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♦ Z činnosti obecní policie ♦ Veřejná sbírka na opravu varhan ♦ Ohlédnutí za uplynulými 4 roky ♦ Pozvánky na akce ♦
Váţení čtenáři,
dostává se Vám do ruky rozšířené číslo Hovorčovického zpravodaje, jehoţ příloha je v souvislosti s končícím volebním obdobím 2006-2010 věnována shrnutí nejdůleţitějších věcí, které se udály během uplynulých čtyř let. Kromě
voleb do obecního zastupitelstva a Senátu ČR bychom Vás také rádi pozvali na zajímavou benefiční akci do Klubu na
Okraji, jejíţ výtěţek bude v rámci vyhlášené veřejné sbírky věnován na opravu varhan v našem kostele sv. Jana
Křtitele. Podrobnější informace najdete uvnitř čísla a nám uţ jen zbývá popřát Vám příjemné čtení!
Vaše redakce

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
KOMUNIKACE—probíhá plošná údrţba nejhorších výtluků na místních komunikacích. Byla dokončena oprava
1. části komunikace v ul. Revoluční vč. propojení chodníků s ul. Hlavní. Byly dokončeny stavební práce na
části komunikace v ul. Ke Dráze.
Propady na komunikaci v ul. Veleňská a Nádraţní jsou
řešeny uplatněním reklamace u spol. IMOS Zlín s.r.o.
VODOVOD — byly dokončeny stavební práce na vodovodním řadu v ul. Střední (v úseku, kde se podařilo
vykoupit pozemek KN 74/7), který propojuje vodovod
v této ulici s vodovodem v ul. Západní. Byla dokončena
vodovodní přípojka k obecnímu úřadu a k domu č.p. 1.
KANALIZACE – provádí se průzkum těsnosti splaškové
kanalizace a zjišťování nátoku balastních vod na stoce B
a pobočných větvích. Díky vysoké hladině podzemních
vod byly objeveny netěsné šachty. Problematická místa
se jiţ řeší uplatněním reklamace u spol. IMOS Zlín s.r.o.
Vybrané problematické části stoky B byly prohlédnuty
kamerou. S VaK Zápy s.r.o., provozovatelem obecní
kanalizace, se řeší provedení bezpečnostního přepadu
přečerpávací stanice u dráhy, aby nedocházelo
k zaplavování okolních nemovitostí.
DOTACE – byly podány dvě ţádosti o dotace, které
byly přijaty k dalšímu projednání, a čeká se na výsledek dotačního řízení Jedná se o tyto ţádosti:
„Přírodě blízká protipovodňová opatření a protipovodňová opatření v pramenné části povodí Hovorčovického
potoka“ → Regionální operační program (ROP) - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a sniţování rizika
povodní.
„Kulturní a společenské centrum – I. etapa Muzeum“ →
z ROP, program Integrovaný rozvoj území .
ÚZEMNÍ PLÁN HOVORČOVICE - bylo schváleno Zadání Změny č. 1 k Územnímu plánu Hovorčovice. Změna mj. zahrnuje připomínky a námitky, kterým nebylo
moţné vyhovět po veřejném projednání územního plánu (viz usnesení ZO z 26.11.2010).
ZELEŇ — podél komunikace v ul. Hlavní, směrem na
Líbeznice, byl mezi novými okrasnými stromy zaloţen
ţivý plot (druh rostliny: Ligustrum vulgare, ptačí zob).
V parku v ul. Nádraţní byla z důvodu závaţných destruktivních změn, které jiţ nešly běţnou údrţbou odstranit, vyměněna první řada dřevin podél komunikace
v ul. Nádraţní. Nově bylo vysazeno 14 ks okrasných
dřevin, druh Prunus serrulata „Kanzan―, višeň pilovitá.
Mezi stromy byl následně zaloţen ţivý plot (druh rostliny: Ligustrum vulgare, ptačí zob).
Dokončení na str. 2

RYBNÍK – uskutečnilo se jednání vodoprávního dozoru
ve věci úpravy přelivu hráze na rybníku. Bezpečnostní
přeliv byl upraven rybáři místní rybářské organizace.
POŠTA — 15.9.2010 byla otevřením Výdejního místa
České pošty, a.s. zavedena nová sluţba občanům.
Jedná se o 1. fázi zajištění poštovních sluţeb v obci.
V této fázi výdejní místo slouţí k výdeji obyčejných a
doporučených listovních zásilek a výdeji balíkových zásilek. Prozatím nejsou přijímány poštovní zásilky a
nejsou poskytovány finanční sluţby. Výdejní místo je
otevřeno v pondělí aţ pátek od 17 do 19 hodin.
VEŘEJNÁ SBÍRKA NA OPRAVU VARHAN — dnem
10.8.2010 byla zahájena veřejná sbírka za účelem
opravy varhan v kostele svatého Jana Křtitele v Hovorčovicích. Organizátorem sbírky je Obec Hovorčovice.
Sbírka splňuje náleţitosti zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a byla osvědčena Krajským úřadem Středočeského kraje. Finanční prostředky je moţné vloţit či
převést na zvláštní bankovní účet vedený u KB, a.s.,
číslo účtu: 43-7307860277/0100 nebo osobně zanést na podatelnu Obecního úřadu v Hovorčovicích, kde
jsou připraveny sběrací listiny. Bliţší informace se dočtete na str. 3.
MATEŘSKÁ ŠKOLA – probíhá kompletní oprava a rekonstrukce mateřské školy. Původní prostory školy byly
otevřeny k uţívání dne 6.9.2010. Přístavba nové třídy a
zbývající stavební práce budou dokončeny přibliţně do
konce měsíce října 2010.
POMNÍK PADLÝM – na Staré návsi byla osazena pamětní deska padlým ve II. světové válce. Na místě byly
provedeny terénní úpravy a byla osazena vhodná zeleň.
Bohuţel bylo místo jiţ 2x atakováno vandaly.

