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♦ Rozpočet obce Hovorčovice na rok 2009 ♦ Novinky v odpadovém hospodářství ♦ Pozvánky ♦
Ačkoliv astronomické jaro nastalo jiţ před mnoha týdny, skutečného meteorologického jara si uţíváme teprve několik dnů. Určitě
jsme se na tyto dny, kdy nám počasí umoţní odloţit těţké kusy zimního oblečení a vše se venku se začíná oblékat do svěţích barev, těšili. Zejména, kdyţ letošní zima byla velmi zamračená a slunce jsme si uţili pouze pomálu. Zahrádky oţívají barvami jarních
květů a stromy se odívají do zelených listů. Bohuţel ne všechna zákoutí v naší obci jsou takto idylická. Uvnitř čísla najdete fotografie míst, na kterých někteří z nás zakládají černé skládky. Nebuďme lhostejní k těmto činům, vţdyť tyto skládky hyzdí místo, kde
ţijeme, a jejich likvidace stojí peníze nás všech.
Vaše redakce

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
KANALIZACE
Veleňská, Východní, Ke Dráze – stavba kanalizace
v ulicích Veleňská a Ke Dráze byla dokončena.
14. dubna 2009 bylo příslušným odborem ţivotního
prostředí povoleno uţívání vodovodu a kanalizace na
pozemcích parc. č. 125/1, 150, 125/2 a 177/6, v k.ú.
Hovorčovice. Ti, kteří mají vybudovanou kanalizační
přípojku, jsou dle platné legislativy povinni kontaktovat
provozovatele obecní kanalizace, spol. VaK Zápy s.r.o.,
za účelem uzavření smlouvy na odvádění odpadních
vod veřejnou kanalizací. Stavba pokračuje budováním
kanalizace v ul. Východní.
Výsledky kamerových zkoušek kanalizace – na
základě předchozího průzkumu pokračovaly v úseku ul.
Revoluční proti společnosti Vitall s.r.o. s tím, ţe se
našla dvě nová místa vniku balastních vod. Další místo
bylo objeveno v ul. Hlavní. Ve všech případech bude
uplatněna reklamace u zhotovitele.
KOMUNIKACE
Probíhá oprava ul. U Rybníka, bliţší informace najdete
na straně 2. V ul. Střední byla dokončena provizorní
štěrková oprava. V ul. Bořanovická spol. Ekospol
s.r.o. zajistila údrţbu komunikace zasypáním výtluků.
Dále byla podána ţádost o souhlas s opravou ulice
Revoluční.
DOTACE – získali jsme finanční dotaci z rozpočtu
Středočeského kraje, programu Podpory knihoven
zřizovaných obcemi, na vybavení knihovny mobiliářem
a dataprojektorem, ve výši 25.000 Kč. Dále pak
finanční dotaci z Ministerstva kultury na připojení místní
knihovny do integrovaného regionálního knihovního
systému KP-SYS ve výši 6.000 Kč.
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - byla vypsána výběrová řízení na
dodavatele akce „Rekonstrukce zařízení a modernizace
ČOV―, na akci „Rekonstrukce komunikace v ul.
Bořanovická― a na akci „Přístavba a částečná
rekonstrukce Mateřské školy Hovorčovice―.
MÍSTNÍ POPLATKY – k 31.3.2009 neuhradilo poplatek za svoz komunálního odpadu 23 občanů. Poplatek
za psa k témuţ datu neuhradilo 9 drţitelů psů. Dluţníky
ţádáme o neprodlené uhrazení předepsaných poplatků.
ÚZEMNÍ PLÁN – čeká se na vyjádření Krajského úřadu
Středočeského kraje. Přestoţe ještě nebylo vypsáno
veřejné projednání, jsou předčasně zaslaná či doručená
vyjádření
občanů
k
návrhu
územního
plánu
shromaţďována na obecním úřadě a budou postoupena
do veřejného projednání.
OBECNÍ ÚŘAD – byla dokončena oprava západního
štítu budovy.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - 3. vítání občánků se bude konat
ve dnech 11. a 12. června 2009 v zasedací místnosti
obecního úřadu od 14.00 hodin.
KLUB „JEDNIČKA― – na budovu č. p. 1 (proti obecnímu úřadu) byla umístěna vývěsní deska. Zde se dozvíte
vše o plánovaných akcích klubu. Více o klubu na str. 3.
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŢBOU (DPS) – byla
dokončena drenáţ kolem objektu.
ČEKÁRNA ČD – byl obnoven nátěr poničený vandaly,
byly provedeny finální terénní úpravy okolí, zaloţen
trávník a vysazena drobná zeleň.
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – v ul. Nádraţní, byla vzhledem
ke zvýšenému provozu v souvislosti s probíhající opravou ul. U Rybníka, instalována dopravní značka upravující rychlost na 20 km v hodině.

