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♦ Rozpočet obce Hovorčovice na rok 2010 ♦ Jak se točí v Hovorčovicích ♦ Pozvánky na akce ♦
Jsme rádi, ţe se kulturní ţivot v naší vesnici v posledních měsících úspěšně rozvíjí. A tak doufáme, ţe všechny příznivce společenského ţivota potěší zpráva, ţe koncerty v čajovně, setkáním seniorů, promítáním filmů či pálením čarodějnic to nekončí.
V červnu by k podobným akcím mělo přibýt i obnovení jedné staré tradice – pouti. Ta se v Hovorčovicích konala odnepaměti vţdy první víkend po svátku sv. Jana Křtitele, kterému je zasvěcen místní kostel, ale v minulých letech
upadla značně v zapomnění. Letos by tomu mělo být jinak. O víkendu 26. a 27. června budeme mít příleţitost pouť
oslavit. Zatímco o duchovní rozměr by se měla postarat mše v kostele, ten světský by měl být zastoupen v podobě
pouťových atrakcí umístěných na paloučku poblíţ autobusové zastávky a v přilehlém okolí.
Nezbývá neţ si přát, aby si akce získala mnoho příznivců a znamenala tak příjemné vykročení do letošního léta.
Vaše redakce

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
KOMUNIKACE
Ul. Revoluční – bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele akce „Oprava komunikace v ul. Revoluční―. Realizace opravy je plánovaná po částech. První část, úsek
mezi křiţovatkou na Měšice a Líbeznice a ul. K Remízku
bude realizována z rozpočtu obce na rok 2010.
Ul. Březiněveská – s vlastníky pozemků pod komunikací se uzavírají dohody o souhlasu k provedení opravy
komunikace.
Ul. Bořanovická – v rámci uplatnění reklamace byla
opravena závada na kříţení komunikace se zatrubněním
potoka.
Ul. Hlavní – komunikace je ve správě SÚS Mnichovo
Hradiště. Závady na komunikaci by měly být odstraněny v termínu do 6.5.2010.
VODOVOD – podařilo se vykoupit pozemek p.č. 74/7
potřebný pro vybudování vodovodního řadu propojujícího ul. Západní a ul. Střední. Byla podána ţádost o povolení vodního díla na příslušný odbor ţivotního prostředí.
MATEŘSKÁ ŠKOLA – k letošnímu zápisu do mateřské
školy Hovorčovice na školní rok 2010/2011 bylo oficiálně podáno 37 přihlášek. Z mateřské školy odchází 21
dětí do základní školy. Tato volná místa byla obsazena
výběrem z podaných přihlášek dle platných kritérií
k přijímání dětí do naší mateřské školy.
MÍSTNÍ POPLATKY – k 31.3.2010 neuhradilo poplatek
za svoz komunálního odpadu 51 občanů. Poplatek za
psa k témuţ datu neuhradilo 8 drţitelů. Těm, kteří zapomněli, doporučujeme uhradit poplatek neprodleně.
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ – v ul. Líbeznická (MŠ) je od
1.4.2010 opět v provozu i pro veřejnost, a to ve všední
dny od 17 do 19 hod. a o víkendech od 9 do 19 hodin.
Na hřišti v ul. Nádraţní je houpačka mimo provoz
z důvodu probíhající reklamace.
DANĚ Z NEMOVITOSTÍ – od 27.4.2010 do 27.5.2010
je v budově Finančního úřadu v Brandýse n.L.-Staré
Boleslavi, Boleslavská 31, Stará Boleslav, v úředních
dnech vyloţen k veřejnému nahlédnutí hromadný předpisný seznam o vyměření daně z nemovitostí na rok
2010.
ÚZEMNÍ PLÁN – na programu květnového zasedání
zastupitelstva obce bude vydání Územního plánu Obce
Hovorčovice.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŦ - 4. vítání občánků se bude konat
v měsíci červnu. Rodiče malých občánků obdrţí pozvánku s konkrétním termínem konání.
SBĚRNÉ MÍSTO – bude od 2.5.2010 otevřeno kaţdou
neděli od 17.00 do 19.00 hodin.
VEŘEJNÁ ZELEŇ - děkujeme všem, kterým není lhostejný vzhled obce a kteří pečují o veřejnou zeleň před
svými domy.
SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŦ - při svozu uskutečněném 10.4.2010 občané odevzdali 800 kg pneumatik,
200 kg obalů obsahujících zbytky nebezpečných látek,
60 kg motorových, převodových či mazacích olejů,
260 kg barev, lepidel a pryskyřic, 120 kg rozpouštědel,
10 kg nepouţitých léčiv. Obec za svoz nebezpečného
odpadu zaplatila 16.930,- Kč.
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU – na ţádost poskytovatele sluţby svozu komunálního odpadu ţádáme občany, aby do sběrných nádob nevhazovali odpad ze zahrad, stavební odpad, objemný a nebezpečný odpad.
SVOZ A KOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADU - spol. AVE
CZ odpadové hospodářství s.r.o. občanům nabízí novou
doplňkovou sluţbu, a to svoz biologicky rozloţitelných
odpadů z domácností. Biologicky rozloţitelný odpad ze
zahrad a domácností bude shromaţďován do speciálně
upravených nádob a pravidelně v období od dubna do
konce listopadu odváţen ke kompostování. Četnost
svozu nádob je plánována ve 14-ti denních intervalech.
Služba bude zavedena v případě zájmu o minimálně 30 nádob. V případě zájmu kontaktujte obecní
úřad.
Do nádob lze ukládat kompostovatelný bioodpad jako je
listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin zeleniny, větve
stromů a keřů, spadané ovoce apod.
Cena nádoby o objemu 120 l
1.020,- Kč
Cena nádoby o objemu 240 l
1.200,- Kč
Cena pronájmu nádoby o objemu 120 l 264,- Kč/rok
Cena pronájmu nádoby o objemu 240 l 312,- Kč/rok
Cena svozu nádoby o objemu 120 l
385,- Kč/rok
Cena svozu nádoby o objemu 240 l
660,- Kč/rok
Pokračování na str. 3

