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♦ Činnost Obecní policie ♦ Otevření klubu Jednička ♦ Pozvánky na akce ♦
Zima, zima tu je, snížek poletuje… Krásného sněhu jsme si letos v Hovorčovicích docela uţili. Bylo ho tak akorát, aby vytvořil tu
správnou zimní atmosféru a zase ne moc, aby vyţadoval příliš údrţby. Ale všechno krásné jednou skončí. Bílá přikrývka je tatam a
na mnoha místech po ní zůstalo uţ jen to, co tak milosrdně zakrývala - psími exkrementy znečištěné trávníky, chodníky a vůbec
všechno, kam jen psí noha došlápne! Říká se, ţe „ono dotyčné― na botě prý přináší štěstí, ale z vlastních zkušeností jistě víte, ţe o
pravdivosti tohoto rčení lze s úspěchem pochybovat. Určitě všichni uvítáme spíše čistá veřejná prostranství a o své ţivotní štěstí se
postaráme sami. Majitele psů na oplátku prosíme, abyste se postarali o hromádky svých psů. Určitě i Vám bude kaţdé ráno lépe,
kdyţ se nebudete muset tvářit, ţe ten pes, co Vám za zády vykonává svou potřebu, vlastně vůbec není Váš!
Vaše redakce

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
KANALIZACE
Lokalita Veleňská, Východní, Ke dráze – vzhledem
k počasí je stavba pozastavena. Předpokládá se, ţe
práce budou pokračovat v měsíci březnu.
Lokalita Lánská – doposud nebyla zkolaudována.
Společnosti Ekospol s.r.o. byla prodlouţena lhůta
k doplnění administrativních nedostatků, a to do 30.
června 2009.
Výsledky kamerových zkoušek – v úseku hlavní stoky od přečerpací stanice „u tenisu― aţ k teplovodu se
prokázaly silné přítoky balastní vody ve dvou šachtách.
V jednom případě byl objeven přítok špatně provedenými spoji potrubí, v dalších sedmi případech se prokázaly
netěsnosti v napojení kanalizačních přípojek. Obě šachty jiţ byly opraveny. (Na jednu byla uplatněna reklamace u spol. Imos Zlín s.r.o., tedy na její náklad.) Vzhledem k tomu, ţe byly prokázány i silné přítoky
z některých bočních stok, budou kamerové prohlídky
pokračovat.
Čistírna odpadních vod – na základě naší ţádosti se
uskutečnilo místní šetření ve věci zkušebního provozu.
Ten byl prodlouţen do května 2010 s tím, ţe do srpna
tohoto roku musíme zajistit tyto nezbytné úpravy:
- zamezení přítoku balastních vod (provádí se)
- propojení hlavních čerpacích stanic (provedeno, kabel
dočasně veden provizorně)
- osazení česlicového koše (jiţ byl vybrán dodavatel)
- výměna strojně stíraných česlí, osazení lapáku písku
a tuku, doplnění kalové koncovky (vše v rámci ČOV)
Dále je v plánu osazení nového měřiče nátoku odpadních vod.
KOMUNIKACE
ul. U Rybníka – oprava ulice bude následovat po dokončení povrchu komunikace v lokalitě Starter Homes
- zahájení prací je závislé jiţ jen na počasí.
ul. Dlouhá, Střední, Slepá – v rámci údrţby povrchů
komunikací se provádí odvodnění vsakovacím trativodem s vyuţitím trubky, která byla osazena do ul. Hlavní
při budování kanalizace.
ul. Bořanovická - přejezd přes teplovod – na základě dohody s Obcí bylo společností Praţská teplárenská
a.s., opraveno zábradlí.
ul. Březiněveská, Západní – bylo zahájeno projednávání projektové dokumentace k rekonstrukci těchto
ulic. Vzhledem ke komplikovaným majetkovým vztahům k pozemkům pod komunikací v ul. Březiněveská
prosíme vlastníky, aby zváţili výhody a nevýhody plynoucí z tohoto vlastnictví. Z hlediska praktičnosti opravy a údrţby této ulice by bylo nejlepší převést majetková práva na Obec.