DANĚ Z NEMOVITOSTÍ – od 23. dubna 2009 do
25. května 2009 je na podatelně obecního úřadu, v
úředních dnech, vyloţen k veřejnému nahlédnutí
hromadný předpisný seznam o vyměření daně
z nemovitosti na rok 2009.
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA – Občanské sdruţení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem vyhlašuje
humanitární sbírku letního a zimního oblečení, lůţkovin,
prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, funkčních
domácích potřeb, peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů, dek. Sbírka proběhne 5. května 2009 od
8.00 do 16.00 hodin. Více informací naleznete na internetových stránkách obce.
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
V ul. U Rybníka byl dokončen nátěr oplocení, byly osazeny dvě lavičky a odpadkový koš.
Na hřišti u mateřské školy bylo dokončeno oplocení,
probíhá rekonstrukce vrátek.
MATEŘSKÁ ŠKOLA – 16.3.2009 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na přístavbu
a částečnou rekonstrukci mateřské školy. Dne
15.4.2009 nabylo toto rozhodnutí právní moci.
SETKÁNÍ SENIORŮ – se uskuteční dne 20. května
2009, od 17.00 hod., v zasedací místnosti obecního
úřadu.

TÉMA ČÍSLA — ROZPOČET OBCE PRO ROK 2009
Příjmy naší obce tvoří zejména příjmy se státního rozpočtu. Vzhledem k těţko předvídatelné hospodářské
situaci se sestavování rozpočtu točilo kolem jediné otázky: Jaký vlastně bude letošní státní rozpočet? Čeká nás
růst, jak by bylo patrné z materiálů, které zprostředkovaně zasílá na podzim Krajský úřad, nebo stagnace či
dokonce propad, jak se spekuluje nyní? Rozpočet obce
je proto v tomto roce více neţ jindy výhled, plán, jehoţ
naplnění závisí na tom, jak bude stát úspěšný při výběru
daní.
Pokud porovnáte letošní rozpočet s tím loňským, moţná
Vás překvapí, ţe je očekáván větší příjem neţli loni.
Skutečně počítáme s tím, ţe příjmy od státu budou niţší, avšak s tím jak se obec rozrůstá, stoupá i počet trvale hlášených obyvatel, takţe by se tento propad
v příjmech neměl projevit. Na běţném účtu je nicméně
rezerva pro případný větší propad příjmů ze státního
rozpočtu. Díky tedy kaţdému trvale hlášenému občanu
bydlícímu zde od cca. poloviny roku 2007, který byl rozhodující pro určení příjmu peněz do obecní pokladny na
tento rok. Z těch ostatních obec na kaţdém „tratí― více
neţ 7000 Kč.
K letošnímu rozpočtu obce
Návrh rozpočtu navazuje na loňský rozpočet, který, ačkoli byl navrţen jako schodkový, skončil na konci roku
vyrovnaně. Letošní rozpočet je také navrţen jako schodkový, výdaje jsou vyšší neţli příjmy. Tento rozdíl nebude kryt novými půjčkami, neboť splácení dluhů z let
2001-2006 stále zatěţuje rozpočet částkou 2.200.000,Kč ročně. V rozpočtu nejsou zohledněny přidělené, ale
dosud neobdrţené dotace.

