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♦ Volby do zastupitelstva kraje ♦ Czech Point na OÚ ♦ Pozvánky na akce ♦
Váţení a milí čtenáři,
v úvodu bychom rádi v základních rysech shrnuli anketu k záměru výstavby Centra volného času na pozemku v části
obce „Central-group―, která proběhla v září. Anketní lístky odevzdalo celkem 276 obyvatel ţijících v naší obci. Potěšitelné číslo, kdyţ uváţíme, ţe všichni tito lidé váţili cestu na obecní úřad, neboť nestačilo pouze stisknout klávesu na
počítači. Úctyhodné číslo vzhledem k tradičně nízké účasti místních obyvatel např. na veřejných jednáních zastupitelstva. Z těch, kteří svůj názor vyjádřili, 75% dává projektu své ANO a zbývajících 25% s výstavbou NEsouhlasí.
Rozhodnutí zastupitelstva obce k záměru výstavby Centra volného času bude předmětem příštího veřejného zasedání zastupitelstva, které se bude konat 6.11.2008. Barevný podzim a příjemné čtení Vám přeje redakce.

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
KANALIZACE – v lokalitě Veleňská, Východní, Ke dráze byly vleklé problémy ze strany dodavatele soukromého investora vyřešeny ukončením spolupráce. Zakázku pro investora nyní dokončuje společnost Stavokomplet s.r.o., kterou Obec v poptávkovém řízení vybrala jiţ dříve pro výstavbu kanalizačních větví ve výše
uvedených ulicích. Po vybavení přečerpací stanice a
dokončení výkopových prací budou práce plynule pokračovat. V souvislosti s výstavbou bude doprava
v lokalitě částečně omezena. Dovolujeme si tedy poţádat občany, aby sledovali průběh výstavby.
OBECNÍ BUDOVY – v objektu Domu s pečovatelskou
sluţbou byla vybudována kanalizační přípojka. K jejímu
připojení však dojde aţ po převzetí kanalizačního řadu
od spol. Starter Homes s.r.o.
Stavebním úřadem byl vydán územní souhlas pro vybudování vodovodní přípojky v budově č.p. 33 (obecní
úřad) a pro vybudování vodovodní a kanalizační přípojky v budově č.p. 1 na Staré Návsi.
KOMUNIKACE – jsou připravené projekty na komunikace v ul. Západní, Březiněveská a Revoluční. Dále se
připravují jednání s vlastníky sousedních nemovitostí.
Pozvánky jim budou doručeny do poštovních schránek.
Ul. Bořanovická – společnosti Ekospol s.r.o. byl, spolu
s výzvou k zahájení rekonstrukce komunikace, předán
projekt se stavebním povolením.
U Rybníka – byl vydán souhlas s provedením ohlášené
stavby opravy komunikace a v poptávkovém řízení vybrán dodavatel. Zahájení se předpokládá ještě v tomto
roce v úseku od křiţovatky s ul. Revoluční po hráz rybníka, dokončení z důvodu výstavby nové kabelové trasy
pro novou trafostanici u rybníka na jaře 2009.
Ul. Líbeznická – byla započata souvislá údrţba povrchu komunikace (odvodnění a pokládka panelů).
Ul. Veleňská – v rámci záruky uplatněné u dodavatele
stavby byl opraven propad komunikace.
Stará Náves – byl sanován vzniklý propad. Pravděpodobně se jednalo o původní neudrţovaný dešťový odpad z přilehlého pozemku.
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ—ve fotbalovém areálu byly zlikvidovány pařezy starých topolů u parkoviště. Na ploše přibliţně 13 x 15 m se připravuje zřízení dětského zákoutí
s herními prvky.
Dále se připravuje otevření zahrady mateřské školy pro
uţívání malými dětmi v mimoprovozní době školky.
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA—pro Diakonii Broumov bude
v úterý 18.11.2008 od 8.00 do 16.00 hodin na OÚ.

