DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ODLOŽENA,
O tom, že je nezbytné zvýšit kapacitu základní školy o čtyři
třídy a zázemí od školního roku 2023/2024 občané a zejména rodičovská veřejnost byla informována v minulých třech
letech poměrně obsáhle. Proto je pro ně možná překvapivá
informace uvedená v titulku.
Zastupitelstvo obce proto považuje za nezbytné všechny
občany podrobně informovat, proč byl zvolen tento postup
a věří, že se všichni rozumní občané, chápající komplexně
potřeby obce a všech jeho věkových skupin, s jeho rozhodnutím ztotožní.
K pochopení celé záležitosti a nutných souvislostí předkládáme veřejnosti část důvodové zprávy pro veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 24.2.2022, s některými redakčními komentáři, která nelépe vystihuje situaci a podklady
pro rozhodnutí zastupitelů. Dále uvedené bylo samozřejmě
také diskutováno s vedením Základní školy s důrazem, aby
rozhodnutí nemělo nepříznivý dopad na chod a zejména
dosaženou úroveň vzdělávání a byly zachovány principy a
podmínky pro vyšší individuální péči pedagogického sboru.
Potěšitelné je, že zvolené řešení škola nejen akceptuje a chá-

začíná rekonstrukce objektu NEPA

pe, ale je s ním s ohledem na celkové potřeby obce ztotožněna. Bylo s ní také dohodnuto, že obsah rozhodnutí a důvody,
které k odložení výstavby školy vedly, budou prezentovány
rodičům žáků samostatně před zveřejněním v obecním zpravodaji a to na schůzce zastupitelstva a vedení školy s rodiči
15. března. Takže následující je určeno ostatním občanům a
rodičům, kteří se schůzky nemohli zúčastnit.

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Místní poplatky za rok 2022
Místní poplatky jsou splatné k 31.3.2022. Lze je platit v hotovosti nebo platební kartou na podatelně obecního úřadu v
úřední dny, kde rovnou dostanete známku. Je možná také
úhrada převodem na bankovní účet obce 5621201/0100 variabilní symbol pro komunální odpad je 1337+čp. (číslo popisné vaší nemovitosti), VS pro poplatek za psa je 1341+čp.,
VS pro bio 1338+čp. Známky je možné po připsání platby
na účet vyzvednout na úřadě nebo po telefonické dohodě,
mohou být vhozeny do poštovní schránky. Úhrada za svoz
komunálního odpadu je jednotná pro trvale hlášené osoby
800,- Kč/osoba i pro nemovitost. Za psa je částka 400,- Kč,
za placené biopopelnice 120 l nádoba je to 538,- Kč a za
240 l nádobu je to 911,- Kč. Svozy placených biopopelnic
začnou v pondělí 28.3.2022.

Kotlíková dotace
Od 1.9.2022 budou zakázány staré neekologické kotle na
pevná paliva, z tohoto důvodu je možné čerpat „Kotlíkovou
dotaci“. Od tohoto data se budou moci používat jen kotle
3. a vyšší třídy podle ČSN EN 303-5. Dotace je poskytována jak domácnostem s nižšími příjmy, tak i ostatním domácnostem, ale podmínky a výše dotace jsou rozdílné. Osoby
se starobním nebo invalidním důchodem 3. stupně mají na
dotaci nárok automaticky.
Veškeré informace Vám podají na INFOLINCE SFŽP ČR
tel: 800 260 500 pondělí - pátek 7.30 - 16.00 hod nebo
e-mailu: dotazy@sfzp.cz nebo na webových stránkách
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/.
Sběrné místo
Od 16. března je opět otevřeno sběrné místo každou středu
od 17.00 - 19.00 hod. V neděli je otevřeno od 13.00 - 16.00
hod. a se změnou času v neděli 27.3.2022 se mění čas otevření v neděli na 16.00 - 19.00 hod. Mobilní kontejnery na
svoz biologického odpadu budou přistavovány od dubna,
takže první středou bude 6.4.2022. Individuální přistavování kontejnerů pro větší objemy bioodpadu je vždy po telefonické dohodě s paní Tabáčkovou tel: 723 450 618.

Výpadky veřejného osvětlení
Častým důvodem výpadků věřejného osvětlení v naší obci
jsou větve stromů, které při větrném počasí zasahují do drátů elektrického vedení a tím způsobují výpadky. Jedná se o
stromy, které jsou na soukromých pozemcích umístěné pod
dráty vedení. V minulosti firma ČEZ prováděla prořezy i na
soukromých pozemcích, ale nyní tak již činit nebudou. Majitel pozemku je odpovědný za to, aby větve z jeho zeleně
nezasahovaly to drátů elektrického vedení. Proto vyzýváme
občany, aby tuto povinnost splnili a tím byli odhleduplní
k svým spoluobčanům, kterých se výpadky týkají. Možno
využít k prořezu služby pana Kříže tel: 776 091 779 nebo
pana Vinše tel: 605 718 890. Oba zahradníci jsou využíváni
k prořezu obecních stromů.

Monitorování ČOV
Z důvodu zakládání černé skládky za ČOV Hovorčovice
bude umístěna kamera pro případnou indentifikaci a pokutování osob, vyvážejících odpad v místech kolem ČOV. Pro
veškerý biodpad, prosím, využívejte naše sběrné místo nebo
možnost objednání kontejneru na jeho svoz.
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platila nyní pokud by se rozhodla stavět bez dotace. Tím by
se fakticky také zbavila svých finančních zdrojů a financování dalších investičních akcí by bylo na nejbližší roky téměř
znemožněno. Nutno připomenout, že výstavba haly není aktuálně nezbytná a lze předpokládat v dalším období možnost
jiných dotací pro tuto stavbu.

Demografická studie vývoje v obci z pohledu nutných prostor pro školní vzdělávání z roku 2018 ukázala nezbytnost
navýšení kapacit nejpozději od školního roku 2023/2024. K
tomuto termínu obec činila veškeré potřebné kroky k získání
stavebního povolení a výběru dodavatele. V současné chvíli
má obec stavební povolení a vyhlašuje výběrové řízení.

Nabízí se možnost dotací z Ministerstva financí, ovšem s
ohledem na rozpočtové provizorium státu to nebude možné
dříve než na konci roku 2022 a také to není jisté. Bližší informace budou známy až po schůzce na Ministerstvu financí, o kterou jsme v těchto dnech žádali.

