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♦ Rozpočet obce Hovorčovice na rok 2011 ♦ Rozhovor s Kateřinou Vítovou ♦ Pozvánky na akce ♦
Váţení čtenáři, dostává se vám do rukou dubnové číslo Hovorčovického zpravodaje. Jsme rádi, ţe jste vyslyšeli naši
výzvu v minulém čísle, a jiţ nyní se s vámi můţeme podělit o ţivotní příběh paní Antonie Kubíčové, popsaný očima
její rodiny. Paní Antonie Kubíčová, která se v těchto dnech doţívá významného ţivotního jubilea, proţila v Hovorčovicích téměř celý svůj ţivot. Gratulujeme jubilantce a těšíme se na Vaše další příspěvky.
Vaše redakce

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2011 – k 31.3.2011 neuhradilo místní poplatek za svoz komunálního odpadu
33 občanů. Poplatek za psa k témuţ datu neuhradilo 5
občanů. Všem, kteří zapomněli, doporučujeme uhradit
poplatek neprodleně.
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŢBOU (DPS) – byly
opraveny vlhkostí a plísní poškozené omítky v bytě č. 7.
Byt byl následně obsazen novým nájemcem.
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA – Občanské sdruţení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem vyhlašuje
humanitární sbírku letního a zimního oblečení (dámské,
pánské, dětské), lůţkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon, látek (min. 1m2, ne odřezky a zbytky), nepoškozených domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky), vatované přikrývky, polštáře a deky, veškerou
nepoškozenou obuv a kompletní, nepoškozené hračky.
Sbírka proběhne dne 8.6.2011 od 7.30-12.00 hod. a
12.30-17.00 hod.
SPALOVÁNÍ BIODPADU – hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje poskytuje 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―.
Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze
evidováno Operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.
SBĚRNÉ MÍSTO – od 8.5.2011, včetně, bude aţ do
podzimu otevřeno vţdy v neděli od 17.00-19.00 hod.
NEBEZPEČNÝ ODPAD – dne 9.4.2011 proběhl svoz
nebezpečného odpadu. Ţádáme občany, aby odevzdávali pouze povolený odpad. Například lednice bez el.
zařízení do tohoto odpadu nepatřily a obec je musela
zlikvidovat na svůj náklad, jiným způsobem.
VLAKOVÁ ZASTÁVKA – na vlakové zastávce byl obnoven nátěr, který poškodili vandalové.
PORADENSTVÍ PRO SENIORY – dne 5.4.2011 a dne
20.4.2011 se konala první poradenství pro seniory. Nové bezplatné sluţby vyuţilo 5 trvale hlášených seniorů.
Poradenství právní a poradenství z oblasti sluţeb sociálních je moţné vyuţít vţdy 1. a 3. středu v měsíci od
15.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY – dne 10.5.2011
od 8.00-15.00 hodin dojde k přerušení dodávky v celé
jiţní části obce.
Z těchto důvodů bude 10.5.2011 uzavřen OÚ a zrušena
dopolední otevírací doba výdejního místa České pošty.
MATEŘSKÁ ŠKOLA – dne 3.3.2011 se konal zápis do
školy na školní rok 2011/2012. K zápisu se dostavilo 27
dětí, z nichţ 26 bylo přihlášeno k trvalému pobytu
v obci.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – vítání občánků se bude konat ve
dnech 2. a 3.6.2011 v prostorách obecního úřadu. Rodiče malých občánků obdrţí pozvánku.
ZELEŇ – proběhla plošná údrţba zeleně – prořez dřevin
v parku ul. Nádraţní, u tenisových kurtů, na Staré
návsi, v areálu DPS a MŠ.
Děkujeme všem, kterým není lhostejný vzhled obce a
kteří pečují o veřejnou zeleň před svými domy.
EVIDENCE OBYVATEL – v uplynulém období překročil
počet obyvatel obce hranici 2000 obyvatel. K
k 31.3.2011 bylo k trvalému pobytu přihlášeno 2028
osob.
Z agendy evidence obyvatel – přihlašujeme osoby
k trvalému pobytu; ve správním řízení rušíme údaje o
trvalém pobytu. Občan ČR můţe mít jen jedno místo
trvalého pobytu, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen
číslem popisným nebo evidenčním, příp. orientačním.
K trvalému pobytu se přihlašuje na ohlašovně
v místě nového bydliště – občan ČR starší 15-ti let
nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné
moci, zákonný zástupce za občana mladšího 15-ti let,
příp. pěstoun, zákonný zástupce za občana, jehoţ právní způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím
soudu omezena.
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
 vyplnit a podepsat ohlašovací lístek (k dispozici na
ohlašovně)
 předloţit platný občanský průkaz (občan po ukončení
pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství ČR předkládá doklad o nabytí
státního občanství)
 předloţit doklad opravňující uţívat byt nebo dům
(výpis z katastru nemovitostí, ev. nájemní smlouvu).
Pokud osoba není majitelem domu či bytu, předloţí
úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o
souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu do
přihlašovací karty občana.
Ukončení trvalého pobytu na území ČR – občan,
který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území ČR
sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa
svého trvalého pobytu. Obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností, který vydal občanský průkaz,
nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je
povinen odevzdat do 15 dnů od oznámení této skutečnosti občanský průkaz.
Ohlášení změny místa trvalého pobytu je zpoplatněno
správním poplatkem ve výši 50 Kč. Děti mladší 15 let
jsou od správního poplatku osvobozeny.

