ZPRAVODAJ

Číslo 1/2020, ročník XIV

V několika následujících vydáních našeho Hovorčovického zpravodaje se
budeme setkávat nad historií obce Hovorčovice a dějepisnými úvahami sepsanými panem Zdeňkem Hobzíkem,
hovorčovickým rodákem. Nápad sepsat poznatky o dějinách Hovorčovic
vznikl již v 19.století. Jejich autorem
je otec pana Hobzíka, Vojtěch Hobzík,
který spolupracoval s učitelem Zimou
z Třeboradic. V jejich započaté práci
pak dále pokračoval Zdeněk Hobzík.
Do současné podoby, kterou uveřejňujeme, dokument dopracoval jeho
příbuzný pan Zdeněk Rezek, který toto
dílo uchoval, posbíral z málo čitelných
útržků originálu sepsal a doplnil svými
poznámkami. Celou práci, které si Oblastní muzeum velmi cenilo, nakonec

poskytl obecnímu úřadu v Hovorčovicích. Panu Rezkovi i jeho rodu patří
velké poděkování. Vydání textu se pan
Rezek již bohužel nedožil. Čest jeho
památce.
Text Dějiny obce Hovorčovice bude
rozdělen na 4 celky:
1) Více teorie než faktu
2) Pouze fakta
3) Doslov pana Zdeňka Hobzíka
4) O autorovi – krátký životopis pana
Zdeňka Hobzíka
Pro uvedení v Hovorčovickém zpravodaji dílo dělíme na menší celky a bude
postupně vycházet v 11 číslech. Otištěno s laskavým svolením pana Zdeňka
Rezka v doslovném znění včetně jeho
poznámek.
(Jana Štastná)

Autor dějin obce Hovorčovice
Zdeněk Hobzík

T E L E G R A F IC K Y Z OBECN Í HO Ú Ř A D U
Sběrné místo
Sběrné místo bylo otevřeno 16. února a od 1. března včetně
bude otevřeno již pravidelně každou neděli od 14 do 16
hodin. Od 29. března včetně dojde ke změně otevírací doby
na 17 – 19 hodin. Všechny druhy odpadu lze odevzdávat
zdarma, pro trvale hlášené občany.
Upozorňujeme, že prostor sběrného místa je monitorován
a je zákaz ukládání odpadu mimo provozní dobu sběrného
místa. Občan se musí obsluze prokázat občanským průkazem, dbát jejích pokynů a ukládat odpad do správného
kontejneru dle druhu odpadu. V případě, že bude přivezen
neroztříděný nebo nerozložený odpad (nábytek apod.), je
obsluha sběrného místa oprávněna odpad odmítnout.
Rostlinné oleje musí být vždy v uzavíratelných nádobách.
Sběrné místo nepřijímá motorové oleje, neboť se jedná o
nebezpečný odpad a jeho svoz bude realizován na jaře, po
oznámení termínu od svozové firmy.
Čipování psů
Podle zákona je každý majitel psa povinen nechat svého
pejska čipovat. Bohužel neexistuje celostátní registr, kde
by bylo možno dle čipu pejska najít. Obecní úřad Hovorčovice bude mít k dispozici čtečku čipů a proto bychom
byli rádi, kdyby nám majitelé místních pejsků nahlásili
čísla čipů, které bychom si na úřadě uchovávali k případnému využití při ztrátě či nálezu pejska. Nahlášení je zcela
dobrovolné a není povinné, je na každém, jak se rozhodne. Apelujeme hlavně na majitele pejsků, kteří jim často
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utíkají a tímto by došlo k urychlení nálezu majitele. Číslo čipu je možné poslat mailem na adresu obecního úřadu
ou@hovorcovice.cz nebo osobně na podatelnu.
Evidence obyvatel
Podle údajů z evidence trvale hlášených občanů za rok
2019 se v naší obci narodilo 19 dětí, 14 občanů zemřelo.
Celkový počet k 31.12.2019 byl 2493 obyvatel, když z
toho se nově přihlásilo 81 a odhlásilo 51 občanů.
Místní poplatky pro rok 2020
Místní poplatky za rok 2020 jsou splatné do konce března.
Za svoz komunálního odpadu pro jednoho trvale hlášeného občan je poplatek 600,- Kč, pro nemovitost 1.000,- Kč.
Občané starší 80 let mají svoz zdarma. Poplatek za psa je
400,- Kč, sleva od 65 let je 200,- Kč.
Placený svoz bioodpadů
Svozy probíhají vždy v pondělí jednou za dva týdny. Prvním svozovým dnem bude 6.4.2020. Za 18 svozů biopelnice o velikosti 120 litrů zaplatíte 461,- Kč, za 240 litrů pak
788,- Kč.
Pracovní příležitost
Obec Hovorčovice přijme pracovníka na hlavní pracovní
poměr na úklid a údržbu obce. Jednou z hlavních podmínek
je řidičský průkaz skupiny B, dále zdravotní způsobilost,
spolehlivost a pracovitost. Nástup možný ihned. Bližší informace pí Tabáčková tel: 723450618.
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Dějiny obce hovorčovice

Dotazníkov ý pr ůzkum

HOVORČOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 1/2020
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BLÍŽE K PODNĚTŮM Z
DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU
Blížíme se k závěru seriálu komentářů
k námětům občanů z dotazníkového
šetření k životu v obci, které zastupitelstvo obce zorganizovalo na začátku
loňského roku.
Dnešním tématem je stav odpadového
hospodářství v obci a s tím související
náměty občanů, v příštím vydání pak
seriál zakončíme komentáři k námětům, které nebylo možné zařadit do
žádného z témat řešených v minulých
vydáních.
Sběrný dvůr, velikost, provozní
doba, tříděný odpad – lhůty odvozu,
vzhled míst pro kontejnery
Samostatným tématem dnešního vydání jsou informace občanům o současném nastavení sběru odpadů v obci –
viz samostatný článek.
Následujícím komentářem Vám chceme přiblížit aspekty nastavení současného systému a výhled do dalšího
období v souvislosti s legislativními
změnami odpadového hospodářství,
zejména deklarovaného výrazného
zvýšení poplatků za netříděný komunální odpad.
Současný systém odpadového hospodářství v obci je nastaven tak, aby
obec plnila jí uložené legislativní povinnosti a současně na základě svých
finančních, materiálních a zejména
vlastnických práv k pozemkům zajišťovala bezproblémové nakládání s
odpady z domácností svých občanů.
V minulých letech se díky získaným
dotačním podporám podařilo v této
oblasti dosáhnout výrazného zlepšení podmínek, zejména v oblasti sběru bioodpadů a jejich likvidaci. To se
promítlo mimo většího komfortu pro
občany také ve výrazném omezení tzv.
černých skládek z vyvážené posekané trávy a jiných rostlinných zbytků v
různých zákoutích obce a jejího okolí.
Vytvořením podmínek pro třídění odpadů zřízením sběrných hnízd s velkoobjemovými popelnicemi doplňovaný