TÉMA ČÍSLA — ČINNOST OBECNÍ POLICIE
Od června letošního roku má obecní policie nového
stráţníka, p. Karla Melichárka. V tomto článku Vám přinášíme průřez činností Obecní policie od jeho nástupu
do funkce.
V letních měsících v obci vzrostl počet neposekaných
pozemků s odrůstajícím plevelem, který byl nebezpečný
a nepříjemný zejména pro okolní obyvatele. Vlastníci
těchto pozemků byli písemně dle zákona o rostlinolékařské péči vyzváni k odstranění plevele s velmi dobrou
úspěšností (99 % posekaných pozemků). Do budoucna
tedy doufáme, ţe majitelům nebude stav jejich majetku
lhostejný a nebude jiţ nutné je k údrţbě pozemků vyzývat pod hrozbou pokuty.

Dvě důleţitá upozornění
Dne 23. 7. 2010 bylo oznámeno na Obecní policii Hovorčovice obtěţování ţeny obnaţeným muţem, ke
kterému došlo na okraji obce na ulici Hlavní ve směru
od Prahy na Hovorčovice. Muţ byl zhruba 180 cm vysoký, mezi 20 aţ 25 lety, tmavé polodlouhé vlasy,
hnědé oči. Na sobě měl tmavou košili a dţíny modré
barvy a ţenu obtěţoval neslušnými návrhy a obnaţením své dolní poloviny těla. Dbejte prosím zvýšené
opatrnosti a v případě, ţe uvidíte pohybovat se
v těchto místech podezřelou osobu, volejte prosím
linku 158 nebo stráţníka Obecní policie 720 513 665.
Dva občané romské národnosti (muţ a ţena) navštěvují hlavně seniory a vydávající se neoprávněně za
pracovníky energetické společnosti. Důvěřiví občané,
kteří je vpustili do svého domu či bytu, se následně
stali obětí krádeţe.
Na pozemcích ve středu obce (prostranství po obou
stranách hlavní silnice pod autobusovými zastávkami,
pozemek nad rybníkem ) a na prostranství od fotbalového hřiště směrem k remízku není opakovaně udrţovaný
porost a tráva. Na pozemku bývalých zahrádek stojí
nebezpečná torza vyhořelých chat a přerostlé větve
stromů a keřů znemoţňují chůzi po chodníku. Všechny
tyto pozemky, které kazí vzhled obce, patří dvěma
vlastníkům, na které Obecní policie podala oznámení

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
dokončení ze strany 1.
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŢBOU (DPS) - do jednotlivých bytů byly instalovány měřiče tepla. Aktuálně
se řeší obsazení volných bytů novými nájemci.
ZPĚTNÝ ODBĚR BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ - od
1.9.2010 nabízí obecní úřad ve spolupráci s neziskovou
společností Ekobat novou sluţbu – vyuţití systému zpětného odběru a ekologického zpracování pouţitých baterií. Vybité baterie můţete bezplatně odloţit do boxu,
který je umístěn na chodbě obecního úřadu. Předmětem
zpětného odběru jsou veškeré tzv. „suché― baterie nebo
akumulátory bez ohledu na typ článku nebo značku.
Přijímány jsou akumulátory do mobilních telefonů, notebooků nebo ručního nářadí, nesbíráme auto-moto a průmyslové baterie. Tříděním pouţitých baterií tak společně
pomáháme omezovat znečišťování směsného odpadu
cizorodými látkami a plýtvání základními surovinami.
ÚDRŢBA ZASTÁVEK
Na zastávce ČD byl obnoven nátěr stěn čekárny.
Na autobusové zastávce Hovorčovice, U kostela byly
opraveny lavičky poškozené vandaly.