TÉMA ČÍSLA — ROZPOČET OBCE NA ROK 2011
ROZPOČET OBCE HOVORČOVICE NA ROK 2011
Naše obec se stále rozrůstá, k 1.lednu zde bylo hlášeno
k trvalému pobytu jiţ 1989 obyvatel. Pro letošní rozpočet se však pro příjmy sdílených daní ze státního rozpočtu počítá jen s 1901 obyvatelem. I nadále tedy platí,
ţe nově příchozí člověk z rozpočtu obce čerpá dříve,
neţli se v příjmu obce objeví jeho přínos.
Letošní rozpočet byl jiţ zastupitelstvem obce 5. dubna
schválen. I přes nárůst obyvatel obce je takřka ve stejné výši jako rozpočet loňský. Navrţen je opět jako
schodkový, výdaje jsou vyšší neţli příjmy. Tento rozdíl
je krytý penězi, které nebyly vyuţity v minulém roce.
Nepočítá se s novými půjčkami.
V loňském roce byla doplacena půjčka od státního fondu
ţivotního prostředí ČR z roku 2002 a návratná finanční
výpomoc Ministerstva financí ČR z r. 1999 pouţitá na
stavbu vodovodu. Toto sníţení dluhů obce umoţnilo pouţít loni k financování přístavby MŠ úvěr od KB ve výši
3,5 mil. I s tímto úvěrem se roční splátky dluhů sníţí o
400 tisíc Kč.
Příjmy (celkem 17.774.000 Kč)
12.700.000 Kč očekáváme ze státního, resp. krajského
rozpočtu,
2.000.000 Kč jsou vlastní prostředky obce z minulého
roku,
1.080.000 Kč poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu,
1.100.000 Kč daň z nemovitosti.

Zbytek jsou pak příjmy z místních poplatků (z výherních
automatů, ze psů a jiné.), z pronájmu budov, zaplacených pokut aj.
90 let paní Antonie Kubíčové
Dne 26. dubna 2011 oslaví paní Antonie Kubíčová své
90. narozeniny. V Hovorčovicích ţije od roku 1957, kdy
se svým manţelem dostavěli dům, kam jsme se celá
rodina přestěhovala.
Mamka vzpomíná: „V domě jsme neměli zavedenou
elektřinu ani vodu, měli jsme jen dvě místnosti a suchý
záchod byl na zahrádce.― Přesto máme krásné vzpomínky na večery, kdy jsme společně večeřeli, svítila nám
petrolejka a my jsme měli začouzený strop. Chodili jsme
spát do pokoje, kde se zpočátku ani v zimě netopilo, a
tak nám naši dávali do postele gumovou láhev s teplou
vodou. Postavit dům je stálo velké úsilí, ale byli moc
rádi, ţe našli místo k ţivotu blízko Prahy.
Kdyţ jsme začali chodit do školy, poţádala maminka,
abychom mohli chodit na hodiny náboţenství. Tenkrát jí
to mladý soudruh učitel rozmlouval. Na to mu řekla:
„Víte, pane učiteli, já jsem na náboţenství chodila a mě
náboţenství nic špatného neučilo. Tak proč by nemohly
chodit moje děti?― Tato zásadovost jí zůstala celý ţivot.
Naši rodiče nefandili budování socialismu a do veřejného
ţivota se nezapojovali, ale nebyli lhostejní ke svému
okolí. Proto se řadu let starali o zelený pás mezi naší
zahradou a násypem, kde vede silnice, nebo mamka
uklízela autobusovou čekárnu. A nyní, kdyţ obecní úřad
vyhlásil sbírku na opravu varhan, hned ze svého důchodu přispěla.