TÉMA ČÍSLA — ROZPOČET OBCE
Příjmy naší obce tvoří zejména příjmy sdílených daní ze
státního rozpočtu. Nepříznivá hospodářská situace
v loňském roce - niţší výkon ekonomiky, niţší výběr
daní, se proto velice odrazila i na hospodaření naší obce.
V roce 2009 byl tento příjem o cca 14% niţší neţli
v roce 2008. Bohuţel i v letošním roce musíme počítat
s podobným propadem příjmů.
Obec má cca 810 domů k bydlení, z toho je celých 149
vedených jako „rekreační objekty― – tj. ţádný z jejich
obyvatelů není trvale hlášen k pobytu v obci. Rozhlédněte se kolem sebe a sami posuďte, zdali je tomu skutečně tak. Kolik z těchto domů je trvale obydleno lidmi,
kteří povaţují Hovorčovice za domovskou obec? V kolika
dalších domech jsou hlášeni jen někteří obyvatelé? A ti
všichni také čekají od obce sluţby a servis hodný roku
2010.
Moţná vám nepřijde těch přibliţně 6 500 Kč za kaţdého
trvale hlášeného obyvatele mnoho, ale uvědomte si, ţe
tvoří cca. 80% regulérních příjmů obce.

Z dalších výdajŧ:
620.000 Kč údrţba nemovitostí v majetku obce, včetně poslední splátky za nemovitost č.p. 1
1.700.000 Kč sběr a svoz komunálních, tříděných a jiných odpadů
650.000 Kč provoz mateřské školy
520.000 Kč provoz a opravy Domu s pečovatelskou
sluţbou
425.000 Kč veřejné osvětlení–provoz, drobné opravy
s osvětlení přechodů
360.000 Kč bezpečnost a veřejný pořádek
372.000 Kč vodovodní řad v ul. Střední; přípojky k OÚ
a č.p.1
125.000 Kč kulturní a sportovní aktivity v obci
150.000 Kč platba za naše ţáky ZŠ jiných obcím
190.000 Kč platba za provoz příměstských autobusů
100.000 Kč práce na územním plánu obce.