dne 13. 7. 2010 příslušnému správnímu orgánu ŢP.
Bohuţel i přes snahu o vyřešení se do dnešního dne nepodařilo správnímu orgánu věc uzavřít. Cílem není majitelům uloţit za kaţdou cenu pokutu, ale dosáhnout pravidelného udrţování, neboť tyto pozemky jsou viditelné
z ulice Hlavní a výrazně zasahují do vzhledu obce.
Začal nový školní rok a s tím i zvýšená doprava. Stále je
mnoho těch, kteří nedodrţují dopravní předpisy a ohroţují tak bezpečnost silničního provozu, a to zejména
překračováním rychlosti, předjíţděním přes zákaz, nebezpečnou jízdou. V nepravidelných intervalech několikrát za měsíc začalo měření rychlosti v obci. Jezděte
tedy podle předpisů a neohroţujte ostatní účastníky provozu, kteří předpisy dodrţují.
Obecní policie chce upozornit obyvatele obytných zón na
dodrţování parkování. V obytné zóně je zákaz parkování
mimo vyhrazená parkovišťě, která jsou pro tyto účely
zřízená. Jakékoliv parkování na ulici v obytných zónách
je zakázané a nebezpečné hlavně pro děti.
V budoucnu se Obecní policie Hovorčovice zaměří
zejména na zákaz vjezdu automobilů nad 6 t. Řidiči
těchto aut nerespektují zákaz a projíţdějí obcí bez potřebného povolení. Nadále se bude monitorovat rychlost
v obci a zvýší se dohled na parkování vozidel. V rámci
obchůzek se bude dohlíţet na veřejný pořádek v obci.
A na závěr pro Vaši představu činnost obecní policie v
číslech. Obecní policie v uplynulých 3 měsících řešila:
68x přestupek proti bezpečnosti silničního provozu
3x přestupek proti občanskému souţití
1x maření úředního jednání
1x zanedbání povinnosti údrţby veřejného prostranství
1x šetření hluku a nepořádek z hospody U kurtů
15x výzva k udrţování pozemků
1x oznámení o pohřešované osobě
1x šetření přestupku proti majetku
1x oznámení na exhibicionistu
1x šetření odstaveného vozidla
2x zásah proti ohroţení protrţení hráze rybníka
2x šetření pobíhajících psů
1x asistence při akci Veterán dech
1x šetření škod po větrné bouři

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD (ČOV)
Rozhodnutím MěÚ Brandýs n. L.–Stará Boleslav, odb.
OŢP, bylo povoleno uţívání dokončeného díla – II. technologické linky ČOV a byly povoleny tyto změny stavby:
Na nátoku do technologických linek ČOV byl instalován
kombinovaný objekt, který rozděluje nátok do obou linek, plní funkci lapáků tuku a jemného písku. Objekt
tak umoţňuje rovnoměrný nátok do obou linek ČOV a
v případě potřeby regulovat nebo zastavit nátok do jedné z linek. Část tohoto objektu funguje jako lapák tuků,
kde se odsazují tuky na hladině a následně odstraňují.
Ve spodní části se usazuje jemný písek.
V provozní budově byly instalovány nové strojně stírané
česle s lisem na shrabky, na odtoku z česlí byla instalována záchytná vana na hrubý písek.
Vedle provozní budovy ČOV byl instalován sítopásový
kalolis, a to v kontejnerovém provedení, coţ umoţní
jeho přemístění v případě potřeby při rozšiřování ČOV.
Je připravena dokumentace pro stavební povolení na
akci „Rozšíření a intenzifikace ČOV Hovorčovice―, kterým má být ČOV rozšířena na 4000 EO. Nyní se projednává s dotčenými orgány státní správy.

REKAPITULACE OBDOBÍ

2006—2010

Čtyři roky jsou z pohledu vedení a vývoje obce poměrně krátké období. Kaţdá akce a projekt totiţ představuje měsíce a často i roky příprav, schvalování a administrativního vyřizování. Ale i drobnosti, které mnohým připadají jako
nevýznamné nebo zcela samozřejmé, stojí peníze, čas a úsilí. A navíc je dobré si připomenout, ţe i tyto drobnosti v
obci nebyly vţdy samozřejmostí. Abyste se mohli podrobněji seznámit s výsledky naší práce za uplynulé 4 roky, připravili jsme pro Vás prezentaci uskutečněných akcí a projektů, kterou si můţete od 11. října prohlédnout i na výstavě umístěné v zasedací místnosti obecního úřadu.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se v letech 2006 aţ 2010 podíleli na chodu obce a přispěli tak „svou troškou do
společného mlýna―. Vaše pomoc a uznání je pro nás, zastupitele i zaměstnance obecního úřadu, velkým zadostiučiněním.

