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♦ Naše Mateřská škola - nová a ještě novější ♦ Sčítání lidu ♦ Informace (nejen) pro seniory ♦ Pozvánky na akce ♦
Váţení čtenáři, dostává se Vám do rukou první číslo Hovorčovického Zpravodaje v novém roce. A tak se sluší popřát všem hodně
štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2011. Asi mnohé z vás toto přání zarazí. Je to totiţ na počátek března přání poněkud bizarní, kdyţ
navíc uváţíme, ţe jsme se takto v posledním čísle loučili. Jenţe bohuţel ne všichni si mohli naše poslední číslo, vydané těsně před
Vánoci, přečíst. V části obce totiţ selhala distribuce. A tak se tímto některým z vás chceme především omluvit. Pevně věříme, ţe se
podobný problém jiţ nebude opakovat a ţe dalších pět plánovaných čísel našeho dvouměsíčníku obdrţíte všichni včas.
Naše redakce má ještě jedno přání. Byli bychom rádi, aby zveřejňované články přinášely uţitečné informace. A to není zrovna lehký úkol, protoţe kaţdý z vás má trochu jiné zájmy a řeší jiné problémy. Proto uvítáme jakékoliv Vaše typy a náměty, popřípadě i
nové spolupracovníky do našeho týmu.
Vaše redakce

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
KOMUNIKACE – v ul. Veleňské a Nádraţní bude do
vyřešení reklamace propady na komunikaci odstraňovat
zasypáním drtí nebo asfaltovým recyklátem spol. IMOS
GROUP, s.r.o.
VODOVOD - byl vydán kolaudační souhlas ke stavbě
propojení vodovodních řadů v ul. Střední a Západní.
VÝDEJNÍ MÍSTO ČP – Výdejní místo České pošty, s.p.
je nyní nově provozováno:
Po-Čt od 7.30 do 10.00 hod. a od 17.00 do 19.00 hod.
Pá
od 7.30 do 12.00 hod.
Upozornění:
Na Výzvách k vyzvednutí zásilek tištěných ČP, s.p. se
v některých případech objevují chybné údaje o provozní
době. Obecní úřad řeší tyto nedostatky s ČP, s.p.
Prosíme o dodrţování provozní doby uvedené výše.
ČOV – bylo vydáno Stavební povolení na stavbu - rozšíření a intenzifikace ČOV Hovorčovice. Obsahem budoucí stavby budou stavební úpravy stávajícího sdruţeného objektu ČOV, oplocení a zpevněné plochy.
KANALIZACE — opakovaně jsme byli provozovatelem
naší splaškové kanalizace upozorněni na to, ţe odpadní
vody obsahují domovní odpad, který patří do popelnic.
Jedná se zejména o hadry, utěrky, vlhčené ubrousky
pro dětskou hygienu (nejsou vyrobeny z papíru), dámské vloţky, pleny, části spodního prádla apod. Tyto látky častěji ucpávají čerpadla v čerpacích stanicích, jeţ
přečerpávají odpadní vody na čistírnu odpadních vod.
Pracovníci provozovatele kanalizace jsou nuceni prakticky denně zasahovat – tj. vytahovat, rozmontovat a
čistit čerpadla v čerpacích stanicích. Tím se náklady na
provoz kanalizace značně prodraţují. Ţádáme vás,
abyste uvedené odpady dávali do popelnic.
PRŮJEZD NÁKLADNÍCH VOZIDEL — na komunikaci
v ulici Hlavní ( průtah obcí, č. III/2438) platí mimo
jiné dopravní omezení - zákaz vjezdu vozidel nad 6 t .
Obecní úřad Hovorčovice nerozhoduje o stanovení dopravního značení a povolení vjezdů vozidel nad 6 tun a
podobně. Rozhodovací pravomoc má v tomto případě Městský úřad Brandýs n. L. – Stará Boleslav, odbor
dopravy.
ZASTUPITELSTVO — zastupitel Karel Kučera za stranu
Svobodných občanů rezignoval na svou funkci. Novým
zastupitelem se po sloţení slibu na příštím zasedání
zastupitelstva stává další kandidát této strany v povolebním pořadí, pan Václav Stáreček.
DPH – s účinností od 1.2.2011 je Obec registrována
jako plátce DPH.