STOČNÉ – na základě rozhodnutí společnosti VaK
Zápy, s.r.o. dochází s účinností od 1.1.2009 ke zvýšení
cen stočného. Za 1 m3 zaplatíme 25,53 Kč včetně DPH.
CZECH POINT – kontaktní místo nabízí nové sluţby –
Výpis bodového hodnocení z Centrálního registru řidičů
a Seznam kvalifikovaných dodavatelů z Informačního
systému o veřejných zakázkách. Během 6 týdnů fungování Czech Pointu jeho sluţeb vyuţilo 33 osob.
DOTACE - získali jsme finanční dotaci ve výši
10.000.000 Kč na opravu místních komunikací.
MATEŘSKÁ ŠKOLA – zápis ţáků na školní rok
2009/2010 se uskuteční dne 3. března 2009 od 14 do
16 hodin v objektu mateřské školy.
EVIDENCE OBYVATEL - k 1.1.2009 evidujeme:
1783 trvale hlášených obyvatel ( z toho 43 cizinců)
766 přidělených čísel popisných (z toho 611 obydlených
a 165 neobydlených).
MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2009 - je nutno uhradit
nejpozději do 30. března 2009.
NEPLATIČI – s neplatiči místního poplatku za svoz
komunálního odpadu za rok 2008 a léta minulá bylo
zahájeno exekuční řízení.
POTOK – konečně jsme získali firmu, která bude spolupracovat na údrţbě koryta potoka uvnitř obce. Firma
jiţ provedla úpravu koryta pod zastávkou autobusu U
kostela, a to od výtoku ze zahrad po propustek pod
Hlavní a byl zlikvidován nepotřebný propustek pod fotbalovým hřištěm. Na čištění a údrţbě koryta se bude
dále pokračovat. Provádění údrţby na soukromých pozemcích bude vlastníkům pozemků včas oznámeno.
Zemědělská vodohospodářská správa (Mladá Boleslav)
se zavázala, ţe provede na jaře tohoto roku vyčištění
koryta potoka v úseku od dráţního podjezdu na
východní konec katastru obce.
ÚZEMNÍ PLÁN – uskutečnilo se první společné jednání
s dotčenými orgány státní správy a sousedními obcemi.
Po obdrţení jejich připomínek bude návrh plánu předán
Krajskému úřadu Středočeského kraje k posouzení.
Veřejné projednání se bude konat následně, dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon).
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŢBOU – byla provedena první část plánovaných oprav odvlhčení objektu, tj.
část drenáţe na severní straně objektu.
SBĚRNÉ MÍSTO — pro rostlinný, velkoobjemný odpad
a stavební suť bude opět otevřeno v neděli, 1.3.2009,
od 16.00 – do 18.00 hodin.
SETKÁNÍ SENIORŮ – se uskuteční dne 4.3.2009, od
17.00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu.

