, a
uděláme vše proto, aby přislíbená investice do vodojemu byla realizována.
Zatím žádám všechny občany obce,
aby nezapomněli na ohleduplnost k občanům v dotčené lokalitě ulice Slunečná a hospodařili s vodou, jak již bylo
uvedeno v minulém čísle zpravodaje.
Jiří Novák, starosta

Z pohledu dlouhodobého vyřešení je
ovšem potřeba zajistit výstavbu akumulační nádrže pitné vody, kterou VKM
intenzivně připravuje. Je zpracována
studie „Optimalizace řešení akumulace a stanovení limitní kapacity Lobkovického přivaděče“ (listopad 2017). Je
zadána (a zpracovávána) projektová
dokumentace. Připravuje se výstavba
vodojemu 2x 1300 m3 v oblasti Bašť.
V současné době probíhají výkupy pozemků pro stavbu vodojemu.
Předpokládaný vývoj:
• Říjen 2019 – dokončení výkupu
pozemků;
• Do konce roku 2019 – vydání územního rozhodnutí;

4
Zpravodaj 4-2019.indd 4

19.11.2019 12:11:05

HOVORČOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 4/2019

Ze života v obci

POVODŇOVÁ PROHLÍDKA
HOVORČOVICKÉHO POTOKA
Ač to některým čtenářům může připadat s ohledem na aktuální problémy se
suchem úsměvné, i náš potok dokáže v
případě větších přívalových dešťů napáchat poměrně značné škody. Zákon
o vodách ukládá obci některé povinnosti, mezi něž patří také každoroční
prohlídka koryta vodního toku. Ta letošní proběhla i za účasti pracovníka
Povodí Labe, s.p. a konstatovali jsme
během ní několik skutečností, o které
se s vámi chceme podělit. Tou nejpodstatnější je, že v tzv. ochranném pásmu
toku, které je 6 m od hrany koryta, nelze bez souhlasu jeho správce provádět
zákonem vymezené činnosti (např. výsadba stromů, budování lávek apod.).
Podíváte-li se na mapu Hovorčovic,
zjistíte, že v zastavěném území se toto
omezení dotýká mnohých z nás.
Dále jsme zjistili, že v průběhu let se
nám v korytě potoka objevily nejrůznější překážky bránící průchodu domácích zvířat mezi jednotlivými zahradami. Jenže taková mříž nezachytí pouze
slepice a psy, ale v okamžiku zvýšeného průtoku také vše ostatní, co voda
vezme s sebou. Z nevinně vypadající
mříže, dřevěné lávky, záhonu z prken
se pak rázem stane přehrada a voda se
vylije do okolních zahrad. Věříme, že
podobné bariéry jsou mezi zahradami
umísťovány v dobré víře, ale v případě mimořádné události se ten, kdo podobným způsobem potok bez povolení

přehradil,vystavuje nebezpečí pokuty,
ale i úhrady škody, která vznikla na
okolních nemovitostech.
Apelujeme proto nejenom na vlastníky
pozemků pod korytem potoka, ale i na
majitele sousedních pozemků, aby se
budovatelské činnosti tohoto typu zdrželi. Z našeho zjištění totiž vyplývá, že
některé stavby si v korytě potoka budují i majitelé sousedních nemovitostí,
neboť to zdánlivě nikomu nevadí. Ovšem jen do okamžiku, kdy bude orgán
státní správy vyšetřovat a udělovat pokuty.
Nejlepší ochranou před následky mimořádných opatření je krizovým situacím předcházet. Proto doporučujeme,
abyste si před budováním jakékoliv,
byť i jen drobné stavby, v ochranném
pásmu vodního toku nejprve prostudovali vodní zákon. Sankce za jeho porušení jsou i pro fyzické osoby vysoké.
Pro ilustraci přikládáme pár fotografií
z ul. Souběžné z dubna 2008.

