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♦ Fejeton obecního strážníka ♦ Rozhovor s Petrem Kužvartem ♦ Pozvánky na akce ♦
Milí čtenáři, dostává se vám do rukou poslední číslo Zpravodaje v tomto roce. Doufáme, že i v adventním čase si vyšetříte chvilku času k tomu, abyste se seznámili s novými informacemi o dění v naší obci. Zároveň nás těší, že mnozí z vás se tohoto dění přímo účastníte. A tak se i letos advent v Hovorčovicích nemusel nést pouze v duchu stresu,
ale měli jsme příležitost se v sérii adventních vystoupení probíhajících v kostele a jeho okolí nebo v čajovně zastavit,
uvolnit a naladit na blížící se vánoční svátky.
Přejeme Vám, abyste těch několik posledních dní tohoto roku prožili podle vašich představ, nejlépe se svými blízkými, a dále si Vám dovolujeme popřát do nového roku hodně zdraví, štěstí a pokud možno samé dobré zprávy.
Vaše redakce

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
VODOVOD - probíhá územní řízení na stavbu vodovodního
přivaděče - propojení vodovodu Líbeznice – Hovorčovice. Ţádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby podala firma CENTRAL GROUP a.s.
ČOV - byla podána ţádost o dotaci na akci „Rozšíření a intenzifikace ČOV Hovorčovice 1. etapa“
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - bylo vybudováno a rozsvíceno veřejné osvětlení v ul. U Rybníka (části v blízkosti vlakové zastávky).
ZIMNÍ ÚDRŽBA – zimní údrţba komunikací je zajištěna pluhováním. Prosíme občany, aby svými vozy nebránili projetí traktoru. Rádi bychom poděkovali za pomoc všem, kteří odklízejí
sníh z chodníků před svými domy.
OZNÁMENÍ z důvodu čerpání dovolené bude obecní úřad uzavřen v termínu od 27. - 30. prosince 2011, mateřská škola bude
z provozních důvodů uzavřena v termínu od 22.- 30. prosince
2011, provozní doba Výdejního místa České pošty, s.p. je
v prosinci beze změn.
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ – byly instalovány ochranné sítě za
brankami.
MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2012 - datum splatnosti poplatků
je nejpozději poslední úřední den, tj. 28. 3.2012.
Poplatek za svoz komunálního odpadu činí:
za osobu trvale hlášenou v domě
(do 3 osob v domě/1 známka = 1 nádoba;
4 a více osob v domě/ 2 známky = 2 nádoby)
za rekreační objekt
(2 známky = 2 nádoby za 2000 Kč)

500 Kč

500 Kč

Poplatek za držení psa:
1 pes
400 Kč (důchodci 200 Kč)
Od poplatku jsou osvobozeni drţitelé průkazu ZTP.

KOMUNIKACE - proběhla údrţba a nejnutnější opravy komunikace v ul. U Špýcharu, Dlouhé, Slepé, Střední, Lánské, U Rybníka (část k remízku) a Ke Dráze.
ZMĚNA CEN VODNÉHO - společnost VKM a.s. oznamuje, ţe
s účinností od 1. ledna 2012 dochází ke zvýšení cen vodného.
Cena za 1 m3 pitné a uţitkové vody bude 48,68 Kč vč. DPH.
Sazba DPH činí 14%. U vodného je uplatňována věcně usměrněná cena, do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady. Provozovatel, společnost Středočeské vodárny,
a.s., bude ceny v nové výši účtovat od 1. ledna 2012.
OSOBNÍ DOKLADY
Občanské průkazy - na základě novely zákona č. 328/1999 o
občanských průkazech se od 1. ledna 2012 začínají vydávat
nové občanské průkazy (dále jen „OP“) se strojově čitelnými
údaji a OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (dále jen „e-OP“). Od 2. ledna 2012 se bude příjem
ţádostí a vydávání veškerých OP provádět pouze na pracovištích MÚ Brandýs n.L – St. Boleslav, Mariánské nám 28 (tel.:
222 330 284) ve St. Boleslavi a v Biskupské 7, Praha 1 (tel.:
326 909 357). O nové e-OP bude moţno nadále poţádat a následně si je i vyzvednout na kterémkoliv věcně příslušném úřadu s přenesenou působností na celém území ČR. V případě
podání ţádosti o e-OP se bude postupovat procesně stejně
jako u cestovních dokladů. Občan bude vyfocen úředníkem
v kabince a bude pořízen jeho vlastnoruční podpis určený
k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. Nově se začne vydávat
e-OP rovněţ pro děti mladší 15-ti let. Doklad bude platný na
území EU (5 let) a správní poplatek za jeho vydání bude 50 Kč
a bude mít pětiletou platnost.
Cestovní doklady - od 19. prosince 2011 bude přechodně zastaven příjem ţádostí o vydání e-pasů. Nadále bude vydáván
pouze pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (tzv. „BLESK“).
Pokračování na str. 3

Příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce 2012.
Ilona Rozhoňová
starostka obce Hovorčovice

TÉMA ČÍSLA — FEJETON OBECNÍHO STRÁŽNÍKA
Bývá zvykem, ţe kaţdá nová vláda dostane od občanů země sto
dnů ochranné doby na rozjezd
veškeré své agendy. Podobného
privilegia se mi nedostalo, neboť
od samého začátku mého působení v obci Hovorčovice se na mě
občané začali obracet se svými
problémy a starostmi. V průběhu
prvního pracovního týdne jsem
při seznamovacích pochůzkách
obcí od místních obyvatel zjistil,
ţe problémů je zde mnohem více, neţ jsem očekával.
Nejedná se přitom o nějaká závaţná trestní jednání či
přestupky. Jde především o drobná přestupková jednání
proti veřejnému pořádku, proti občanskému souţití,
proti majetku a v neposlední řadě i proti bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Chtěl bych všem, kdo mě jiţ oslovili a poţádali o vyřešení svého problému, poděkovat za jejich důvěru v mou
osobu a ostatní občany poţádat o spolupráci. Je zřejmé,
ţe bez oboustranné spolupráce se ţádná věc nepodaří
postrčit dopředu či dokonce vyřešit ke spokojenosti Vás
občanů. Velice bych přivítal, kdyby veškeré podněty a
připomínky ze strany občanů Hovorčovic směřovaly k
mé osobě co nejdříve - nejlépe ihned po jejich zjištění,
abyste se nebáli na různé neduhy upozornit a nebrali to
jako ţalování či snad udávání. Včasným upozorněním na
protiprávní jednání ušetříte v oblasti veřejného pořádku
nejenom peníze z obecního rozpočtu, ale ve většině případů tak i zabráníte páchání další přestupkové či trestné
činnosti.
Z mého pohledu je ale zaráţející skutečnost, ţe se na
mě lidé obrací i v případech, kdy se sousedé prostě jen
nedokáţí mezi sebou domluvit, kdy se nejedná o přestupková jednání, ale jen o sousedské, občansko-právní
spory. Na místo vzájemné komunikace, sousedské
vstřícnosti a tolerance lidé raději volí alternativu oznámení na obecní policii, navzájem se napadají a osočují.