SBĚRNÉ MÍSTO – je od 19.10.2008 otevřeno od 14.00
do 16.00 hodin. Aţ do konce letošního provozu dne
30.11.2008 zde budou přistaveny dva kontejnery určené na uloţení listí, drobných větví, případně příměsi
trávy.
PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY – 19.11.2008,
bude v době od 8.00 do 10.30 hodin přerušena dodávka elektrické energie v ul. Březiněveská, Bořanovická,
Střední, Jiţní, Druţstevní, K Potoku, Vévodská a části
Západní ulice. Bliţší informace poskytne poruchová linka 840 850 860 (ČEZ Distribuce).
BEZPEČNOST NA PŘECHODU – bezpečný přechod
osob na přechodu pro chodce je nově zajišťován v čase
od 6.30 do 8.00 hodin pomocníkem obecní policie.
PÉČE O OBECNÍ ZELEŇ – podél ul. Hlavní bylo vysázeno 17 javorů mleč (Acer platanoides „Globosum―).
Výsadba byla financována z peněz přijatých jako náhrada za překročení limitu zastavěné plochy. Na dalších
místech obce se připravuje výsadba okrasných keřů.
Byli osloveni vlastníci neudrţovaných pozemků
v katastru obce. Některé byly v termínu uklizeny.
V ostatních případech (nepřevzaté výzvy apod.) bude
zajištění úklidu sloţitější.
Na popud obce se uskutečnilo místní šetření ve věci
údrţby ochranného pásma podél teplovodu. V některých úsecích bude provozovatelem zajištěno dosečení.
VYČIŠTĚNÍ KORYTA POTOKA – hledáme firmu nebo
brigádníky z Hovorčovic a okolí na práce spojené
s vyčištěním koryta potoka v rámci katastru obce. Jedná se o ruční práce nebo práce prováděné malou mechanizací (sekání a odklízení křovin, prohloubení dna
koryta, čištění propustků, odklízení odpadu). Pro bliţší
informace kontaktujte obecní úřad.
POPLATEK ZE PSŮ – připomínáme, ţe poplatek ze psů
je pouze poplatkem za drţení psa a proto tedy nezahrnuje tedy úklid výkalů ani jiné související sluţby. Sáčky
na psí exkrementy je moţné zakoupit na OÚ.
DOTACE – byla podána ţádost o dotaci z Programu
rozvoje venkova na „Dobudování a rekonstrukci kanalizace, vodovodu a ČOV (1. etapa)―.
SETKÁNÍ SE STAROSTKOU – se uskuteční dne
19.11.2008, od 16.00 hod., v zasedací místnosti OÚ.
SETKÁNÍ SENIORŮ – se uskuteční dne 26.11.2008,
od 17.00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu.
MATEŘSKÁ ŠKOLA – dne 10.10. stráţník naší obecní
policie zavítal mezi děti a povídal si s nimi o moţném
nebezpečí, se kterým se mohou setkat.

TÉMA ČÍSLA — VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

VOLBY 2008
Údaje jsou uvedeny v procentech

V Hovorčovicích se letos v říjnu uskutečnily pouze krajské volby (senátní volby v našem obvodě č. 28 - Mělník,
budou za 2 roky).
V obci bylo registrováno 1344 voličů, z nichţ se
k volbám dostavilo 517 voličů, coţ je 38,47%. Volební
účast v obci byla podprůměrná jak oproti účasti
v našem kraji - 42,14%, tak i v celé ČR - 40,30%.
Nicméně lepší, neţli v minulých krajských volbách
v roce 2004.
Rozdělení mandátů v krajském zastupitelstvu, kam se
dostaly pouze strany s více neţ 5% hlasů, je v níţe uvedené tabulce. V grafu a tabulce ve druhém sloupci pak
naleznete skutečné rozdělení všech hlasů pro porovnání
výsledku u nás a v celém kraji. Koho by zajímaly přesné
výsledky voleb, i těch minulých, ať se podívá na internetové stránky www.volby.cz, kde najde výsledky a zajímavé souvislosti z voleb od roku 1990 aţ po současnost.
Krajské
zastupitelstvo Středočeského kraje má 65
mandátů, které jsou nově rozděleny takto:

Kandidující strana
číslo
název
48 Česká strana sociálně demokratická

Počet
mandátů
26

v%
40,00

47 Občanská demokratická strana

25

38,46

1

Komunistická strana Čech a Moravy

10

15,38

9

"Nezávislí starostové pro kraj"

4

6,16

CZECH POINT NA NAŠEM ÚŘADĚ
Od 1.1.2009 se Obecní úřad Hovorčovice stane jedním z pracovišť Czech Point - Český Podací
Ověřovací Informační Národní
Terminál (viz právní úprava zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších
předpisů).
V praxi to znamená, ţe zde bude moci kdokoli získat
ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy:
1. Katastru nemovitostí – výpis z listu vlastnictví (i
část) podle čísla vlastnictví, čísla popisného nebo čísla
parcely.

