ZPRAVODAJ
obci

nesla 5 roušek ušitých v ruce.
Úřední hodiny obecního úřadu byly sice omezené, ale fungování bylo zajištěno po celou běžnou otevírací dobu. Seniorům v obci byl 18. března doručen dopis s rouškou, ve kterém jsme jim nabídli pomoc se zajištěním nákupu potravin,
léků, vyřízení pošty apod. Se stejnou nabídkou přišli také
skauti a oslovovali nás i další naši občané, že rádi pomohou
s nákupem nebo například vyvenčí psa, pokud bude zájem.
Okolní restaurace začaly nabízet rozvoz jídel, neboť jejich
běžný provoz byl omezen.
Výdejní místo ČP zůstalo díky obětavosti našich dvou kolegyň otevřené nepřetržitě po celou dobu pandemie. Dopisy
se přestaly doručovat, takže denně se jich ukládalo až 90!
Navíc lidé objednávali mnohem více zboží přes internet,
takže přibylo i balíků. Vytíženost tudíž byla daleko větší než
za normálního provozu.

TELE G R A F ICK Y Z OBECNÍ H O Ú Ř A D U
Řád pohřebiště
byl schválen zastupitelstvem obce dne 23.4.2020 a nabývá
účinnosti od 1.6.2020. Řád bude vyvěšen na vývěsce před
vchodem na hřitov. Prosíme nájemce hrobovým míst, aby se
s řádem seznámili a dodržovali ho. Všichni nájemci dostanou znění nového řádu spolu s průvodním dopisem poštou s
podrobnějšími informacemi.

SVoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 20.6. od 8 do
9 hodin před obecním úřadem. Přebíraný odpad:
• oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné
tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy,
léky, AKU baterie, monočlánky, atd.,
• elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, zářivky,
drobné elektrospotřebiče,
• jelikož lednice, televize a monitory patří do systému zpětného odběru, budou tyto elektrospotřebiče převzaty pouze
kompletní,
• pneumatiky – od osobních automobilů bez disků, ostatní
pneumatiky (to znamená s disky, traktorové atd.) nebudou
převzaty!
V rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu nebude
přebírán od občanů z kapacitních důvodů objemný odpad
(nábytek, linolea, koberce, atd.) – nejedná se o nebezpečný
odpad!

Obecní spolky
potvrdily konání plánovaných akcí pro druhou polovinu
roku. Doporučujeme však s ohledem na současnou situaci
sledovat jejich a obecní webové stránky za účelem možných
změn v termínech konání, ke kterým může dojít na základě
vládou vyhlášených opatření.
potraviny katka
Z důvodu čerpání dovolené budou potraviny KATKA uzavřeny od 19.7. do 7.8.2020.
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Ja k š e l č a s v n o u z o v é m s t av u

jak šel čas v nouzovém stavu v naší
Asi každý sledoval vývoj pandemie Covid – 19 a čekal, kdy
zasáhne i naši republiku. České úřady začaly na situaci reagovat koncem února, kdy se prudce zhoršila epidemiologická situace v Itálii. První tři případy onemocnění byly
potvrzeny 1. března 2020. Jako hlavní zdroj infekce byla
označena Itálie, kde v tu dobu mnozí Češi trávili jarní prázdniny.
První mimořádná opatření začala platit již 3. března, ve
středu 10. března se uzavřely školy, lidé přijíždějící z Itálie
museli po návratu do povinné karantény, veřejné akce byly
omezeny na maximálně 100 účastníků ... Život v naší obci
tím byl ochuzen o největší společenskou událost v roce Hovorčovický obecní ples, na který se všichni moc těšili.
Další opatření s šířením viru rychle následovala. Dne 12.
března byl vyhlášen nouzový stav a otevírací doba obecního úřadu se tak omezila na 3 hodiny dvakrát týdně. Začala
povinnost nošení roušek, od státu jsme však jako obec nedostali jedinou. Na situaci však téměř okamžitě reagovali naši
občané. První jednorázové roušky a dezinfekci jsme zdarma
dostali hned 12. března od majitele obchodu na Hlavní ulici,
další jednorázové roušky přinesl pán, který šel na poštu a nechal tam celou krabičku, protože zjistil, že žádné nemáme. A
pak to začalo! Hned o víkendu začali šít roušky všichni, kdo
mohli. Na úřad se nám roušky scházely po desítkách každý
den. Snažili jsme se zajistit alespoň materiál, gumičky, tkalouny apod. Organizace probíhala většinou přes Facebook
a lidé byli opravdu skvělí! Reagovali hned, nosili, předávali
si materiál, půjčovali šicí stroje, sháněli opraváře … Vzápětí
se přidali i zaměstnanci naší školy, kteří na 3D tiskárně tiskli
a kompletovali ochranné štíty. Velké poděkování patří nejen
těm, kteří našili stovky roušek, ale třeba také paní, která při-
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JAK ŠEL ČAS V NOUZOVÉM STAVU ...

Abychom omezili počet lidí přicházejících na obecní úřad,
posunuli jsme termín splatnosti obecních poplatků na konec
dubna a při bezhotovostní platbě obecní strážník doručoval
známky na svoz komunálního odpadu a bioodpadu přímo do
poštovních schránek.
Po dvou týdnech jsme od hasičů Středočeského kraje dostali tekutou dezinfekci, takže naši pracovníci začali provádět
dezinfekci autobusových a vlakové zastávky a herních prvků na hřištích. Na úřadě se dezinfikovaly hlavně prostory
přístupné veřejnosti - kliky dveří, podatelna, výdejní místo
pošty apod. Na požádání jsme dezinfekci poskytli i například seniorům. Obecní strážník denně po obci roznášel roušky a kontroloval dodržování nařízení vlády.
První tři případy nákazy v naší obci nám byly nahlášeny dne
30. března. Denně jsme obecním rozhlasem hlásili počty nakažených, kterých bylo naštěstí nakonec jen 5. Někteří spoluobčané nám vytýkali, že tím šíříme paniku, naším cílem

DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM

ale bylo ukázat lidem, že opatrnost a důsledné dodržování
preventivních opatření je na místě, že to není jen v televizi,
že je to realita, která se týká i naší obce a nás všech. Oficiálních informací, které k nám proudily, bylo opravdu hodně.
Snažili jsme se všechny důležité předávat prostřednictvím
aktualit na internetových stránkách obce nebo na facebooku.
Nicméně víme, že více jak polovina občanů v obci nemá přístup na internet, takže rozhlas je pro ně jediným a tedy nenahraditelným zdrojem informací o tom, co se v naší obci děje.
Závěrem bychom rádi ještě jednou poděkovali nejenom
všem těm, které jsme již zmiňovali, ale i vám, kteří jste
zodpovědně a ohleduplně dodržovali a dodržujete opatření, která nám pomohou tuto mimořádnou situaci přečkat v plném zdraví. A velké poděkování patří i všem zaměstnancům obecního úřadu, kteří i v těchto náročných
podmínkách vše zvládli na výbornou!
DĚKUJEME VÁM VŠEM!
Jiří Novák, starosta obce

BLÍŽE K PODNĚTŮM Z
DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU
Více jak rok jste se na stránkách našeho
Zpravodaje setkávali s touto rubrikou
věnovanou komentářům a informacím
k námětům občanů z dotazníkového
šetření, které proběhlo v lednu 2019.
Dnes seriál zakončíme komentáři k námětům, které nebylo možné zařadit do
žádného z přechozích témat.
Označení jednotlivých ulic formou
informačních sloupků a regulace reklamy
Tato dvě, na první pohled nesouvisející témata, jsou v Hovorčovicích velmi
úzce provázaná. O regulaci reklamy ve
středu obce zastupitelstvo uvažovalo
již delší dobu a námět od občanů potřebnost řešit reklamní smog jen potvrdil. Upoutávky na Hlavní ulici byly
často zacílené především na projíždějící řidiče a pro naše občany neměly
praktický význam, některé ukazatele
na místní podnikatele již nebyly aktuální, jiné neudržované…
Když jsme v loňském začali řešit, co
s tím, ukázalo se, že bude nezbytné
reklamu na průjezdu obcí a v navazujících ulicích zakázat a souběžně se
zákazem připravit jednotný orientační
systém pro subjekty, které v naší obci
podnikají. A odtud byl jen krůček k
rozhodnutí o začlenění ukazatelů s názvy ulic a směrovek na významné cíle
v naší obci, jako je např. sportovní hři-

ště, základní škola, obecní úřad a další.
Projektu orientačního systému se věnoval pan místostarosta Budín za plné
podpory ostatních zastupitelů.Výsledkem je nejen nová Obecně závazná
vyhláška o zákazu reklamy na území
obce, dle které je ve vymezených veřejných prostorech od 1.7. 2020 reklama zakázána, ale především graficky
jednotný orientační systém, umožňující místním podnikatelům pronajmout
si orientační směrovku k jejich provozovně z ulice Hlavní. V rámci první
etapy realizace budou kromě uvedených směrovek v ulici Hlavní a navazujících komunikacích během léta
osazeny ukazatele na významné obecní objekty. Podle finančních možností
plánujeme orientační systém postupně
rozšířit na celém území obce.
Jsme přesvědčeni, že po rekonstrukci chodníků, zastávek a úpravách na
ulici Hlavní, které byly dokončeny v
loňském roce, jsou uvedená opatření
dalším logickým krokem, díky němuž
veřejné prostory na průjezdu naší obcí
získají reprezentativní vzhled, který
znáte z velkých měst, ale i řady vesnic. Jistě s námi budete souhlasit, že
zkrášlovat veřejná prostranství si naše
obec zaslouží.
Zájmová činnost pro děti a dospělé
a požadavek na více kulturních akcí
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I přes bohatou nabídku volnočasových
aktivit v blízké Praze je čím dál více
občanů, kteří se svým zálibám chtějí
věnovat v místě bydliště společně se
svými sousedy a známými. Proto obec
již dlouhou dobu pravidelně podporuje místní spolky a mimoškolní aktivity
našich škol i dalších aktivních spoluobčanů. Limitním faktorem v této oblasti, bohužel, zatím zůstává absence
vhodných prostorů vyhrazených pro
tyto aktivity. Máme pro vás ale dobrou zprávu, protože se blýská na lepší
časy!
V návaznosti na studii využitelnosti
obecních budov zastupitelstvo obce
rozhodlo o rekonstrukci budovy č.p.
327 (objekt bývalé samoobsluhy) naKulturní centrum a příprava realizace
tohoto projektu je již v plném proudu.
Byla finalizována vnitřní dispozice
objektu pro nové využití a na základě
ní bylo vyhlášeno výběrové řízení na
zajištění prováděcího projektu a získání stavebního povolení. Projektanta
budeme znát do konce června a celý
administrativní proces by měl být dokončený v březnu příštího roku, kdy
už chceme mít vybraného i dodavatele
rekonstrukce.
Na financování celé akce s předpokládanými náklady 11 milionů Kč doposud nebyl vyhlášený žádný vhodný

dotační titul, proto prozatím počítáme
i s variantou, že se rekonstrukce bude
realizovat na etapy, abychom ji zvládli
hradit z prostředků obce.

Hovorčovicích trávit volný čas, závisí především na iniciativě lidí, kteří v
naší obci žijí a jsou ochotni udělat něco
nejen pro sebe, ale také pro druhé...

Předpokládáme, že v roce 2021 proběhne první část rekonstrukce prostorů
pro menší prodejnu smíšeného zboží,
v roce 2022 je plánováno vybudování
kavárny a obecní knihovny a v roce
2023 dokončení dvou velkých klubových místností propojitelných na sál
s kapacitou cca 100 osob pro taneční
zábavy a cca 200 osob pro akce typu
koncert, divadelní nebo filmová představení, přednášky...