v průběhu let o nádoby na kovový
odpad, potravinářské oleje i textil se
podařilo významně omezovat množství odpadů vyvážených na skládky.
Proto také bylo možné přes deset let
držet výši poplatků v systému za poplatníka (za jednoho občana) na stejné
úrovni, tedy 500,- Kč/rok/jeden občan,
která v posledních letech byla nejnižší
ze všech okolních obcí a to i proto, že
se dařilo se svozovou firmou dojednat
relativně slušné podmínky, které také
přispěly ke stabilizaci cen. Přesto obec
doplácela do tohoto systému cca 400
000,- Kč ročně Zvýšení ceny od svozové firmy požadované při jednání o
cenách na rok 2020 v kontextu s potřebou financí na další investiční akce
obce, vedlo zastupitelstvo obce k navýšení ceny poplatku, které tak pokrývá zvýšení cen svozové firmy a nadále
zůstává poplatek nejnižším v okolí.
V této souvislosti však vyvstala otázka, zda je nastavený systém poplatku
na občana do budoucna udržitelný v
souvislosti s dalším předpokládaným
zvýšením cen za svoz. Nechceme bez
důsledné analýzy přejít na systém
poplatku za velikost popelnice a četnosti svozu, který výrazně znevýhodňuje méně početné domácnosti i když
relativně motivuje občany k třídění,
avšak také zvyšuje riziko odkládání
komunálních odpadů mimo určená
místa. Aktuálně sbíráme zkušenosti z
okolních obcí, které na tento systém
přešly a již dnes je patrné s ohledem
na přístup občanů ve využívání možnosti míst pro tříděné odpady, že to s
sebou nese rizika. Jednak se odhazují
netříděné odpady do sběrných nádob,
jednak jsou zahlcovány tříděnými odpady v takovém stavu, že jsou kapacity kontejnerů nevyužity (nesešlapané
plastové lahve, nerozložené kartony,
v horším případě i hmotami, které do
odpadů nepatří). Tím dochází k výraznému snížení příjmů obce z tříděného
odpadu, odváží se prakticky významně
lehčí množství, musí se zvyšovat počty
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svozů. To se bohužel děje i v naší obci,
proto je v některých místech tříděného
odpadu plno krátce po jejich vyvezení.
Z výše uvedeného vyplývá, že v letošním roce musí být provedena důsledná
analýza podmínek pro odpadové hospodářství obce a sestaven plán jakým
způsobem a v jakých termínech musí
být opatření realizována. Již dnes je
jasné, že se bude obec muset vypořádat se současným prostorem pro sběrné místo v areálu za školou, které v
blízkém horizontu přestane být pro
potřeby třídění odpadů dostatečné. V
návaznosti na nárůst cen za komunální
odpady bude nutné i řešit rozšíření provozní doby, kdy současná je zajišťována zaměstnanci úklidu obce v rámci
jejich pracovní činnosti, tedy s minimálními náklady. Proto také není současné sběrné místo jak z kapacitních
tak personálních důvodů zpřístupněno
vícekrát, možná, jak mínil respondent
dotazníku, každý den.
Kromě revize dostatečnosti stávajících
míst pro tříděný odpad a jejich osazení
dostatečným množstvím nádob, bude
nutné zvýšit kontrolu podnikatelských
subjektů, aby nakládaly s odpady dle
zákona a nesnižovaly kapacitu nádob
určených občanům. V rámci analýzy
pak budeme i řešit vzhled míst pro tříděný odpad, zatím i s ohledem na majetkové poměry k pozemkům v některých místech to ani realizovat nepůjde.
Nejvýznamnější však dle našeho názoru bude zajištění ověřování skutečné
váhy odvážených komunálních odpadů svozovou firmou z celé obce. To je
rozhodné jak pro určení ceny za svoz
na osobu, tak za popelnici. Zatím svozová firma určuje výši poplatků v jednom i druhém systému ze svých údajů,
aniž by byla možná relevantní kontrola obcí. Bohužel svozová firma nemá
k dispozici zařízení, které by vážilo u
každé domácnosti množství odpadu,
což by bylo asi nejspravedlivější. Jsou
již dnes i jiné způsoby jak zjišťovat

adresnost množství odpadů či dodržování třídění. Ty budeme také ověřovat,
rozhodně však nechceme jít cestou
kontroly obsahu domovních popelnic s
represí vůči majitelům, kteří odhazují
do komunálního odpadu tříditelný odpad. Věříme ve zdravý rozum a v naší
obci stále rostoucí povědomí o nutnosti a výhodnosti odpady třídit. Na tom
samozřejmě chceme pracovat zejména
ve spolupráci se školou ve výchově
našich mladších spoluobčanů v této
oblasti.
Koše a sáčky na psí výkaly
Toto téma je předmětem zájmu pejskařů v naší obci od nepaměti. Tedy
od doby, kdy se veřejné prostory výrazně zmenšily vlivem výstavby, tedy
posledních pětadvacet let a ubylo tak
míst, kde mohli být psi venčeni bez
nutnosti po nich uklízet, aniž by to vadilo. Za tu dobu se poplatky za držení
psů nezměnily. Pouze letos, na základě
změny zákona o místních poplatcích
je posunuta hranice osvobození od plného poplatku pro důchodce na osoby,
které dosáhly šedesátipěti let věku, bez
ohledu na to, zda již důchod pobírají,
či ne. Není to tedy z vůle obce, jak se
někteří důchodci při platbě poplatku na
letošní rok domnívají.
Vzhledem k výši poplatků, z našeho
pohledu velmi vstřícných k majitelům
psů, protože jsme přesvědčeni, že chov
pejsků prostě na vesnici patří, nezůstává prakticky žádný finanční prostor
pro zavedení systému doplnění odpadových košů o sáčky na psí výkaly.
Rozšiřování počtu samotných odpadových košů, které především obec zajišťuje k udržování pořádku a možnosti
odkládat psí výkaly, není prováděn z
financí z poplatků za psy.
Z příjmů z poplatků za psy v roční výši
cca 110 000,- Kč je prakticky jen spolufinancován svoz obsahu odpadových
košů v obci, samostatně by to ani skutečné náklady nepokrylo.
Osazení košů držáky na sáčky a jejich
potřebné průběžné doplňování by znamenalo razantní zvýšení nákladů (stačí si ověřit nabídku produktů pro tuto
problematiku na webu), tedy také razantní zvýšení poplatku za psy. Ani tak

by nebylo zaručeno, že každý z majitelů by exkrementy sbíral, což prokazuje
stav veřejných prostranství v městech
a obcích, kde z vyšších poplatků tento
komfort pejskařům zajišťují.
Jsme přesvědčeni, že každý slušný
člověk, a tím by přece majitelé pejsků
měli být, když si vzali takový závazek do svého života, po svém pejskovi
uklízí bez ohledu zda je v dohledu odpadový koš. Ty ostatně také nejsou na
každém kroku.
Velmi jednoduchým řešením pro každého pejskaře je pořízení malého zásobníku na sáčky připojitelný k obojku
pejska před vycházkou (cena na internetu od 40,- Kč včetně dvaceti sáčků) a
průběžné doplňování zásobníku sáčky
(náhradních 40 ks od 20,- Kč), ekologické rozložitelné sáčky jsou na trhu
také, byť trochu dražší.
Závěrem k tomuto tématu si dovolím