Výsledky voleb v tabulce pro porovnání Hovorčovice /
celý Středočeský kraj:

Strana
Hovorčovice
Kraj
číslo
název
celkem v % celkem v %
1 Komunistická str.Čech a Moravy
48 9,33 54 594 13,75
5 STŘEDOČEŠI

8

1,55

6 511

1,64

9 "Nezáv.starostové pro kraj"

24

4,66 22 767

5,73

18 Strana zelených

19

3,69 11 926

3,00

27 Národní strana

4

0,77

1 628

0,41

28 Nejen hasiči a ţivn.pro kraj

1

0,19

2 444

0,61

32 Strana zdravého rozumu

4

0,77

3 264

0,82

2,91 13 671

3,44

35 Koalice pro Středočeský kraj

15

37 SDŢ-Strana důstojného ţivota

3

0,58

1 726

0,43

42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net

3

0,58

3 530

0,88

47 Občanská demokratická strana

246 47,85 130 242 32,81

48 Česká str.sociálně demokrat.

130 25,29 139 564 35,16

53 Děln.str.-zrušení popl.ve zdr.

4

0,77

4 070

1,02

54 Konzervativní koalice

5

0,97

936

0,23

2. Obchodního rejstříku – výpis úplný, výpis platných
údajů k aktuálnímu datu.
3. Ţivnostenského rejstříku – ţivnostenský list.
4. Rejstříku trestů – výpis z evidence rejstříku trestů
lze vydat pouze na základě platného občanského průkazu přímo osobě, které se výpis týká, nebo zmocniteli na
základě ověřené plné moci.
Poplatky: za ověřený výstup se bude vybírat správní
poplatek 100,- Kč za první a za kaţdou další započatou
stranu 50,- Kč (týká se katastru nemovitostí, obchodního a ţivnostenského rejstříku). Za výpis z rejstříků trestů bude poplatek 50,- Kč. Poplatky se budou vybírat
pouze v hotovosti.
Výstupy z ISVS (Informační systém veřejné správy) se
budou vydávat v úředních hodinách na obecním úřadu.

ZE ŽIVOTA V OBCI
DIAMANTOVÁ SVATBA
V září oslavili diamantovou svatbu, dlouhých 60 společných let, manţelé Květuše a Josef Lovětínští. Ke
gratulantům se připojili i zástupci obecního úřadu.
Přejeme jim nejen za nás
za všechny, ale i za jejich
blízké, ještě hodně hezkých
společně strávených chvil,
mnoho slunných dnů vyplněných především radostí z
jejich potomků, co nejméně
trápení, starostí a hodně
vzájemné trpělivosti. Ať
jsou i další roky jejich manţelství oázou klidu, ostrůvkem radostí a pohody, ať je
kaţdé jejich ohlédnutí za
lety minulými oba naplní
uspokojením ze všeho, co
spolu proţili.

PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím pole, louky, zahrady. Tel. 381 251 974
*****************************************
Šikovný kutil a zahrádkář spolu s manţelkou, oba
brzy důchodci, by rádi koupili domek v okolí Brandýsa nad Labem nebo dosahu dálnice Ml. Boleslav—
Praha, v dobrém stavu, se zahrádkou a menší dílnou nebo garáţí.
Děkujeme, Volejte nám na telefon 774 428 811.
Macháčkovi
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Na začátku září se děti opět vrátily do školních lavic.
Přestoţe v současné době v Hovorčovicích ţádná základní škola neexistuje, měli malí i velcí v sobotu 6.září
příleţitost do jedné výjimečné školy v naší obci zavítat.
Místní „Palouk― se totiţ na několik hodin proměnil
v čarodějnou školu.

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
V úterý 28.10. se konal lampiónový průvod, zakončený
tradičním ohňostrojem. Přestoţe počasí akci moc nepřálo, byla účast dětí s rodiči nečekaně vysoká. Počasí
se nakonec umoudřilo a všichni zúčastnění si průvod i
závěrečný ohňostroj uţili.