„Neptej se, co může udělat tvá zem pro
tebe. Ptej se, co ty můžeš udělat pro
svoji zem.“ J.F. Kennedy

Jak vyplývá z výše uvedeného, máme
na přípravu náplně společensko-kulturního centra více jak rok. Moderní
knihovna bude sloužit i pro přednášky,
kurzy, čtenářské večery apod., klubovny bude možné využívat k nejrůznějším aktivitám a setkávání spolků i zájmových skupin - mateřské centrum,
klub seniorů … Uvítáme, pokud nás
budou kontaktovat občané, kteří by
měli zájem se v řízení a chodu tohoto
centra angažovat. Nezapomínejme, že
komunitní dění a spolkový život není
dílem obecního úřadu, ale vás občanů.
Obec je připravena zajistit zázemí, ale
to, jak kvalitně a rozmanitě budeme v

Doplnění laviček v některých částech obce (např. v okolí rybníka) a
vybavení parku v centru obce (tzv.
Palouk) prvky pro pořádání veřejných akcí (pódium a více laviček).
V tomto ohledu čtenáře potěšíme, alespoň částečně … Obec získala povolení majitele rybníka k osazení několika
laviček kolem rybníka. Má již nakoupený materiál a realizace by měla proběhnout v nejbližším období. Potěšíme
i zamilované, na přání bude osazenataké lavička zamilovaných v místech,
kde se na hrázi odehrávají svatební obřady. Oddané páry si pak budou moci
na lavičku připevnit svou tabulku s iniciály a datem jejich svatby.
Jak je známo, pozemky parku ve středu
obce patří soukromým osobám, restituentům, s kterými má obec uzavřenu
dohodu o narovnání, podle které, pokud obec splní podmínky v ní uvedené, připadne park do majetku obce.

Podoba nového obecního úřadu
vzejde z architektonické soutěže
Obec Hovorčovice je velmi atraktivním místem pro život a
není divu, že počet jeho obyvatel stabilně roste. S narůstajícím počtem obyvatel obce se mění požadavky na její řízení,
a to včetně kvality sídla vedení obce. Současný obecní úřad
požadavkům již nyní nevyhovuje a tato situace se bude nadále zhoršovat. Obec v minulosti zakoupila objekt bývalého
hostince č. p. 1 s vizí, že zde vybuduje nové administrativní
zázemí. Nyní přišel první krok k uskutečnění vize v podobě
architektonické soutěže.
Na takto významnou stavbu se obec správně rozhodla uspořádat architektonickou soutěž, která je jednou z forem zadání
veřejné zakázky. Soutěže se účastní autorizovaní architekti
a probíhá pod dohledem České komory architektů. Návrhy
hodnotí nestranná porota složená ze zástupců obce a zkušených odborníků. Pro obec je to příležitost získat ve svém
středu novou významnou budovu, vzhledem odpovídající
její důležitosti a položit základ revitalizaci centra obce.
„Vzhledem k jedinečnosti místa, kde se bude v budoucnu
snoubit historie s další dominantou, moderní a přitom nepotlačující náš kostelík, padlo rozhodnutí řešit podobu nového
úřadu a jeho okolí za pomoci Vás odborníků. Máte před sebou, dle našeho názoru unikátní šanci uplatnit své nápady,

Intenzivně jednáme s ministerstvem
dopravy k problematice VRT (územní rezerva ve východní části obce pro
budoucí vysokorychlostní trať), které
svým postojem k územnímu plánování
obce brání naplnění dohody s restituenty. Letošní proces aktualizace Zásad rozvoje Středočeského kraje nám
snad umožní tento postoj ministerstva
dopravy odblokovat a podmínky dohodys restituenty naplnit. Pak nic nebude
bránit vybudování veškerého zázemí
potřebného pro pořádání venkovních
akcí, které jsou velmi oblíbené a prostor i poloha parku, navíc v těsné blízkosti budoucího Kulturního centra, k
nim přímo vybízí.
Závěrem chci poděkovat nejen respondentům za jejich názory a náměty, ale
i všem čtenářům našeho Zpravodaje
za pozornost, kterou věnovali našim
odpovědím a stanoviskům. Věřím, že
vám to pomohlo pochopit některé kroky vedení obce a důvody, proč tu či
onu záležitost řeší tak a ne jinak. Snad
se nám podařilo vás přesvědčit, že vaše
nápady a návrhy jsou potřebné a že k
nim rozhodně lhostejní nejsme.
Jiří Novák, starosta ve spolupráci se
stavební správou obce a obecní policíí

invenci, odbornou erudici a nesmazatelně se tak zapsat do
historie naší obce, tak jako je tam zapsán neznámý stavitel
našeho kostela.“ Vzkázal architektům, účastnícím se soutěže, starosta obce Jiří Novák.
Soutěž bude zahájena na konci června, kdy obec na svém
webu zveřejní zadání a podmínky soutěže. Výsledky soutěže budou známy v září, poté proběhne veřejná výstava všech
soutěžních návrhů včetně autorské prezentace těch vítězných.
Zuzana Kučerová a Jana Kusbachová, organizátorky soutěže
Autor ilustrační fotografie: Dan Friedlaender
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Školní okénko

HOVORČOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 2/2020

VŠECHNO ŠPATNÉ JE K NĚČEMU DOBRÉ

ON-LINE VÝUKA
V NAŠÍ ŠKOLE
če dětí školou povinných, bylo období
daleko náročnější, nežli běžná výuka.
Proto bychom všem zaměstnancům
školy v čele s paní ředitelkou Janou
Hirkovou chtěli vyjádřit velké poděkování - druhé pololetí školního roku
zvládli skutečně na VÝBORNOU!
Velké uznání si ale zaslouží i rodiče,
kteří se přes noc stali učiteli na plný
úvazek a vedle práce z home-office,
vaření obědů, starosti o domácnost a
příbuzné si museli oprášit dávno zapomenuté školní znalosti a dohlížet na
domácí vzdělávání svých ratolestí. A
mnohdy to nebylo jednoduché; o horké
chvilky nebyla nouze, což potvrdí jistě
řada z vás. Tato osobní zkušenost nám
nicméně umožnila uvědomit si, jak je
práce učitelů náročná a nezastupitelná.
Zkušenosti z období nouzového stavu nepochybně nastartují řadu změn
ve všech oblastech naší společnosti a
věřme, že i v nastavení a směřování
našeho systému výchovy a vzdělávání.
Učitelům popřejme, aby události roku
2020 přinesly do našich školských
struktur čerstvý vítr a naučily veřejnost vážit si jejich práce. Stejně, jako
si jí váží naši rodiče, jak je patrné z
komentářů v dotazníku, kterým škola
získávala zpětnou vazbu na probíhající
distanční výuku:
Musím říct, že jsem velmi potěšený
způsobem, jakým se škola postavila
k této neočekávané situaci. Videolekce, online konzultace, různé způsoby
zpracování úkolů, tak aby to pro dítě
bylo neustále „zábavné“. I vzhledem
k tomu, že mám informace o způsobu
výuky na jiných školách, bych Vám rád