K letošnímu rozpočtu obce
Návrh rozpočtu navazuje na loňský rozpočet. Je navrţen
jako schodkový, výdaje jsou vyšší neţli příjmy. Tento
rozdíl je krytý penězi, které se oproti plánu loni nepouţily. Nepočítá se proto s novými půjčkami, neboť splácení
dluhů z let 2001-2006 stále zatěţuje rozpočet částkou
2.200.000,- Kč ročně.
Pozitivní zpráva je, ţe půjčka ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR z roku 2002 byla letos předčasně doplacena (viz Zpravodaj č. 1) a stejně tak bude letos doplacena návratná finanční výpomoc Ministerstva financí ČR
z r. 1999 pouţitá na stavbu vodovodu. Splátka dluhů
z minula se od příštího roku zmenší o více jak
1.100.000,-Kč ročně.
Příjmy (celkem 17.566.300 Kč)
11.500.000 Kč očekáváme ze státního, resp. krajského
rozpočtu
3.000.000 Kč jsou vlastní prostředky obce z minulého
roku
950.000 Kč poplatky za svoz a likvidaci komunálního
odpadu
Zbytek jsou pak příjmy z daně z nemovitostí, místních
poplatků (ze psů, z výherních automatů a jiných), z pronájmu budov, zaplacených pokut aj.

Výdaje (celkem 17.566.300 Kč)
Významné investiční výdaje letošního rozpočtu:
4.375.000 Kč opravy a rekonstrukce silnic v obci;
zejména dokončení povrchů v lokalitě Veleňská –
Ke Dráze a první část rekonstrukce ulice Revoluční
2.025.000 Kč kanalizační přípojky k objektům obce
(býv.JZD a č.p.1), projekt rozšíření ČOV.
Splátky pŧjček a úrokŧ z nich
2.612.300 Kč Doplacení půjčky ze Státního fondu ţivotního prostředí a Ministerstva financí ČR; pravidelné splátky půjček společnostem IMOS group
s.r.o. a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

S podrobným rozpočtem členěným na jednotlivé paragrafy a poloţky má, tak jako kaţdý rok, samozřejmě
kaţdý moţnost se podrobně seznámit na obecním úřadě. K nahlédnutí je také na internetových stránkách obce.
PLACENÁ INZERCE

ZE ŽIVOTA V OBCI
JAK SE TOČÍ V HOVORČOVICÍCH…
Moţná jste si jiţ některé pondělí povšimli v ulicích Hovorčovic nezvyklé scény: party dětí a dvou mladých
muţů s kamerou. Obrázek, který u kolemjdoucích vyvolá otázku: "Co se to děje?". Nic méně ani více, neţ ţe se
zde natáčí film. Pod vedením reţiséra Jakuba Folvarčného a kameramana Martina Búřila se rodí filmové dílko, v
němţ hrají děti z divadelního krouţku v klubu Jednička.
Tvůrcům jsme poloţili pár otázek…
Jak vznikl nápad natočit film a proč zrovna film?
Nápad vznikal jiţ delší dobu a byl jen logickým vyústěním herecké přípravy dětí v rámci krouţku v klubu Jednička. Jde vlastně doopravdy o divadelně filmový krouţek, s ambicí tyto aktivity propojit.
O čem film bude? Má již název?
Film má zatím pouze pracovní název „Odhalení― a o jednom takovém odhalení, na němţ se podílí tzv.
„Hovorčovická parta―, pojednává. Dopaden bude únosce
dětí.

Filmování, to obvykle obnáší celý filmový štáb. Kolik Vás na filmu pracuje?
Pracujeme 2-reţisér/herec/scénárista a kameraman/
dramaturg. Pokud potřebujeme další členy štábu, rekrutují se z řad dětí. I to je součást krouţku, ţe poznají, co
všechno můţe natáčení obnášet. Film samozřejmě nebude v mnoha ohledech dokonalý, ale naše konečná
meta je přece v jiné oblasti.
Z jakých prostředkŧ natáčení filmu financujete?
Sehnat potřebné finanční prostředky není samozřejmě
jednoduché, byť se nejedná o velké částky. Společně s
OS Hovorčovice jsme podali několik ţádostí o grant z
fondů Ministerstva kultury i Středočeského kraje. Výsledek je ovšem jako u všech grantů velmi nejistý. Takţe
pokud by měl někdo zájem vznik tohoto filmu finančně
podpořit,
budeme
moc
rádi.
(Kontakt
na
www.klubjednicka.cz pozn. red.)