Výdaje 21.244.300,- Kč
Významné investiční výdaje letošního rozpočtu:
6.550.000,- Kč

opravy a rekonstrukce silnic v obci; zejména
jiţ probíhající rekonstrukce ulice U Rybníka a
rekonstrukce ulice Bořanovické

3.355.000,- Kč

budování kanalizace v lokalitě Veleňská a
zejména nákladné úpravy ČOV, nutné pro
její bezproblémový provoz

Splátky půjček a úroků z nich
2.200.000,- Kč

půjčky od Státního fondu ţivotního prostředí,
Ministerstva financí ČR a firem IMOS Zlín a
AVE CZ.

Z dalších výdajů
2.150.000,- Kč

údrţba, nutné opravy a projekty nemovitostí
v majetku obce, včetně další splátky za nemovitost č.p. 1

1.460.000,- Kč

sběr a svoz komunálních, tříděných a jiných
odpadů

462.000,- Kč

provoz a opravy Domu pečovatelskou sluţbou

425.000,- Kč

veřejné osvětlení – provoz a drobné opravy

400.000,- Kč provoz mateřské školy (bez plánované přístavby)
220.000,- Kč dětská hřiště, kulturní a sportovní aktivity
v obci
200.000,- Kč platba za naše ţáky ZŠ jiných obcím

Příjmy
16.491.200,-Kč — z toho ze státního, resp. krajského
rozpočtu očekáváme přibliţně 11.800.000 Kč. Zbytek
jsou pak příjmy z daně z nemovitostí, místních poplatků
(poplatky za komunální odpad, ze psů, z výherních automatů a jiné.), z pronájmu budov aj.

S podrobným rozpočtem členěným na jednotlivé paragrafy a poloţky má samozřejmě kaţdý moţnost se v
případě zájmu na obecním úřadě důkladně seznámit.

NOVINKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

OPRAVA ULICE U RYBNÍKA

Kaţdé jaro se to opakuje. Rodiče předškolních dětí zaţívají chvilky plné napětí. Podaří se jim pro svou ratolest
v příštím školním roce získat vytouţené místo
v nějakém školním zařízení?

S jarním počasím došlo k zahájení dlouho očekávané
opravy ulice U Rybníka. Práce provádí firma STAVETA
s.r.o. Oprava se provádí přibliţně ve stejném rozsahu,
tj. šířce i výšce, v jaké byla předchozí asfaltová vozovka.

Tato otázka trápila určitě i rodiče 33 dětí, kteří se 3.
března dostavili k zápisu do Mateřské školy
v Hovorčovicích. Kapacita naší mateřské školy totiţ
umoţňovala přijmout pouze 19 z nich. Na kterých 14
dětí tedy zbyl Černý Petr? Většina přihlášek nepřijatých
dětí nesplnila základní kritérium, tedy trvalý pobyt obou
rodičů v obci nebo byl důvodem nepřijetí příliš nízký
věk dítěte (méně neţ 3 roky na počátku školního roku).
Přesto by se dalo říci, ţe naděje na přijetí byla letos
oproti loňskému roku značně vysoká.
A jak se bude situace vyvíjet v následujících letech?
Jisté je, ţe období baby boomu zdaleka nekončí. A tak
se zřizovatel, tedy obec Hovorčovice, rozhodla jednat.
Projekt přístavby mateřské školy, který by znamenal
rozšíření o 25 míst, je připraven a zároveň jiţ na něj
obec získala i stavební povolení. Termín výstavby je
však závislý na získání dotace, neboť přesahuje finanční
moţnosti obce. Do konce června by mělo být známo,
zda byla ţádost o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst
Středočeského kraje úspěšná. Pokud ano, mohlo by se
začít se stavbou jiţ tyto prázdniny. V opačném případě
se stavba pozdrţí a obec na podzim poţádá o dotaci
z jiných zdrojů.