požádat jako vášnivý celoživotní pejskař, ostatní pejskaře o dodržování ohleduplnosti vůči všem občanům obce,
prosím, nechoďte se svými miláčky do
prostor kde je to buď zakázané, či nevhodné – například dětská hřiště, parky ale hlavně po nich uklízejte. Určitě
pak zmizí na mnoha plotech rodinných
domů v ulicích doma vyrobené cedule
se zákazem venčení psů. I to svědčí o
tom, že řada pejskařů dosud potřebné
slušné vychování a ohleduplnost postrádá.
A pokud by Vám prosba připadala
směšná, dovolím si upozornit, že znečištěním veřejného prostranství aniž
by exkrementy byly uklizeny, se majitel psa dopouští přestupkového jednání. Byť sankce za tyto přestupky občas
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obecní policie řeší, jejich počet se stále
snižuje, tak doufejme, že se dočkáme
stavu, kdy se nebudete bát vstoupit
na trávník či chodník s obavou o vůni
svých bot.
Úprava zeleně přesahující ze soukromých pozemků do veřejných
prostranství.
Tento problém, jak ukazují poměrně
časté dotazy občanů na obecní úřad, se
netýká jen přesahující zeleně do veřejných prostranství, ale i mezi pozemky
sousedů. Na řešení takových situací
pamatuje v příslušných ustanoveních
občanský zákoník, který se pochopitelně vztahuje i na situace, kdy zeleň
ze soukromého pozemku přesahuje
do veřejného prostranství. Zásadní
je, zda tyto situace obtěžují uživatele
veřejných prostranství či souseda. U
sousedských situací je nutné souseda
prokazatelně požádat o odstranění přesahujících větví s přiměřeným termínem. Pokud tak vlastník dřeviny, neučiní, má právo ten, který o odstranění
požádal, tak učinit sám (osobně, najatou firmou) a požadovat po vlastníkovi
úhradu prokazatelných nákladů, které
k tomu vynaložil. Pochopitelně, pokud
tak vlastník neučiní, lze se domáhat
úhrady soudní cestou. Je však nutné
podotknout, že případné odstranění
přesahující zeleně nesmí ohrozit vitálnost stromu. Je tedy vhodné pokud
se sousedi mezi sebou o odstranění
zeleně nejsou schopni rozumně dohodnout, nechat si posoudit dopady na ořezání stromu od odborníka. Pokud tento
vyhodnotí, že je strom případným krácením, ořezem ohrožen, jste oprávněni požadovat po vlastníkovi dřeviny
její pokácení, samozřejmě při dodržení
všech zákony stanovených postupů u
vlastníka dřeviny a pokud tak nebude
činit, opět se dožadovat plnění cestou
soudu.
Naprosto stejná situace je mezi obcí
jako správcem veřejného prostranství
a občany jejichž dřeviny do něho zasahují. Obec sama o sobě tak činí v těch
případech, kdy zjistí, že přesahující
větve mohou ohrozit bezpečnost osob,
či majetku na veřejném prostranství,
případně brání pohybu, či plody a padající listí ztěžují údržbu veřejných
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prostor. Ve většině případů tak činí na
základě stížností občanů, kterým přesahující zeleň ztrpčuje život a nápravu
požadují na obecním úřadu.
Obec tyto situace cíleně neřeší a ani
nebude razantním celoplošným působením zajišťovat aby zeleň nepřesahovala do veřejného prostranství, ostatně
stejně postupuje převážná většina sousedů, kdy situaci tolerují, případně je
pro ně příjemná s ohledem na zachování soukromí.
Opět nezbývá než apelovat na vás
všechny, abyste se v rámci sousedských vztahů snažili vzájemně si vycházet vstříc a minimalizovat situace,
při kterých by mohlo docházet k obtěžování sousedů. V oblasti přesahujících
dřevin stačí opravdu málo, než něco na
svém pozemku u plotu zasadím, měl
bych mít na mysli jak ten strom bude

vypadat za deset, dvacet let. A tam
,kde toto posouzeno při sázení nebylo,
nezbývá než takové řešení, kterým nebudou narušovány sousedské vztahy,
tedy vstřícně reagovat na případnou
žádost o ořez dřevin, pokud obtěžují.
A proč byl tento námět zařazen do sekce reakcí odpadového hospodářství?
Protože při ořezu samozřejmě vzniká
bioodpad, mnohdy ve velkém objemu.
Nastavený systém v naší obci, umožňující občanům obce, či vlastníkům
nemovitostí požádat o bezplatné přistavení kontejneru pro ořezané větve
a jeho odvoz k likvidaci, Vám všem
dává možnost případnou nápravu s
přesahující zelení řešit bez zbytečných
nákladů a aniž byste si museli vymýšlet co s ořezem budete dělat, kam jej
odložit.

Kontejnery pro tříděné odpady
Rádi bychom tímto poděkovali všem co třídí a ostatní požádali, aby se k nim připojili. Pomáháte tím nejenom přírodě,
ale i obci a potažmo sobě, neboť finance, které za tříděný
odpad vybereme, investujeme do kompenzace nákladů za
svoz popelnic. Abychom vám ulehčili orientaci, přichystali
jsme plánek s grafickým vyznačením umístění konkrétních
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Informace k doplnění veřejného
osvětlení
V loňském červencovém druhém pokračování reakcí na podněty občanů
z dotazníku bylo v rámci komentáře
k veřejnému osvětlení avizováno, že
bude osazeno osvětlení mezi železniční zastávkou a ulicí U Rybníka a také
u uličky kolem DPS ze Staré Návsi do
ulice Za Humny.
Omlouváme se, že to dosud není realizováno, byť jsme tuto akci vloni na
podzim objednali. Bohužel dodavatel
z kapacitních důvodů posunul dodávku na jaro letošního roku.
Děkujeme Vám všem, kteří tato místa užíváte za trpělivost a pochopení,
opravdu jsme na námět nezapomněli.
Jiří Novák, starosta ve spolupráci se
stavební správou obce a obecní policíí

typů kontejnerů , ve kterém je graficky znázorněno, co kam
odnést. Na závěr bychom si dovolili parafrázovat rozhodnutí třídit větou Neila Armstronga „Je to malý krůček pro
člověka, ale velký skok pro lidstvo.“, protože již teď řešíme
u netříděného odpadu Nerudovo „Kam s ním?“.
Pavel Budín, místostarosta
Papír
Nápojové kartony
Plast
Sklo
Kovové obaly
Staré oblečení
Olej z domácnosti

Rozpočet a investiční akce obce Hovorčovice na rok 2020
Letošní rozpočet obce je oproti minulým rokům poněkud Oprava střechy ve statku Revoluční čp. 256
nižší, v celkové výši cca 41,5 mil. Kč. Je to dáno tím, že v Na budově Revoluční čp.256 (bývalý statek), která je v maletošním roce zatím není počítáno s žádnou významnou do- jetku obce, je nutno v r. 2020 vzhledem k havarijnímu stavu
tací. Příjem ze sdílených daní pomalu roste a s nárůstem cca krovů provést jejich výměnu a to včetně části střešní kryti5 % počítáme i letos. Rozpočet je navržen jako v podstatě ny, kterou nelze již znovu použít. Tato akce bude obec stát
vyrovnaný (s přebytkem 44.000,- Kč).
cca. 400.000.,- Kč.
Pro letošní rok obec plánuje zajištění následujících záměrů: Výstavba kolumbária na Hovorčovickém hřbitově

Vzhledem k tomu, že v současné době a podobě je již kapacita hřbitova naplněna, přistoupila obec po dohodě s farností
Odolena voda k záměru výstavby kolumbária. Tato investice bude provedena v letošním roce a obec předpokládá náklady do 300.000,-Kč.
Jak je patrné, jedná se o nemalé náklady, ale potřebné investice do chodu naší obce, aby mohla poskytovat občanům
komfort 21. století. Tyto investice jsou plánovány tak, aby
byl rozpočet obce udržen v kladných číslech. Zároveň je
kladen maximální důraz na získání případných dotací u projektů, kde to je reálné a pro obec výhodné.