TÉMA ČÍSLA — ČINNOST OBECNÍ POLICIE
V představách některých dětí akční
hrdina, který se zbraní v ruce zneškodní
kaţdého
zločince.
V představách některých dospělých
ten, který je celkem zbytečný, protoţe ho třeba neměli moţnost ani zahlédnout. Která ze zmiňovaných
představ je správná? Ani jedna. A
vzhledem k tomu, ţe náklady na tuto
funkci jsou hrazeny z obecního rozpočtu, měla by mít veřejnost povědomí, čím tato funkce
obci přispívá.
Rozsah úkolů obecního stráţníka je poměrně široký a na
velkou část pracovní doby ho zavádějí do terénu. Podle
stanoveného pochůzkového plánu prochází kaţdý pracovní den obcí a dohlíţí mimo jiné na dodrţování zákonů, vyhlášek a nařízení obce, na dodrţování pořádku
na veřejných prostranstvích, odhaluje přestupky, dohlíţí
na dodrţování pravidel občanského souţití. Při pochůzkách můţe být vyuţíván i k doručování písemností.
Věnuje se i prevenci kriminality. Stalo se jiţ tradicí, ţe
se účastní besed s našimi nejmenšími v místní mateřské
škole.
Se zaměstnáním obecního stráţníka souvisí i rozsáhlé
pravomoci.
Je přesně stanoveno, jak můţe jednat
v různých situacích. Vzhledem k jejich rozsahu se nelze
v tomto článku zabývat detailním popisem všech. Na
ilustraci tedy jen pár příkladů. Do jeho oprávnění patří
na první pohled banální práce, jako je provádění kontrol všeho druhu (vlastnictví rybářských lístků při chytání
ryb, plnoletost při konzumaci alkoholických nápojů, zjištění totoţnosti osob). Patří sem ale i moţnost pouţití
donucovacích prostředků (pistole, pout), pokud by byly
potřeba k zabránění výtrţností.
Nejviditelněji působí obecní policie asi při dohledu na
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích – tedy měření rychlosti. V minulém roce uskutečnila obecní policie celkem 41 kontrol. Ve většině případů
byl při nich radar umístěn na různých stanovištích Hlavní ulice, ale protoţe se na „závodníky― mnoţily stíţnosti i
z dalších částí obce, proběhlo několik kontrolních akcí i
v jiných lokalitách. Hříšníci za volantem pak tvoří podstatnou část těch, kteří přispěli do obecní pokladny
v roce 2008 nějakou částkou za přestupky (za všechny
přestupky vybráno 424.000,-Kč). Obec však nepovaţuje tyto akce za důleţité kvůli výdělku, ale oceňuje je
proto, ţe i díky nim se podařilo odradit spoustu řidičů od
nepřiměřené rychlosti. Od 1.1.2009 platí nový zákon o
provozu na pozemních komunikacích, který obcím měření rychlosti ztěţuje.
V popisu práce má obecní policie i spolupráci s policií
státní. Nejedná se jen o její kontaktování v případě zjištění nějakého závaţného trestného činu, ale obecní
stráţník se v minulém roce zúčastnil několika preventivně-bezpečnostních akcí v regionu, které organizovalo
Obvodní oddělení PČR.
V současné době zastává místo obecního stráţníka str.
Jiří Štěpán. Vzhledem k rozsáhlým povinnostem stráţníka i narůstajícímu počtu obyvatel v obci se zastupitelstvo Hovorčovic přibliţně před rokem rozhodlo zvýšit
počet členů obecní policie o jednoho. O nabízené pracovní místo však nikdo neměl zájem.
Obec tak
s vděčností vyuţila nabídky pomoci jednoho důchodce,

který po vyškolení dohlíţí na bezpečnost na nejfrekventovanějším přechodu v obci, a to kaţdý všední den mezi
6,45 a 8.hodinou.
Kaţdý z nás se někdy můţe ocitnout v situaci, kdy bude
pomoc policie potřebovat. Kromě tísňové linky 158 se
v případě nepříjemností můţete obrátit na obecního
stráţníka (tel.: 720 513 665) nebo kontaktovat Obvodní
oddělení státní policie v Odolena Vodě (tel.: 283 971
066)
Z „DENÍKU― OBECNÍHO STRÁŢNÍKA
Pojďme se seznámit s několika konkrétními případy,
které se staly v uplynulém roce v naší obci a u kterých
zasahoval obecní stráţník.



V lednu byla zjištěna nedovolená likvidace stavebního
odpadu v prostorách staveniště mezi ulicemi Sportovní a U Rybníka. Pracovníci jedné firmy zde zaloţili
ohniště a spalovali blíţe nezjištěný stavební odpad.
Hlídka obecní policie okamţitě ukončila toto protizákonné jednání.



V dubnu řádili vandalové na místním hřbitově.
Z několika hrobů odcizili kovové obaly uren. Případ
byl předán státní policii, pachatele se ale nepodařilo
dopadnout.



Rovněţ v dubnu, přesně 23.4., bylo po půlnoci nahlášeno, ţe se v lokalitě ulic Sportovní a U Rybníka pohybuje podezřelé vozidlo bez zapnutého osvětlení a
objíţdí uvedenou lokalitu neustále dokola. Na místo
se okamţitě dostavila hlídka obecní policie a poţádala
o součinnost policii státní. Podezřelé vozidlo se sice
nepodařilo
zachytit,
policie
však pokračovala
v monitorování vozidel a osob v obci. Při této akci se
jí podařilo zadrţet dvě osoby cizí státní příslušnosti,
které nebyly schopné prokázat svoji totoţnost.