Zásadním problémem však je zajištění financování výstavby, kdy v minulém programovém období dotace na školy
vhodné pro naši situaci nebyly a obec byla ujišťována, že
budou na období let 2022 – 2028 vyhlašovány.

Doplňující informace k připravenosti stavby školy:

Jaká však je skutečnost?

Stavební povolení má obec k dispozici. V současné době je
odevzdána projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
a je předána administrátorovi jeho provedení ke kontrole
rozpočtu před vyhlášením poptávkového řízení. Pokud vše
půjde, tak poptávkové řízení by mohlo být vyhlášeno nejpozději do konce března 2022. Předpoklad délky je 2-3 měsíce.
Tedy pokud nedojde ke komplikacím a podaří se řízení uzavřít v předpokládaných termínech, byl by předpoklad zahájení stavby v červnu 2022. Lhůta výstavby je odhadována
na 12-15 měsíců. Délka pak bude až na základě výsledků
poptávkového řízení. Termínově je to na hraně s nutným otevřením pro školní vzdělávání

Dle informací budou vyhlášeny dotační tituly pod MŠMT
ČR k podpoře dostavby (rozšíření kapacit) školských zařízení v prstenci kolem Prahy, a to ve výši 70 % celkových
nákladů. Minimální výše dotace je však 50 milionů korun
při poměru – 70% dotace a 30% prostředků vlastních, přičemž musí být splněna podmínka, že na nově vytvořené
místo na jednoho žáka připadne minimálně 800.000,- Kč vč.
DPH. Dalšími podmínkami je navýšení kapacity o šest kmenových tříd (180 žáků) a zároveň navýšení kapacity školy
na min. 540 žáků. Dále dotace obsahuje podmínku, že dotace není poskytována na již rozestavěné stavby. Pro svazkové
školy je pak dotace max. 85 %.
Z uvedených základních parametrů pro přiznání dotace
pro naši školu vyplývá, že obec podmínky nesplní.

Nutno připomenout, že pro stavbu není zatím zajištěno
financování – viz výše.

Předpokládané náklady dle PD jsou 50,5 milionů Kč s DPH
a bude vytvořeno dle projektu 102 nových míst. Obec tedy
nesplňuje minimální výši nákladů stanovených dotací – náklady by měly být pro dotaci celkově min. 72 milionů Kč
(50 mil. Kč dotace, 22 mil. Kč vlastní) při přepočtu na vytvořená místa pak cca 82 mil. Kč.

Jako druhý projekt, pro který má obec stavební povolení a
již vybraného dodavatele, je rekonstrukce NEPA a může být
realizován. Vysoutěžená cena vč. DPH je 43 mil. Lhůta výstavby cca 10-12 měsíců.

NEPA

Pro rekonstrukce a výstavbu veřejných budov není plánována na nové programové období 2022-2028 žádná dotace.

Při osobní konzultaci starosty a místostarosty na MŠMT
sděleno, že jejich aktuálně připravená výzva je adresně vyhlášena pro výstavbu svazkových škol a i ta má problémy s
financováním a dokud toto nebude dořešeno, nelze počítat s
vyhlášením jiné. Zatím po doplňkovém dotazu ani MŠMT
nepočítá, že by výzvu upravovalo.

Při individuální konzultaci s administrátorem výběrových
řízení i dotací pro obecní projekty byl z jeho strany doporučen následující postup:
K dotazu starosty k možnosti dotace na NEPA – podíl za
knihovnu a uplatnění dotace na snížení energetické náročnosti budovy sdělil:

Z uvedeného plyne, že z dotačního titulu pro rok 2022 obec
dotaci neobdrží a získání v dalších letech je nejisté.

- Na knihovny není vypsán titul, který by šel využít pro náš
případ, je zatím vyhlášeno jen pro vybavení knihoven.

Dle informací z MŠMT výzvy z MŠMT budou vypisovány
až do roku 2028, nejsou však známy jejich parametry – zatím platí výše uvedené.
Doplňující informace pro zastupitelstvo:
I kdybychom tedy nyní opustili již téměř dokončený projekt
na dostavbu ZŠ, na který od MŠMT peníze zatím nedostaneme a nechali vyprojektovat tělocvičnu – halu a k ní šest
tříd tak, jak hovoří současné podmínky dotace z MŠMT, lze
předpokládat, že proces přípravy (projekt, SP a výběr dodavatele) by byl dokončen v roce 2024, avšak předpokládaná cena by jistě byla vyšší jak 100 mil. - spíš 150 mil., což
by finančně pro obec při poměru 70:30 znamenalo, že by z
vlastních prostředků stejně platila cca 45 mil., tak jako by
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K dotaci na školu sdělil, že dle jejich informací by dotace
z MF mohla být příští rok – což při poměru 70:30 (max.
minule bylo 30 mil. Kč asi bude stejné) by znamenalo, že
by náklady obce na školu byly příští rok 20 mil. Kč (pokud
nebude vysoutěžená cena vyšší).

doby realizace její dostavby.
3. Následně v roce 2023 zahájit dostavbu základní školy,
společně s podáním žádostí o dotace z příslušných tomuto
záměru odpovídajících dotačních titulů.
K výše uvedenému lze také konstatovat, že tento postup i
dispozice objektu čp. 327 umožňuje umístit v něm od školního roku 2023/2024 čtyři třídy a zázemí pro vyučující.

Rozhodně doporučuje dokončit vše potřebné na školu – tzn.
SP a výběrové řízení a realizaci podmínit zase na dotaci a
příští rok - tedy 2023/2024, jen tak se dočkáme dotace.

Pro tyto účely budou využity prostory společenského sálu
(240 m2) – tři třídy, prostory pro kavárnu (70 m2) jednu třídu
a zázemí kavárny bude zázemím pro učitele.

Z uvedeného vyplývá, že dle aktuálního stavu účtů obce a
akcí na rok 2022 by bylo možno akceptovat navržený postup – tedy nyní NEPA (v ní překlenout výstavbu školy) a v
roce 2023 dostavbu školy – s dotací. Uvedené je hospodárné
a řeší využití NEPA a její přípravu na provoz obce souběžně
s tím, že bude zároveň vyřešena situace s absencí dotace na
tyto projekty a objekt, který obec pořídila v roce 2017 za 14
milionů korun, bude sloužit občanům.