Výdaje (celkem 17.774.000 Kč)
Významné investiční výdaje letošního rozpočtu
3.550.000 Kč

opravy a rekonstrukce silnic v obci a
projekty těchto rekonstrukcí,

1.600.000 Kč

výdaje s přístavbou MŠ (dokončení).

Splátky půjček a úroků z nich
1.661.700 Kč

splátky půjček od firem IMOS Zlín a AVE
CZ, nově také úvěr na přístavbu MŠ.

Z dalších výdajů
1.700.000 Kč

sběr a svoz komunálních, tříděných a
jiných odpadů,

1.070.000 Kč

výdaje související s kanalizací, provozem a rozšířením ČOV,

1.090.000 Kč

výdaje na péči o vzhled obce a veřejnou
zeleň,

637.000 Kč

provoz a opravy Domu s pečovatelskou
sluţbou,

600.000 Kč

platba za naše ţáky ZŠ jiných obcím,

575.000 Kč

areál fotbalového hřiště a dotace sportovním spolkům,

390.000 Kč

veřejné osvětlení – provoz a drobné
opravy.

S podrobným rozpočtem, členěným na jednotlivé paragrafy a poloţky, se jako kaţdoročně máte moţnost seznámit na obecním úřadě.
Mamka byla vţdy pracovitá a nezalekla se ţádné práce.
I kdyţ jako vyučená švadlena byla zvyklá dělat jemnou
práci, pracovala od roku 1964 v místní továrně, kde se
dokázala v zámečnické dílně postavit za svěrák. Tuto
práci si vybrala proto, aby pracovala v místě bydliště a
mohla se dobře starat o rodinu. V továrně zůstala jako
vrátná téměř do svých 70 let.
Vţdy se snaţila, aby se všichni v rodině cítili spokojeně.
Vychovala nás dvě děti, věnovala se svým vnoučatům a
nyní se stará dokonce o pravnoučata, kterých je zatím
sedm. Sama si obstará vše podstatné. Dojede si
k lékaři, uvaří si i uklidí. Jen jí dcera umyje okna nebo
vypere.
Základní znaky jejího ţivota jsou pracovitost, skromnost, péče o rodinu a legrace. Svým duchem je mladá, i
kdyţ slaví 90.narozeniny. Přejeme jí, aby jí tyto vlastnosti dlouho vydrţely a abychom se s ní mohli radovat
ještě řadu let.
Mami, za všechno, co jsi nás naučila, jak jsi v ţivotě
pracovala a rozdávala radost, Ti moc děkujeme.
Drahomíra Jirmanová, Hovorčovice, Jiří Kubíče, Praha.

ZE ŽIVOTA V OBCI

Obecní policie upozorňuje rybáře, aby při výkonu rybářského práva dodrţovali pravidla silničního provozu a
neparkovali v místech, kde to není dovoleno – na zelených plochách veřejného prostranství obce. Jedná s o
přestupek proti veřejnému pořádku (neoprávněný zábor veřejného prostranství), za který lze uloţit ve
správním řízení pokutu do výše 50 000 Kč.
V obci bylo zaznamenáno několik případů neoprávněného vypouštění odpadních vod do Hovorčovického potoka. Upozorňujeme občany, ţe tímto neoprávněným konáním znečišťují ţivotní prostředí a páchají přestupek,
za který lze uloţit vysoké pokuty.
Obecní policie průběţně monitoruje dodrţování rychlosti
vozidel v obci a průjezd nákladních vozidel nad 6 tun.
Z komunikace v ul. Nádraţní, v místě reklamovaných
propadů na komunikaci, byly zcizeny 2 dopravní značky
v hodnotě cca 2 000 Kč, čímţ obci vznikla škoda.
Parkování na parkovišti u fotbalového hřiště bude pro
členy SKK Hovorčovice ošetřeno vydáním parkovacích
karet.