ČINNOST ZASTUPITELSTVA A OBECNÍHO ÚŘADU
 Ve volebním období r. 2006-2010 se konalo celkem 37 veřejných zasedání zastupitelstva obce. Na kaţdém zase









dání měli občané před hlasováním zastupitelů dostatečný prostor pro vyjádření názorů a připomínek
k projednávaným bodům.
Byly sníţeny ceny některých sluţeb poskytovaných občanům (např. kopírování, faxování) a byly zavedeny zcela
nové sluţby: Czech POINT, veřejný internet (pro trvale hlášené zdarma), poštovní sluţby (Výdejové místo České
pošty – 1. etapa projektu).
Hned v lednu 2007 bylo zahájeno vydávání dvouměsíčníku Hovorčovický zpravodaj, byly upraveny a rozšířeny
internetové stránky obce.
Ve volebním období 2006 - 2010 Obec získala dotace, granty a dary v celkové výši přesahující 24 miliónů Kč. Během 4 let bylo postupně podáno 27 ţádostí o dotace, ve 13 případech jsme byli úspěšní a dotaci jsme získali, 2
ţádosti jsou aktuálně podány a Obec čeká na výsledek dotačního řízení.
Byla vypovězena původní pro obec nevýhodná smlouva na úklid a údrţbu obce. Byla pořízena nezbytná technika
a tyto činnosti vykonávají zaměstnanci pracovní čety obce.
Byl vytvořen Archiv obce. Evidence doposud netříděných dokumentů trvala více neţ 1 rok a bylo zařazeno a zaevidováno téměř 40 m dokumentů.
Podařilo se vyřešit problém s dlouholetými neplatiči místního poplatku za svoz komunálního odpadu.
Podařilo se vyřešit některé zásadní majetkoprávní vztahy k pozemkům (pozemky pod některými komunikacemi,
část fotbalového hřiště, pozemky u tenisových kurtů), byly provedeny nové či opomenuté odkupy technické infrastruktury.
Přestupky Obec řeší v rámci Přestupkové komise, která byla k tomuto účelu zřízena. Komisi předsedá doktor
práv, který zároveň zastupuje Obec v dlouhodobých sporech s restituenty.
Dne 24.05.2010 byla završena náročná čtyřletá práce a účinnosti nabyl Územní plán Hovorčovice, nezbytná a
zákonná podmínka pro realizaci další výstavby v obci, získávání dotačních prostředků na investiční projekty, převod pozemků z pozemkového fondu do vlastnictví obce… atd. Bez územního plánu není v dnešní době další fungování obce moţné. A je důleţité zmínit, ţe při zpracování Územního plánu a plánu rozvoje obce byly prioritou
potřeby občanů a ne zájmy investorů či zainteresovaných zájmových skupin.

Archiv obce v roce 2006

Archiv obce v roce 2010

Údržba obecní zeleně

Územní plán

DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
 Rekonstrukce komunikací je největší zátěţ pro obecní rozpočet. Na obnovu komunikací bylo například loni vydáno












15 milionů Kč (skoro 50% všech výdajů obce v daném roce). V letošním roce je vyčleněno dalších 5,9 milionů Kč
(přibliţně 25% všech výdajů obce v daném roce).
Byla dokončena oprava jiţní části ul. Souběţné.
Byla poloţena dlaţba v ul. Jiţní a provedeno odvodnění a pokládka panelů v ul. Líbezná.
V ul. Dlouhá, Střední, Slepá bylo provedeno odvodnění vsakovacím trativodem a provizorní štěrková úprava.
Za finančního přispění obyvatel byla v ul. K Remízku provedena provizorní oprava metodou vibračního válce.
Byla provedena rekonstrukce komunikace U Rybníka a přeloţena zámková dlaţba.
Ve spolupráci s SKK Hovorčovice byla vybudována parkovací plocha u fotbalového hřiště.
Proběhla rekonstrukce komunikace ul. Bořanovická, byla dokončena 1.etapa rekonstrukce ul. Revoluční.
Byly dokončeny projekty na rekonstrukci ul. Západní a Březiněveské.
Na ţádost obce byla provedena oprava asfaltového povrchu ul. Hlavní.
Byl vybudován chodník spojující lokalitu Central Group s původní zástavbou.
Byla zjednána náprava a zajištěno přeloţení hlavního vodovodního přivaděče do obce, byly propojeny vodovodní
řady v ul. Lánská a Pakoměřická a bylo provedeno propojení vodovodního řadu v ul. Střední s ul. Západní.
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DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
 Byla zavedena zimní údrţba místních komunikací, které se v předchozích letech v zimě neudrţovaly.
 Byly vybudovány vodovodní a kanalizační přípojky k objektům obce (OÚ, č.p.1, objekt dílen v areálu bývalého
JZD), byla vybudována kanalizace v ul. Veleňská, Východní, Ke Dráze.

 Byla dokončena rekonstrukce a modernizace ČOV, je připraven projekt na „Rozšíření a intenzifikaci ČOV―, pracuje se na zajištění stavebního povolení a hledají se moţnosti financování projektu (dotace a potenciální investoři).

 V ul. Nádraţní, U Rybníka a Ke Dráze osazeny nové lampy veřejného osvětlení.

ulice Souběžná a Jižní

ulice U Rybníka

ulice Bořanovická

ulice Revoluční

OBČANSKÁ VYBAVENOST
 Od roku 2006 prodělala budova OÚ řadu úprav v interiérech aţ po zásadní rekonstrukci po poţáru v roce 2007,
zateplení a novou fasádu v roce 2008.