V květnu se řešil případ opakovaného poškozování
veřejného prostranství, kterého se dopouštěli pracovníci provádějící stavební práce v ulicích Veleňská,
Východní a Ke Dráze.



V listopadu během jednoho týdne bylo nahlášeno
několik vloupání do motorových vozidel. Případy se
týkaly vozidel zaparkovaných přes noc na ulici. Drzost pachatelů vyvrcholila, kdyţ za bílého dne poškodili a vykradli zaparkovaný automobil před textilem
v Souběţné ulici, kde se kolem třetí hodiny odpolední
pohybuje dost lidí.

V poslední době se mnoţí drobné krádeţe ze zahrad domů (měděné okapy, zahradní nábytek apod.) a vykrádání aut. Díky všímavosti některých místních občanů se
podařilo státní policii jednoho pachatele dopadnout. Nebýt lhostejní k tomu, co se děje v mém okolí, je na tyto
zloděje asi nejlepší recept.
V roce 2008 byly však na území obce spáchány i závaţnější trestné činy. Ty ale v našem přehledu chybí, neboť
jejich řešení spadá výhradně do kompetence státní policie a obecní stráţník k nim nebyl přivolán.
Občané Hovorčovic ale nemusí podléhat panice, ţe by
naši obec zachvátila nadměrná vlna kriminality. Podle
analýzy Obvodního oddělení Policie České republiky
situace v Hovorčovicích nijak nepřekračuje běţný průměr a standard v našem státě.

ZE ŽIVOTA V OBCI
KLUB JEDNIČKA, ZAČÍNÁME!
Kdo nevěří, ať tam běţí!
Klubovna OS Hovorčovice
pro malé i větší, mladší i
dříve narozené je tu. Světlo
světa spatřila díky vstřícnosti paní starostky, pomoci
paní Tabáčkové a naší
„rychlé roty― a hlavně
nadšení 3 maminek a 2 tatínků. Všem patří velký dík!
Společnými silami se podařilo upravit dvě dlouhodobě
neuţívané místnosti v přístavku budovy č.p. 1 na Staré
návsi tak, aby bylo moţné se zde scházet s dětmi či posedět při kávě se sousedy, pořádat divadélka, promítání, různé tvůrčí aktivity, krouţky… Není to ideální řešení,
ale prozatím je to jediné, které máme k dispozici, a při
troše skromnosti pro svůj účel dostačující. Na jaře bude
ještě zapotřebí uspořádat brigádu a zvelebit přilehlou
zahradu, kde lze vybudovat například pískoviště, přidat
nějaký herní prvek, venkovní posezení…
A jaké jsou plány a moţnosti? Uvítáme Vaše nápady a
iniciativy na vyuţití klubovny - mohl by zde například
vzniknout klub maminek s dopoledními aktivitami pro
malé děti, krouţky pro školáky v odpoledních hodinách,
počítáme, ţe prostory budou vyuţívat pro svá setkání i
naši senioři… dobrým iniciativám se meze nekladou!

A abychom "nevychladli", naváţeme na promítání hned
v pondělí 9. března v 16 hodin malováním a vyráběním
pána hor Krakonoše na prvním výtvarném krouţku pro
malé i větší. Hodina společného tvoření se bude v tuto
dobu konat pravidelně kaţdý týden. Přihlašovat se nemusíte, prostě jen přijďte! Malí s rodiči, větší bez...

Další vlaštovkou, která „zahnízdí― v našem klubu Jednička, bude Oddíl určený zvídavým dětem školního věku,
které nechtějí sedět doma před televizí ani počítačem a
raději vyrazí do přírody a za poznáním. Oddíl povedou 2
studentky VŠ tělesné výchovy, sportu a volnočasových
aktivit PALESTRA a bude zaměřený na pohyb, přírodu,
poznání… zkrátka na aktivní trávení volného času
v dětském kolektivu. Schůzky budou kaţdé úterý od 16
do 18 hodin v klubu Jednička. Začínáme v úterý
10.3.2009 – přijďte se podívat! Přihlášky a více informací na jdubnova@seznam.cz.
A ještě trochu kultury… letošní divadelní sezónu zahájíme v pondělí 23. března v 16 hodin představením pro
děti Vlk a hlad.
Dlouho čekat na sebe jistě nedají ani další akce… a doufáme, ţe ani Vaše nápady a vlastní aktivity. Pokud tedy
máte nápady a chuť se zapojit, kontaktujte nás na tel.
607719370 (k dispozici budeme od 8.3.) nebo během
uvedených akcí. Těšíme se!