DOTACE – Obec získala finanční dotaci ve výši
1.182.000 Kč na akci „Přírodě blízká protipovodňová
opatření a protipovodňová opatření v pramenné části
povodí Hovorčovického potoka― – vypracování studie
proveditelnosti.
SBĚRNÉ MÍSTO – Sběrné místo v prostoru bývalého
JZD bude v tomto roce poprvé otevřeno v neděli
6.3.2011, od 14.00 do 16.00 hod.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - proběhne v sobotu
9.4.2011 od 8.00 do 9.00 hod před OÚ Hovorčovice.
SVOZ BIOODPADU—začne od 4.4.2011. Svoz bude 14
denní jako v loňském roce. Ceny za svoz zahrnují celkem 18 svozů. Jiţ můţete objednat a zaplatit na OÚ.
nádoba 120l
svoz 385,- Kč
pronájem 264,- Kč
nádoba 240l
svoz 660,- Kč
pronájem 312,- Kč
MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2011 - datum splatnosti
poplatků je nejpozději 31. března 2011. Po tomto datu
zůstanou odpadové nádoby bez platné známky nevyvezeny.
Poplatek za svoz komunálního odpadu činí:
za osobu trvale hlášenou v domě
500,- Kč
(do tří osob v domě 1 známka = 1 nádoba;
od čtyř osob v domě 2 známky = 2 nádoby)
za rekreační objekt
500,- Kč
(2 známky = 2 nádoby za 2000,- Kč).
Poplatek za psa:
za kaţdého psa
400,- Kč
za kaţdého psa – důchodci
200,- Kč
od poplatku jsou osvobozeni drţitelé průkazu ZTP.
STOČNÉ – oznamujeme, ţe s účinností od 1.1.2011
dochází k navýšení cen stočného, a to z 26,42 Kč/m3 na
27,06 Kč/m3 vč. DPH.
MATEŘSKÁ ŠKOLA – přístavbou třídy a rekonstrukcí
objektu byla kapacita školy navýšena ze stávajících 58
na 83 ţáků a kapacita strávníků ze současných 70 na
100. Dále byla dovybavena kuchyně školy tak, aby
bylo moţné zajistit stravování pro nově přijaté děti.
Zápis ţáků na školní rok 2011/2012 se uskutečnil dne
3.3.2011.
PORADENSTVÍ PRO SENIORY – od dubna 2011 bude
trvale hlášeným seniorům v případě potřeby zajišťováno právní poradenství. Bliţší informace naleznete na
str. 3.
EVIDENCE OBYVATEL V ROCE 2010 – k 1.1.2011
v obci k trvalému pobytu přihlášeno 1989 obyvatel.
přihlášeni: 130
odhlášeni:
60
narození:
36
úmrtí:
17
(Dokončení na str. 4)