 Dům s pečovatelskou sluţbou (DPS): Bylo zajištěno poskytování sociálních sluţeb nejen pro obyvatele DPS,












ale i ostatní potřebné občany obce. Vyuţíván je však jen dovoz obědů. Kvůli špatně provedené rekonstrukci
v roce 2001 je dnes nutné řešit špatný stavebně-technický stav objektu (problematická kotelna, střecha, zateplení aj.). Objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci, odvlhčen a byly provedeny nejnutnější opravy střechy. Do
jednotlivých bytů byly instalovány měřiče tepla a řeší se oddělení elektroinstalace. Byl vypracován projekt na přístavbu schodiště, nástavbu kotelny, zateplení objektu a další stavební úpravy a v současnosti je vše připraveno
pro podání ţádosti o dotaci z programu „Zelená úsporám―.
Mateřská škola: V roce 2007/2008 byla za prostředky z dotace z Fondu rozvoje venkova provedena částečná
obnova kuchyně, sociálního zařízení, vnitřních prostorů MŠ a na zahradě byly instalovány nové herní prvky.
V roce 2009 byl vypracován projekt na přístavbu třídy a částečnou rekonstrukci MŠ. V roce 2010 se opakovaným
podáním ţádosti podařilo získat dotaci ve výši 10 mil. Kč a okamţitě byly zahájeny stavební práce. Rekonstrukce
by měla být ukončena v říjnu 2010.
Místní knihovna (objekt bývalé druţiny) – pozemek pod objektem nebyl ve vlastnictví Obce, nicméně se ho podařilo vykoupit. Po dlouholetém neoficiální fungování byla knihovna v roce 2007 oficiálně zřízena Zřizovací listinou
a následně získány tři dotace na zlepšení sluţeb knihovny (vybavena novým nábytkem, diaprojektorem, připojena do integrovaného regionálního knihovního systému, prostory byly vymalovány a byl zde zaveden internet). Další vylepšení se připravují.
Sportovní areál - jehoţ součástí je fotbalové hřiště byl ve spolupráci se sportovními kluby vylepšen o parkoviště
a taneční plochu. Dále zde bylo vybudováno dětské hřiště. Objekt kabin byl zkolaudován, zanesen do katastru
nemovitostí a pojištěn. Zastupitelstvo schválilo záměr Obce pronájmu sportovního areálu SKK Hovorčovice a příslušné smlouvy jsou připraveny k projednání. Obec má připraveny finanční prostředky určené na další rozvoj
sportovního areálu, které budou zahrnuty do rozpočtu na r. 2011. Rozpracováno je také řešení majetkoprávních
vztahů k areálu - podařilo se zajistit bezúplatný převod části pozemku pod hřištěm do vlastnictví obce.
Objekt dílen – byla opravena střecha objektu, objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Dále se připravují
opravy interiéru půdní vestavby za účelem vytvoření sociálního bydlení a dalších prostor k pronájmu.
Veřejná doprava - byl zaveden školní autobus 305 z Hovorčovic k ZŠ E. Beneše v Čakovicích, (nová autobusová
linka č. 358 byla zrušena v souvislosti s otevřením metra v Letňanech), na ţádost obce zaveden posilový spoj
linky 351 po 14.00 hod a autobusová linka 417 spojující obec s Brandýsem nad Labem.
V roce 2007 proběhla rekonstrukce zastávky ČD a bylo upraveno její okolí: rekonstrukce budovy, instalovány
3 lampy veřejného osvětlení, po vyklizení a terénních úpravách vysazeny stromy, drobná zeleň, zaloţen trávník,
instalovány okrasné prvky. Zastávka je bohuţel stále terčem vandalů, coţ vyţaduje neustálou údrţbu.
Na OÚ bylo otevřeno poštovní výdejové místo, jehoţ sluţby by se ve spolupráci s Českou poštou měly do budoucna rozšiřovat.

Budova OÚ v roce 2006

Budova OÚ v roce 2010

Nové vybavení místní knihovny Výdejní místo pošty

REKAPITULACE OBDOBÍ

2006—2010

 Č.p. 1 (Stará náves) – objekt byl do majetku obce pořízen za účelem rekonstrukce a rozšíření občanské vybavenosti, pořízení bylo jednomyslně schváleno všemi zastupiteli. V objektu je mj. i velký společenský sál. V současné
době je objekt z části vyuţíván jako Archiv obce a sklad. Byla připravena projektová dokumentace na na vybudování „Kulturního a společenského centra―. Na projekt bylo vydáno Územní rozhodnutí i Stavební povolení. Byla
podána ţádost o dotaci, ale řízení nebylo úspěšné. Nyní je opakovaně poţádáno o dotaci z programu ROP. Ţádost
byla přijata k dalšímu projednání a čeká se na výsledek dotačního řízení.

 Objekt bývalé ZŠ – objekt je od zrušení základní školy opuštěn a nevyuţíván a dnes je v dezolátním stavu. Byly
provedeny nejnutnější opravy střechy a rozbitých oken. Z důvodu nutnosti vyuţití objektu byl připraven projekt
„Centrum volného času―. Na projekt bylo vydáno Územní rozhodnutí i Stavební povolení. Vše je připraveno na
podání ţádosti o dotaci. Vzhledem k multifunkčnímu pojetí projektu je v současnosti ve hře i moţnost vyuţití
části objektu jako školského zařízení.