Ostatní projektované prostory, tedy prostory pro prodejnu
potravin a obecní knihovnu, které umístění tříd neovlivní
– jsou separátní, budou po dokončení prací využita dle původního záměru.
Po dokončení dostavby školy s předpokladem od školního
roku 2024/2025, budou prostory v Nepě využívány dle původního záměru a obec se konečně dočká kompletního společenského domu, tedy kromě provozu obchodu a knihovny
zázemí pro kulturní a společenské akce a setkávání občanů.
Knihovna pak bude jistě hrát významnou roli v rozšíření
společenských akcí.

Pro připomenutí:
Aktuálně volné peníze obce jsou cca 50 mil. Kč (na školu
je vyčleněno na letos 20 mil. Kč – což by se přesunulo na
rekonstrukci objektu NEPA a financování rekonstrukce doplněno v roce 2023 z rezerv).

- Pro celou NEPA aktuálně administrátor počítá dle projektové dokumentace její rekonstrukce možnosti obce na dotaci
k snížení energetické náročnosti. Lze předpokládat, že by
dotace byla 30 % z díla tzn., že by obec dostala 12,9 mil. Kč
a hradila 30,1 mil. Kč.

Uvedený postup je nejhospodárnější a pro chod obce zajišťuje obě prioritní akce, kterým by se přizpůsobilo omezení
jiných investic – podstatné je, že lze řešit oboje bez půjček.

Doporučuje dle zkušeností jejich firmy výběrové řízení
nerušit (Nová VŘ jsou vždy výrazně dražší u vítěze, než
předchozí VŘ) a uskutečnit jednání s vítězem, do kdy nám
garantují vysoutěženou cenu a uzavřít s nimi souběžně se
smlouvou i dodatek, že dílo bude realizováno až po přidělení dotace na energ. náročnost. Pokud nebude, pak nebude/
bude realizace dle možností obce.

1. Co nejdříve v roce 2022 zahájit realizaci projektu Revitalizace a přestavba objektu č.p. 327 v obci Hovorčovice na
budovu občanské vybavenosti, pro jejíž částečné financování bude podána žádost do Národního programu životní
prostředí, výzva č. 12: energetické úspory veřejných budov.

Školní rok 2022/2023 pro dvě třídy bude zajištěn jako v letošním roce v Centru volného času Měšice, kde je to již domluveno. Které třídy budou dojíždět, rozhodne vedení školy
s pedagogickou radou tak, aby provoz pro žáky 1. stupně
byl z hlediska možností v rámci organizace výuky, hygienických předpisů a potřeb dětí co nejvhodnější.

Navržený postup dle výstupu z pracovní schůzky zastupitelů před veřejným zasedáním:

Věřte, že rozhodování v daných záležitostech bylo jedno z
nejsložitějších za dobu výkonu našich mandátů.
Zastupitelé obce Hovorčovice

2. V rámci rekonstrukce objektu čp. 327 připravit prostory
pro umístění potřebných tříd základní školy pro překlenutí
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MÍSTNÍ KOMUNIKACE

čemuž ovšem nedošlo a obec ji musela opravit po roce 2006
z vlastních zdrojů.

MÍSTNÍ KOMUNIKACE
VČERA, DNES A ZÍTRA

dle výhledu počítáno na komunikace musely být přesunuty
na budování školských zařízení tedy v roce 2015 na malou
školu a 2017 školu velkou a jak jste informováni v dnešním vydání v jiném článku, potřeby financování prostor pro
školství nekončí.

A tak bychom mohli pokračovat.
Rokem 2012 se dostáváme k druhé části, tedy k dnešku.

Název slavného italského filmu v části titulku nejlépe vystihuje přehled o vývoji a výhledu stavu místní dopravní
infrastruktury.

území libovolně rozšiřovat do extravilánu po katastrálním
území obce, jednoduše řečeno do polí. Toho samozřejmě
využili čile developeři, jejichž nejvýznamnějším představitelem je společnost Central Group, která této situace využila
a na skoupených polích vybudovala zcela novou lokalitu,
naštěstí i se zpevněnými vozovkami, vodovodem , kanalizací a plynem a napojením na ulici třetí třídy do Líbeznice.
Zdálo by se tedy, že stav vozovek ve staré části neovlivnila.
Není tomu tak, budovaná kanalizace ovlivnila významně
stav ulice U Studánky, kde byl asfalt, ale zpět požadován po
developerovi nebyl, obdobně v dalších částech např. v ulici U Rybníka, kde byl zdevastován poměrně slušný prašný
povrch.

Začněme tedy první částí, jaké to bylo včera.
Je mezi námi mnoho větších pamětníků, než jsem já, který
život v obci poznával od roku 1973, než jsem se stal občanem v roce 1981. Ti následující řádky potvrdí. Možná s
mírnými výhradami, ale nečiním si nárok na úplnou přesnost, jde o informaci občanům, kde historická přesnost není
podstatná.
Faktem je, že zde bylo v té době cca 350 nemovitostí, cca
600 obyvatel a velká většina místních komunikací byla
prašná. Vlastnictví osobního vozidla nebyla pro každého samozřejmostí, například v ulici Veleňská, ve které jsem bydlel a na ni tehdy navazující Východní (jiné ulice zde nebyly,
jen pole) vlastnily osobní auto 4 rodiny. Navíc díky továrně
ZPA (dnešní areál pana Horkého vedle potravin Katka) byla
od ulice Revoluční v ulici Nádražní asfaltka, ale pouze k
vratům továrny.

Druhou akcí, započatou před rokem 1989, byla výstavba
teplovodu na hranici intravilánu, kolem ulice Západní, což
byla plocha z které se stavělo, na druhé straně byly pole.
Došlo zde rovněž k devastaci prašné vozovky, kterou se podařilo napravit realizovaným požadavkem obce na vybudování alespoň betonového povrchu.
V průběhu pokračujících let v návaznosti na vybudovanou
čistírnu odpadních vod pro potřeby lokality CG s omezenou kapacitou, začala výstavba developerů nabývat na síle.
Bohužel s podporou obce aniž by tato požadovala kompenzace. Naopak se sama rozhodla jejich byznys podporovat
výstavbou kanalizace, plynofikace i výstavbou vodovodu.
Zejména pro kanalizaci se musela zadlužit a k plynofikaci
využila stavebního spoření občanů, které své převedly na
obec, aby se dostali k plynu do svých nemovitostí. Prakticky
tak přišli o státní příspěvky, ty šly na výstavbu plynovodu,
tehdy naštěstí páteřní trasy financovala plynárenská společnost.