TRESTNÁ ČINNOST
V NAŠÍ OBCI
V minulých týdnech došlo v naší obci
k nárůstu trestné činnosti, zejména ke
krádežím na pozemcích domů.
Obec Hovorčovice přijala opatření k
omezení této trestné činnosti zvýšením
služeb obecního strážníka v nočních
hodinách a zvýšením preventivních
kontrol v obci ze strany hlídek OO
PČR Odolena Voda v nočních hodinách a o víkendech.
Apelujeme proto opět na naše občany,
aby důsledně uzamykaly své kůlny,
garáže, vstupy do domů a nenechávaly

klíče ve vstupních brankách na své pozemky. Můžete tak zamezit nebo alespoň znesnadnit trestnou činnost lidem,
kteří se obohacují na úkor druhých.
V obci Hovorčovice se poměrně často
pohybují vozidla s neplatnými registračními značkami, která řídí v mnohých případech osoby se zákazem řízení nebo osoby páchající v naší obci
trestnou činnost. Dbejte proto, prosím,
zvýšené pozornosti a všímejte si pohybu podezřelých vozidel a osob. V
případě, že nějaké podezřelé vozidlo
zaznamenáte, napište si registrační
značku vozidla nebo si vozidlo případ-

ně vyfoťte a své poznatky ihned předejte obecní policii, na obecní úřad či
PČR.
Ve spolupráci s pozornými občany se
v říjnu podařilo zadržet osobu páchající majetkovou trestnou činnost, osoby
se zákazem řízení a osobu, která používala vozidlo s neplatnou registrační
značkou.
Obecní policie Hovorčovice touto cestou velice děkuje všem občanům, kteří svoji pozorností a hlavně včasným
oznámením obecnímu strážníkovi pomohli zachránit majetek svých sousedů.
Vladimír Brza, obecní policista
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PROJEKT ERASMUS+
NA NAŠÍ ŠKOLE
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020,
který podporuje spolupráci a mobilitu
ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže
a neformálního vzdělávání. Naše škola
získala v rámci tohoto programu prostředky na realizaci projektu HOME,
Historic Origins in Modern Era, který
probíhá od září 2019 do srpna 2021
a jehož jsme se stali koordinátorem.
Projektu se kromě naší školy dále
účastní žáci a pedagogové z Portugalska, Španělska, Itálie a Polska. Jeho
cílem je vzdělávání učitelů a žáků se
zaměřením na uplatňování nových informačních technologií ve výuce, na
výuku vybraných předmětů v cizím
jazyce a na projektové vyučování.
Nosným prvkem projektu jsou tématické zahraniční mobility (výjezdy),
kterých se účastní žáci vyšších ročníků se svými pedagogy. Mezi žáky
a pedagogy zapojených škol probíhá
čilá elektronická a audiovizuální komunikace v anglickém jazyce, učitelé
sdílejí a konzultují výukové metody
a příklady dobré praxe, zpracovávají
společné výstupy na zvolená témata
(aktuálně například dotazníkový průzkum Vánoce v jednotlivých zemích,
vytvoření vánoční video pohlednice
žákům v ostatních školách a příprava
prezentace vlastní školy).

Od 20.-25. října proběhlo v naší škole
úvodní organizační setkání pedagogů,
kdy jsme hostili 8 učitelů, kteří mají
tento projekt v uvedených zemích na
starosti. Všichni byli naší školou, výukovými metodami i úrovní našich
žáků nadšeni, což nás samozřejmě velice potěšilo. Na základě četných diskuzí jsme měli možnost potvrdit si, že
máme v naší obci školu na evropské
úrovni s nadstandardními podmínkami pro výuku a zázemím pro žáky i
učitele. Současně jsme si uvědomili,
kolik výjimečných věcí v naší škole již všichni, včetně žáků a rodičů,
vnímáme jako samozřejmost, přitom
mnohde zdaleka samozřejmé nejsou!