SPOLEČENSKÝ ŢIVOT, KULTURA, SPORT
 Byly zavedeny gratulace k významným ţivotním výročím, obnovena tradice vítání občánků, konají se „Setkání se
starostkou―.

 Kaţdý měsíc probíhají v prostorách OÚ pravidelná „Setkání seniorů“ s kulturním programem, tématickými
přednáškami, pozvanými hosty.

 Byla navázána spolupráce s Diakonií Broumov a pravidelně se organizují humanitární sbírky.
 V roce 2010 obec vyhlásila veřejnou sbírku na opravu varhan v kostele. Ke dni 31.9. se vybralo 34 725 kč










z celkových 80 000 kč, které jsou na opravu potřeba. Všem, kteří jiţ přispěli, moc děkujeme. Informace o sbírce
najdete v novém čísle Zpravodaje nebo Vám je rádi sdělíme na obecním úřadě.
Ze získaných dotací a darů byla vybudována dětská hřiště v parku v ul. Nádraţní (v letošním roce doplněno o
nové herní prvky) a na fotbalovém hřišti. Dále bylo vybaveno a veřejnosti zpřístupněno hřiště u MŠ. Vzniku dětského hřiště u kruhového objezdu v lokalitě Central Group brání zamítavý postoj některých spoluobčanů. Na Lánech vznikl dětský koutek svépomocí a z vlastní iniciativy občanů, kteří zde bydlí.
Pro děti (a jejich rodiče) se v uplynulých 4 letech uspořádalo mnoho akcí: Barevné Velikonoce, Dětský den
v historickém hávu, Malý Vánoční trh, Čarodějnická škola Hovorčovice, divadelní představení pro děti, zavedla se
tradiční akce „Stavění máje a pálení čarodějnic―, na státní svátek 28.10. probíhá jiţ tradiční lampiónový průvod,
rozsvěcení vánočního stromu u kostela s koledami, Mikulášské besídky, výtvarné dílny pro rodiče s dětmi, cvičení
maminek s dětmi, obnovení tradice pouti.
Místní kostel sv. Jana Křtitele začal být vyuţíván i ke společenským akcím, proběhly zde koncerty váţné hudby, jiţ tradičně se zde koná Štědrovečerní koncert a byla obnovena i tradice půlnoční mše.
V roce 2008 se v zasedací místnosti OÚ začala kaţdý měsíc konat pravidelná nedělní promítání dětských filmů
„Společná odpoledne s filmem“. Tento projekt vznikl z iniciativy OS Hovorčovice a byl podpořen Ministerstvem
kultury ČR.
V roce 2009 vznikl v provizorních prostorách v budově č.p. 1 klub Jednička: otevřen byl divadelní a filmový
krouţek a oddíl pro zvídavé děti školního věku, dále hrátky s angličtinou pro začátečníky i pokročilé, hudební
školka Yamaha, výtvarný krouţek, herna pro nejmenší, cvičení pro rodiče s dětmi, cvičení pro seniory, konala se
zde filmová promítání a divadelní představení a Dětský týden na oslavu Dne dětí. V rámci filmového krouţku děti
natočily krátkometráţní film, který by měl být dokončen koncem tohoto roku.
Dlouhodobě byly finančně, organizačně či partnersky podporovány spolky a zájmová sdruţení působící v obci
(SKK Hovorčovice, OSH Hovorčovice, Hovorčovická nohejbalová liga) a dále Centrum pro zdravotně postiţené
Středočeského kraje a Farní úřad římskokatolické církve.

Setkání seniorů

BEZPEČNOST V OBCI

Dětské hřiště v parku
v ulici Nádraţní

Dětské hřiště na
fotbalovém hřišti

Dětské hřiště v MŠ
přístupné veřejnosti

 Zřízena samostatná úřadovna Obecní policie, zavedení preventivních besed se stráţníkem Obecní policie v MŠ.
 Bylo rozhodnuto o rozšíření obecní policie o jednoho stráţníka. Personálně tato pozice zatím není obsazena. Dozor
na přechodu pro chodce u autobusových zastávek vykonává pomocník obecní policie.

 Zahájeno měření rychlosti v obci.
 Zahájen projekt osvětlení přechodů - dokončena první etapa (lampy typu Zebra).
 V lokalitě Central Group instalovány 4 zpomalovací prahy (1.etapa), ty byly vzápětí aktivními řidiči „upraveny―,
aby nebránily rychlému přejezdu, takţe musely být za další finanční prostředky znovu opraveny. V současnosti
byly v rámci 2. etapy doplněny další 2 retardéry.
 Vybudovány provizorní retardéry v ul. Lánské.