řešit oznámení, kdy občas a na chvilku před Vaším domem zaparkuje soused a brání Vám v uţívání Vaší nemovitosti, nebo kdy Vás rozčílí sousedovo křoví prorůstající plotem na Váš pozemek. Mimochodem jistě by se
na tomto místě hodilo připomenout něco o zametání
před vlastním prahem…
Zvláštní kapitolou pak jsou Vaši zvířecí mazlíčci, po kterých nejenţe neuklízíte na veřejných prostranstvích, ale
kteří se Vám občas toulají po ulicích, někdy aţ na sousedův pozemek. Ohledně sousedovy kočky na Vaší zahradě se mnou ochotně spolupracujete, ale kdyţ u dětského hřiště někdo najede vozem na odpadkový koš a
zdemoluje ho, nikdo z Vás nic nevidí a o ničem neví. Je
ale třeba si uvědomit, ţe příště u toho samého koše mohou stát i Vaše děti nebo děti Vašich sousedů a ţe to
nemusí skončit jen pomačkaným plechem odpadkového
koše.
Abych Vás ale potěšil také něčím pozitivním - za první
dva měsíce mého působení v Hovorčovicích, kdy jsem
většinu přestupků (celkem 232) řešil spíše menšími pokutami a domluvami, se mi podařilo přispět do obecní
pokladny částkou 136.500,- Kč. Ve většině případů se
jednalo o pokuty za překročení rychlosti v obci a za průjezd nákladních vozidel nad 6 tun, ale také za drobná
dopravní porušení stáním vozidel na chodnících, na zeleni, v blízkosti křiţovatek nebo přechodů pro chodce, za
kouření na autobusové zastávce, za znečišťování veřejného prostranství a podobně.
Nezbývá mi neţ doporučit, abyste ve vlastním zájmu
dodrţovali pravidla občanského souţití, pravidla provozu
na pozemních komunikacích, respektovali vyhlášky obce, dbali o čistotu na veřejných prostranstvích – zkrátka, chovejte se tak, abyste se příště nestali sponzory
obecní pokladny i Vy.
Závěrem bych Vám rád popřál radostné a klidné proţití
vánočních svátků a do roku 2012 mnoho zdraví, štěstí a
spojenosti.

I mně, Vašemu obecnímu stráţníkovi, by se mnohem
lépe a radostněji chodilo ulicemi obce, kdybych nemusel

str. Vladimír Brza, Obecní policie Hovorčovice

MILÁ NÁVŠTĚVA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Pan Hasič přijel se svými kolegy opravdovským hasicím
vozem aţ před naši školku, abychom si ho mohli prohlédnout ze všech stran. Nastalo tedy velké oblékání.
Bylo milé, ţe kaţdý hasič odešel do šatny jedné třídy, a
tam dětem ochotně pomáhal. Ty se mohly ukázat, kdo
to uţ umí sám a dokonce rychle „jako hasič―. Pánové
nešetřili chválou.

„Kdo je hasič? Váš kamarád.― Takto se v naší mateřské
škole na konci listopadu představil jeden z členů Hasičského sboru Neratovice. Milý mladý muţ, na kterém
bylo vidět, ţe má svou práci rád. Laskavým a srozumitelným způsobem vyprávěl dětem, co všechno hasiči
dělají, kdyţ zrovna nehasí. Některé děti se připojily
s vlastními zkušenostmi: „hadicí vyndávají vodu ze sklepa, na dlouhém ţebříku sundávají sníh ze střechy, vytahují kluky z díry v zemi…―. Společně s panem Hasičem
daly děti dohromady mnoho činností, které musí hasič
umět.
Pak následovalo představování hasičské výstroje. Pan
Hasič upozornil děti na důleţité detaily na hasičských
botách, na reflexní pruhy na bundě i na kalhotách. Nejzajímavější ale určitě byla helma s baterkou, dýchacím
přístrojem a krytem obličeje ze zlata proti ţáru.
Došlo i na dotazy. U tak malých dětí by se jich pan
Hasič nenadál, ale Kuba, který se chce stát hasičem,
v sobě drţel otázku, která překvapila a na níţ jsem sama nedokázala zodpovědět: „A jsou u hasičů i ţeny?―
Jsou a bývají dokonce činné i u zásahu. To je zajímavé,
ţe?