MŠ Lánská
Jednotřídní budova (dřevostavba) pro 24 předškolních dětí
bude vybudována na pozemku parku tzv. sáňkovacího kopce v západní části obce (poz. p.č.56/338). Obec má podepsanou smlouvu o dílo (zhotovitel firma Urbio Sisto, s.r.o.)
a budova by měla být vybudována v průběhu roku 2020.
Obec usiluje o získání dotačního titulu přes MAS Nad Prahou z fondů Evropské unie. Předpokládané čerpání v případě získání dotace umožní jak stavbu samostatnou, tak pořízení vybavení celé školky. Celková předpokládaná částka
na výstavbu včetně vybavení by měla být cca. 9 mil. Kč.
Dostavba ZŠ
1. září roku 2022 by obec chtěla otvírat další rozšíření budovy ZŠ č.p. 903 (tzv. malá škola). Vzniknout by měla nová
přístavba, která by rozšířila stávající budovu o 4 nové kmenové třídy se zázemím. V roce 2020 by obec chtěla nechat
vyhotovit PD, zajistit potřebná povolení a pokud se to stihne
i vybrat zhotovitele přístavby. V současné době byla zastupitelstvem obce odsouhlasena architektonická podoba přístavby a úpravy prostoru mezi ní a komunikací ul. Revoluční. Při návrhu byl splněn prioritní požadavek zadavatele na
zachování stávajících vzrostlých stromů. Předpokládané náklady na výstavbu by se měly pohybovat okolo 30 mil. Kč.

Příjmy obecního rozpočtu
Jak již bylo uvedeno, příjmy obecního rozpočtu tvoří zejména výnosy ze sdílených daní, z nichž nejvýznamnější je
DPH. Nejvýznamnější příjmy letošního rozpočtu jsou:
Daň z příjmu FO
9 395 600 Kč
Daň z příjmu PO
6 750 000 Kč
Daň z přidané hodnoty 17 040 000 Kč
Ostatní daně a poplatky 3 649 400 Kč
Ostatní příjmy		
4 675 000 Kč
Celkem 		
41.510.000 Kč

Oprava povrchů místních veřejných komunikací
Realizace další zpevněné vozovky v roce 2020 bude podle
investičních možností obce realizována v ulici Polní. Obec
tímto pokračuje ve svém záměru výstavby nových komunikací, který předpokládá každý rok alespoň jednu ulici do
výše 5 mil. Kč.
Obecní budova č.p. 327 (bývalá prodejna Jednoty)
V roce 2020 by měla být vypracována projektová dokumentace pro rekonstrukci budovy č.p.327 na základě zpracované architektonické studie obecních budov. Vzniknout by
zde mělo v průběhu roku 2021-2022 po etapách komunitní
centrum s malým obchodem s potravinami, kavárnou, klubovnou a obecní knihovnou. Celkové náklady včetně projektové dokumentace obec předpokládá do výše 9 mil. Kč.

Struktura výdajů
Struktura výdajů je mnohem košatější. Nejdůležitější záměry a s nimi spojené výdaje byly již uvedeny v první části
tohoto článku. Kromě toho jsou samozřejmě významnou
položkou rozpočtu nutné výdaje na samotný chod obce a
obecního úřadu, péči o veřejnou zeleň a vzhled obce, náklady na školství a také např. neinvestiční dotace místním
spolkům a sportovním klubům, jejichž činnost Obec dlouhodobě podporuje.

Nový úřad obce
V letošním roce bude obec realizovat otevřenou architektonickou soutěž na projekt nového úřadu obce v místě současné budovy Stará náves č.p. 1 – nárožní budova vedle kostela
a naproti současnému OÚ. Náklady na soutěž by měly činit
435.000,-Kč a o výsledcích bychom Vás rádi informovali
do konce tohoto roku. V rámci nové budovy bychom rádi
připravili prostory, které nejenom budou obec reprezentovat, ale budou sloužit i k řádné službě občanům. Projekt by
měl obsahovat nejenom budovu, ale i úpravu prostranství
okolo ní. Celý záměr odhadujeme na cca. 17 mil. Kč.
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Závěrem bychom rádi uvedli, že výše uvedené je takovou
pomyslnou špičkou ledovce zvaného činnost obecního úřadu a je tím, co je pro Vás viditelné. To, co je pod hladinou, je
spousta dalších všedních záležitostí spojených s provozem
obce. O dalším postupu budete informováni na závěr roku
na pravidelném setkání vedení obce s občany.
Pavel Budín, místostarosta; (ol)
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Chybí vám také v naší obci slušnost, ohleduplnost a přátelské prostředí?

NAUČNÁ STEZKA
komunitní projekt 2020
V závěru loňského roku oslovily obecní úřad dvě naše spoluobčanky, maminky malých dětí, Ing. Kamila Vinšová a Ing. Jana Czigle se záměrem
vybudovat na území naší obce naučnou stezku a nabídly pomoc s realizací
celého projektu.

Vzhledem k tomu, že jsme o takovém
projektu zatím jen uvažovali a to i pod
dojmem již fungujících stezek v okolí (např. v obci Bašť, či Klecanech)
a předložený návrh vykazoval velké
zanícení autorek i realizovatelnost záměru, kdy bylo navrhováno i zapojení
školských zařízení a spolků do realizace, bylo s autorkami dohodnuto,
že projekt obec podpoří, pokud bude
opravdu realizován formou komunitní, tedy samotnými občany, či spolky
v obci působícími.

případně úpravu obsahu jednotlivých
stanovišť, která jsou jim v projektu
navržena k realizaci. Byl také prezentován uvažovaný časový rámec
realizace. V první etapě, tedy v letošním roce, budou do konce června
finalizovány obsahy jednotlivých panelů ze strany spolků a dalších zainteresovaných. Během prázdnin obecní
úřad zajistí jejich výrobu a během září
budou panely na stanovištích v péči
zúčastněných osazeny. V druhé etapě,
tedy v roce 2021 i letech dalších, budou stanoviště doplněna mobiliářem
dle charakteru stanoviště. Na každém
by měl být odpadkový koš a lavička,
záměrem je i osazení příslušné zeleně,
někde i herní prvky pro děti atd.
Cíle a smysl zřízení naučné stezky a
jejího udržování definovaly trefně autorky projektu ve své prezentaci takto:
• Informovat návštěvníky obce (turisty, cykloturisty apod.) a občany obce
o historii a současnosti obce, včetně
vazeb na okolní obce
• Zatraktivnit území obce pro veřejnost a naše občany
• Zahrnutí naučné stezky do stávajících map pro turistiku a cykloturistiku, včetně označení propojení v terénu

K tomu abychom společně s autorkami mohli získat pro projekt zájem komunity, bylo nutné projekt po vzájemné diskuzi dopracovat. Dohodli jsme
pracovní název projektu, který definuje obsah a zaměření projektu: Naučná
stezka Poznej svůj domov. Autorky
připravily následně prezentaci pro
spolky a další pozvané, která proběhla
dne 20. ledna.