VÝSLEDKY ANKETY Z MINULÉHO ČÍSLA
Součástí minulého čísla našeho Zpravodaje byla anketa,
kterou chtěl obecní úřad ve spolupráci s komisí pro společenské otázky zjistit, jak by se dal vylepšit ţivot seniorů v naší obci. Děkujeme všem, kteří si našli čas a zúčastnili se tohoto průzkumu. Doufáme, ţe s výsledky se
rádi seznámí nejen oněch 17 respondentů.
Anketa byla rozdělena na 2 části. První část se týkala
toho, zda by v obci někdo vyuţil některé
z pečovatelských sluţeb. Tato část se nesetkala s příliš
velkým ohlasem. Některou z nabízených sluţeb (dovézt
oběd, běţný úklid, doprovod k lékaři atd.) označilo pouze 6 lidí. Největší zájem vzbudila nabídka dovézt oběd.
Tato sluţba by šla zajistit, neboť obec má kontakt na
Pečovatelskou sluţbu z Brandýsa nad Labem, která jiţ
tuto sluţbu v obci realizuje. Bohuţel všichni 3 zájemci o
dovoz obědů zůstali v anonymitě. Proto bychom je tímto chtěli vyzvat, pokud nadále mají zájem o tuto sluţbu, aby se obrátili přímo na obecní úřad.
V druhé části zjišťovala anketa, zda současný společenský ţivot v obci seniorům vyhovuje a co jim tady ještě
chybí. Potvrdilo se, ţe pravidelná setkání seniorů 1x
měsíčně a cvičení pro seniory si jiţ své fanoušky našly.
11 z vás by se rádo zúčastnilo jednodenních poznávacích zájezdů mimo Prahu a 5 lidí by uvítalo kurzy práce
s počítačem. Dále byly několika lidmi označeny i návštěva divadla nebo koncert dechové hudby. Těmito
náměty se budou organizátoři společenského ţivota
v obci zabývat a rádi by některé z nich uskutečnili.
Protoţe výsledky průzkumu ukázaly, ţe mnozí
ze seniorů mají zájem o aktivní ţivot, setkávání s lidmi
a výlety, dovolujeme si jim nabídnout účast na jedné
akci. Pořádá ji paní Hukelová a jedná se o týdenní pobyt v obci Svratka. Místo je vhodné k houbaření nebo
k výletům do zajímavých městeček v blízkosti Českomoravské vysočiny a Ţelezných hor. Akce se uskuteční
v termínu 5-11.9.2011. Ubytování je zajištěno
v ubytovně TJ Svratka.
Podrobnosti vám ráda sdělí paní Hukelová, např. na
příštím setkání seniorů, nebo ji můţete kontaktovat
prostřednictvím obecního úřadu či naší redakce.

ROZHOVOR S KATEŘINOU VÍTOVOU
Ke konci minulého roku se v Hovorčovicích rozjelo cvičení pro ženy s názvem Let´s dance (v překladu
„Zatancujme si“). Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že se jedná o zajímavý zážitek. Během hodiny tu
člověk vydá spoustu energie, neznamená to ale, že by
odcházel zcela vyždímán. Naopak. Taneční kreace jsou
zábavné a tělo díky takovému pohybu zaplaví pozitivní
emoce. Zásluhu na tom má nejen temperamentní hudba, ale také věčně dobře naladěná a neustále povzbuzující cvičitelka Káťa Vítová. A právě tuto mladou 22tiletou dámu bychom vám dnes chtěli blíže představit.
Odhaduji, ţe cvičení je pro Vás koníček. Co vlastně jinak děláte?
Jsem studentka. Studuji Českou zemědělskou univerzitu, kde mě letos čekají bakalářské zkoušky.
Vaše hodina, to je obdivuhodný sportovní výkon.
Máte nějakou sportovní minulost nebo jste se dříve spíš věnovala tanci?
Nejdříve jsem dělala 5 let sportovní gymnastiku. Potom
jsem přešla na hip hop.
Během šesti let jsem prošla třemi tanečními skupinami,
se kterými jsme kromě tréninků měli i různá vystoupení. Přesto jsem stále cítila, ţe to není ono. Rozhodla
jsem se udělat si kurz pro cvičitele. Při cvičení tak můţu
zkombinovat sport i tanec dohromady.
V dnešní době je nesmírně populární zumba, neboli taneční variace na latinskoamerické rytmy. Je
tedy Vaše cvičení něco takového?
Ne, zumba to není. Podle mého názoru se ani zumba u
nás pořádně necvičí. Znám ze záznamu cvičení zakladatele zumby, nějaká cvičení jsem tady navštívila, ale
byla jsem zklamaná. Navíc pravá zumba je náročná na
kroky, cvičitel musí hodně vysvětlovat, cvičící musí
hodně přemýšlet. Uvědomuji si, ţe ţeny si chtějí při
cvičení odpočinout, vypustit veškerý stres, prostě si to
uţít. Takţe pravou zumbu necvičíme, ale inspirace tu
je. Určité prvky jsem převzala, ale zjednodušila jsem
je, a dál to doplnila o prvky z aerobiku nebo hip hopu.
V kaţdé sestavě máme maximálně 6 kroků. Důleţité je,
aby se hlavně tančilo.
Kde si pod Vaším vedením můţeme „zatančit―?
Protoţe bydlím v Hovorčovicích, chtěla jsem cvičení
rozjet tady. Při hledání prostoru jsem ale naráţela na
podobný problém, který mají třeba v zimě fotbalisti.
Najít tady vyhovující místnost je nemoţné. Nakonec
jsem si domluvila pronájem místnosti ve Vitallu. Cvičíme tady 2x týdně, a to v pondělí od 18.30 a v pátek od
18 hodin. Brzy se však ukázalo, ţe kapacita místnosti
nestačí počtu zájemců, proto je třeba si místo na hodině předem telefonicky zarezervovat. Tahle zkušenost
mě donutila hledat nějaký další prostor v okolí. Našla
jsem ho v Třeboradicích v sále restaurace Maximum.
Tady je to bez objednání. Cvičím zde ve středu od 18
hodin. Těší mě, ţe kromě místních si sem za mnou našly cestu i zájemkyně z Hovorčovic.
Není cvičení od 18 případně 18.30 příliš brzy?
Musím říci, ţe jsem to zvolila takhle, protoţe jsem chtěla mít večer ještě čas pro sebe. Navíc např.
v Třeboradicích funguje ve vedlejší místnosti dětský
koutek, takţe pro maminky s dětmi se nabízí moţnost,
jak dítě po dobu cvičení zabavit.
Jak hodnotíte tuto svou zkušenost?
Kdyţ vidím, ţe to ţeny jakéhokoliv věku baví, dodává
mi to energii, coţ je skvělé.
Děkujeme za rozhovor.