Zjistili jsme, ţe auto má mnoho ―skříní―, v nichţ je dokonalý pořádek. Hadice, sekera, větrák, na rozhánění
dýmu, sací materiál na kaluţe nafty, kleště na vyprošťování, roztahováky… všechno má své místo. Nechybí ani
velká lékárna s dýchacím přístrojem, který má dva nástavce - jeden pro dospěláky a druhý pro děti. A kde je
voda? Uvnitř, za těmi skříněmi. Ale k nám jí hasiči přivezli jen málo, protoţe je těţká.
Nakonec se všichni kdo chtěli, dostali do kabiny auta a
tam mohli posedět jako opravdoví hasiči. To byl záţitek!
A abych nezapomněla… Také se vám pletou čísla při
tísňovém volání? Na hasiče je to vlastně docela jednoduché. Jedničku a pětku si musíte pamatovat a nula na
konci? No, to je smotaná hadice nebo rybník s vodou!
Barbora Konopásková, MŠ Hovorčovice

ZE ŽIVOTA V OBCI

Zasedání zastupitelstva 18. října 2011 - výňatek

Zasedání zastupitelstva 13. 12. 2011—výňatek

Přítomni: Rozhoňová Ilona, Mgr. Mufová Hana, Ing.
Dubnová Jana, Novák Jiří, Ing. Kukliš Igor, Ing. Lopata
Oldřich, Stareček Václav

Přítomni: Rozhoňová Ilona, Mgr. Mufová Hana, Ing.
Dubnová Jana, Novák Jiří, Ing. Lopata Oldřich

Omluveni: Mgr. Chmielová Dalajková Iveta
Nejdůleţitějším bodem programu zasedání zastupitelstva bylo projednání společné upravené finanční
nabídky firem CENTRAL GROUP a.s. a RADOTÍN
DEVELOPMENT s.r.o.
Na základě zaslané nabídky přijalo zastupitelstvo obce
následující podmínky pro výstavbu na plochách č. 1 a
10 platného Územního plánu Hovorčovice:
Záměr ţadatelů musí splňovat podmínky definované
platným Územním plánem Hovorčovice.
Podmínkou výstavby je realizace výstavby nového vodovodního přivaděče, příslušných částí severní větve
kanalizace, vyřešení provizorního napojení lokalit do
stávajícího kanalizačního řadu - vše na náklady ţadatelů, a podíl na investici do rozšíření ČOV (rozšíření realizuje obec) ve výši odpovídající potřebnému počtu EO*.
Celkový odhad nákladů je 15,5 mil. Kč.
Dále ţadatelé přispějí na nutné posílení veřejné infrastruktury v ostatních částech obce příspěvkem do Fondu rozvoje obce příspěvkem ve výši 25,750 mil. Kč
(tzn. 175 tis./parcela).
Ţadatelé předloţí průkaz hydro-technické proveditelnosti provizorního napojení do stávajícího kanalizačního
řadu v úseku přečerpávací stanice „u tenisu― → ČOV.
Tento průkaz musí zastupitelstvo obce schválit.
* EO: ekvivalentní obyvatel - znečištění vyprodukované
od jednoho obyvatele.

V rámci prevence kriminality upozorňujeme občany obce Hovorčovice na aktuální nárůst majetkové trestné
činnosti v naší obci.
Nevystavujte svůj majetek touze nenechavců. Buďte
důslední v zabezpečení svých motorových vozidel – nenechávejte je neuzamčená, a to ani při parkování na
vlastním pozemku, a rozhodně v nich nenechávejte
ţádné cenné věci. Své garáţe, kůlny a různé přístavky
se zahradní technikou řádně zamykejte nejen na noc,
ale i přes den. Nenechávejte si doma větší finanční hotovost.
Všímejte si svého okolí, pachatelé trestné činnosti často
hřeší na nezájem občanů – pokud se ve Vaší blízkosti
děje něco podezřelého, informujte o tom ihned policii
ČR (bezplatná linka 158) nebo obecního stráţníka na
tel. 283 933 123, 720 513 665, či elektronicky na adrese obecnipolicie@hovorcovice.cz.