• Zapojení místních občanů (spolupráce na tvorbě panelů s místními pamětníky, spolupráce se žáky a školou,
propojení generací, starousedlíky s
novými občany)
Z uvedeného je jasně patrná smysluplnost tohoto projektu nejen v rámci
jeho realizace, ale především do budoucna. Jistě přispěje k dalšímu zlepšování vztahů mezi občany a jejich
vztahu k obci.
S ohledem na komunitní charakter
projektu uvítáme účast dalších občanů
působících mimo spolky, kteří by se
na projektu chtěli podílet. Pokud máte
zájem, případně i nápady a návrhy
co by bylo možné v rámci stezky realizovat nebo se na akci chcete osobně podílet, zašlete nám do 6. března
2020 na e-mailovou adresu projektu
nshovorcovice@seznam.cz svá vyjádření spolu s kontaktními údaji.
Na uvedenou adresu a do stejného
termínu může také každý zaslat svůj
návrh názvu naučné stezky. Vítězný
návrh vybere porota složená z vedoucích spolků a autorek do 15. března.
Výherce bude odměněn dvěma vstupenkami na 3. reprezentační ples obce
dne 21.března.
Jiří Novák, starosta obce

Pak tento článek nemusíte číst, věci
zde zmíněné jistě znáte a dodržujete.
Je určen všem zde bydlícím ignorantům, hulvátům a sobcům, kteří ztrpčují život nám ostatním. Doufám, že si
přečtou následující řádky a své chování alespoň trochu změní. Začít mohou
hned, například dodržováním následujících dvou pravidel.
Provoz v obytné, pěší a cyklistické
zóně

Dopravní značka Obytná zóna
Zákon o provozu na pozemních komunikacích (Zákon č.361/ 2000 Sb)
říká, že „Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Obytná zóna“ a konec
je označen dopravní značkou „Konec
obytné zóny“. Bystřejším již sama
dopravní značka napoví, že se jedná
o oblast, kde se předpokládá společné
užívání veřejného prostoru různými
subjekty. Nicméně zákon myslí i na ty
účastníky silničního provozu, pro které by rozklíčování vyobrazení pána a
malého fotbalisty na značce mohlo být
příliš komplikované, a jasně definuje,
že „ v obytné a pěší zóně smějí chodci
užívat pozemní komunikaci v celé její
šířce a jsou zde povoleny hry dětí na
pozemní komunikaci“.

Jak vidno, vyhrazuje zákon chodcům
a dětem v obytné zóně velkorysé pole
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Těm, jimž jsou tyto řádky určeny,
doporučujeme přečíst si Zákon o provozu na pozemních komunikacích v
plném znění. S největší pravděpodobností zde najdete mnoho pro vás dosud
netušených zásad, kterými se slušní a
ohleduplní řidiči na silnicích běžně
řídí.

níž se nachází. Naopak, nejdeme-li
sami a potkáme svého známého, můžeme se s ním zastavit a pozdravit podáním ruky jen tehdy, když se předtím
omluvíme svému společníkovi. Ten se
na oplátku nezatváří jako kaktus, naopak zdvořile poodejde pár kroků a
nechá nás naši záležitost vyřídit.
Přísnější pravilo platí, pokud jde s
námi žena. Není zrovna zdvořilé, začneme-li se v její přítomnosti na ulici
s někým vybavovat. Pokud by to bylo
životně důležité, našeho známého své
dámě nejdřív představíme.
Mějme na paměti, že vyrušit někoho,
kdo kráčí ve společnosti ženy, se povoluje jen ve výjimečných případech a
navíc s omluvou.

Každodenní zkušenost ukazuje, že
pro mnohé hovorčovické řidiče bude
zřejmě opravdovou novinkou, že „v
obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet
rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom
musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči
chodcům, které nesmí ohrozit, a v případě nutnosti musí vozidlo zastavit(a
to prosím není fakenews!). A podle
všeho je také překvapí, že „stání je
dovoleno jen na místech označených
jako parkoviště.“

V rámci diskuze při a po prezentaci
byl přítomnými zástupci spolků, školy i výborů obecního zastupitelstva
záměr kladně přijat s tím, že si participaci na projektu každý projedná ve
svých spolcích s důrazem na doplnění,

působnosti, ale i oni zde musí dodržovat jistá pravidla společného soužití
s dopravními prostředky: „V obytné
zóně a pěší zóně musí chodci umožnit
vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.“

Dopravní značka Konec obytné zóny
O zdravení
(Převzato ze seriálu O bontonu vysílaným
Českým rozhlasem Brno – kráceno).

První zdraví zdvořilejší z nich. Nebo
také ten, kdo první svého známého
zpozoruje. Pozdrav patří k nejběžnějším společenským úkonům a je jedním ze základních projevů zdvořilosti,
přátelství a úcty k druhému. Zásadně
platí, že společensky méně významná osoba zdraví osobu společensky
významnější. Tedy muž zdraví ženu,
podřízený nadřízeného, mladší staršího. Je docela hloupé s pozdravem
otálet v obavě, aby nám snad náhodou
nespadl hřebínek z hlavy…
Ono se totiž cení, když pozdravíme
jako první i tehdy, když jsme v pozici staršího, zkušenějšího, váženějšího.
Kupříkladu míjím-li na chodbě svého
nadřízeného, a ten dobře ví, že já jsem
jednak starší, jednak zkušenější, může
pozdravit první.
A co když potkáme současně více lidí?
No tak v tom případě platí, že jednotlivec zdraví skupinu. Nebo kolektiv,
chcete-li. Potkáme-li svého známého,
či známou, zdravíme i společnost, v
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Sluší se pozdravit i lidi docela neznámé. Třeba chodce, kterého jsme
třeba zastavili s otázkou, kolik je hodin. Nebo toho, koho zdraví manžel,
manželka, či jiná osoba, kterou doprovázíme. Zdravíme také při vstupu do
cizího bytu, nebo do obchodu.
Na slušnost tu existuje jedno velmi
jednoduché pravidlo: když v nějaké
situaci zaváháte, zda pozdravit, či nikoliv, zvolte první možnost.Neuděláte
chybu. A neváhejte přidat úsměv.

To se mi moc líbí v zapadlých vesničkách, kde lišky dávají dobrou noc
a my jimi projíždíme na kolech a už
toho máme dost a spočineme na lavičce, že nás – neznámé vetřelce – domácí děti, ba i dospělí zdraví. Když
se nám to párkrát stalo, tak jsme s tím
pozdravem začali i my. A co je zajímavé, na tu vesničku vzpomínáme, že
byla moc hezká.
Jiří Novák, starosta obce
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DĚJINY OBCE HOVORČOVICE

ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

Více teorie než fakt
Díl I.
Hovorčovice jsou malá a nevýznamná obec, ale má mnoho společného po
stránce historické se zemí českou, jejíž jsou součástí. Počátek obou se tají
v mlhách dávnověku a Hovorčovice
byly vždy vrchovatě účastny toho, co
dal osud Čechám, ať již v jejich rozvoji nebo útrapách.
Profesor Sedláček, známý autor„Hradů a zámků českých“ při zmínce o
Hovorčovicích výslovně praví, že jde
zřejmě o obec starobylou. G. Fridrich
ve svém díle “Codex diplomaticus I.,
str. 378 uvádí prvý historický záznam
o Hovorčovicích z roku 1088 podle
listiny, kterou český král Vratislav I.
obdaroval Hovorčovicemi nově zřízenou vyšehradskou kapitulu. Ale již
v tomto prvním historickém záznamu
je mlhavost. Obec je v něm uvedena
názvem Nagoruyně nebo snad Neorgyně. Fridrich opatrnicky říká, že je
tím snad míněna obec Hovorčovice.
Profesor Sedláček je v mínění, že jde o
Hovorčovice o něco pevnější, ale i on
mluví o domněnce. Dnes již nelze říci,
zda Sedláčka vedly k jeho pevnějšímu
mínění jen zkušenosti dějepisce nebo
ještě důvod jiný, který jako přísně kritický vědec se neodvažoval vyslovit,
protože jej nemohl dokázat nějakým
spisem nebo historickým záznamem.
Já nejsem vědec, a proto se odvážím
toho, čemu se vědecky říká spekulativní teorie. Věřím, že tak učinit smím,
protože je mi známa o Hovorčovicích
skutečnost, o které nic nemohl vědět
ani Fridrich, ani Sedláček. Jméno Neorgyně, napůl řecké a napůl slovanské,
se může volně přeložit jako Novoržovišče. Uvážíme-li pak, že ve starých
slovanských jazycích (v ruštině ještě
dodnes) se písmeno N psalo jako H,
mohlo se jméno Novoržovišče snadno
změnit v Hovorčovice, když význam
slova Novoržovišče byl už zapomenut. Za Rakouska se Hovorčovice
úředně jmenovaly Hovořovice a lidé
říkali Hovoršovice.
Novoržovišče by se do nové češtiny