A kdy si můţete přijít prostory klubu Jednička prohlédnout?
Tak například Vás rádi uvidíme při prvním filmovém setkání v „novém―, které se v klubu bude konat v neděli 8.
března od 17 hodin. Po animovaném předfilmu se děti
mohou těšit na komedii o tom, kterak Krakonoš dobré
odměňoval a zlé trestal, Krakonoš a lyžníci.

JAK SE VÁM DÝCHÁ, SOUSEDI?
Zkoušeli jste uţ někdy vyrazit po setmění do víru Hovorčovic? Ironicky se moţná pousmějete, do jakéhoţe víru… NO, KOUŘOVÉHO PŘECE!!!
Po pravdě řečeno, ani ve dne to není ţádná sláva, ale
zdá se, ţe ruku topičovu přece jen brzdí snadno identifikovatelná kouřová stopa. Ovšem pod rouškou noci se
v hovorčovických kotlích dějí věci!!!
Zřejmě pod heslem co není vidět, není cítit, končí
v plamenech nejrůznější předměty, materiály a hmoty…
hlavně kdyţ to hoří! Ohřejeme se a ještě nebudeme muset váţit cestu ke kontejneru – dvě mouchy jednou ranou.
Co na tom, ţe v sousedství si nikdo nemůţe otevřít okno a cesta k domovu se promění v branné cvičení
„přesun zamořeným územím―… Jen ty plynové masky
většina kolemjdoucích asi po ruce nemá a tak u nosu

Vstup do klubu je vrátky z Nádraţní ulice (hned vedle
snad nepřehlédnutelného poutače
) a nezapomeňte –
přezůvky s sebou (malí i velcí)!
A na závěr jedna provozní prosba – pokud doma máte
zbytečný, ale funkční vysavač, který byste nám mohli
do klubu věnovat, budeme rádi. Volat můţete na shora
uvedené telefonní číslo. Děkujeme!
Za OSH a klub Jednička,
Veronika Doňarová, Zuzka Hříbalová, Jana Dubnová

zoufale svírá alespoň kapesník. „Ta
chřipka ale letos
řádí―, pomyslí si
topič při pohledu
z okna na prchajícího
souseda
s kapesníkem u
nosu, a odchází
přiloţit další várku…
V loňském únorovém čísle jsme uváděli výčet toho, co
do kotle nepatří. Moţná byl seznam příliš dlouhý a někteří spoluobčané ho nedočetli do konce. Letos tedy budeme stručnější a shrneme si, co do kotle na pevná paliva naopak patří: UHLÍ, DŘEVO… a víc uţ nic.

SPORT—VOLNÝ ČAS
FOTBAL—ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ MLÁDEŢE 2009
Letošní soustředění jsme opět naplánovali na konec
ledna. Oproti loňskému roku nám počasí vyšlo na jedničku. Celý týden svítilo sluníčko a teploměr se pohyboval kolem nuly. Sněhu bylo dostatečně a kluci si to náramně uţili.
Soustředění se účastnili hráči starší a mladší příravky a
opět jsme k sobě přibrali i hráče ţáků. Tréninkové jednotky byly nabité pestrostí a hlavně notnou dávkou fyzické zátěţe. Mladší přípravka převáţně trénovala před
chatou ve sněhu a formou her. Starší přípravka taktéţ
formou her, kdy jejich hlavní stanoviště byla nedaleká
louka v lese, hluboký sníh a kopce nejsou klukům jiţ
cizí. Starší přípravka krom her absolvovala jiţ tréninkovou jednotku např. s gumou, závody na bobech, delší
výběhy těţkým terénem. Klobouk dolů před tím co
všechno zvládli. Ţáci oproti přípravce absolvovali delší a
těţší výběhy v terénu.