Po úvodním „kick-off“ meetingu se již
naplno rozjede projektový program.
Žáky 6.-8.třídy, kteří splnili stanovená kritéria, čeká v lednu první týdenní
zahraniční výjezd do Lisabonu. Tématem návštěvy školy v Portugalsku
bude multikulturní prostředí. V březnu
následuje výjezd další skupiny žáků
do Itálie, kde budou pracovat na tému
„Jídlo jako součást místní a národní
identity“.
V květnu budeme hostit žáky zahraničních škol u nás v Hovorčovicích
a budeme se věnovat „Škole a rodinnému životu“. V říjnu 2020 je na programu Španělsko a téma „Historické
dědictví“ a na závěr celého projektu
žáci v březnu 2021 navštíví Polsko,
kde je čekají „Tradice“. Kromě žákovských výjezdů jsou naplánovaná také
2 společná školení pedagogů, v červenci 2020 v Polsku a v srpnu 2021 ve
Španělsku.
Veškeré náklady spojené s pobytem
žáků a pedagogů v zahraničí i s aktivitami mezi jednotlivými výjezdy jsou
hrazené z fondů Evropské unie. Škola
na tento projekt získala grant ve výši
31 424 EUR. Celý projekt, a zejména pak role koordinátora, je pro naši
školu velkou výzvou. Těšíme se na ni
- věříme, že bude skvělou zkušeností
pro naše žáky i pedagogy, že máme co
předávat a sdílet a že se staneme inspirací i pro ostatní evropské školy.
(jd)
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NOVÉ VÝUKOVÉ PROSTORY
A POMŮCKY VE ŠKOLE
Nový školní rok přinesl v naší škole i
řadu novinek z pohledu vybavení a nových výukových prostorů, které jsme
získali a mohli vybudovat díky dotaci
ITI na vybavení odborných učeben.
Dotační prostředky ve výši 7,4 mil. Kč
škola získala v roce 2018 a nyní jsme
v poslední fázi jejich čerpání.
Od září 2019 mají žáci k dispozici novou multifunkční učebnu, která vznikla na místě bývalé jídelny na malé
budově. Je určena pro výuku informatiky, digitálních technologií, robotiky
a praktik z chemie, fyziky a biologie.
Pro výuku všech uvedených předmětů máme nyní i vybavení na špičkové
úrovni – notebooky, 3D tiskárnu, řezací plotr, inteligentní roboty OZOBOT,
kompletní fyzikální laboratoř, elektronické stavebnice Microbit, experimentální sady pro chemii, mikroskopy
a další.

HOVORČOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 4/2019

Keramická dílna

Další netrpělivě očekávanou novinkou
byla keramická dílna se 2 hrnčířskými
kruhy a keramickou pecí, kterou jsme
vystavěli v prostoru bývalého výdeje
jídel na malé budově.V rámci výtvarné výchovy již žáci pilně vyrábějí své
první keramické vánoční dárečky a po
vyladění provozu plánujeme nabídnout keramické kurzy i pro veřejnost
(předpokládáme od příštího školního
roku).
Třetím novým prostorem je zázemí
pro venkovní výuku u bočního vstupu do tělocvičny. Zde na jaře vznikne učebna, kterou budeme využívat
jak během dopoledního vyučování,
tak v odpoledních hodinách pro pobyt
družiny. Mobiliář bude s ohledem na
nadcházející zimu doplněn až na jaře.
Prostor bude možné využívat i pro pořádání venkovních akcí školy a ocení
ho jistě i rodiče, kteří čekají na své ratolesti po kroužcích v tělocvičně, ale i
návštěvníci obecního plesu.
Výčet nových pomůcek a vybavení je
velmi dlouhý a bez poskytnuté dotace,
bychom si podobné vybavení mohli
dovolit jen stěží. Věříme, že úroveň
vybavenosti školy ocení i naši žáci,
kteří tak budou mít možnost seznámit
se s nejmodernějšími technologiemi i
rozvíjet svou řemeslnou zručnost.
(jd)