120.000,- Kč platba za provoz příměstských autobusů
100.000,- Kč práce na územním plánu obce

V rámci zlepšení dopravních poměrů a usnadnění pohybu chodců na této frekventované ulici se ale opticky
odděluje pruh ze zámkové dlaţby. Bude ovšem přejízdný jako součást vozovky. Místní stísněné poměry totiţ
nedovolují provedení klasického chodníku a dostatečně
široké vozovky, která by umoţnila bezproblémové vyhnutí motorových vozidel. V ulici bude platit z bezpečnostních důvodů (jak kvůli moţnému střetu s chodci,
tak kvůli moţnému pádu do rybníka) sníţená rychlost, k
jejímuţ prosazení budou u křiţovatek zřízeny zvýšené
prahy.
Oprava komunikace se za normálních okolností odehrává pouze v rozsahu povrchových vrstev. Vzhledem k
tomu, ţe ulicí jiţ v minulých letech prošly různé inţenýrské sítě, je třeba doplnit a přehutnit i podkladní
vrstvy. Oprava se provádí v rozsahu od ulice Revoluční
po stávající zámkovou dlaţbu na východním konci. Po
skončení prací bude opět obnoven zákaz vjezdu motorových vozidel na cestu kolem zastávky ČD. V komunikaci jsou zaloţeny kabely pro doplnění veřejného osvětlení a chráničky pro poloţení kabelů VN k plánované
nové trafostanici pro ČEZ.

ZE ŽIVOTA V OBCI
KLUB JEDNIČKA—ROZJEZD MÁME ZA SEBOU!
Náš nový klub má za sebou
první dva měsíce. Dva měsíce,
ve kterých jsme se snaţili trochu zpestřit dětem jejich volný
čas a navzájem se i lépe poznat a najít si nové kamarády.
Co všechno se tedy za ty dva
měsíce v klubu Jednička událo?
Otevřeli jsme pravidelný pondělní výtvarný krouţek, který je určen dětem od čtyř
let (bez přítomnosti rodičů). Kromě výtvorů, které si
děti odnesly domů, jsme vyráběli i společná díla, která
jsou vystavená v klubu, a také jsme se zapojili do veřejné výtvarné soutěţe ve spolupráci s internetovým nakladatelstvím Svět dětské fantazie.
V úterý dopoledne jsme otevřeli hernu pro ty nejmenší a jejich maminky. Klub je v tuto dobu
k dispozici pro volnou zábavu uvnitř i na zahradě a probíhá také výtvarný program pro nejmenší s rodiči. Cílem
je, aby se tu maminky sešly, navzájem se poznaly, vyměnily si své zkušenosti, poseděly nad šálkem kávy či
čaje a dětičky našly nové kamarády, objevily jiné neţ
domácí prostředí a nové hračky. V případě zájmu je
moţné zorganizovat i různé přednášky z oblasti správné
výţivy, psychologie, ekologie aj. Vše je jen o dohodě a
hlavně zájmu.
Odpoledne je pak zadané pro sportovně – poznávací
krouţek, který vedou 2 studentky VŠ Palestra. Tento
krouţek je uzavřený a je určen pro děti školního věku.
Děti se zde věnují především kolektivním hrám sportovním, výtvarným i poznávacím. V rámci tohoto krouţku
proběhla v klubu Jednička i jarní brigáda na úpravu zahrady, aby byla co nejvíce vhodná pro venkovní aktivity
dětí i posezení rodičů. Současně jsme nainstalovali dětské pískoviště, pár herních prvků a zaseli nový trávník.
ČERNÉ SKLÁDKY A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Nejprve bychom chtěli poděkovat všem, kteří se starají
o zeleň, ač veřejnou, před svými domy. Bohuţel ne
všem leţí upravená veřejná prostranství na srdci.
V poslední době na mnoha místech na území obce vznikají černé skládky. A to ať se jedná v podstatě o biologický odpad (zemina, posekaná tráva či větve apod.)
nebo o skutečný odpad.
Obec tyto skládky bude muset postupně zlikvidovat.
Finanční náklad na likvidaci je však v tomto případě
zbytečnou zátěţí pro obecní rozpočet. V případě, ţe se
však podaří prokázat původ odpadu, musí tento původce počítat s pokutou.
Vzhledem k tomu, ţe začíná sezóna sekání trávy, upozorňujeme občany na nutnost ukládání posekané trávy
např. do kompostérů nebo na sběrné místo v biologicky
rozloţitelných pytlích. Vysypávání trávy na veřejná prostranství a jiné soukromé pozemky můţe být klasifikováno jako zakládání skládky.
Rozšíření sběrných míst na tříděný odpad – systém
sběru tříděného odpadu v obci byl rozšířen o 2 nová
sběrná hnízda. Nové místo bylo zřízeno v Růţové ulici
a v nové lokalitě navazující na ul. Ke Dráze. Kaţdé
hnízdo bude tvořeno dvěma kontejnery na plasty, dvě-