POZVÁNKY
HOVORČOVICKÝ BIOGRAF
V neděli 8. března Vás srdečně zveme na
první filmové setkání v nových prostorách
klubu Jednička, Nádraţní 1. Promítat budeme
rozmarný film o zimě, ţivotě na horách a
začátcích lyţování v českých zemích, Krakonoš a
lyţníci. Pro děti budou opět připraveny soutěţní úkoly.
Začínáme v 17 hodin a nezapomeňte, přezůvky
s sebou!
Další filmové setkání, tentokrát pro nejmenší diváky, se
bude konat v pondělí 16. března od 10 hodin dopoledne. Děti se mohou těšit na animované pásmo pohádek.
DIVADLO JEDNIČKA
Divadelní loutkoherecké představení s názvem Vlk a Hlad je původní příběh, který
v sobě skrývá hned dvě pohádky: O kůzlátkách a O Červené Karkulce. A taky spoustu
legrace, loutky, které byste ani nečekali, a mistrnou
práci s dětským publikem. Nevěříte? Přijďte se podívat
v pondělí 23. března v 16 hodin do klubu Jednička!
NŮŢKY, BARVY, PAPÍR…

Krom tréninkových jednotek fyzických venku v terénu
kluci chodili odpoledne na lyţe, na výlety a večer následovaly hry či posilování. Mladší přípravka spolu se ţáky
navštívila místní sklárny a starší přípravka opět v doprovodu ţáků byla v Harrachovských dolech. Chodilo se
i na večerní lyţování, které kluky hodně nadchlo. Pro
všechny jsme připravili Aljašský běh terénem - těţký
běh v hlubokém sněhu, kopce v kombinaci se zapojením myšlení pomocí několika otázek. Proběhl i závod na
lyţích v maskách. Kluci si zkusili závodní atmosféru se
vším všudy. Ovšem takhle bych tu mohla psát a psát a
psát.
Podívejte se na fotky na www.hovorcovice.estranky.cz
a uvidíte, jak celé soustředění probíhalo.
Chci poděkovat všem dospělákům, kteří pomáhali a věnovali se dětem, a jako trenér starší přípravky děkuji
klukům za přístup k celému soustředění a těším se na
další tréninky a na začátek sezony.
K. Češpivová

Přijďte si vyzkoušet, co s nimi dokáţí Vaše
děti i Vy samotní! Kaţdé pondělí od 16 hodin
otevíráme tvůrčí ateliér pro malé i větší.
Premiéru máme v pondělí 9. března, naváţeme na film Krakonoš a lyţníci a kaţdý si
vyrobíme svého vlastního pána Krkonoš.
ODDÍL PRO ZVÍDAVÉ DĚTI
Seznamovací schůzka oddílu se koná v úterý 9. března od 16 hodin v klubu Jednička. Představí
se Vám Vaše vedoucí, popovídáme si o jeho
náplni, podmínkách účasti a fungování. Pokud
máte zájem, nahlašte se na emailovou adresu
jdubnova@seznam.cz, počet míst je omezen.
Těšíme se na Vás!
Další akce v klubu Jednička se chystají, budeme Vás o
nich včas informovat. Sledujte vývěsky a internetové
stránky obce www.hovorcovice.cz. Děkujeme!
STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Ve čtvrtek 30. dubna 2009 proběhne tradiční
zdobení máje před Vital centrem, se kterou se
pak průvod vydá na fotbalové hřiště, kde bude
akce pokračovat. Program bude ještě upřesněn.

KŘEST NANEČISTO
V pondělí 23. února jsme se poprvé sešly v našem novém klubu Jednička, abychom si vyzkoušely, jak se
nám tu bude líbit.
Ale nejen to… Úkol jsme měly nanejvýš důleţitý! Vypracovat, jak bychom si přestavovaly, ţe by u nás
v Hovorčovicích mělo být zeleno (aneb jazykem úředního šimla: zapojit děti a mládeţ do projektu revitalizace
zeleně v obci
).
Šlo nám to krásně a naše velkolepé dílo si můţete prohlédnout na obecním úřadě (a slovy chvály šetřit nemusíte). Doufejme, ţe naše práce bude po zásluze odměněna a korunek se nám z přikutálí víc neţ dost (nebo
alespoň dost). Zdraví děti z Hovorčovic.
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