Venkovní učebna

Multifunkční učebna
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WALKING FOTBAL
aneb pěší fotbal
V rámci připravovaného rozšíření nabídky aktivit pro naše starší spoluobčany chce SKK Hovorčovice ve spolupráci s obcí v rámci své činnosti
založit oddíl poměrně nového sportu
tzv. pěšího fotbalu. Je to sport, který
vznikl v roce 2011 ve Skotsku a začíná být zejména v Evropě velmi populární. FAČR již pořádá v tomto sportu soutěže včetně celorepublikového
mistrovství. Je vhodný pro bývalé fotbalisty a fotbalistky ve věku 60 +, ale
i mírně mladší. Hraje se podle upravených fotbalových pravidel na čtvrtině
fotbalového hřiště na branky 5(4) x 2
m. Mezinárodní pravidla a bližší podrobnosti naleznete na řadě webových
stránek.
Díky činnosti a zázemí SKK máme v
Hovorčovicích pro provozování pěšího fotbalu veškeré podmínky. Rádi
bychom s touto nabídkou oslovili nejen bývalé fotbalisty SKK, ale i všechny ostatní příležitostné hráče fotbalu,
uvítáme i zájem žen. Přihlásit se mohou občané starší 60 let, ale i ti mladší,
tzn. od 55 let výše. Podle projeveného
zájmu bychom pro mladší zájemce založili oddíl přípravky se stejnými podmínkami jako pro soutěžní oddíl 60+.

Zájemci se mohou přihlásit mailem
na adresu ou@hovorcovice.cz. Do
předmětu zprávy napište „Mám zájem o pěší fotbal“. Dále nám napište
své jméno, příjmení, věk k 1.1.2020 a
kontaktní údaje – mail nebo mobilní
telefon. Nebo můžete uvedené údaje
v písemné podobě vhodit do schránky
obecního úřadu či předat na podatelně.
Prosíme všechny zájemce o vyjádření
nejpozději do 31.12.2019. Jedná se
prozatím o nezávazné projevení zájmu.

S dalšími informacemi vás pak budeme kontaktovat - následovat by mělo
společné setkání, kde bychom s vážnými zájemci po dohodě založili nový
oddíl v rámci SKK. Věříme, že tato
aktivita nalezne v naší obci své příznivce a stane se pevnou součástí činnosti SKK. A nepůjde jen o sportování, předpokládáme i další aktivity…
Těšíme se na vás!
Jiří Novák, starosta a Juraj Kaličiak,
předseda výboru SKK

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
OBEC HOVORČOVICE – hledá pracovníka pro úklid
a údržbu obce na hlavní pracovní poměr, nástup možný
ihned. Požadujeme zdravotní způsobilost, spolehlivost,
pracovitost, čistý trestný rejstřík a řidičský průkaz skupiny
B. Více informací osobně na obecním úřadě.

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU – od 23. do 27. prosince bude obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené. Posledním letošním úředním dnem bude pondělí 30.
prosince. Strážník obecní policie nebude z důvodu dovolené přítomen od 23. do 31. prosince. V případě potřeby se
obracejte přímo na Policii ČR. Výdejní místo České pošty
a.s. bude v provozu ve pravidelných otevíracích hodinách.
S omezením počítejte 31. prosince, kdy bude otevřeno pouze dopoledne od 7.30 do 10.00 hodin.

SBĚRNÝ DVŮR - pravidelné přistavování kontejnerů na
bioodpad a středeční provoz sběrného dvora končí ve středu 27. listopadu. Do 22. prosince bude sběrný dvůr otevřený každou neděli od od 14 do 16 hodin. V lednu a únoru
2020 bude otevřeno každou první a třetí neděli od 14 do 15
hodin (tzn. 5.1., 19.1., 2.2., 16.2.). Od 1. března 2020 bude
otevřeno opět každou neděli od 14 do 16 hodin.

CVIČENÍ SENIORŮ – pravidelné cvičení pro seniory
probíhá každý čtvrtek od 17.45 do 18.45 hod v tělocvičně
základní školy. Zveme všechny zájemce, kteří mají chuť
rozšířit naše řady!

MÍSTNÍ POPLATKY – veškeré místní poplatky na rok
2020 je možné platit od 6. ledna. Známky budou k dispozici i pro placené svozy bioodpadů. Ceny za svoz komunálního odpadu a placeného bioodpadu budou známy koncem
roku s vydáním nové obecně závazné vyhlášky.