Zpevněné povrchy, asfalty byly v obci spíše výjimkou a to
zpravidla na páteřních komunikacích, namátkou například v
západní části Březiněveské či ulici U Studánky, či Revoluční, tam díky tomu, že to byla dříve průjezdná komunikace
celou obcí než byla vybudována ulice Hlavní.
Naši občané v těch letech stav místních komunikací neřešili,
nejen díky nízkému počtu vlastníků vozidel ale v důsledku
toho i malému zatížení komunikací, kdy tyto vykazovaly na
svou dobu dobrou kvalitu povrchu a díky malému provozu
i nízkou prašnost.
Proto lze pochopit, že tehdejší Místní národní výbor nepovažoval za nutné věnovat se budování bezprašných povrchů. Občané měli zajištěnou veřejnou dopravu v dostatečném rozsahu a to i do střediskové obce Líbeznice k lékaři či
školy na druhý stupeň.

V té době dobíhaly splátky půjček na kanalizaci a dostavbu staré mateřské školy. Byla provedena revize finančních
možností obce a v zastupitelstvu zavládla shoda, že je nezbytné pro kvalitu života obce investovat do rekonstrukce
povrchů komunikací a nastavit pevná pravidla pro developery, pokud budou chtít v naší obci investovat, aby v rámci
přípravy podepsali s obcí smlouvu, dle které se budou podílet na zajištění připojení jejich lokality za své prostředky,
včetně povrchů obslužných komunikací a zejména obci přispívali na obnovu infrastruktury i úhradu jí vynaložených
nákladů na občanskou vybavenost, zejména školství. Tento
postup se pochopitelně investorům nelíbil, proto se zde také
v obci nestavělo, teprve v posledním období se s požadavky
obce developeři smířili a hledají cesty jak požadavky územního plánu obce a její nastavený systém příspěvků naplnit.
Zřejmě tedy výstavba bude v obci pokračovat, ale již bez
dopadů do její infrastruktury, zejména komunikací.

Přesto se však podařilo držet předsevzetí vedení obce, byť
ve sníženém rozsahu, realizovat průběžně rekonstrukce komunikací.
Stav, který byl dosažen k letošnímu roku, přehledně vyplývá
z připojených grafů a plánků obce.
Myslím, že rozhodně není špatný i s ohledem na velké investice do škol a na covidovou situaci a zejména na razantní
zvýšení cen stavebních prací a materiálů v posledním období.
Dnešním stavem však proces rekonstrukce komunikací nekončí, co tedy bude zítra?
Vím, že následující řádky moc nepotěší obyvatele dosud
prašných ulic.
Sice jich moc nezbývá, ale nemovitostí v nich je stále dost.
Vyjmenujme si tedy, co nás ještě čeká k realizaci, bohužel to
bude trvat déle než avizovaný milník roku 2024, a to nejen
kvůli financím.

Výchozí stav v roce 2013 a uvedené rozhodnutí zastupitelstva znamenalo pro oblast rekonstrukce komunikací nezbytnost zajištění projektové dokumentace pro jednotlivé ulice,
s tím, že do Programu rozvoje obce byly nastavena pravidla
a podmínky, podle kterých bude postupováno, tedy vybírány ulice k rekonstrukci. Kromě finančních možností byla a
je rozhodující vlastnická struktura pozemků pod komunikacemi.

1. ul. Západní

Budovaná infrastrukturní síť vedená ve stávajících ulicích
mimo tyto lokality (v zásadě ve všech ulicích staré zástavby obce) se vždy promítla do kvality prašné cesty a její devastaci. Zářným příkladem je stav ulice Nádražní, kdy po
dobudování kanalizace (samozřejmě s nekvalitním hutněním) byl původní asfaltový povrch sice obnoven, avšak v
takové kvalitě, že již v roce 2008 byla jednou z nejhorších
v obci. Nepomohl ani dlouholetý soudní spor se zhotovitelem, který sice obec vyhrála, ale firma šla do likvidace bez
náhrady škod a tak dnešní záplatovaný povrch sice slouží,
ale bude také nutné tuto ulici rekonstruovat.

Samozřejmě, že společenský vývoj se nezastavil a začátkem
devadesátých let už se do života obce začaly promítat potřeby na novou infrastrukturu, diktované ale i jejich zprivatizovanými vlastníky a provozovateli, nejen občany a razantně
se začal zvyšovat počet vlastníků vozidel, tedy začala společenské poptávka tyto problémy obce řešit.
Nesmíme také zapomenout na jednu zásadní záležitost ze
začátku 90.let, kdy přestaly platit regulativy z let socialismu,
tzn. výstavba nových nemovitostí byla do té doby možná jen
v tzv. intravilánu, který byl v naší obci zastavěn a mohlo se

Druhým příkladem může být ulice Bořanovická, kterou
měla dle smlouvy s obcí z roku kolem 2000 společnost
Ekospol s.r.o. po vybudování kanalizace rekonstruovat, k
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nejdelší prašná ulice v obci. Jedná se o komunikaci, která prochází velkou částí obce, její značná část v dolní
části je v soukromých rukách, bude nutné řešit zřízení
věcného břemene,

•

ulice má zpracovanou PD i platné stavební povolení, ale
projekt je z roku 2008 a v takovém rozsahu, že by v
dnešních cenách bylo velmi nerentabilní jej realizovat.
Bude jej tedy nutné aktualizovat a příslušně řešit úpravy
stavebního povolení,

•

bude nutné řešit etapizaci výstavby.

2. ulice Měšická

Nové lokality budované v letech devadesátých a v prvním
desetiletí nového tisíciletí měly pochopitelně silnice zpevněné, tedy asfaltové nebo ze zámkové dlažby. Těžko by se
prodávaly nové domy s prašnými vozovkami.

V té době také obec neměla kanalizaci, plyn ani vodovod,
tedy sítě, bez kterých si dnes život nedovedeme představit.
Případné nové nemovitosti se stavěly jako předtím se žumpami, vlastní studnou a topilo se uhlím.

•

Pro komunikace vybrané v jednotlivých letech k rekonstrukci, pak bylo vždy zajišťováno stavební povolení a zajišťováno výběrové řízení na dodavatele.