touto cestou chtěl poděkovat. Budu jen
rád když se to tímto směrem budete
ubírat i nadále.
Úžasný obdiv k vyučujícím, kteří ze
dne na den dokázali velmi efektivně
přejít na on-line výuku!
Občas je to náročné, ale jsme na tom
všichni stejně a bojujeme, jak se dá.
Přejeme také vám hodně sil.
Tato situace nám ukázala, jak strašně moc je třeba Vás učitelů si vážit, a
smekám před Vámi klobouk.
Předem chci poděkovat všem učitelům.
Odvádíte skvělou práci. Jsem opravdu
ráda za formu výuky, kterou škola zvolila. Bonusem v této době je rozvoj samostatnosti dítěte, podpora osobnostního růstu a některá další plus, která
přináší domácí vzdělávání. Děkuji.
Vidím v praxi, jak umí dcera pracovat
samostatně, i když má asi trochu jiný
režim než ve škole, dokáže si poradit.
A vzkaz? No určitě držím palce Vám
všem.
Od nás velké díky a velký obdiv všem
našim paním učitelkám. Jste skvělé.
Jsme v pohodě a buďte také!
Děti nyní jasně vidí výhody školní docházky. Po škole se jim moc stýská.
Chybí jim učitelé i spolužáci, interakce, kolektiv třídy.
Děkuji za perfektní spolupráci a maximální možné nasazení všech v těchto
pro nás všechny nepříjemných časech!
Za nás perfektní.
Je skvělé, že právě takovou školu
máme v naší obci. Jsme na ni opravdu
pyšní!
(jdu)

VŠECHNO ŠPATNÉ JE K NĚČEMU DOBRÉ
Škola bez dětí je sice jako tělo bez
duše, ale i vynucenou prázdnotu jsme
smysluplně využili. V základní škole jsme kromě nejrůznějších oprav a
kompletní údržby interiéru, které jsou
za plného provozu obtížně proveditelné, zútulnili pracovnu školního psychologa a relaxační místnosti pro žáky
s podpůrnými opatřeními. Nadto se

nám naskytla i přímo ideální příležitost
dokončit úpravu venkovního prostoru
u velké budovy školy.
Největší změnou je vybudování umělého polyuretanového povrchu na venkovním hřišti, díky němuž se možnosti
využití tohoto prostoru pro děti i dospělé mnohonásobně rozšíří. V zadní
části pozemku směrem k rybářské klu-
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bovně vznikl přírodní výukový prostor
s tabulí, podél hřiště jsme vybudovali lavice pro odpočívající sportovce.
Mladší žáci jistě ocení pískoviště,
které jsme sem přesunuli z prostoru u
malé budovy ZŠ. Horní vrstva nekvalitní zeminy v celé ploše mezi hřištěm a
budovou školy byla stržena, nahrazena
ornicí a oseta novou travou. Současně

Stejně tak se život nezastavil ani v
naší mateřské škole. Ve třídě Berušek vznikla nová skříňová sestava a
vylepšili jsme zázemí pro provozní
zaměstnance. Celou MŠ jsme vymalovali a pečlivě připravili na květnové
obnovení provozu. Ovšem nejvíce nás,
bohužel, zaměstnala událost, která se
stala hned vzápětí po uzavření školky, kdy nám zloději při noční návštěvě
rozřezali střechu a ukradli z ní měděné
prvky. Bylo tedy nezbytné co nejrychleji zajistit opravu střechy, aby nám do
MŠ nezačalo zatékat. V reakci na tento
incident jsme posílili systém zabez-

pečení budovy, osadili další venkovní
videokamery a všechny třídy jsme vybavili videotelefony.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem
provozním zaměstnancům naší školy,
kteří obětavě přiložili ruku k dílu všude, kde bylo potřeba, a pomohli nám
veškeré práce v tomto nelehkém období zdárně dokončit.
Jsem ráda, že se život postupně vrací
do normálu a že si ho můžeme opět
společně užívat.
Jana Hirková
ředitelka školy

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE
Mimořádná opatření z uplynulých měsíců život v naší obci zpomalila, ale
nezastavila. Přinášíme vám pravidelné informace o přípravě významných
investičních akcí, které obec plánuje
uskutečnit v tomto roce či v letech nadcházejících:
1. MŠ Lánská a nový park: jedná se o
dva samostatné projekty. Prvním je výstavba nového pavilonu MŠ pro předškoláky v Lánské ulici na pozemku u
tzv. sáňkovacího kopce. Předpokládaný termín realizace výstavby se z důvodu prodloužení schvalovacího procesu posunul na podzim 2020. Projekt
by měl být podpořen z dotačních prostředků, o které obec žádá ve spolupráci s MAS nad Prahou. V současné době
je vydané územní rozhodnutí a pracu-

jeme na stavebním povolení. Věříme,
že se nám nový pavilon podaří otevřít
do konce roku. Druhým projektem je
následná úprava zbývajícího veřejného prostranství na sportovně-relaxační

zónu podle schválené architektonické
studie arch. Tučka. Ta bude pokračovat
etapovitě podle finančních možností
obce v příštích letech.