KLUB SENIORŮ – vánoční setkání proběhne na obecním úřadě ve středu 11. prosince od 17 hodin. Vánoční atmosféru podpoří svým vystoupením děti z naší mateřské
školy. Občerstvení bude zajištěno.
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Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 25.7.2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
• dodatek č. 1, ke smlouvě o dílo se
spol. COLAS, a.s., IČ:26177005, na
realizaci komunikací v ul. Zemědělská a U Obory a zároveň ruší usnesení č. 5 z jednání ZO ze dne 27.6.2019,
• dodatek č. 2, ke smlouvě o dílo se
spol. COLAS, a.s., IČ:26177005, na
realizaci komunikací v ul. Zemědělská a U Obory.
Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 29.8.2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
• dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
se společností POHL CZ, a.s., IČ
25606468, na realizaci akce „Bezpečné chodníky,
• smlouvu o dílo na zakázku „Gastro
vybavení pro školní kuchyni v ZŠ,
• rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu
hospodaření obce na rok 2019.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• informace k postupu rekonstrukce
školní kuchyně v budově ZŠ.
Zastupitelstvo obce projednalo:
• předloženou nabídku na odkup části
pozemku č.parc. 119/15, k.ú. Hovorčovice,
• projednalo předloženou nabídku na
směnu části pozemku č.parc.119/1
za část pozemku č.parc. st. 20/1 a
schvaluje smlouvu na směnu těchto
pozemků.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
• místostarostu, aby finální podobu
Nařízení obce k zákazu šíření reklamy na veřejnosti přístupných místech
a nového orientačního systému obce
předložil k projednání zastupitelstvu
obce nejpozději na jednání ZO v září
2019.
Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 26.9.2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
• střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb pro území obce Hovorčovice
na období 2019 – 2023,
• kupní smlouvu na pozemek parc.č.
1260, k.ú. Hovorčovice,

• kupní smlouvu na část pozemku parc.č. 119/15, k.ú. Hovorčovice,
• plán rozvoje sportu obce,
• rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu
hospodaření obce na rok 2019,
• smlouvu na pozemky parc.č. 55/66 a
parc.č. 52/24, k.ú. Hovorčovice,
• schvaluje předání agendy Přestupkové komise obce Hovorčovice na obec
s rozšířenou působností Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• podané informace k návrhu Nařízení k zákazu reklamy a pověřuje
místostarostu, aby zajistil vyjádření
Krajského úřadu Středočeského kraje k otázkám a navrženým změnám
textu, které navrhli zastupitelé obce,
• informace k právnímu rozboru Nájemní smlouvy k bytu v objektu čp.
295 (byt na fotbalovém hřišti) a pověřuje starostu, aby prostřednictvím
právní kanceláře zastupující obec
zajistil ukončení předmětné nájemní
smlouvy,
• podané informace k přípravě developerského záměru v rozvojové ploše 8, 27 a Z2 – tzv. lokalita Lány 2
(zastřešující investor – Bretton ING,
s.r.o.) a pověřuje starostu a místostarostu, aby pokračovali v jednání,
• závěry Výboru pro výstavbu a životní prostředí z jeho jednání 9.9.2019.
Zastupitelstvo obce projednalo:
• navrhovaný orientačním systémem
obce a s předloženým návrhem souhlasí,
• projednalo předloženou nabídku na
odkup části pozemku parc.č. 74/13 (v
GP nově parc.č.1260),
• projednalo petici občanů stěžující si
na hluk ze sousedství a pověřuje starostu, aby v písemné odpovědi podateli petice sdělil, že obec danou věc
prověřila a považuje tuto záležitost
za sousedský spor, ve kterém jí nepřísluší rozhodovat.
Zastupitelstvo obce ukládá:
• místostarostovi, aby na jednání zastupitelstva obce v prosinci předložil
závazný grafický manuál pro ukazatele v rámci orientačního systému,

• místostarostovi, aby připravil návrh
smlouvy mezi Obcí a vlastníkem
sloupů elektrického vedení k umístění orientačního systému obce na toto
zařízení,
• místostarostovi, aby připravil text
dohody o umístění orientační cedule
v rámci systému obce, která se bude
uzavírat mezi Obcí a podnikatelskými subjekty.