•

PD pro realizaci existuje; část navazující na ulici Západní je v soukromých rukách,

•

s ohledem na poslední nezpevněnou vozovku navazující na ulici Západní je vhodné ji realizovat co nejdříve,
tím se opět zlepší doprava pro blízké nemovitosti v ulici
Západní.

3. ul. K Potoku
•

Dle platných cen pro výstavbu komunikací v roce 2014 a
výhledu vývoje finančních zdrojů obce bylo propočítáno, že
proces rekonstrukce bude ukončen během deseti let, tedy
roce 2024.

platné „živé“ SP, zařazeno v plánu, má se realizovat v
r. 2022, ovšem v případě, s ohledem na investiční akce
do školství a objektu čp. 327 (NEPA), pokud obec získá
dotaci.

4. slepé konce ul. Severní a ul. Dlouhé západ

Bohužel tyto propočty vzaly za své díky situaci v demografickém vývoji obce a vzdělávacích možností v Praze, které
byly rodiči využívány. Od roku 2015, jak ukázal průzkum
obce, nepřipadalo umísťování nových žáků v Praze v úvahu,
rovněž tak bylo toto avizováno z okolních obcí, které se dostaly do stejné situace. Finanční prostředky, s kterými bylo

5

•

jedná se o malé části ulice, u ulice Severní v soukromých rukách, neochota majitelů zřídit zpevněný povrch,

•

obdobná situace je na slepém konci ulice Dlouhé,

•

bude nutno jednat s majiteli, zda umožní realizaci a zřízení věcného břemene.

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

•

jedná se o konec ulice směrem k nádraží,

•

rekonstrukce ulice je součástí PD parkoviště P+R,

•

bude se realizovat ve vazbě na dotaci k zřízení parkoviště.

•

6. ul. Líbeznická
•

v současnosti povrch tvoří silniční panely; je tedy zpevněná a bude se realizovat jako poslední.

•

jedná se o prašný povrch mezi dvěma úseky, které byly
zpevněny živičným povrchem bez standardních podkladních vrstev na náklady „dárců z řad občanů,
část pozemku ulice v soukromých rukách jedná se o developera, který by měl řešit povrch, zatím jeho přístup
k plnění požadavků obce na nové lokality neodpovídá
požadavkům obce. Bude nutno s ním tedy zahájit jednání k souhlasu se stavbou a zřízením věcného břemene.

8. ul. nad Hruškou
•

v současné době polní cesta k farmě u remízku,

•

v okolí bude developerská výstavba dle územního plánu a realizace bude ve spolupráci s developery.

zde je komplikovaná majetková situace. Obec s majiteli v soudním sporu. Bude řešeno až po vyjasnění postojů majiteli, kde má obec snahu uzavřít dohodu, na
kterou majitelé nechtějí přistoupit. Části ulic v majetku
obce budou řešeny podle finančních možností obce.

10. ul. Líbezná
•

7. ul. K Remízku (úsek mezi asfaltovými povrchy)
•
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9. ul. Střední – západ a Družstevní

•

měla by být vybudována developerem v souvislosti s
plánovanou výstavbou. Je však nezbytné zde nejdříve
zřídit kanalizaci. Pro nové programové období jsou na
to vypsány dotace a obec podá žádost po zpracování
projektu a získání stavebního povolení,
pro povrch části ulice Lánská u č.p. 887 a č.p. 889 platí
rovněž požadavek na developera v rámci jeho plánů.

Z uvedeného komentáře k zatím prašným místním komunikacím vyplývá, že to nebude jednoduché se dopracovat ke
stavebním povolením a také k vyčlenění potřebných prostředků pro realizaci.
Předpokládáme, že proces bude i v dalším období pokračovat, netroufnu si však odhadovat horizont dokončení.
Věřím ale, že nové zastupitelstvo po volbách bude i nadále
považovat otázku povrchů komunikací za jednu ze svých
priorit, tak jako to bylo v uplynulých deseti letech.
Jiří Novák, starosta ve spolupráci se stavební správou obce.

Legenda
Červená barva - zpevněné vozovky v majetku obce (asfalt, zámková dlažba)
Modrá barva - prašné vozovky v majetku obce
Zelená barva - vozovky v majetku kraje
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OHLÉDNUTÍ ZA VÝZNAMNOU
MAJETKOVOU A INVESTIČNÍ
ČINNOSTÍ OBCE V ROCE 2021
V rámci tohoto článku bychom Vás
rádi seznámili s významnými akvizicemi obce v roce 2021. Jak s těmi dokončenými tak i s těmi, co jsme zahájili a letos budou dokončeny. Jedná se
především o následující:
Převzetí pozemků od restituentů
Závěrem roku 2021 získala obec na
základě dohody s restituenty do svého
majetku významné pozemky jako park
mezi ul. Hlavní a Revoluční, pozemky podél školy, část pozemků včetně budovy čp. 256 v areálu bývalého
statku a pozemek mezi ul. U Obory a
pod Hruškou o rozloze 5500 m2. Tento
proces byl zahájen v roce 2012 a teprve ke konci roku 2021 bylo možné
po složitých jednáních a splnění některých závazků obce přistoupit k převzetí těchto nemovitostí. K upřesnění
uvádíme, že jenom u výše zmíněných
pozemků se jedná o cca. 20 tisíc m2,
které obec tímto způsobem získala do
svého vlastnictví.

Rekonstrukce komunikace Polní
Ve spolupráci se společností STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., byla
nákladem 2.297.237 ,- Kč provedena
rekonstrukce komunikace Polní, kde
byla na místo nezpevněných povrchů
nově položena vozovka ze zámkové
dlažby. Pozemky pod touto komunikací získala obec od soukromých vlastníků v roce 2019. Jen pro zajímavost,
poptávkové řízení pro tuto stavbu bylo
opakováno třikrát, stejně jako u parku
u ul. Lánská a to pro nezájem zhotovitelských firem, jehož příčinou byl
turbulentní vývoj cen stavebních materiálů v loňském roce.

Oprava části komunikace ul. Březiněveská
Za významné finanční podpory ze strany soukromého dárce byla provedena
havarijní oprava asfaltového krytu
komunikace Březiněveská v úseku od
ul. Souběžná k čp. 177. Jedná se o cca
360 m opravené vozovky.