Únosce dětí... jak na takový námět reagují dětiherci?
Různě, podle věku a hravosti; vesměs samozřejmě chápou, ţe herec není opravdovým únoscem, a stalo se to
pro ně do jisté míry, v rámci umění hrát si, faktem, z
kterého vycházejí a umí ho zpracovat. Určitě je to nijak
netraumatizuje, spíše zajímá a mají tendenci se vymezovat.
Co by nás v ulicích Hovorčovic nemělo v příštích
týdnech překvapit? Plánujete nějaké "akční" scény?
Otázka by měla znít: „co by vás mělo překvapit―, protoţe plánujeme opravdu akční scény a rovněţ akčně točené scény:-)
Jak se Vám s Vašimi dětskými herci pracuje? Jsou
docela
malí
a
před
kamerou
nezkušení...
Bereme to jako kurz pro ně i pro nás, protoţe naše zkušenosti s hraním dětmi před kamerou jsou stejně malé.
Ale pozvolna si osvojujeme dovednost, jak je naladit na
konkrétní scénu, jak scénu koncipovat, aby byli schopni
ji „uhrát―; kdy točit, kdy počkat, kdy vysvětlovat, kdy
nechat pracovat náhodu…
NOVINKY Z OBECNÍ KNIHOVNY
Jiţ dlouho jsme nepřinesli ţádné informace o dění
v obecní knihovně. Rozhodli jsme se to napravit, protoţe v průběhu posledního roku bylo provedeno několik
zajímavých změn.
V úvodu musíme podotknout, ţe změny se rozhodně
netýkají adresy - knihovna se stále nachází v areálu bývalé základní školy v 1.patře budovy druţiny. Okolí
knihovny tak sice působí trochu nevábně, ale to kaţdopádně neplatí o jejím současném interiéru. Právě vylepšení prostředí, provedené v červenci minulého roku, je
asi tou nejviditelnější změnou. Tehdy byla místnost, kde
knihovna sídlí, vymalována a vybavena novými regály.
Hned v lednu prošla renovovaná knihovna zatěţkávací
zkouškou. Sněhová nadílka způsobila, ţe západní stěnou
protekla dovnitř voda. Naštěstí nebylo nic poškozeno,
na odstranění vody stačil hadr a vlhké mapy na stěnách
rychle zmizely.
Dále došlo v minulém roce k protřídění knih. Mnoho
starších knih jiţ bylo zatuchlých, kvůli tomu si je ani
nikdo dlouhá léta nepůjčil, a tak bylo rozhodnuto o jejich vyřazení. Čtenáři se však nemusí obávat, ţe by si
neměli co půjčovat. Knihovna dostává pravidelně finanční příspěvek z rozpočtu obce. V roce 2009 se jednalo o
12.000 Kč, ze kterých bylo pořízeno na 60 nových knih.

Kdy a kde plánujete premiéru filmu? Chcete
ho představit třeba i na nějakých přehlídkách?
Premiéra podle našeho odhadu proběhne na podzim letošního roku a to, doufejme, v Hovorčovicích. Pokud
bude mít výsledek ţádoucí kvalitu, přestoţe umělecká
ambice zde musí často ustoupit okolnostem, moc rádi se
jej pokusíme prosadit na některý festival amatérského
filmu.
Budeme se těšit na premiéru a přejeme, ať se Vám
daří! Děkujeme za rozhovor.
Výběr knih je uzpůsoben zájmu čtenářů, a tak do knihovního fondu přibyly zejména romány pro ţeny, detektivky a beletrie pro děti. Obohacena byla i naučná literatura o 2 krásné publikace – Hrady a zámky České republiky a Hrady a zámky Evropy. Vzhledem k pořizovací
ceně budou však tyto knihy přístupné pouze
k prezenčnímu studiu.
A ještě jedna důleţitá informace pro všechny současné i
potenciální čtenáře – počínaje únorem se změnil den,
kdy je knihovna otevřena. Vedoucí knihovny paní Boţena Šubertová se na vás teď nově těší kaţdé úterý od
18 do 19 hodin.
Telegraficky z obecního úřadu — pokračování ze str. 1
SPALOVÁNÍ BIOLOGICKÉHO ODPADU – hasičský
záchranný sbor Středočeského kraje poskytuje relativně novou sluţbu pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu na adrese www.hzskladno.cz .
Této sluţby lze vyuţít také při evidenci pálení ohňů u
příleţitosti tradičních „Čarodějnic―.
ČERNÉ SKLÁDKY – vzhledem k tomu, ţe začala sezóna sekání trávy, upozorňujeme občany na nutnost ukládání posekané trávy do kompostérů nebo na sběrné
místo. V rámci katastrálního území obce se stále vyskytují černé skládky, které jsou neţádoucí, např. za ploty,
pod teplovodem, v potoce apod.