TÉMA ČÍSLA — NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA
NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA—NOVÁ A JEŠTĚ NOVĚJŠÍ!
Mateřská škola v novém kabátě v okolní zástavbě září
uţ zdáli a rozhodně ji nelze přehlédnout – pohledem ani
v kontextu projektů, které se v posledních letech podařilo uskutečnit. Jedná se o jednu z největších investičních akcí, kterou obec realizovala, je to zařízení, které
vyuţívají desítky rodin z naší obce, a proto jsme se rozhodli věnovat naší mateřské škole, její rekonstrukci a
budoucímu vyuţití téma tohoto čísla.
To, ţe mateřská škola kapacitně nestačí a výhledově
bude jen hůř, bylo zřejmé jiţ dlouho. Úpravou jedné ze
tříd došlo k navýšení kapacity o pár míst, to ovšem problém samozřejmě vyřešit nemohlo. Bylo jasné, ţe bude
zapotřebí přestavět a na maximum vyuţít současný objekt školky (jiný vhodný obec nemá). V úvahu přicházelo rozšíření o jednu třídu, coţ ovšem obnášelo i zásadní
rekonstrukci původních prostorů, zejména kuchyně. Plánovaná investice bezmála 15 miliónů korun, tedy téměř
celý roční rozpočet obce…
Následovaly měsíce projektových příprav, vyřízení stavebního povolení, zpracování ţádosti o dotaci… Zlomový
okamţik nastal na počátku roku 2010, kdy obec opakovaně podala ţádost o dotaci na rekonstrukci a přístavbu
MŠ, tentokrát z krajského Regionálního operačního programu ROP a uspěla! Z celkového objemu peněz potřebných na realizaci projektu obec od kraje získala více
neţ 10 mil. Kč, svou 20% spoluúčast a další nezpůsobilé
výdaje pokryla z vlastních zdrojů a půjčkou ve výši 3,5
mil. Kč.
Rozhodnutí o udělení dotace přišlo v červnu 2010 a odstartovalo závod s časem. Rozsáhlé stavební úpravy
původního objektu (zvýšení střešní konstrukce a výměna krytiny, výměna oken atd.) se totiţ musely stihnout
během dvou měsíců letních prázdnin. Povedlo se, přístavba nových částí sice pokračovala aţ do listopadu a
neobešla se bez nutných provizorií, ale provoz školky
nemusel být přerušen. „Velký dík patří firmě Kasten
s.r.o., která stavbu prováděla a splnila všechny velmi
napjaté termíny, i všem ostatním, kteří se v projektu
angažovali. Dnes máme za sebou kolaudaci objektu,
nákladné vybavení a navýšení kapacity kuchyně a nic
nebrání tomu, abychom novou třídu s kapacitou 25 dětí
mohli otevřít. Tím ovšem práce nekončí, na jaře budou
pokračovat úpravy, které musely být s příchodem zimy
přerušeny - bezbariérový vstup, pokládka dlažby ve
dvoře, zatravnění a v plánu je i nový chodník kolem zahrady.“, upřesňuje starostka obce, paní Rozhoňová, a
dodává: „Souběžně jsme požádali o další dotaci, která
zahrnuje například kompletní revitalizaci zahrady či vySČÍTÁNÍ LIDU – Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Je připravováno
na březen 2011 – rozhodným okamţikem bude půlnoc
z 25. na 26. března 2011. Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání a následné zpracování dat zajišťuje Český statistický úřad. Smluvním partnerem pro
provedení terénních prací je Česká pošta, s. p.
Novinky sčítání lidu 2011
Nově bude moţné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Občané Hovorčovic mohou pro
tento způsob podání formulářů vyuţít veřejné internetové místo na obecním úřadě.
Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 nezjišťuje
vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Z
hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důleţitá
pouze otázka, zda má rodina moţnost vyuţívat osobní
počítač a připojení k internetu.