Pohled na nový pavilon MŠ v Lánské ulici.
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P l á n o v a n é i nv e s t i č n í a k c e

Uplynulé měsíce ovlivnily osobní i
profesní život téměř každého obyvatele této planety, a to bez přehánění. Bezprecedentní opatření zavedená v souvislosti s pandemií COVID-19 změnila
náš každodenní život a celá společnost
se musela ze dne na den naučit fungovat v naprosto odlišném modu. Zavření škol přineslo do našeho školského
systému revoluci v podobě distanční
výuky a přinutilo pedagogy všech věkových skupin napříč celou republikou
hledat alternativní formy vzdělávání a
osvojit si nástroje a prostředí vyvinutá
pro on-line výuku, kterou do té doby
využívalo jen mizivé procento z nich.
Každá škola se s touto novou výzvou
vypořádala po svém, někdo ji vnímal
jako nutné zlo, někdo jako jedinečnou
příležitost posunout vzdělávání na novou úroveň. Naštěstí pro naše děti i jejich rodiče se naše škola řadí do druhé
skupiny. Za poslední 3 měsíce si pedagogové i žáci základní školy osvojili
IT dovednosti, které by za normálních
podmínek vstřebávali možná i několik
let.
Nasazení všech učitelů i dalších pedagogických pracovníků při zajištění on-line výuky bylo obdivuhodné a individuální podpora každému jednotlivému
žáku opravdu maximální. Výjimkou
nebylo ani zapůjčení a osobní pomoc s
instalací potřebné výpočetní techniky,
kde bylo potřeba. Stejně tak se do on-line podpory přidala i školní družina a
mateřská škola, tzn. všichni, kdo měli
zájem, měli možnost být se svými pedagogy v kontaktu. A nutno dodat, že
to pro všechny učitele, často také rodi-

jsme v tomto prostoru nechali zavést
závlahový systém napojený na studnu,
kterou obec na pozemku při výstavbě
školy nechala za tímto účelem obnovit. Doufáme, že i přesto, že pozemek
bude v budoucích letech intenzivně
využíván, se nám díky automatické závlaze podaří nově zasetý trávník udržet
v dobré kondici.
Přerušení výuky nám umožnilo provést všechny tyto úpravy v období,
které je pro zahradnické práce ideální,
což bychom si za plného provozu nemohli dovolit. V předstihu jsme si tak
mohli připravit prostory a zázemí, kam
v okamžiku zahájení přístavby nového
pavilonu ZŠ, navazujícího na malou
budovu školy, přesuneme dopolední i
odpolední venkovní aktivity (projektu
přístavby 1. stupně ZŠ se budeme podrobně věnovat v příštím čísle Zpravodaje).
Posledním krokem, který ještě zbývá
dokončit, je instalace sítí kolem hřiště,
aby spotřeba míčů nepřesáhla finanční možnosti hráčů... Závěrem bychom
chtěli zmínit, že mimo provozní dobu
školy bude hřiště od příštího školního
roku k dispozici i pro místní sportovní kluby, spolky či občanská sdružení.
Zájemci o pronájem se mohou obrátit
přímo na vedení školy prostřednictvím
mailu reditel@skolahovorcovice.cz.

současnosti probíhá příprava architektonické soutěže, z které by měl vzejít návrh vzhledu budovy, která bude
důstojně reprezentovat obec velikosti
malého města, kterému se Hovorčovice počtem obyvatel pomalu blíží (podrobněji o soutěži viz dále).
4. Rekonstrukce komunikací – v plánu
postupné rekonstrukce povrchu všech
komunikací v obci byla na letošní rok
připravena oprava části ul. Polní. Z
důvodu očekávaného poklesu příjmů
obcí jsme prozatím pozastavili výběr

dodavatele a čekáme na další vývoj.
Souběžně s těmito velkými investičními akcemi probíhá také příprava dalších, pro běžný život občanů neméně
důležitých projektů, jako je například
osazení kamerového systému v prostoru autobusových zastávek U Kostela,
který by měl zvýšit bezpečnost pohybu
v tomto místě a zabránit vandalismu a
ničení mobiliáře.
Pokud k uvedeným informacím máte
další dotazy, neváhejte se na nás obrátit. Pavel Budín, místostarosta obce

DOPADY KORONAVIROVÝCH OPAŘENÍ NA ROZPOČET OBCE
Ačkoliv akutní koronavirová krize
končí a život se vrací do normálu, ekonomické dopady na rozpočet obce nás
budou provázet ještě nějakou dobu.
Opatření během koronavirové krize
sice znamenala pro obec jisté navýšení
výdajů, naštěstí tato částka není nijak
dramatická. Mnohem bolestnější bude
pokles na příjmové straně rozpočtu.
Jak už je asi známo z pravidelných
článků o rozpočtu obce, obec je z největší části financována ze státního rozpočtu participováním na tzv. sdílených
daních. Sdílené daně jsou daň z přidané hodnoty, daň z příjmu fyzických

osob a daň z příjmu právnických osob.
V souvislosti s omezeními ohledně koronaviru se očekává pokles výkonnosti
ekonomiky, který se zajisté negativně
projeví na výši vybraných daní. Národní rozpočtová rada počítá s poklesem příjmů ze sdílených daní ve výši
20%. Ministerstvo financí je ve svých
odhadech optimističtější a počítá s poklesem příjmů ze sdílených daní o cca
11 %.
Bohužel schodky obecních rozpočtů
dále prohloubí i kompenzační bonus
pro OSVČ, který stát vyplácí v rámci
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programu „Pětadvacítka“. Tento kompenzační bonus je vyplácen jako vratka daně z příjmu a tudíž cca 25 % z
nákladů na tuto podporu ponesou rozpočty obcí.

HOVORČOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 2/2020

JAK POKRAČUJE PŘÍPRAVA NAUČNÉ
STEZKY „POZNEJ NÁŠ DOMOV„
Ani zásah vyšší moci v podobě té kovidové potvůrky nezastavil proces
přípravy komunitního projektu iniciovaného paní Ing. Vinšovou a paní Ing.
Cziegle. Podrobně jsme o něm informovali v únorovém čísle Zpravodaje.
Od té doby se podařilo autorkám shromáždit od všech spolků a školských
zařízení potřebné podklady pro jednotlivá stanoviště, ba co víc, vyzpovídaly
řadu pamětníků a získané poznatky zapracovaly do připravených podkladů.
O svých pocitech v této fázi projektu
paní Cziegle výstižně říká: „Byla to
moc hezká práce. Poznaly jsme mnoho zajímavých lidí (paní Maťátková, paní Vyhnálková, paní Glozlová).
Něco málo z jejich vzpomínek ještě
zpracováváme a během příštího týdne
necháme zdigitalizovat některé staré
fotografie, jelikož nám bylo řečeno,
že digitální formát fotografií z knihy o
Hovorčovicích neexistuje.