dalo přeložit jako Nové žároviště a
pro původ tohoto jména přicházejí v
úvahu dvě možnosti.V dávných dobách, kdy dnešní pražské okolí bylo
zarostlé hlubokým pralesem, půda k
zemědělským účelům se opatřovala
tak, že se prales prostě vypálil. Tak i
zde mohlo vzniknout nové žároviště
na rozdíl od nějakého starého, vypáleného dříve. Druhou možností je, že
slovem žároviště je míněno místo, kde
se mrtví pohřbívali žehem, tedy místo žárových hrobů, jak říkáme dnes. A
Hovorčovice takovým místem jsou.

mům se věnuje velká péče, je naděje,
že po Velké Moravě a po připravovaném průzkumu starobylého hradiště
v Zbraslavi-Závisti, dojde jednou na
všeobecný průzkum pražského okolí a
tím i na Hovorčovice.
Nepřekvapí, jestliže se zjistí, že nevysoký pahrbek, na němž stojí hovorčovický kostel, skrývá staré pohřebiště.
Víme přece, že církev s oblibou všade své prvé kaple stavěla na místech
bývalých pohanských božišť a mohyl.
Jenže i zde se hned zase dostáváme do
rozporu, do nejasnosti. Hovorčovický
kostel je prostou stavbou pozdního
románského slohu, podle něhož lze
jeho vznik datovat do prvé polovice
13. století.
Proti jiným kostelům z té doby je tu
však zvláštnost. Věž kostela je umístěna ne do průčelí, nýbrž do rohu stavby.
Znamená to snad vznik dřívější?

Ilustrační foto
Bylo to v roce 1909. Obecní zastupitelstvo hovorčovické rozhodlo, aby
svah od silnice k hřbitovní zdi u kostela byl osázen křovím. Dělník pracující
na osázení svahu nalezl tři kovové, silně oxidované kroužky. Domníval se,
že to jsou zlaté prsteny a jeden kroužek vyčistil a vyleštil. Když mu kroužek do rána zase zčernal, odvedl nález
na obecní úřad. Starosta obce poslal
kroužek po svém synovi řídícímu
učiteli Růžičkovi v Líbeznicích, aby
určil, co to vlastně je. Řídící Růžička
ještě téhož dne k večeru se odebral
do Hovorčovic na místo nálezu, a tak
našel ještě hliněné střepy. Vše odnesl
do Národního muzea a po delším čase
oznámil obecnímu úřadu v Hovorčovicích, že nález byla část popelnice
a bronzové náušnice z doby asi před
2000 lety. V době tohoto oznámení se
keře na svahu již dávno ujaly, a tím
vše skončilo.
Dnes, kdy archeologickým výzku-
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To je tedy má teorie o významu jména
Hovorčovice, teorie více než odvážná.
Ale pak je velmi odvážná teorie,že
jméno obce vzniklo od vlastního jména Hovora. Nesmí se totiž zapomínat,
že prvý doložený záznam o Hovorčovicích máme z roku 1130. Tehdy i
dříve se místa pojmenovávala po osobách, ale základem pojmenování bylo
jméno křestní a k tomu ještě po osobě
z panujícího rodu (Boleslav, Přibyslav,
Jičín, tj. Jitčinhrad ap.) Kdyby pojmenování obce vzniklo z příjmení, jak
tvrdí někteří dějepisci, pak by to znamenalo vznik mnohem pozdější, než
jaký je doklady prokázán.
Hlavní a oprávněnou námitkou proti
mé teorii o starobylosti Hovorčovic je,
že darovací listina krále Vratislava I.
z roku 1088 byla vědecky uznána za
falsum, sperium, pořízené teprve někdy začátkem 12. století. Budiž, ale
Hovorčovice určitě vyšehradské kapitule patřily již ve století jedenáctém,
když začátkem dvanáctého je kapitula
už postupuje prebendou, což je historicky prokázáno.
(Zdeněk Hobzík)

Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 28.11.2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
• rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu
hospodaření obce na rok 2019,
• návrh rozpočtu hospodaření Základní školy a mateřské školy Hovorčovice na rok 2020,
• návrh střednědobého výhledu hospodaření Základní školy a mateřské
školy Hovorčovice na roky 2021 –
2022,
• návrh rozpočtu hospodaření obce
Hovorčovice na rok 2020,
• návrh střednědobého výhledu hospodaření obce na roky 2021 - 2022,
• dodatek č. 2 ke smlouvě o bezúplatném převodu věcí movitých ze dne
31.8.2017, mezi Obcí a Základní
školou a mateřskou školou Hovorčovice, příspěvkovou organizací
IČ:70999431,
• dodatek č. 13 ke smlouvě o sběru,
přepravě a odstraňování odpadu č.
S/200248/03300006/20004 a Dodatek č. 5 ke smlouvě o zabezpečení
sběru, přepravy, využívání a odstraňování bioodpadů se spol. AVE
CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
IČ:49356089,
• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-6006866/SOBS
VB/001, mezi Obcí a společností
ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035,
určenou pro přeložku nadzemního
vedení v ul. U Obory, U Rybníka a
Zemědělská,
• dodatek č. 3 k příkazní smlouvě č.
15/2017, ze dne 11.4.2017, k výkonu
kontroly stavu plnění povinností provozovatele kanalizace a ČOV v obci,
uzavřené mezi Obcí a Ing. Milošem
Kočárníkem IČ: 5337160,
• dodatek č. 7, ke smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany ze dne 30.5.2012 uzavřené mezi
Městskou částí Praha – Ďáblice a
Obcí.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• informace k přípravě opatření k no-