budování zpevněných parkovacích míst. Doufejme, že i
tentokrát budeme úspěšní.“
Mimořádný zápis dětí do nové třídy proběhl 15. února.
Jaký byl jeho výsledek, jsme se zeptali paní ředitelky,
Moniky Mothejzíkové: „Nová třída se naplnila do posledního místa a od 7. března jsme tak přivítali 25 nových
žáčků. Je věkově smíšená, což je pro nás novinkou, a
bude se jmenovat Berušky. Dětem se moc líbí. Ráda
bych touto cestou poděkovala všem, kteří nám pomáhají, protože na vybavení nové třídy přispěli sponzorskými
dary také rodiče, kteří mají děti přihlášené v mateřské
škole, a OS Hovorčovice, které ze svých prostředků pořídilo například různé cvičební sestavy a další pomůcky.“
S vybudováním nových prostor se otevírají i nové moţnosti a příleţitosti pro jejich vyuţití. Po dohodě s obcí i
vedením MŠ začne pod hlavičkou OS Hovorčovice
v nových prostorách v odpoledních hodinách působit i
nový volnočasový klub. O tom nám bliţší informace řekla Vendula Strnadlová, která ho bude mít na starosti:
„Chtěli bychom dětem a jejich rodičům nabídnout zábavné a aktraktivní volnočasové aktivity, za kterými
jinak mnohdy musejí dojíždět. Nabídka bude velmi rozmanitá a závisí jen na zájmu dětí. Plánujeme rytmiku
pro nejmenší, taneční průpravu pro školní děti, jógu,
dramatický kroužek, nebo hru na bubny. Rozjezd bude
pozvolný - od března prozatím plánujeme do nové třídy
ve školce přesunout kurz Angličtina v pohybu, který doposud probíhal ve Vitall Centru. Pro předškolní děti bude
hodina začínat v úterý od 14.30, aby ji mohly navštěvovat i děti ze školky, a od 15.30 bude následovat hodina
pro školáky z 1. až 2. třídy. Určitě se můžeme těšit na
divadelní představení pro děti a chtěli bychom znovu
obnovit i promítání filmů. V nových prostorách počítáme
i se cvičením seniorů a aktivitami pro dospělé, s těmi
ovšem jen v omezené míře, protože se přeci jen budeme pohybovat ve třídě MŠ určené a dimenzované na
dětské aktivity. Naplno by se pak klub měl rozjet od září. Do té doby bychom také prostřednictvím letáků či
internetového dotazníku rádi zjistili, o které z námi navrhovaných aktivit je zájem, aby si přišli na své všichni.― A jaké bude jméno klubu? „Máme prozatím jen pracovní název. Byli bychom rádi, kdyby mu jméno vymyslely děti - jeho budoucí návštěvníci. Svoje nápady moho u
za sílat
na
m ailo vo u
adres u
red akce@hovorcovice.cz, pro autora vítězného názvu máme
připravenou pěknou odměnu!“, slibuje paní Strnadlová.
Na uvedenou adresu můţete posílat i své dotazy týkající
se klubu, návrhy či nabídky spolupráce a pomoci.
Sčítacími komisaři v Hovorčovicích
budou pracovníci České pošty.
Jak sčítacího komisaře poznáte?
Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude moţné ověřit v kaţdé obci na úřední desce.
Sčítací komisař bude při roznosu formulářů nosit viditelně umístěný speciální průkaz sčítacího komisaře, kterým
se na poţádání prokáţe společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s
velkým ţlutým logem České pošty.
Další informace o sčítání lidu, jeho historii, vyuţití získaných dat a jejich ochraně se můţete dočíst na internetových stránkách www.scitani.cz. Zde také můţete vyplnit
a odeslat elektronické sčítací formuláře.
Upozornění: Nesplnění povinnosti podrobit se sčítání je
přestupkem. Odmítnutí sdělení zákonem stanovených
údajů, popřípadě úmyslné uvedení nepravdivých údajů
můţe být sankcionováno pokutou aţ 10 tis. Kč.