Všem dětem i jejich rodičům, kteří přišli pomoct, tak
touto cestou ještě jednou velmi moc děkujeme.
Kromě těchto pravidelných krouţků proběhlo jiţ dvakrát
filmové setkání, které tak navazuje na loňské promítání
na OÚ. Poprvé zde děti mohly shlédnout film „Krakonoš
a lyţníci― a podruhé pak filmovou pohádku „Pan Tau
Poplach v oblacích―. Kaţdé promítání je spojené i
s povídáním o filmu a malou soutěţí, která je vţdy odměněna.
A konečně zatím poslední akcí bylo divadelní představení „Vlk a hlad―, které mělo velký úspěch u dětí i rodičů.
Přes všechny tyto aktivity zůstává ještě spousta volného
času pro další nápady a krouţky. Je zde prostor například pro hudební, jazykový, modelářský, přírodovědný
či jiný krouţek nebo aktivitu, a to nejen pro děti. I maminky na MD se zde mohou scházet po dohodě v čase,
který jim vyhovuje, a to ať uţ během dne s dětmi či večer bez dětí třeba při nějakém kreativním posezení. Nebojte se zavolat!!! Velmi rádi uvítáme někoho dalšího,
kdo by nám pomohl ještě více okořenit náš společenský
ţivot.
Nakonec bychom rádi zmínili, co chystáme v nejbliţší
budoucnosti. Určitě budeme pokračovat v nedělních promítáních pro děti, dále se budou konat pravidelná divadelní představení a první týden v červnu budeme pro
děti k jejich svátku pořádat Dětský týden, kdy pro ně
bude v klubu kaţdý den odpoledne připravena nějaká
aktivita (výtvarná dílna, divadlo, soutěţe, atd.). Aby
předávání informací bylo co nejpruţnější, připravují se
internetové
stránky
klubu
www.klubjednicka.cz
(prozatím zde naleznete aktuální program) a přímo na
budově klubu byla umístěna vývěska, kde najdete nejčerstvější zprávy.
Na všechny se moc těšíme a přejeme hezké jaro.
Za klub Jednička Veronika Doňarová (tel. 607719370)

ma kontejnery na papír a kontejnerem na sklo.
Spalování biologického odpadu - Hasičský záchranný
sbor Středočeského kraje poskytuje od dubna letošního
roku novou sluţbu pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu. Nová sluţba je určena především
pro právnické a podnikající fyzické osoby, které provádí
spalování hořlavých látek ve smyslu zákona č. 133/1985
Sb., o poţární ochraně. Této sluţby mohou vyuţít i fyzické osoby, které provádí jednorázové spalování biologického odpadu. Více informací a příslušný formulář naleznete na internetových stránkách HZS Středočeského
kraje www.hzskladno.cz.
Mobilní svoz nebezpečných odpadů—informace viz
rámeček výše. Upozorňujeme, ţe ostatní druhy odpadů
(neuvedených v rámečku) nebudou převzaty!