Us n e s e n í

ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 31.10.2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
• pořízení územní studie Základní škola Hovorčovice s tím, že pořizovatelem bude Obecní úřad Hovorčovice
a zodpovědným projektantem územní studie Ing. arch. Ondřej Tuček,
Na Maninách 32a, Praha 7, IČO
70735352,
• smlouvu o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s., IČ: 272 57 843,
• Kanalizační řád obce,
• rozpočtové opatření č.1 k rozpočtu hospodaření Základní a mateřské
školy Hovorčovice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• návrh na pořízení územní studie Základní škola Hovorčovice pořizované z vlastního podnětu a zpracovaný
návrh zadání územní studie Základní
škola Hovorčovice,
• podané informace uvedené v zápise
z tohoto jednání zastupitelstva obce
o průběhu přípravy Návrhu k zákazu reklamy a pověřuje místostarostu,
aby zastupitelstvo obce průběžně informoval o dalším postupu,
• podané informace ve věci stavu plnění Dohody o narovnání mezi obcí
Hovorčovice a pí. Soňou Písaříčkovou, p. Petrem Kolářem a p. Stanislavem Schuhem ze dne 4.10.2018,
• závěry Výboru pro výstavbu a životního prostředí z jeho jednání
14.10.2019.
Zastupitelstvo obce projednalo:
• Petici proti výstavbě parkoviště v
obytné zóně v ulicích U Rybníka,
Sportovní, Růžová.
(ol)
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POZVÁNKY NA AKCE

ZE ŽIVOTA V OBCI
Ohlédneme-li se za akcemi v
uplynulých dvou měsících,
zjistíme, že příležitostí k zábavě a setkávání dospělých
i dětí je stále více. Prázdniny
ukončil tradiční závod malých
motocyklů Veterán dech, následoval Kouzelný les, Hovorčovická pěst, Starostenský guláš, rybářský ples a 30. výročí
sametové revoluce jsme oslavili lampionovým průvodem
s ohňostrojem. Všechny akce
se těší stále větší účasti občanů, a to nejen v roli pasivních
diváků, ale především jako
aktivních účastníků, kteří se
stávají tvůrci jejich atmosféry.
Jsme rádi, že se naši občané do
těchto akcí zapojují a přispívají tak k tomu, že obec je v tomto smyslu živým organismem.
A abychom nepsali jen o časech minulých, dovolte připomenutí toho, co nás do
konce roku ještě čeká. První
adventní neděli rozsvítíme
vánoční strom, pak si můžete
užít předvánoční atmosféru na
tradičních hovorčovických vánočních trzích nebo na adventním koncertě žáků a lektorů
Umělecké akademie v kostele. A ani letos nebude chybět
sousedské setkání s vánoční
rybí polévkou, štědrovečerní
koncert a rozdávání Betlémského světla. Konání všech
uvedených akcí vám s dostatečným předstihem připomeneme v obecních sdělovacích
prostředcích.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem organizátorům,
bez nichž by tyto akce nebyly
a kteří mají i nadále chuť ve
svém volném čase přispívat
svojí prací k udržení tradičního obecního soužití.
(Pavel Budín)

ADVENT
V HOVORČOVICÍCH
Neděle 1. prosince od 17 hod
Rozsvěcení stromečku

na Palouku (park u školy)

Sobota 7. prosince od 10 hod
Hovorčovický vánoční trh

v ulici U Kostela

Pondělí 16. prosince od 16 hod
Školní jarmark
v jídelně ZŠ

Čtvrtek 12. prosince od 18.00 hod
Adventní koncert

v kostele Sv. Jana Křtitele

Sobota 14. prosince od 13.00 hod
Vánoční rybářská polévka

u klubovny rybářů u rybníka

Pondělí 23. prosince od 19 hod
Koncert Jany Štěrbové

v kostele Sv. Jana Křtitele

Těšíme se na vás!
SVATEBNÍ BLAHOPŘÁNÍ A
PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ POMOC VAŠÍKOVI
Rádi bychom veřejně poděkovali všem svatebčanům a novomanželům Dominice a Jakubovi Vorlíčkovým za jejich finanční pomoc na rehabilitace Vašíka Sedláčka vydražením
podvazku nevěsty. Velmi nás skutek nevěsty a ženicha překvapil – nejde nic víc říct než DĚKUJEME a
přejeme mnoho štěstí na společné cestě životem.
Sedláčkovi
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