vému orientačnímu systému obce,
• podané informace ve věci prodloužení nájemní smlouvy na fotbalové hřiště mezi Obcí a SKK Hovorčovice,
z.s.,
• závěry Výboru pro výstavbu a životní
prostředí z jeho jednání 11.11.2019.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
• místostarostu, aby předložil k projednání na zasedání zastupitelstva obce
v lednu 2020:
a) návrh grafického manuálu orientačního sytému v obci,
b) vzor dohody o umístění prvků orientačního systému v obci mezi Obcí
a zájemci z řad fyzických a právnických subjektů,
c) návrh Nařízení obce k zákazu reklamy na území obce Hovorčovice,
• starostu a místostarostu, aby v rámci
přípravy Obecně závazné vyhlášky
obce pro rok 2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
zohlednili navýšení nákladů na svoz.
Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 19.12.2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
• rozpočet hospodaření Základní školy
a mateřské školy Hovorčovice na rok
2020 a Střednědobý výhled hospodaření Základní školy a mateřské školy
Hovorčovice na roky 2021-2022,
• rozpočet hospodaření obce Hovorčovice na rok 2020 a Střednědobý výhled hospodaření obce Hovorčovice
na roky 2021-2022,
• obecně závaznou vyhlášku č.1/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů s účinností od
1.1.2020,
• obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019
o místních poplatcích s účinností od
1.1.2020,
• rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu
hospodaření obce na rok 2019,
• akční plán sociálních služeb obce
Hovorčovice na období 2020-2023,
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• rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu
hospodaření Základní školy a mateřské školy Hovorčovice na rok 2019.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• závěry Výboru pro výstavbu a životní prostředí z jeho jednání 9.12.2019.
Zastupitelstvo obce stanovilo:
• pro svou vnitřní potřebu tyto termíny pro konání veřejných zasedání v
roce 2020 – 30.1., 27.2., 26.3., 23.4.,
28.5., 25.6.,30.7.,27.8.,24.9.,22.10.,2
6.11.,17.12.,
• v souladu s ustanovením § 72 odst.
2 a § 84 odst. 2, písm. n) zákona č.
128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a v souladu s
ustanovením NV, kterým se mění s
účinností od 1.1.2020 příloha Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev v platném znění, odměny za výkon jednotlivých funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva
od 1.1.2020 takto: starosta 36.112
Kč, předseda výboru 3.611 Kč, člen
výboru 3.010,- Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.805,- Kč.
Ostatní zásady odměňování zůstávají
v platnosti.
Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 30.1.2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
• vyhlášení poptávkového řízení k
zajištění zhotovitele kolumbária na
hřbitově v Hovorčovicích,
• vyhlášení poptávkového řízení k zajištění projektu a stavebního povolení na revitalizaci objektu č.p. 327
(Nepa),
• nařízení obce k zákazu reklamy
ve vybraných částech veřejných
prostranství v obci účinností od
1.3.2020,
• závazný manuál pro obecní orientační systém obce,
• text „Dohody o umístění orientačních tabulí v rámci orientačního systému obce“ jako typový dokument
pro potřeby obecního úřadu,
dokončení na straně 11

Us n e s e n í

Seriál z historie obce

HOVORČOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 1/2020

HOVORČOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 1/2020

KALENDÁŘ AKCÍ V ROCE 2020

KALENDÁŘ AKCÍ V ROCE 2020
Podrobné informace o jednotlivých akcích budou vyvěšeny na vývěskách obecního úřadu, dozvíte se o nich v předstihu v
hlášení obecního rozhlasu a na webu obce v sekci aktuality. Tip: Víte, že se můžete zaregistrovat k odběru aktualit z webu
obce a mít tak přehled, co se u nás, ale i v nejbližším okolí děje nového?
(oú)
TERMÍN
lEdEn
První vycházka
28.1. a následně
každých 14 dní
Každá třetí středa
v měsíci
Každý čtvrtek od
od 17.45 hod
ÚNOR
7. února
od 20.00 hod
25. února
v dopoledních
hodinách
29. února
od 10.00 do
12.00 hod
BŘEZEN
13. března od
19.00 hod
21. března od
20.00 hod

MÍSTO KONÁNÍ

akcE

POŘÁDÁ

Termín a místo srazu
vyhlašujeme obecním rozhlasem
a na vývěskách
Zasedací místnost obecního
úřadu
Tělocvična ZŠ

Pravidelné turistické vycházky

Klubseniorů Hovorčovice

Termín bude
upřesněn

Stánek V Ofsajdu na fotbalovém
hřišti

Ustanovující schůze oddílu Pěšího
fotbalu (60+) a zahájení jeho činnosti

27. -29. března

Hovorčovický rybník

Rybářské závody s ukázkami
rybolovných technik

Obecní úřad Hovorčovice
ve spolupráci s Felix Liberi
z.s.
SKK Hovorčovice ve
spolupráci s Obecním
úřadem.
Místní organizace ČRS
Hovorčovice

Obec a její okolí

Akce Ukliďme Česko

MROŠ z.s.

Park „Palouk“

Stavění máje a pálení čarodějnic

SKK Hovorčovice

dubEn
Termín bude
upřesněn
30. dubna od
17.00 hod
KVĚTEN
30. května
od 13.00 hod
31. května od
8.00 hod
ČERVEN
5. června
Termín bude
upřesněn
20. června od
10.00 hod
20. června od
9.00 hod
SrpEn
29. srpna od
12.00 hod

Restaurace Maxim Třeboradice

Restaurace Privat Grill
Hovorčovice
Aula základní školy
Tělocvična a aula základní školy

Setkání seniorů

Klub seniorů Hovorčovice

Cvičení seniorů

Klub seniorů Hovorčovice

5. ročník Benefičního plesu SKK

SKK Hovorčovice

Masopustní průvod obcí

ZŠ a MŠ Hovorčovice

Zkoušky pro nové uchazeče o
rybářský lístek

Místní organizace ČRS
Hovorčovice

Festival cestovatelských filmů
Expediční kamera
3. reprezentační ples obce
Hovorčovice

Park „Palouk“

Sportovní den a závod Hovorčovická
míle

Hovorčovický rybník

Veřejné dětské rybářské závody
(určeno i pro nečleny)

Kostel Sv. Jana Křtitele
v Hovorčovicích
Kostel Sv. Jana Křtitele v
Hovorčovicích
Tenisové kurty v ulici
U Rybníka

Noc kostelů

Park „Palouk“ a trasa obcí

První závod 3. Ročníku terénního
běžeckého závodu Hovorčovická pěst
a dětského závodu Hovorčovická
pěstička

Areál Agrio a závodní trasa obcí
Hovorčovice

Rozloučení s prázdninami – Veterán
dech, závod šlapadel a historických
mopedů s večerní zábavou

Slavnostní koncert Umělecké
akademie při ZŠHovorčovice
Nohejbalový turnaj pro veřejnost
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MROŠ z.s.

Felix Liberi z.s.
ve spolupráci se skauty
z oddílu Pátý oceán
Místní organizace ČRS
Hovorčovice
Farnost Odolena Voda a
MROŠ z.s.
MROŠ z.s.
Sdružení občanů
Nohejbalová liga
Hovorčovice
Sdružení občanů, fanoušků
náročných běžeckých
závodů
Sdružení občanů, fanoušků
motorismu

TERMÍN
ZÁŘÍ
5. září od 13.00
hod

MÍSTO KONÁNÍ

akcE

POŘÁDÁ

Park „Palouk“ a trasa obcí

12. září od 9.00
hod

Park „Palouk“ a trasa obcí

Kouzelný les - procházka obcí plná
strašidel a občerstvením pro děti i
dospělé
Druhý závod 3. ročníku terénního
běžeckého závodu Hovorčovická pěst
a dětského závodu Hovorčovická
pěstička

Felix Liberi z.s.
ve spolupráci se skauty
z oddílu Pátý oceán
Sdružení občanů, fanoušků
náročných běžeckých
závodů

Park „Palouk“

5. ročník Hovorčovického
starostenského guláše – soutěž týmů
ve vaření kotlíkového guláše

Felix Liberi z. s.
ve spolupráci se skauty
z oddílu Pátý oceán

Aula základní školy

Bazárek s dětským oblečením

MROŠ z.s.

Restaurace Privat Grill
Hovorčovice
Trasy obcí a lokalita Central
Group
Aula základní školy

Rybářská taneční zábava nejen pro
rybáře
Lampiónový průvod s ohňostrojem

Místní organizace ČRS
Hovorčovice
MROŠ z.s.

Festival zimních expedičních filmů
Snow film Fest
Rozsvícení vánočního stromu

MROŠ z.s.

Ulice Revoluční

Hovorčovické vánoční trhy se
zabijačkou

Rybářská klubovna u
Hovorčovického rybníka
Kostel Sv. Jana Křtitele
v Hovorčovicích
Tělocvična a aula základní školy

Tradiční vánoční polévka pro
veřejnost
Adventní koncert Umělecké akademie
při ZŠ Hovorčovice
Vánoční jarmark

Pan Drtina ve spolupráci
s obecním úřadem, změna
termínu vyhrazena
Místní organizace ČRS
Hovorčovice
MROŠ z.s.