Výstavba naučné stezky
V červnu 2021 byla dokončena výstavba Naučné stezky Hovorčovice.
Celkové náklady na její výstavbu, tj.
za práci grafika a zhotovení a osazení
tabulí činí 245.000,- Kč. Základní impuls vzešel z řad obyvatel naší obce a
témata jednotlivý tabulí pak byla připravena obecními spolky a dětmi naší
Základní školy. Stezku tvoří dva okruhy s celkem 11 informačními tabulemi.
Zahájení výstavby parku Lánská
Zahájena výstavba parku při křižovatce ulic Lánská a Bořanovická. Předpokládaný termín dokončení je duben až
květen 2022, kdy by měly být dokončeny veškeré práce jako cyklostezka,
finální terénní úpravy a parkové úpravy. Výstavbou tohoto parku je završen
záměr obce o funkční využití pozemku, který byl celkově zanedbaný. Zároveň se jedná o doplnění chybějící
občanské vybavenosti tohoto typu v
místech, kde jí byl nedostatek. Hřiště
bude ve večerních hodinách osvětleno
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a bude z důvodu ochrany před poškozením plně pod dohledem bezpečnostních kamer.
Převzetí nájemního bytu na fotbalovém hřišti
V závěru roku dořešila obec ukončení
pro ní nevýhodného pronájmu správcovského bytu na fotbalovém hřišti. Původní nájemní smlouva z roku
1994, byla sepsána povrchně, bez
podmínek a za velmi nízké nájemné.
Koncem roku 2020 se pak podařilo ve
spolupráci s právníky dosáhnou dohody s nájemci, umožňující uvolnění
bytu k 31.12.2021. V tuto chvíli se připravuje jeho celková rekonstrukce do
obyvatelné podoby (oprava zatékající
střechy, napojení na veřejný vodovod,
kompletní výměna vnitřních rozvodů,
výměna oken, výměna podlahových
krytin atd.). Následně obec plánuje
nový pronájem, který bude plně svázán s výkonem správcovské činnosti
pro tento sportovní areál.

Dostavba MŠ Lánská
Koncem května 2021 byla otevřena budova odloučeného pracoviště
mateřské školy, která byla zbudována pro umístění předškolních žáků
této instituce. Hodnota MŠ Lánská je
8.487.361,- Kč včetně vybavení, obec
pak získala dotaci z evropských fondů od Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 6.665.388,58 Kč. V budově je
plnohodnotná třída o kapacitě 24 dětí
a poskytuje dostatečné zázemí i personálu, který se zde o děti stará. Celková
kapacita Mateřské školy Hovorčovice
se tak navýšila na 112 míst.
(Ing. Miroslav Bazika,
Stavební správa obce)

Ze života v obci

5. ul. Nádražní
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DĚJINY OBCE HOVORČOVICE

ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

Doslov
Díl I.
Závěrem bych chtěl říct několik slov
o vzniku tohoto spisku, který jsem
sepsal pro Místní národní výbor obce
Hovorčovic, jemuž jej věnuji.
Je to práce nenáročná a k tomu nikoli
cele původní. Alespoň nápad psát dějiny Hovorčovic není můj. Také být nemůže, protože vznikl v devatenáctém
století v době, kdy jsem ještě nebyl ani
na světě.
Je to nápad mého otce Vojtěcha Hobzíka, který získal spolupracovníka v
osobě učitele Zimy z Třeboradic. Ti
dva po více jak desetiletí sháněli záznamy po archivech, učitel Zima je
zpracovával.
Později v letech 1908 – 1910 jsem se
zúčastňoval této práce i já, ale jako podivný spolupracovník. Totiž jen trpně
a k pramalé své radosti. Musil jsem
totiž krasopisně opisovati výtahy z archivů psané tužkou.
V archivech, pozemkových knihách
apod. se totiž jinak, než tužkou opisovat nesmělo. Musil jsem opisovat,
zatímco venku hřálo sluníčko a ozýval
se veselý křik hrajících si kamarádů.
Přece však to bylo k něčemu dobré.
Později, když jsem byl nucen chopit
se této práce sám, a to znova od začátku, věděl jsem alespoň matně, kam se
obrátit, kam sáhnout.
Učitel Zima odešel z Třeboradic, kam
nevím, ale asi na vojnu, protože celý
materiál dějin zůstal u něho. Počítalo
se tedy s jeho návratem.
Otec měl ještě jednoho spolupracovníka na poli kulturním. Rodáka z Hovorčovic, Josefa Brema, velmi pozoruhodnou osobnost. Jeho vzdělání byla
jen obecná škola v Líbeznicích, v době
jeho školní návštěvy nejvýš, a to ještě
kdoví, čtyřtřídní. Byl dítě z proletářské rodiny a začal svou kariéru životní
jako pasák u hovorčovického dvora.
Přes dělníka v čakovickém cukrovaru
to však později dotáhl až na úředníka
ředitelství cukrovarnické společnosti
Schoeller a spol., a to na místo dosti
významné. Ne snad protekcí, nýbrž
soukromým doplňováním vzdělání.