ZE ŽIVOTA V OBCI
INFORMACE (NEJEN) PRO SENIORY
Obecní policie upozorňuje a ţádá občany, aby i v novém roce byli opatrní a věnovali pozornost zajištění
svého majetku. V obci stále pokračuje zvýšená majetková trestná činnost. V případě, ţe uvidíte pohybovat
se po obci podezřelé osoby, volejte prosím linku 158
nebo Obecní policii na tel.č.: 720 513 665.
Obecní policie bude nadále monitorovat rychlost v obci
a zvýší dohled na parkování vozidel. Obchůzkovou činností dohlíţí na veřejný pořádek v obci i v nočních hodinách.
V poslední době přes komunikaci v ulici Hlavní začala
jezdit vozidla nad 6 t. Stráţník průtah obcí monitoruje
kaţdý den a zjištěné přestupky řeší. Toto se týká především zemědělských strojů (traktorů), které po ulici
Hlavní začaly jezdit nejen z důvodů provádění prací na
přilehlých polnostech. V tuto chvíli jim byl omezen průjezd obcí Hovorčovice.
A na závěr krátká bilance. V měsíci lednu tohoto roku
byly řešeny následující incidenty:
17x přestupek proti bezpečnosti silničního provozu,
2x oznámení o přestupku proti majetku,
3x krádeţ měděných svodů.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Jak jsme informovali jiţ
v minulém čísle Hovorčovického zpravodaje, navázala naše obec spolupráci se
ZŠ Fryčovická. Po zápisech do 1. tříd se na nás se svým
příspěvkem obrátila zástupkyně ředitele školy. Její dopis přetiskujeme.
Vážení rodiče,
k zápisu na ZŠ Fryčovická se dostavilo a k docházce ve
školním roce 2011/2012 bylo přijato celkem 93 prvňáčků, z toho 20 dětí z Hovorčovic. Otevírat budeme tři 1.
třídy. Váš zájem o naši školu nás velmi těší a pevně
věříme, že se u nás dětem bude líbit. Rádi bychom využili této příležitosti a požádali rodiče, aby nás co nejdříve informovali o svém rozhodnutí, zda jejich dítě nastoupí na naši školu. Je to pro nás důležité v souvislosti
s další organizací a rozdělením tříd.
V průběhu následujících měsíců budeme pro přijaté děti
organizovat návštěvy naší školy, budou se konat vždy
v úterý 3. vyučovací hodinu. Děti se během ní postupně
seznámí s prostorami školy, svými budoucími spolužáky, plní jednoduché úkoly z předškolní přípravy. Vzhledem k počtu přijatých dětí musíme vytvořit tři skupiny
(dvě letňanské, jedna hovorčovická), které by se pravidelně po týdnech ve škole střídaly. Děti z Hovorčovic by
k nám poprvé přijely 19. dubna v 10.00 a předpokládáme, že by školu navštívily celkem třikrát. Pokud budete
mít o návštěvy zájem, prosíme Vás, abyste své dítě
přihlásili na adrese hlavackova@zsfrycovicka.cz
do
31.3., abychom s ním mohli počítat.
Těšíme se na shledanou na třídních schůzkách pro rodiče budoucích prvňáčků v červnu 2011. Jejich přesný
termín bude včas zveřejněn na internetových stránkách
školy a informaci předáme i na obecní úřad a do místní
MŠ.
Děkujeme za spolupráci.
Mgr. Radka Šillerová, zástupkyně ředitele školy.