Jak do přípravy člověk více proniká,
dozvídá se po střípkách další informace a čte si podklady pro různá témata,
tak by to mohl pořád upravovat a hrát
si s tím donekonečna, ale to už by ani
nestačila kapacita našich panelů.“
Je potěšitelné, že se záměr zřízení naučné stezky v obci setkal s upřímným
zájmem a neocenitelně do něj přispěli
naši starší spoluobčané.
V průběhu června se finalizovaly texty
a proběhla schůzka s grafikem, který
do začátku prázdnin zpracuje jednotlivé panely pro potřebu výroby. Zároveň
proběhl výběr formátu a vzhledu panelů, jejichž zhotovení obec u vybrané
firmy objedná.
Autorky projektu dále jednají s Klubem českých turistů, aby naše naučná
stezka byla napojena na některou z jejich tras. Napojení na cyklotrasu 8100
je možné v místě „sáňkovacího kopce“
v Lánské ulici. Zatím tedy vše nasvěd-

čuje tomu, že plán, který počítá s osazením tabulí spolky na „jejich“ stanovištích v průběhu září, bude dodržen.
Otevření naučné stezky chceme udělat koncem října za účasti veřejnosti,
při příležitosti výročí vzniku Československa. Věříme, že budete mile
překvapeni a vezmete si naši naučnou stezku za svou. Bude to příjemná procházka s dětmi nebo návštěvou
po nedělním obědě… V příštím roce
navíc plánujeme další fázi projektu,
kdy bude stezka doplněna stanovišti s
relaxačními prvky pro děti. Máme se
opravdu na co těšit.
A to není všechno, z podnětu občanů, zejména pak pana Ing. Cibuly, a
za jeho aktivní účasti obec připravuje
projekt sportovně-relaxační zóny nejen
pro děti v Lánské ulici v prostoru tzv.
sáňkovacího kopce. O tom se zmíníme
podrobněji v podzimním Zpravodaji.
Jiří Novák, starosta obce

KALOUS UŠATÝ
Na území naší obce již mnoho let žijí
krásné sovy - kalousi ušatí. Mají rády
vysoké stromy stojící pohromadě, takže se už několikátý rok vyskytují i v
okolí naší zahrady, kde je několik vysokých třešní a ořechů, na které si teď
na jaře posedají již létající mláďata,
která pak rodiče krmí. Mláďata vydávají pískavé zvuky, kterými volají rodiče, aby je nakrmili (www.youtube.
com/watch).

v průběhu svého života uloví velké
množství hlodavců a období hlasitého
volání trvá obvykle jen asi 2-3 týdny.
Měli bychom je tedy v tomto období
tolerovat, neboť sovy se nám za to odmění trvalým snižováním počtu hlodavců v okolí. Hodně jich ale, bohužel, zahyne, když sežerou otrávenou
myš. Jedovaté nástrahy by se tedy neměly používat, hrozí-li nebezpečí, že
by otrávený hlodavec mohl uniknout
do volné přírody, kde může následně
otrávit nejen kočky, ale i tyto krásné
a užitečné noční lovce. Milan Kotva

ČINNOST KLUBU SENIORŮ
Klub seniorů po koronavirové přestávce pokračuje ve své činnosti. Pro
společná setkání jsou určeny vybrané
středy 16.9.., 21.10., 18.11. a 16.12.na
obecním úřadě od 17:30 hod.
Od 19.5. pravidelně ve dvoutýdenním
intervalu pokračuje Klub seniorů v pořádání vycházek pro všechny zájemce
po Praze a Středočeském kraji. Letos,
kvůli nucené přestávce, budou některé
vycházky přidány i v době prázdnin,
pokud bude zájem i vyhovující počasí.
(jdo)

Lidem jejich volání někdy vadí, ale
měli bychom si uvědomit, že sovy

S poklesem příjmů samozřejmě přichází potřeba hledat úspory. Proto také
bylo zastupitelstvo obce na dubnovém
zasedání nuceno odložit plánovanou
rekonstrukci ulice Polní. Doufejme, že
tento pokles příjmů bude jen krátkodobý a česká ekonomika se brzy vrátí do
své původní kondice a další investiční
cíle obce se podaří naplnit podle původních plánů.
(ol)
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Ze života v obci

2. Rekonstrukce bývalé prodejny „Jednoty“ (č.p. 327) - jedná se o přestavbu budovy na multifunkční centrum
s obchodem, kavárnou, knihovnou a
sálem, který bude možné rozdělit na
dvě samostatné klubovny pro schůzky
zájmových spolků. V současné době
byla schválena studie vzhledu a dispozičního uspořádání budovy a vybíráme
zhotovitele projektové dokumentace.
3. Nová radnice – nové sídlo obecního úřadu by mělo stát na místě domu
č.p.1 v centru obce naproti kostelu. V

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE

HOVORČOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 2/2020

DĚJINY OBCE HOVORČOVICE

ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

Více teorie než fakt
Díl II.
Prvá polovice dvanáctého století by již
sama o sobě znamenala pozoruhodnou
starobylost Hovorčovického kostela,
ale je tu ten archeologický nález na
úbočí u kostela, který si přímo vynucuje domněnku, že místo, na němž
dnes Hovorčovice stojí, bylo osídleno
přinejmenším o několik století dříve.
Naproti tomu je tu skutečnost, že podle stavebního slohu lze vznik kostela
datovat do prvé polovice století třináctého. Jenže kostely bývaly často přestavovány! Nelze proto vyloučit možnost, že církev po upevnění své moci
v Čechách, které nastalo asi tak v prvé
polovici třináctého století, zlepšila v
Hovorčovicích stavbu kaple původní,
třeba jen prosté rotundy.

plice ianuaclausaCameteice ex Ossanoprovisa.Tutireferunthomines
per
quendamOvilionem vel Pastorem
temporeSvevico qui oves seugregemsuam in hac capella ocludebat.
Ut veretotamhanctraditionemreferam,
dum ille Pastor suamgregemintusoclusisset, mane in reditu, exeptounoagnello, omnesmortuas oves reperivere.