Když já ho poznal, ovládal např. už tři
hudební nástroje, z nichž flétnu přímo
virtuózně.
Zakládali a založili tehdy, bylo to v
roce 1908, v Hovorčovicích s otcem
prvý zpěvácký spolek. Jeho členy byli
skoro všichni hovorčovičtí tatíci (tatíci v mých dětských očích). Některá
jména si dosud pamatuji: Linek, Petr,
Kála, Novák, Tůma, Luka, Sýkora,
koželuh obuvník. Kromě Koželuha
to byli vesměs dělníci. Ale výborně
se sezpívali. Ještě dnes slyším jejich
bouřlivé „Hop hej, cibuláři“. Zpívali
nejraději české lidové písně, a když
někdy o pouti zazpívali i v kostele, tak
to byl určitě „Beránek Boží“ a jeho
závěr: Na Čechy, Bože, na Čechy pamatuj!“ rozezvučel i všechny kostelní okna. Chodili zpívat i do okolních
obcí, a tak ti prostí lidé udělali na poli
kulturním a pro národní uvědomění
hezký kus práce.
První světová válka rozvrátila jejich
činnost. Ale nedokázala zavát všechny
její stopy, které po válce a po nepříliš
zdařeném pokusu obnovit zpěvácký
spolek vyústily v založení divadelního
kroužku, který se nejen ujal, ale působil i jako příklad pro jiné sousední
obce. Válka nepřímo zničila i dlouholetou práci hovorčovických dějepisců.
Nevím, jak dějepisci pracovali po roce
1911, od kterého jsem již v Hovorčovicích nebyl. Když však otec v roce
1921 zemřel, hovorčovické dějiny
jsem v jeho pozůstalosti marně sháněl. Po dohovoru s Josefem Bremem
jsem se dověděl víc o učiteli Zimovi,
a Brem začal pátrat po nynějším Zimově bydlišti. Našel je, ale Zima byl
mrtev a jeho dědicové tu haldu papíru
po něm spálili, když jim to všude překáželo.
V Hovorčovicích zbyly jen tužkou
psané výpisy z nostického archivu,
část toho, co jsem kdysi jako kluk „s
takovou chutí“ opisoval. Teď však mi
byly pohnutkou, abych jako dědictví
převzal otcův záměr. Brem přislíbil
pomoc a začali jsme. Byla to práce
roztříštěná, jak měl kdo kdy čas. Její
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výsledek se rozhodně nerovná tomu,
co by asi bylo vzniklo z práce mého
otce a jeho společníka. Ti měli dobově
k starým hovorčovickým událostem
blíž, a už to znamená mnoho. Škoda,
že otec se mnou o své práci nikdy nemluvil. Asi nabyl pro mne nepříliš lichotivé přesvědčení o mé schopnosti
zabývat se hovorčovickými dějinami
podle odporu, s kterým jsem je kdysi jen opisoval. Po roce 1918 jsme se
pak poněkud rozcházeli v politických
názorech, což nepřispívalo nijak k důvěrnosti.
Nově sebraný materiál jsem dal dohromady v okupaci, a protože člověk
tehdy neznal „ani den ani hodinu“ svěřil jsem tehdejší zpracování ochraně
svého tchána v Chloumku u Mělníka.
Dobře jsem udělal. V revoluci z roku
1945, (která u nás na Pankráci nebyla jen vyspáním se ve sklepě) neudrželi naše domy a po ústupu z nich 7.
května je obsadili SS. Sebrali všechny
cennosti, mužské šaty, peřiny a ložní
prádlo. V mém bytě si vařili a ohřívali
konzervy. Za palivo používali papíry
a knihy. Přišel jsem tak o tři rukopisy
překladů, téměř už dokončený rukopis
historického románu „Jakub Fikar z
Vratu“ a o všechny záznamy. Zachránilo se jen to, co bylo na Chloumku.
Zpracování „Dějin obce Hovorčovické“ z té doby jsem nepovažoval za
konečné. Ale působení nacistů mnoho
zničilo a organizační změny v úřadech
po roce 1945 a 1948 ztížily pokračování v pátrání tak, že jsem poznal, že za
svého života už nedokáži je ukončit.
Proto prostřednictvím Antonína Pertla, kdysi kronikáře obce Hovorčovic,
jsem se pokusil pro tehdejší zpracování zainteresovat tehdejší hovorčovický národní výbor. Představoval jsem
si, že zpracování tam zůstane ležet a
že se ho jednou ujme nějaký hovorčovický rodák, třeba dosud nenarozený,
který získá diplom dějepisce nebo archeologa a bude proto moci v pátrání
pokračovat. Ale nebyl zájem.
(Zdeněk Hobzík)

Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 16.12.2021
Zastupitelstvo obce schválilo
- Rozpočet hospodaření obce Hovorčovice na rok 2022 a Střednědobý
výhled hospodaření obce Hovorčovice na roky 2022-2024,
- Rozpočet hospodaření Základní školy a mateřské školy Hovorčovice na
rok 2022 a Střednědobý výhled hospodaření Základní školy a mateřské
školy Hovorčovice na roky 20222024,
- rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu
hospodaření Základní školy a mateřské školy Hovorčovice na rok 2021,
- dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu
zařízení pro měření rychlosti uzavřené mezi Obcí a společností Gornex
s.r.o., IČ27881598,
- dodatek č. 15 ke smlouvě o sběru,
přepravě a odstraňování odpadu uzavřené mezi Obcí a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ:49356089,
- dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na
realizaci stavebních prací na veřejné
zakázce Hovorčovice - park „Sáňkovací kopec“ uzavřené mezi Obcí a
Print & Office s.ro., IČ:04581849,
- časový plán obce Hovorčovice pro
provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší pro Zónu Střední Čechy CZ 02,
- na návrh výboru pro školství a kulturu uhrazení registračního poplatku
v mobilní aplikaci Actionbound za
účelem vytvoření naučné hry „Okolo
Hovo“,
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
- závěry Výboru pro výstavbu a životní prostředí z jeho jednání ze dne
6.12.2021,
- nabídku možnosti odkupu akcií emitovaných společností Vodárny Kladno - Mělník, a.s., IČ:46356991 a
rozhodlo, že na tuto nabídku nebude
reflektovat,
Zastupitelstvo obce stanovilo
- stanovuje pro svou vnitřní potřebu tyto termíny pro konání veřejných zasedání v roce 2022: leden
7.1.2022, únor 24.2.2022, březen