SPORT—VOLNÝ ČAS
SPORT

POZVÁNKY

SKK HOVORČOVICE INFORMUJE
Dne 4. dubna proběhla valná hromada SKK Hovorčovice, kde došlo ke zvolení nového výkonného výboru:
Předseda klubu:
Juraj Kaličiak
Jednatel klubu:
Kateřina Češpivová
Hospodář klubu:
Vladislav Syrový
Člen výboru:
Luboš Cicvárek
Člen výboru:
Marek Hrdina
Více informací, plány SKK Hovorčovice a směry dalšího
rozvoje přineseme v příštím čísle Hovorčovického
zpravodaje.

DĚTSKÝ TÝDEN JEDNIČKA
V průběhu prvního červnového týdne (od 1. do 4.) Vás
děti srdečně zveme do klubu Jednička. Kaţdé odpoledne pro Vás bude v klubu nebo přilehlém okolí připravena nějaká zábava – výtvarné dílny, dopravní akce Kola
a kolečka, sportovní odpoledne v reţii SKK Hovorčovice
či divadelní představení. Akce budou probíhat vţdy
v odpoledních hodinách, aby se jich mohlo účastnit co
nejvíce dětí. Podrobný program celého Dětského týdne
bude ještě upřesněn – sledujte informační vývěsky nebo stránky klubu www.klubjednicka.cz. Těšíme se na
Vás!

NÁBOR DO FOTBALOVÉHO KLUBU
SKK HOVORČOVICE hledá nové hráče pro mládeţnické
týmy:
Fotbalová školka (4-5 let)
Mladší přípravka (ročníky 2001 a ml.)
Starší přípravka (ročníky 1999 a ml.)
Ţáci (ročníky 1995 a ml.)
Nabízíme kvalitní tréninkovou jednotku 2-3x týdně,
přátelská a mistrovská utkání, turnaje v zimě i v létě,
zimní a letní soustředění a spoustu dalších aktivit.
Přijďte se podívat na náš trénink v pondělí, středu a
pátek vţdy od 17 hodin.
Těšíme se na nové malé i velké fotbalisty! Trenéři týmů
HOVORČOVICKÝ DEN DĚTÍ se záchranou stanicí
LARY a jejími mazlíčky proběhne v sobotu
30.5.2009 od 10 do 17 hodin v prostorách
záchranné stanice LARY na konci ulice Veleňská
(za tratí). Program bude upřesněn na vývěskách.

FILMOVÉ SETKÁNÍ V HOVORČOVICKÉM BIOGRAFU
Vzhledem k prodlouţeným víkendům na začátku května jsme další filmové setkání posunuli aţ na neděli 17. května. Od 17 hodin
budeme v klubu Jednička promítat první český dětský muzikál „Přijela k nám pouť― o šarvátkách,
přátelství a jednom kolotoči. Přijďte se podívat, máme
připraveny i soutěţní úkoly a pěkné odměny.
PRAVIDELNÉ AKTIVITY KLUBU JEDNIČKA
Chtěli bychom ještě jednou připomenout pravidelné aktivity v klubu Jednička: kaţdé pondělí od 16 hodin výtvarné tvoření pro
děti a kaţdé úterý od 10 do 11.30 hodin herna
pro nejmenší děti s výtvarným programem.
Za příznivého počasí probíhají všechny aktivity venku
na zahradě klubu.
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