OMLUVA
Omlouváme se všem, kteří minulé číslo Hovorčovického
zpravodaje nedostali nebo dostali se zpoţděním.
Toto číslo bylo distribuováno novým způsobem,
který se bohuţel neosvědčil a bylo od něj upuštěno.
Starší čísla HZ je moţno získat na obecním úřadě.
FILMOVÁ SETKÁNÍ V KOSTCE
Pro lepší orientaci našich diváků (a jejich rodičů) jsme
se rozhodli, ţe se bude promítat pravidelně kaţdou první neděli v měsíci od 17.00. Můţe však dojít k nějaké
nepředvídané události, kvůli které nebude moci být dodrţen stanovený termín. Doporučujeme tedy sledovat
vývěsky. Na pozvánce, která bude mít i do budoucna
stále stejnou podobu (černý podklad s filmovými motivy), potvrdíme vţdy týden dopředu datum promítání a
dozvíte se, na jaký film se můţete těšit.
Celý cyklus je zaměřen na českou filmovou tvorbu –
animované i hrané filmy. Nejmenším diváčkům je určen
přibliţně 20minutový animovaný předfilm a od 17.30
navazuje hraný film pro starší děti. A nově jsme pro
děti připravili další zpestření – výtvarné a vědomostní
soutěţe na téma vztahující se k filmu, který děti právě
shlédly. Výtvory a nebo odpovědi na otázky pak oceníme na dalším setkání a vystavíme na OÚ. První ceny za
krásné obrázky na téma „Můj oblíbený učitel― rozdáme
jiţ na našem příštím setkání, tj. v neděli 2. listopadu.
Další novinkou budou také filmová setkání „pro starší a
pokročilé― (ale nejen pro ně). Vybraný film se v tomto
případě budeme snaţit doplnit tematicky zaměřeným
průvodním slovem a třeba i pozvanými hosty. Pozvánku
na tato setkání najdete rovněţ na vývěskách.
SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
Dne 02.10.2008, zemřela tiše
ve věku nedoţitých 98 let,
naše nejstarší občanka,
paní Štěpánka Miklíková.

Občanské sdruţení Hovorčovice připravilo akci, na které
umoţnilo dětem stát se na jediné odpoledne čarodějem
či čarodějkou. K tomu však nestačilo pouze zhotovit si
ten správný kostým, ale bylo nutné splnit i rozličné
kouzelnické úkoly. Při luštění hlavolamů, procházení
začarovaným lesem nebo hledání zaříkadel se děti
dobře bavily. K dobré atmosféře přispělo i hudební vystoupení skupiny PUSY, které se podařilo děti roztancovat ve víru pohádkových písniček.
A komu nestačilo kouzlení na „Palouku―, mohl si ho vychutnat ještě večer v budově obecního úřadu. Celou
akci tady zakončilo promítání českého filmu Dívka na
koštěti.
OSOBNÍ ASISTENCE
Pro seniory ţijící v rámci domu s pečovatelskou sluţbou
se podařilo zajistit sluţby „Osobní asistentky―, která
starým, nemocným či zraněným lidem pomáhá s nejrůznějšími úkony, které v danou chvíli nejsou schopni
zvládnout sami.
Jde zejména o pomoc při hygieně a péči o sebe sama
(sprchování, pomoc při oblékání), pomoc v domácnosti
(drobný úklid, příprava stravy), drobné zdravotní úkony
(převazy, bandáţe dolních končetin, aplikace inzulínu,
injekce, měření krevního tlaku), doprovod k lékaři, na
úřady (moţnost odvozu autem) nebo jen tak na procházky a nákupy.
Tyto sluţby jsou placené a jejich cena se řídí zákonem
o sociálních sluţbách. Jelikoţ by o sluţby osobní asistentky mohl být zájem i mezi ostatními občany uvádíme
zde i kontakt: Jana Stehlíková, Revoluční 252, 250 64
Měšice, tel.: 739 220 006.

VOLNÝ ČAS
SPORT—FOTBAL
Dospělí—III. třída oddělení A

Minikopaná oddělení A

POZVÁNKY
FILMOVÁ SETKÁNÍ V HOVORČOVICÍCH
Zveme všechny malé i větší diváky na
další promítání do našeho improvizovaného biografu na obecním úřadu.
Sejdeme se v neděli 2. listopadu, malí
se od 17.00 mohou těšit na příběh Ţofka—ředitelkou ZOO a ti větší od 17.30 na film Marie
Poledňákové „Dva lidi v ZOO―. Za příspěvky do výtvarné soutěţe z minulého měsíce „Můj oblíbený učitel― předáme krásné odměny a samozřejmě vyhlásíme další
téma! Přijďte, těšíme se na Vás!
ŠIKOVNÉ RUČIČKY — je nově otevřený
zájmový krouţek pro všechny místní děti
ve věku 4 aţ 6 let. Krouţek probíhá kaţdou středu od 13.00 do 14.00 v místní
Mateřské škole. Krouţek vede odborný
pedagog paní Havlíková.

Okresní soutěţ ţáků oddělení A
Přípravka oddělení A
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