24.3.2022, duben 28.4.2022, květen
26.5.2022, červen 30.6.2022, červenec 28.7.2022, srpen 25.8.2022, září
29.9.2022.
Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 11.1.2022
Zastupitelstvo obce schválilo
- rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu
hospodaření obce Hovorčovice na
rok 2021,
- dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na
realizaci stavebních prací na veřejné
zakázce Hovorčovice - park „Sáňkovací kopec“, uzavřené mezi Obcí a
Print & Office s.r.o., IČ:04581849.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
- informace ve věci vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci správcovského bytu v objektu U Rybníka
čp. 295, Hovorčovice.
Zastupitelstvo obce pověřuje
- starostu a místostarostu obce, aby zajistili zadávací řízení na zhotovitele
projektové dokumentace na rekonstrukci správcovského bytu v objektu
U Rybníka čp. 295, Hovorčovice.
Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 27.1.2022
Zastupitelstvo obce projednalo
- stav plnění projektů a úkolů stanovených v Programu rozvoje obce na
roky 2019 - 2022 a výhledu jejího
rozvoje do roku 2026.
Zastupitelstvo obce schválilo
- nákup žacího traktoru pro údržbu obce John Deere X950R od
společnosti Strom Praha, a.s., IČ:
25751069,
- Organizační plán obecního úřadu na
rok 2022 vydaný příkazem starosty
obce č. 01-22-P00, který je uložen v
evidenci příkazů starosty na sekretariátu starosty obce,
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby č. IV-12-6028673
VB 01 mezi Obcí a spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 na novou
přípojku elektrické energie k objektu
čp. 327 Hovorčovice (NEPA),
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- finanční příspěvek obce na kurz Keramika pro seniory v termínu 0106/2022 ve výši 1.200,-Kč/osobu,
- dodatek č. 4 k Nájemní smlouvě uzavřené mezi Obcí a společností JPH
Auto, s.r.o., IČ:62959123 na pronájem prostor v čp. 256 Hovorčovice,
kterým se prodlužuje lhůta ukončení
nájmu do 28.2.2022.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
- informace k vhodným dotačním titulům na programové období 2022 –
2027 pro plánované projekty obce,
- závěry Výboru pro školství a kulturu
z jeho jednání ze dne 20.1.2022,
- podané informace uvedené v zápise
z tohoto zasedání zastupitelstva obce
a schvaluje navýšení hodnoty stravenek pro potřeby obecního úřadu a
uvolněného místostarosty na částku
150,-Kč/1 stravenka a pověřuje starostu, aby toto navýšení zajistil od
1.2.2022 u dosavadního dodavatele
stravenek.
Zastupitelstvo obce souhlasí
- jako zřizovatel Základní školy a mateřské školy Hovorčovice s členstvím
obce v Klubu zřizovatelů školských
zařízení při společnosti EDUin, o.
p.s.,
- s postupem uvedeným v důvodové
zprávě k zajištění vhodných dotačních titulů na programové období
2022 – 2027 pro plánované projekty
obce,
- se záměrem pronájmu části pozemku
č.parc. 56/338, k.ú. Hovorčovice, u
servisu Jandovský při parkovišti v ul.
Bořanovická pro umístění nabíjecí
stanice pro elektrovozidla.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí
- s uzavřením Memoranda o partnerství a spolupráci při systémovém řešení odpadového hospodářství obce
Hovorčovice mezi Obcí a společnostmi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. IČ:49356089 a Elektrárna
Opatovice, a.s., IČ:27567320,
- s připojením Obce k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“.
(ol)

Us n e s e n í

Seriál z historie obce

HOVORČOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 1/2022

POZVÁNKY

kalendář akcí pořádaných pro veřejnost v roce 2022

Níže zveřejňujeme nám známé termíny veřejných akcí pořádaných
spolky či jednotlivci v roce 2022 v
obci Hovorčovice tak, jak jsme je
od jejich pořadatelů k datu uzávěrky Zpravodaje obdrželi. Případné
změny, či doplnění budou inzerovány prostřednictvím webových a
Facebookových stránek obce.
(ou)

14.-15.5.2022 Feederové závody na rybníku v Hovorčovicích (Rybáři)
28. 5. 2022 Sportovní den (Felix Liberi)
29. 5. 2022 Dětské závody pro veřejnost, včetně nečlenů (Rybáři)
1. 6. 2022 Slavnostní otevření Parku Lány (Obecní úřad)
25. 6. 2022 Hovočovická pěst a pěstička (Marko Junghans ml.)
27. 8. 2022 Veterán dech (Marko Junghans)
3. 9. 2022 Kouzelný les (Felix Liberi)
8. 10 .2022 Starostenský guláš (Felix Liberi)
17. 11. 2022 Lampionový průvod s ohňostrojem (MROŠ)
10. 12. 2022 Vánoční polévka pro veřejnost (Rybáři)
23.-24.12.2002 Betlémské světlo (Skauti)

SÁŇKOVACÍ KOPEC SE MĚNÍ V KRÁSNÉ MÍSTO ZÁBAVY DĚTÍ
Mnozí z nás chodí denně kolem s dětmi do školky, na procházku s kočárkem, nebo se psem, za pochůzkami. A všichni zvědavě nakukujeme a zkoumáme, jak postupují práce a
co vše na „kopci“ roste. Proto vás chceme informovat, že
práce postupují dle plánu a do konce dubna předá realizační
firma kopec i s osázenou travnatou plochou. Poté nastoupí
zahradnická firma, kterou vybereme na základě výběrového řízení a osází kopec keři a pokryvnými rostlinami. Nadále řešíme název „kopce“, nebo dnes už „parku“ a tak vás
ještě jednou vyzýváme – pokud máte nápad, jak tento kout
zábavy pro děti pojmenovat, napište nám, nebo se stavte na
úřadě. Slavnostní otevření plánujeme na Den dětí 1. června
od 17:00. Zapište si prosím do kalendáře. Těšíme se, že si
to všichni užijeme a dětem k jejich svátku předáme místo,
které je bude bavit.
(ik)
NÁŠ MASOPUST
Ve středu 23. března 2022 chodil v Hovorčovicích masopustní průvod dětí čtvrtých tříd naší základky. Velmi milá akce. Některé masky byly opravdu invenční
a bylo vidět, že si na nich daly děti záležet. Jsem vděčná třídním učitelkám, že
vkládají svoje síly, um a čas do udržování místních tradic. Děti budou mít hezké
vzpomínky na podobné akce s atmosférou. Bylo také vidět, jak je pro děti důležité, že se mohly před někým předvést. Je fajn, že se v každé třídě našla alespoň
jedna rodina, kam děti mohly přijít koledovat. Přála bych vám koledníky vidět a
slyšet. Jestli příští rok tato akce opět bude, nenechte si ji ujít.
(Jana Šťasná)
10 Let s felix liberi
V letošním roce slaví spolek aktivních otců z Hovorčovic Felix Liberi
deset let od svého založení. Jedná se o sdružení tatínků, které si vzalo
za cíl přispět svou činností k oživení kulturního a společenského života
dětí a občanů Hovorčovic. Jejich akce jsou Vám jistě známé, ale pro ty,
co nevědí, tak se jedná o Sportovní den, Kouzelný les a společně s obcí
pak pořádání Hovorčovického kotlíkového guláše. Zejména Kouzelný
les se pak těší velké přízni dětských návštěvníků, kdy i přes omezení,
která jsme v minulých dvou letech zažili, byl vždy jejich počet velký. A
protože to tyto tatínky baví, již teď připravují pokračování a přemýšlí,
jak to udělat ještě lépe. Proto bych jim rád touto cestou všem poděkoval a popřál další úspěšné roky.
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