V obci mají své neodmyslitelné místo také senioři. Kaţdý z nás si uvědomuje, ţe jejich věk jim můţe způsobovat určité potíţe, ale to neznamená, ţe by svůj ţivot
nemohli zaplnit nějakými příjemnými záţitky. A proto
za podpory obecního úřadu probíhají různé akce, které
jsou sice určeny zejména seniorům, ale pokud by zaujaly i někoho, kdo se ještě do této kategorie nepočítá,
nemusí se bát zúčastnit se jich. Různé aktivity jiţ nějakou dobu běţí, ale navíc se připravují určité novinky.
Ne všichni však o nich mají povědomí, a tak bychom
Vám chtěli podat podrobnější informace.
Tradicí se jiţ stalo Setkání nejen seniorů. I tento rok by
mělo probíhat v dosavadní podobě, tedy zhruba jednou
měsíčně (kromě letních prázdnin) v úterý od 17 hodin v
budově obecního úřadu. O konání setkání informují
vţdy alespoň týden dopředu plakátky umístěné na informačních tabulích obce a na internetu. Součástí kaţdého setkání je povídání pozvaného hosta k nějakému
tématu, po kterém následuje diskuse. Dosavadní zkušenosti ukazují, ţe zvolená témata vţdy našla mezi
účastníky odezvu. Organizátorky mají jiţ nějaká další
setkání promyšlena, ale ocenily by jakékoliv další nápady či nabídku spolupráce. Chcete-li je inspirovat, můţete je oslovit prostřednictvím obecního úřadu nebo naší
redakce.
Pro milovníky pohybu máme dobrou zprávu. Cvičení
seniorů, které si díky rekonstrukci mateřské školy muselo dát dlouhou přestávku, bude obnoveno. Cvičení
povede opět paní Hukelová a začít by se mělo pravděpodobně v průběhu března. Termín není ještě definitivně potvrzen, ale navrţen byl čtvrtek od 16:30. Všechny
zásadní informace budou včas vyvěšeny.
Další aktivitou, která by měla být brzy nabízena, je poradenská činnost určená zejména pro seniory a zdravotně postiţené občany. V budově obecního úřadu budete moci 1x za 14 dní, a to 1. a 3. středu v měsíci od
15 hodin, vyuţít zdarma sluţby odborníků z oblasti
právního a sociálního poradenství.
Obec by také nerada opomenula významná ţivotní jubilea. I v následujícím období budou pokračovat blahopřání písemnou či ústní formou. Zároveň by by bylo
hezké zveřejňování jubileí v našem zpravodaji. To ale
nemáme plně ve svých rukou, neboť zákon na ochranu
osobních údajů nám toto neumoţňuje. A tak se na Vás
obracíme s výzvou. Pokud byste tímto chtěli udělat
svým blízkým radost, obraťte se na nás, my Vaše přání
k významnému jubileu rádi zprostředkujeme.
V oblasti sociálních sluţeb a kultury se pro seniory nabízí daleko více aktivit, neţ byly uvedeny výše. Komise
pro společenské otázky má připraveno několik dalších
nápadů, ale neţ se pustí do jejich realizace, ráda by
zjistila, zda o takové projekty bude mezi občany vůbec
zájem. Proto je součástí dnešního čísla anketa, jejíţ
výsledky napomohou rozhodování o rozšíření nabídky
dalších sluţeb. Prosíme, věnujte naší anketě svou
pozornost. Za Vaše náměty předem děkujeme!
Informace z MŠ Hovorčovice:
Děti, které byly přijaty do ZŠ Fryčovická a navštěvují
MŠ Hovorčovice, mohou do školy jezdit hromadně
s doprovodem z MŠ. Prosíme rodiče těchto dětí, aby
svůj zájem o návštěvy školy nahlásili také pí. ředitelce
v mateřské škole. MŠ hromadný výjezd zajistí, pokud
se přihlásí alespoň 9 dětí.

VOLNÝ ČAS
SPORT
Jiţ delší dobu jsme se na těchto stránkách nevěnovali
fotbalu. Vyuţijme příleţitosti a podívejme se jak se vede našim týmům v polovině soutěţí.
III. třída oddělení A

Okresní přebor mladších žáků

Přípravka oddělení A

11. 3. pátek od 19.30 hod.
TWO VOICES
Koncert neobvyklého vokálního dua Two Voices
Mezzosopranistka Edita Adlerová a šansoniérka
Jana Rychterová.
25. 3. pátek od 19.30 hod.
Minikopaná oddělění A

MĚSTSKÁ
Folk & keltské písničky a instrumentálky.
Jarda Heavy Budil, Štěpán Budil a další ...
8. 4. pátek od 19.30 hod.
VLAK NA DOBŘÍŠ

Kapela hrajicí trampské kuplety.
Jiří Turek, Pavel, Kukla, Petr Roubíček, Jiří Blecha.
22. 4. pátek od 19.30 hod.
KŘEST CD—TO SI PIŠ
Pavlína Jíšová a přátelé.
(Zprávičky z úřadu—dokončení ze str. 1)

SBÍRKA – veřejnou sbírkou na opravu varhan v kostele
sv. Jana Křtitele v Hovorčovicích se k datu 23.2.2011
vybralo 65.000 Kč.
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Na základě nařízení MěÚ Brandýs n.L.-Stará Boleslav,
odboru dopravy odstranil obecní úřad v polovině ledna

z příjezdových komunikací do obce dopravní značky č.
IP25a s dopravními omezeními. Uvedený odbor přijal
„podnět―, který upozornil na údajnou „nelegálnost― tohoto značení. Nejasnosti ohledně Rozhodnutí o umístění
dopravních značek z roku 2004 se nakonec vyřešily,
MěÚ Brandýs n.L.-Stará Boleslav se následně Obci
omluvil a nařízení o odstranění dopravního značení revokoval.
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