REKAPITULACE OBDOBÍ
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ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 Sběrná hnízda na tříděný odpad jsou průběţně rozšiřována, zřizována nová.
 Vyklizení černé skládky ze dvora bývalého JZD a vytvoření sběrného místa pro rostlinný, velkoobjemný odpad,
stavební suť a velkoobjemný odpad (pro trvale hlášené).

 Obec se zapojila do projektu „Zelená obec― – poskytuje občanům moţnost zbavit se nepouţívaných drobných
elektrozařízení (např. mobilní telefony, rychlovarné konvice apod.) – sběrný box umístěn na OÚ. Dále byl zaveden sběr baterií a akumulátorů.






Ve spolupráci s AVE CZ byla zavedena nová sluţba – svoz bioodpadu.
Rekultivace pozemku nad rybníkem (dnes vydán restituentům).
Podél komunikace v ul. Hlavní vysázeno 17 stromů javoru mléč.
V roce 2009 bylo v rámci akce SKK Hovorčovice „Zasaď svůj strom― občany obce zakoupeno a podél hřiště zasazeno 16 stromů.

 Na místo starých hrušní byla podél komunikace směrem na Líbeznice vysázena alej okrasných třešní a kruhový
objezd na vjezdu do lokality Central Group byl nově upraven.

 Bylo nutné pokácet některé staré a nemocné stromy, např. lípu v ul. Střední – byla nahrazena novým stromem –
javor mléč.

 Byl proveden radikální prořez dřevin mezi řadovkami u dráhy.
 Bylo zahájeno omlazování parku v ul. Nádraţní. Na místo starých poškozených stromů byly vysázeny nové
(Prunus serrulata „Kanzan―, višeň pilovitá) a zaloţen ţivý plot, který bude oddělovat herní plochu od komunikace.

 Problémy s údrţbou pozemků, které byly vydány restituentům (pozemek ve středu obce od hlavní silnice
k rybníku a vč. rybníka a pozemek od fotbalového hřiště směrem k remízku) – současní majitelé pozemky neudrţují a na výzvy obce k nápravě opakovaně nereagují. Obec se stejně jako v loňském roce obrátila se stíţností na
krajský úřad.

 Zemědělská vodohospodářská správa (Mladá Boleslav) se zavázala k vyčištění potoka v úseku od dráţního podjezdu na východní konec katastru obce.

Úprava okolí zastávky ČD

Akce SKK
„Zasaď svůj strom“

Nové stromy podél
komunikace na Líbeznice

Sběrný dvůr na místě
bývalé černé skládky
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ZE ŽIVOTA V OBCI
VEŘEJNÁ SBÍRKA NA OPRAVU VARHAN

BENEFIČNÍ AKCE V KLUBU NA OKRAJI

Jak by asi mohl vypadat sen nějakého zpěváka? Představte si přecpaný sál a v něm lidé natěšení na vystoupení. Následně vstupuje umělec na scénu, všichni hltají
jeho slova i zpěv. Hned na úvod má zaznít bonbónek.
Jenţe zatímco umělcovo hrdlo by vydávalo nádherné
tóny bez potíţí, z doprovodného nástroje se ozve nelibý
zvuk a dost pokazí dojem z koncertu.

Dovolujeme si Vás pozvat na akci, jejíţ výtěţek bude
věnován na opravu varhan v hovorčovickém kostele. V
pondělí 18.10.2010 od 18.00 hodin se v klubu Na
Okraji (Revoluční 285) koná pořad Cesta do Santiaga
de Compostela, poutavé vyprávění Doc. MUDr. Zdeňka Susy, CSc., lékaře, poutníka a spisovatele o jeho
putování z Čech do španělského Santiaga de Compostela a na mys Finisterre - konec světa.