Celá obec Hovorčovice byla zničena
v třicetileté válce, pravděpodobně při
švédském obléhání Prahy roku 1648,
a úplně zpustla. Podle pověsti zůstala
stát jen kostelní věž a zdi, které sloužily za úkryt ovčímu stádu. A existují
dva doklady, které tuto pověst potvrzují, oba v nostickém archivu.
Prvým je zápis kteréhosi duchovního
působícího na pakoměřicko-měšickém panství. Je to zápis latinský, což
znamená, že hodně starý, protože novější by byl určitě německý. Pisatel
v něm popisuje hovorčovický kostel
takto:
Haec capella est una ex antiquis supra
guamproprominetlapideaturris. Sathos
usu solida, intussatpulchreornata, du-

Průkazný je zápis druhý. Hovorčovice
mají i německý název. Upadl tak v zapomenutí, že na něj nepřišli ani nacisti, když poněmčovali názvy i těch nejmenších českých vesniček. Německy
se Hovorčovice jmenují Schaffkirchen
tj. Ovčíkostelí.
Řekl jsem, že náhoda pomohla objevit, kdy kostel byl po třicetileté válce
opraven. Je to sice doklad nepřímý,
ale průkazný.
V roce 1917, když Rakousko se ve
válce už vyčerpalo tak, že postrádalo barevné kovy, zabavovalo kostelní
zvony. I do Hovorčovic přišli vojáci a
sňali z věže větší zvon. Onen starostův
syn, který v roce 1909 odnášel do líbeznické školy archeologický nález –
teď už student – si všiml, že na zvonu
je nápis:

Víme bezpečně, že kostel v Hovorčovicích byl opravován dvakrát, ovšem jsou to opravy z dob pozdějších
(poznámka ZR: přesněji třikrát. Tisk
MNV Hovorčovice k 900 letům obce
z roku 1988 uvádí gotickou přestavbu
roku 1392, kdy zůstal zachovaný presbytář).
Jedna je z doby krátce po válce třicetileté, druhá byla provedena roku 1784.
Přesná data opravy prvé, historicky
nejsou známa, ale náhoda opět dopomohla k jejich stanovení.

to, že v jeho okolí nebyla jiná kaple
tak starobylá a opatřená vyšší věží.

Ilustrační foto
Česky:
Tato kaple je jedna ze starobylých a
tyčí se nad ní kamenná věž. Je dost
pevná a uvnitř dost upravená, opatřená dvojitými dveřmi provedenými Cameteicem z Ossany. Lidé vyprávějí, že
za švédských časů jeden ovčák nebo
pastýř ovce své nebo své stádo do této
kaple zavřel.
Abych popravdě tuto pověst vylíčil,
tak když ten pastýř své stádo do této
kaple zavřel, po návratu našel všechny ovce mrtvé s výjimkou jediného
beránka.
Tomuto zápisu bych nepřikládal velkou průkaznou hodnotu, už pro tu
jeho poslední větu, která byla zřejmě
napsána „k větší slávě církve“. Pozoruhodné je však to, že pisatel se zmiňuje o starobylosti kaple a podtrhuje
existenci její kamenné věže. Znamená

8

VR OZ E NIIPANS AM U E L F E L I XGESTTENTOZVONCHRAࢽMUSVATEHOJANAZADAR OBĚTOVAL
Poznal, že větší písmena tají datum
doby zhotovení nebo zavěšení zvonu. Vypočítal, že se tak stalo roku
1652 (poznámka ZR.: Jedná se o tzv.
chronogram, kde se jednotlivé znaky
čísel sčítají bez ohledu na jejich polohu. Tedy V+I+I+M+L+I+X+C+D
= M+D+C+L+X+V+I+I+I a výpočet
odpovídá ale roku 1668).
Zapřáhl do vozu a zvon po okopírování nápisu odvezl ne podle příkazu na
hejtmanství do Brandýsa n/L, nýbrž
faráři Olejčkovi do Líbeznic, kdysi
svému učiteli náboženství. Byl přesvědčen, že tak starý zvon bude vhodným zákrokem zachráněn. Farář slíbil,
že udělá, co bude moci.
Neuspěl. Svůj neúspěch sdělil žadateli
slovy „Hochu, válka je Moloch, který
zhltl už i starší zvony. Dejž Bůh, abyste vy mladí zhltli tohoto Molocha!“
(Zdeněk Hobzík)

Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 27.2.2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
• návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo
č.45/2019 se společností Urbiosisto,
s.r.o., IČ 28993012, na Výstavbu pavilonu Mateřské školy v ul. Lánská,
• podání žádosti obce o dotaci k podpoře výstavby pavilonu MŠ Lánská
k Ministerstvu financí České republiky,
• smlouvu mezi obcí a společenstvím
architektů Kusbachová & Kučerová,
na administrátora architektonické
soutěže k návrhu podoby budovy nového obecního úřadu a jeho okolí na
místě současného domu č.p.1,
• účetní závěrku hospodaření Základní
školy a mateřské školy Hovorčovice,
příspěvkové organizace za rok 2019,
• vyhodnocení plnění Programu rozvoje obce Hovorčovice na roky 2019
až 2022 za rok 2019 a jeho aktualizaci na další období, zejména rok 2020,
• schvaluje provedení dokončení rozvodů EN v objektu U Rybníka č.ev.
7, z rozpočtu obce z důvodu sociální
situace majitele tohoto objektu.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• informace o výsledcích finančních
kontrol za rok 2019 u obce Hovorčovice a její příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy
Hovorčovice a požaduje, aby nadále
byly pro potřeby obce tyto zprávy
zpracovávány v současné podobě a
každoročně předkládány zastupitelstvu obce,
• závěry Výboru pro výstavbu a životní prostředí z jeho jednání 10.2.2020.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
• starostu, aby uzavřel smlouvu o dílo
se společností Grant & Project partners s.r.o., za účelem administrace
podání žádosti obce o dotaci k podpoře výstavby pavilonu MŠ Lánská.
Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 23.4.2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Dohodu o spolupráci mezi Obcí a pí