VOLNÝ ČAS
KLUB JEDNIČKA
Máme ještě volná místa v následujících kurzech, hlaste se na tel.: 724 120 211
3.5. pondělí od 19.30 hod.
ELDORADO – trampské písně
Tradiční i netradiční trampské písně
14.5. pátek od 19.30 hod.
MÁJOVÉ POSEZENÍ U CIMBÁLU
Cimbálová muzika—ŢANDÁR
18.5. úterý od 19.30 hod.
SLÁVA JANOUŠEK
Recitál, včetně experimentování se sitárem.
25.5. úterý od 19.30 hod.
RELIÉF—bluegrass band, country, folk
Skupina patří k evropské bluegrassové špičce.
9.6. středa od 19.30 hod.
JITKA VRBOVÁ & HOT JAZZ PRAHA
V pořadu Swing.
15.6. úterý od 19.30 hod.
KAREL ZICH – hudební poslechový pořad Jiřího
Černého, hudebního publicisty.
23.6. středa od 19.30 hod.
MARIAN BAND – Folk, rock & country revival
My hrajeme to co máte rádi.

CO SE DĚJE U SOUSEDŦ
15. VEJŠLAP NA KOLE I PĚŠKY povodím Mratínského
potoka se bude konat 8.5.2010 v Líbeznicích. Start je
8.30 hod. v Líbeznicích v 9.00 hod. v Měšicích. Cíl v
Brandýse nad Labem. Trasa pro pěší je dlouhá 13 km,
cyklotrasy jsou dlouhé 28 a 34 km. Více informací na
internetu na stránce www.pochod.unas.cz.
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU — Česká společnost ornitologická srdečně zve kaţdého, kdo má zájem o pozorování a určování ptactva na ranní vycházku podél měšických a mratínských rybníků. Sraz je v neděli 2.5.2010 v
8.30 hod. u stanice ČD v Měšicích. Doporučené vybavení: triedr, terénní oblečení a obuv.

Pohybové hrátky rodičŧ s dětmi – zveme
miminka ve věku 5 aţ 7 měsíců, kaţdé úterý
od 14.30 v sále Vitall centra
Pohybové hrátky s angličtinou (vyuţíváme spontánní motivaci dětí k pohybu a zároveň k přirozenému
osvojování si jazykových poznatků – cvičíme, zpíváme,
malujeme a hrajeme si v anglickém jazyce) zveme děti
od 4 do 6 let, kaţdé úterý od 16.05 v sále Vitall centra.
STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V pátek 30.4.2010 od 17.30 hodin proběhne na fotbalovém hřišti tradiční stavění máje a pálení čarodějnic.
Program:
17.30 zdobení májky
18.00 stavění májky
18.30 opékání buřtíků
19.00 soutěţ o čarodějnici večera
20.00 zábava pod šitým nebem
Akci pořádá SKK Hovorčovice ve spolupráci s obecním
úřadem.
HOVORČOVICKÝ DEN DĚTÍ
Hovorčovický den dětí se záchranou stanicí
LARY a jejími mazlíčky proběhne v sobotu
5.6.2010 od 10 do 17 hodin v prostorách záchranné stanice LARY na konci ulice Veleňská
(za tratí). Program bude upřesněn na vývěskách.
POUŤ V HOVORČOVICÍCH
Ve dnech 26. a 27. června přijede do Hovorčovic malá pouť. Budete mít moţnost ji navštívit
na prostranství pod autobusovou zastávkou v
sousedství ulice U Kostela.

PLACENÁ INZERCE
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