Řeknete si zlý sen, ze kterého je nejvyšší čas se probudit. Ale omyl. Tenhle trapas se opravdu odehrál. A bohuţel u nás. Místo? Hovorčovický kostel sv.Jana Křtitele. Čas? 24.prosinec 2008. Umělec? Operní pěvkyně
Jana Štěrbová pořádající svůj štědrovečerní koncert.
Hudební nástroj? Varhany.
A tak se hlavním hrdinou tohoto příběhu stal namísto
krásné ţeny předmět z dřeva a kovu. Předmět, který
zdobí místní kostel více neţ 100 let. Předmět, který by
byl jistě rád na tomto místě dál, nejen pro okrasu. Jenţe momentálně mlčí. Doufejme ale, ţe ne navţdy. Zmiňovaná akce totiţ přinesla alespoň jedno pozitivum.
Probudila zájem několika hovorčovických občanů i představitelů obce, kterým nebylo lhostejné, ţe to málo, co
v obci má historickou hodnotu, se ocitlo v ohroţení. A
vzniklo odhodlání varhany zachránit.
Zachránit znamená v tomto případě investovat nemalou
částku do oprav, neboť rozsah poškození je poměrně
velký. Varhany byly v tomto roce prohlédnuty odborníky z Praţské arcidiecéze a ti popsali závady následovně: hudební nástroj je poškozen červotočem, ovládací
klapky netěsní a přívod vzduchu do měchů je narušen.
Jako řešení navrhují osadit varhany elektrickým pohonem, naladit píšťaly a usadit nástroj na pevnou podloţku. Odhad říká, ţe by k opravě bylo třeba částky 80
tisíc.
Kdyţ byl známý rozsah poškození a přibliţné náklady,
chopila se iniciativy obec. Byla ochotna podstoupit sloţitý administrativní proces, který ukládá zákon
117/2001 Sb., tak, aby mohla být vůbec nějaká veřejná sbírka vyhlášena. Úřední postup byl dořešen v létě a
hned nato byla sbírka vyhlášena. V osvědčení je přesně
stanoven účel sbírky, tedy oprava varhan, na nic jiného
vybrané peníze nelze pouţít. Měla by běţet od 1.8.2010
do 28.6.2013. V případě, ţe by se potřebné peníze podařilo shromáţdit dříve, lze ji ukončit s předstihem.
Moţná si řeknete, proč by na věc umístěnou
v církevním objektu měla přispívat veřejnost. Je pravda, ţe varhany neodmyslitelně patří k náboţenským
obřadům, ale v posledních letech se hovorčovický kostel otevřel více veřejnosti a zde konané koncerty přilákaly davy věřících i nevěřících. Zvuk varhan si tedy
mohla dostatečně uţít širší veřejnost. Veřejnou sbírkou
navíc navazujeme na odkaz našich předků. Pořízení
varhan totiţ nevzešlo z iniciativy církve. Kdyţ byly varhany v roce 1906 zakoupeny od firmy Josef Rejna a
Josef Černý z Prahy-Královských Vinohrad, objednala si
je obec a zaplatila za ně částku 500 korun. Na tuto
úhradu byla vypsána sbírka, ve které se podařilo získat
428 korun. Zbytek se rozhodlo představenstvo obce
doplatit z příjmů obce. Dnes se sice pohybujeme
v jiných částkách, bylo by ale pěkné, kdybychom navázali podobným způsobem na snaţení lidí ţijících
v Hovorčovicích v minulosti.
A prozatím se určitě nemusíme stydět. Sbírka běţí necelé 2 měsíce a k 23.9.2010 bylo na kontě 34.725,- Kč.
Pokud by přízeň veřejnosti pokračovala tímto tempem
dál, můţeme se těšit, ţe jiţ brzy se bude moci vypsat
výběrové řízení na opravu varhan.

O své cestě vydal dvoudílnou knihu Ultreia a natočil TV
dokument, jako host vystupoval v pořadu K. Šípa
Všechnopárty. Vstupné je dobrovolné a výtěţek celé
akce bude v rámci vyhlášené veřejné sbírky věnován na
opravu varhan v kostele sv. Jana Křtitele v Hovorčovicích. Přijďte si poslechnout zajímavé vyprávění zajímavého člověka a podpořit dobrou věc!
PLACENÁ INZERCE

MASÁŢE A KOSMETIKA V HOVORČOVICÍCH
www.masazehovorcovice.webpark.cz

Eva Krejsová 604 863 303

VOLNÝ ČAS

18.10. pondělí od 18.00 hod.
CESTA DO SANTIAGO DE COMPOSTELA
Přednáška Doc. MUDr. Zdeňka Susy, CSc.
5.11. pátek od 19.30 hod.
MĚSTSKÁ a host písničkářka
SIMONA KLÍMOVÁ — hrají a zpívají irskou a
keltskou hudbu.
12.11. pátek od 20.00 hod.
MARTINSKÉ MINITURNÉ—Martin Rous + Martin Hejnák. Společný dvojkoncert folk-rockového
písničkáře z Prahy a bizarního folkaře z Kladna.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM
jiţ tradiční lampiónový průvod se bude konat ve
čtvrtek 28. října od 18 hodin. Průvod se podobně jako v loňském roce vydá ze třech míst.
Na konci průvodu se můţete opět těšit na připravený ohňostroj. Podrobnější informace se dozvíte
z letáčku zveřejněného před konáním akce.
POJĎTE S NÁMI DO KINA!
Dne 14. listopadu 2010 od 15 hodin promítání filmu
„PAMĚTNICE“ v sále Vitall centra. Následovat bude
beseda se scénáristou a reţisérem filmu, panem Tomášem Magnuskem. Počet míst omezen! Vstupné dobrovolné, výtěţek bude věnován na opravu varhan.

15.11. pondělí od 19.30 hod.
ELDORÁDO — zahrají trampské písně se zpěvákem Tomášem Perglem a Zdeňkem Sadovským.
22.11. pondělí od 19.30 hod.
JOSEF FOUSEK—koncert svérázného básníka,
písničkáře a humoristy, dlouholetého člena divadla
Semafor a divadla Jiřího Grosmana.
8.11. neděle od 18.00 hod.
LÁSKA V PROMĚNÁCH ČASU
Jitka Molavcová a Alfréd Strejček. Vesele i váţně
o vztahu muţe a ţeny v dobách dávných i současných.
PLACENÁ INZERCE
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