Marií Flaksovou uzavřenou za účelem úpravy projektové dokumentace,
určené pro plánovanou výstavbu parkoviště P+R,
• zařazení území obce Hovorčovice do
území působnosti MAS Nad Prahou
na programové období 2021 – 2027,
• „Řád veřejného pohřebiště“ obce
Hovorčovice,
• konečnou variantu (viz obrázek v
článku „Plánované investiční akce“)
návrhu využití objektu č.p. 327 v
majetku obce pro účely výběrového
řízení k zajištění projektové dokumentace a stavebního povolení,
• poskytnutí finančních příspěvků
spolkům a příspěvkovým organizacím na provoz z rozpočtu obce na rok
2020 v celkové výši 589.500,- Kč.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• informace k návrhu Závěrečného
účtu hospodaření obce za rok 2019 a
postupu k zajištění finanční kontroly
obce k zajištění Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za
rok 2019,
• informace o stavu plnění Dohody o
narovnání mezi obcí Hovorčovice
a pí Soňou Písaříčkovou, p. Petrem
Kolářem a p. Stanislavem Schuhem,
• informace ve věci výběrového řízení
na zhotovitele tabulí pro Obecní orientační systém a pověřuje místostarostu, aby výsledky řízení předložil
ke schválení na jednání zastupitelstva obce nejpozději v květnu 2020,
• informace podané k dotačnímu titulu „Oranžové hřiště“ vyhlášeného
společností ČEZ, a. s. v roce 2020 a
souhlasí s podáním žádosti za obec
Hovorčovice,
• informace ve věci plánovaného vyhlášení výběrového řízení k zajištění zhotovitele rekonstrukce povrchu
místní komunikace v ulici Polní a
souhlasí, aby toto výběrové řízení
bylo odloženo,
• závěry Výboru pro výstavbu a životní prostředí z jeho jednání 9.3.2020.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
• starostu, aby předložil návrh Závě-
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rečného účtu hospodaření obce za
rok 2019 a návrh Zprávy o výsledku
přezkoumání kontroly hospodaření obce za rok 2019 k odsouhlasení
nejpozději na zasedání zastupitelstva
obce v červnu 2020,
• starostu a místostarostu, aby ve spolupráci s autorem architektonického
návrhu „sáňkovacího kopce“ zajistili
vypracování konečné podoby tohoto místa včetně rozmístění a druhu
jednotlivých herních prvků tak, aby
bylo možno o tuto dotaci požádat.
Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 28.5.2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
• schvaluje smlouvu o dílo na zakázku
„Dodavatel směrovek Obecního orientačního systému Hovorčovice“,
• předloženou nabídku k pronájmu části pozemku č.parc.70/17, k.ú. Hovorčovice a části pozemku č.parc.21/2,
k.ú. Hovorčovice,
• schvaluje text Smlouvy o pronájmu
hrobového místa na hřbitově v Hovorčovicích, jako typový dokument
pro potřeby obecního úřadu, platný
od 1.6.2020,
• ceník nájmu a služeb spojených s
nájmem hrobových míst na hřbitově v Hovorčovicích s účinností od
1.6.2020,
• darovací smlouvu na 10.000,- Kč
mezi Obcí a společností TISON
FOOD s.r.o., IČ: 03878261 na příspěvek obci na boj s Koronavirem.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• podané informace k poptávkovému
řízení na zhotovitele zakázky „Dodavatel směrovek Obecního orientačního systému Hovorčovice“,
• informace ve věci směny pozemků
pod komunikací ul. Hlavní mezi obcí
Hovorčovice a Středočeským krajem,
• informace ve věci poptávkového řízení na zhotovitele kolumbária na
hřbitově v Hovorčovicích,
• informace o stavu plnění usnesení z
předchozích jednání zastupitelstva
obce.
(ol)

Us n e s e n í

Seriál z historie obce

HOVORČOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 2/2020

INZERCE

PŘIPOMENUTÍ K ZÁSADÁM PRO HOSPODAŘENÍ S VODOU
Vodárny poradí, jak napustit bazén a
zalévat ohleduplně.
Jarní zalévání zahrad a napouštění bazénů může způsobit nízký tlak vody
ve vodovodu a dočasné zakalení pitné
vody. A to zejména v případě, kdy se
v některých lokalitách do této činnosti
pustí lidé současně.
Tato situace by mohla nastat zejména
v případech, kdy se najednou začne
odebírat velké množství vody. Příkladem může být situace, kdy se lidé vrátí odpoledne z práce domů a začnou
zalévat. Problém však není způsoben
nedostatkem vody ve zdrojích, ale kapacitními možnostmi místních distribučních sítí. Jednoduše řečeno – jak
velké množství vody naráz je schopné
potrubí přepravit,“ vysvětluje tisková

ZPRAVODAJ

mluvčí společnosti Středočeské vodárny a.s. Lenka Kozlová.
Dalším problémem je napouštění bazénů pomocí přípojky v období zvýšené spotřeby vody, kdy může dojít v
některých lokalitách k poklesu tlaku
ve vodovodním řadu, který se pak negativně projeví i u dalších odběratelů.
Vyšší nárazový odběr vody z veřejného vodovodu způsobí zásadní zvýšení
rychlosti proudění pitné vody v potrubí. Důsledkem může být překročení
limitních hodnot průtoku a s tím spojené problémy, jako je krátkodobé zvýšení koncentrace železa v pitné vodě.
I když tento zákal nemá vliv na kvalitu pitné vody, jsou tím ovlivněny její
senzorické vlastnosti a zákazníci tento
stav citlivě vnímají.

„Chtěli bychom požádat občany, aby
omezili používání pitné vody na zalévání a plnění bazénů v době denní špičky odběru vody. V případě, že
nelze pro zálivky využít jiný zdroj,
doporučujeme odběratelům zalévání
rozložit do delšího časového úseku
během celého dne a naopak jej omezit
v podvečerních a večerních hodinách.
Eliminují se tak možné problémy, které vznikají, pokud se nárazově zvýší
odběr pitné vody v jedné lokalitě,“ poradila odběratelům Lenka Kozlová.
V omezené míře je možné využít i služby dovozu vody cisternou. Požadavek
je nutné směřovat na mail cisterny@
svas.cz, přičemž je třeba vzít v úvahu
aktuální zvýšené požadavky na dovoz
vody do individuálních akumulací.
Středočeské vodárny, a.s.
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