Klubovna skautů a prostranství
před kostelem

Betlémské světlo

ŘÍJEN
10. října od
9.00 pro soutěžící
od 14.00 pro
veřejnost
Termín bude
upřesněn
liStopad
14. listopadu od
od 20.00 hod
17. listopadu od
18.00 hod
Termín bude
upřesněn
28. listopadu od
17.00 hod
proSinEc
5. prosince od
9.00 hod
12. prosince
od 13.00 hod
Termín bude
upřesněn
Termín bude
upřesněn
23. a 24. prosince

Park „Palouk“

ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
pokračování ze str. 9
• vyhlášení poptávkového řízení k zajištění dodavatele informačního systému k označení komunikací a významných objektů v obci,
• podání žádosti obce o dotaci k podpoře výstavby pavilonu MŠ Lánská k
obecně prospěšné společnosti MAS
Nad Prahou z „Výzvy č. 6 MAS Nad
Prahou – IROP - Formální a zájmové
vzdělávání po celý život“,
• dodatek č.1 ke smlouvě č.72/2019
s
Ing.
Ondřejem
Tučkem
IČO:70735352, k zpracování architektonické studie pro dostavbu budovy Základní školy,
• plán financování vodohospodářské
infrastruktury v majetku obce Hovorčovice (období 2019-2028) pro I.

Etapu rozšíření kapacity ČOV a po
jeho revizi (období 2020-2029) pro
II. Etapu rozšíření kapacity ČOV,
• plán financování oprav a obnovy
splaškové kanalizace obce na rok
2020,
• organizační plán obecního úřadu na
rok 2020 s vymezením povinností a
odpovědností místostarosty obce.
Zastupitelstvo obce projednalo:
• předložené variantní návrhy podoby
přístavby budovy Základní školy Revoluční čp.903, a rozhodlo se vybrat
variantu A, jejíž výkresová podoba je
přílohou zápisu z jednání zastupitelstva.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• informace k poptávkovému řízení
na zhotovitele zakázky „Organizátor
architektonické soutěže pro akci Vý-
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Obecní úřad ve spolupráci
s MROŠ z.s.a skauty
z oddílu Pátý oceán

ZŠ a MŠ Hovorčovice
Skautský oddíl Pátý oceán
Hovorčovice

stavba nového úřadu obce Hovorčovice a jeho okolí“,
• informace o projektu naučných stezek jako obecního komunitního projektu v gesci Obce Hovorčovice a
souhlasí s jeho realizací a financováním první etapy z rozpočtu obce,
• závěry Výboru pro výstavbu a životní prostředí z jeho jednání 13.1.2020.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
• starostu, aby připravil k projednání
návrh Smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem Společnost Kusbachová
& Kučerová, IČ: 04213050 na zakázku „Organizátor architektonické soutěže pro akci Výstavba nového úřadu
obce Hovorčovice a jeho okolí“,
• starostu, aby se připojil k výzvě starosty obce Jesenice k zajištění zvýšené bezpečnosti v obcích Středočeského kraje.
(ol)

POZVÁNKY NA AKCE

VYCHÁZKY KLUBU SENIORŮ
Jednou z aktivit, kterou organizuje Klub seniorů
pravidelně, jsou turistické vycházky. Letos v dubnu
to bude už 5 let, kdy tato aktivita v Hovorčovicích
vznikla. A protože se vycházky konají každých 14
dní, budou mít letos v únoru kulaté jubileum - uskuteční se vycházka číslo 100. Položili jsme tedy pár
otázek Janu Dobešovi, který tyto vycházky připravuje.
Jak vznikla myšlenka pořádat organizované vycházky?
Na jednom setkání seniorů vznesl někdo dotaz, zda
bychom nemohli společně chodit po okolí Hovorčovic. Tak jsme se rozhodli, že to zkusíme zorganizoSpolek MROŠ Vás zve na
vat. Na začátku byl ale zájem velmi malý. Na první
vycházku s cílem do Bořanovického háje nás přišlo
festival cestovatelských ﬁlmů
jenom pět. Nevzdali jsme to a naštěstí se počet zájemců časem rozšířil. Další změnou bylo to, že se
vyčerpaly možnosti v bezprostředním okolí. A tak se
Promítání se koná v pátek
prosadil nápad vydat se i na vzdálenější místa. Dohodli jsme se, že bez problémů zvládneme vyjíždění
13. 3. 2020 od 19 hodin
na vycházky na území Prahy a Středočeského kraje,
ve školní jídelně ZŠ Hovorčovice
tedy všude tam, kam se dostaneme prostřednictvím
PID.
na programu bude pět krátkých
Můžete zmínit, kam jste se podívali?
ﬁlmů s cestovatelskou tématikou
Těch vycházek, které jsme uskutečnili je hodně,
www.expedicnikamera.cz/ﬁlmy-2020/
jako příklad mohu uvést Štěchovice a jejich okolí,
a promítání fotograﬁí z cyklistické cesty
Roudnici nad Labem, Kokořínské skalní město nebo
přechod hřebene Brd. Většinou se jedná o vycházpo Kyrgyzstánu - pohoří Ťan Šan.
ky v přírodě, několikrát jsme ale měli domluvenou
i prohlídku nějakého objektu. Kromě již zmiňované
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno
Roudnice to byly případy prohlídek Břevnovského
kláštera, Brandýského zámku, Jenštejnského hradu,
těsně před tím, než má být vycházka vyhlášena prostředMalostranské mostecké věže nebo Národního divadla. Tyto akce jsou méně fyzicky náročné, a tak lákají víc nictvím obecního úřadu. Rozhodnutí ovlivňuje předpověď
zájemců, třeba v Národním divadle nás bylo vůbec nejvíc počasí nebo se už několikrát stalo, že na poslední chvíli při- 25. Některá místa jsme navštívili i víckrát, ale pokaždé šla zajímavá nabídka. Jediné, co mohu prozradit, jsou data.
Takže letos v prvním pololetí bychom měli vyrazit 11. a 25.
jsme šli jinou trasou. Takže už stokrát, ale pokaždé jinak.
Turistických vycházek se obvykle neúčastní tolik lidí února a pak vždy po 14 dnech. To platí až do 16. června a
jako prohlídek pamětihodností. Jsou opravdu fyzicky během prázdnin si dáme přestávku.
Co byste dodal na závěr?
náročné?
Obvyklá délka vycházek je 6 až 8 kilometrů, víc opravdu Potěšil mě výrok pana starosty, že jsme rarita, protože nikde
výjimečně. Někdy máme i zkrácenou variantu, aby se moh- v okolí nezná klub seniorů, který by měl turistický oddíl.
li přidat i ti, kterým se zdá délka příliš velká. Bereme ohled Ale základní kádr máme stabilizovaný, což je předpoklad k
i na počasí, takže teď v zimě máme pravidlo, že chodíme pokračování v naší činnosti. A o tom, že je naše aktivita známa i za hranicí naší obce, svědčí i to, že se k nám občas přivětšinou po rovině, aby to neklouzalo.
dají i z okolních obcí (Měšice, Mratín, Bořanovice), čemuž
Jaké vycházky máte naplánované na tento rok?
se nebráníme. A doufám, že po tomto rozhovoru se k nám
Mám naplánováno hodně vycházek, ale kam půjdeme v
přidají i další zájemci.
(jdo)
kterém termínu, nejsem dopředu schopen říci. Rozhoduji se
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