VOLNÝ ČAS

SLUŢBY A JAKÉ DOKLADY SEBOU
Obecní úřad zajišťuje agendu Czech
POINT (výpisy z informačních systémů).
Jaké výpisy můţete na OÚ obdrţet a jaké doklady k
tomu budete potřebovat, najdete v následujícím článku.
Výpis z katastru nemovitostí — je třeba znát katastrální území a číslo listu vlastnictví, nebo katastrální území a dále parcelní číslo poţadovaného pozemku nebo
číslo popisné stavby.
Výpis z Obchodního rejstříku — je třeba znát IČ obchodní organizace.
Výpis ze Ţivnostenského rejstříku — je třeba znát
IČ obchodní organizace.
Výpis z Rejstříku trestů — je zapotřebí předloţit rodné číslo ţadatele, platný doklad totoţnosti nebo ověřenou plnou moc (pokud o výpis z RT neţádáte osobně).
Podle platné legislativy lze vydat výpis z evidence
Rejstříku trestů jen osobě, které se výpis týká, a to
pouze na základě písemné ţádosti. Tuto ţádost není
třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrţí vyplněnou
k podpisu předtím, neţ mu je výpis z rejstříku vydán.
Výpis z bodového hodnocení řidiče — je zapotřebí
předloţit rodné číslo ţadatele, platný doklad totoţnosti
nebo ověřenou plnou moc.
Datové schránky — je zapotřebí předloţit rodné číslo
ţadatele, platný doklad totoţnosti nebo ověřenou plnou
moc (pokud neţádáte osobně). V případě, ţe je datová
schránka zřizována pro právnickou osobu na ţádost, je
nutné navíc k ţádosti doloţit jmenovací dekret, usnesení valné hromady nebo jakýkoli jiný dokument, který
určuje danou osobu jako jednatele či statutární orgán
za danou právnickou osobu. I tento dokument musí být
úředně ověřen.

POUŤ – ve dnech 25. a 26. června 2011 přijede
do Hovorčovic malá pouť. Budeme mít moţnost
ji navštívit na prostranství pod autobusovou zastávkou v sousedství ulice U Kostela.
OCHUTNÁVKA – dne 8. června 2011 od 14.00 hod. se
v ul. U Kostela bude konat Ochutnávka piva Krušovice.
Více informací se dočtete na webových stránkách obce.
HOVORČOVICKÝ DEN DĚTÍ – Hovorčovický den dětí
se záchrannou stanicí LARY a jejími mazlíčky
proběhne 11. června 2011 od 10.00 do 17.30
hod. v prostorách záchranné stanice LARY na
konci ul. Veleňské (za tratí). Program bude
upřesněn na vývěskách.

27. 5. pátek od 19.30 hod.
PABĚRKY—MARKA ČERMÁKA
Koncert trampgrassové kapely
NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA
FinTherm Praha – KWH Pipe a.s.
přijme svářeče CO2
podmínkou platný svářečský průkaz
Kontakt: Za Tratí 197, Praha 9 – Třeboradice
Telefon: 283 980 814
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