Pokračování „Telegraficky z obecního úřadu“ ze str.1
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – vlivem nepříznivého počasí
dochází v poslední době k častým výpadkům veřejného
osvětlení. Příčinou je zastaralé vedení. Vzhledem k tomu, ţe ze zapínacích bodů ve staré části obce jsou napájeny i některé nové lokality, můţe být funkčnost VO

Omluveni: Mgr. Chmielová Dalajková Iveta, Stareček
Václav, Ing. Kukliš Igor
… Zastupitelé byli seznámeni se znaleckým posudkem
stavu Domu s pečovatelskou sluţbou (DPS), který zpracoval soudní znalec pro obor stavebnictví a ekonomiku.
Ten konstatoval, ţe jednoznačnou příčinou havarijního
stavebně-technického stavu DPS je nekvalitně a
v rozporu s projektem provedená rekonstrukce objektu,
která byla realizována v roce 2000 a financována ze
státní dotace. Obec zváţí další postup v této věci.
… Zastupitelstvo zamítlo moţnost krytí části příspěvku
firem CENTRAL GROUP a.s. a RADOTÍN DEVELOPMENT
s.r.o. do Fondu obce formou zajištění státní dotace.
Zastupitelé i nadále trvají na podmínkách schválených
18. října (viz výše) a tedy úhradě celé výše příspěvku
v hotovosti.
… Problém parkování v oblasti Lány bude řešen komplexně, nikoliv individuálně, a to aktualizací projektu
dané lokality podle současného stavu a vytvořením parkovacích míst podélným značením v místech, kde je to
moţné.
… V souvislosti se změnami v obsazení finančního výboru nabízíme občanům moţnost přihlásit se jako kandidát na člena tohoto výboru. Termín pro návrhy kandidátů je 15. ledna 2012.
… Bylo schváleno rozpočtové provizorium (6/12
z objemu roku 2011) pro hospodaření obce do doby
schválení rozpočtu na rok 2012.
… Bylo schváleno podání ţádostí o dotace do fondů
Středočeského kraje na projekt „Obnova chodníků podél ulice Hlavní u zastávek autobusů U kostela― a
„Rozšíření a intenzifikace ČOV Hovorčovice 1. etapa―.
PLACENÁ INZERCE

ovlivněna i tam. Počátkem roku 2012 budou zprovozněny dva nové zapínací body, coţ by mělo situaci částečně
zlepšit.
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA – od 11.12.2011 došlo ke
změně jízdních řádů autobusových linek 351 a 407. Nové jízdní řády najdete na www stránkách obce.

VOLNÝ ČAS
HISTORIE VARHAN V KOSTELE NAROZENÍ
SV. JANA KŘTITELE V HOVORČOVICÍCH
Oprava varhan, která byla nedávno dokončena, je příleţitostí, vydat se za historií tohoto královského nástroje
ve zdejším kostelíku. Hovorčovický kostel pochází z 1.
pol. 13. století. V té době se v Čechách teprve začínají
v kostelích objevovat první varhany, a to nejprve
v nejvýznamnějších městských a klášterních kostelích
(Praha-katedrála sv. Víta, Kolín, Zbraslav, Kutná Hora).
Venkovské kostely byly vybavovány prvními varhanami
aţ v 2. polovině 17. století, v době po třicetileté válce.
Ta těţce zasáhla i Hovorčovice, které prakticky zpustly
včetně kostela, ze kterého zbyla jen věţ a obvodové
zdivo. Kostel byl obnoven po r. 1650, kdy se majitelem
panství stává na dlouhou dobu rod Nostitzů. V té době
byl zřejmě pořízen i první nástroj, který zmiňuje inventář líbeznické farnosti z r. 1731.
Nynější varhany v hovorčovickém kostele byly pořízeny
v r. 1906 při příleţitosti osamostatnění obce Hovorčovice. Nástroj byl zakoupen za 500 korun od známé praţské varhanářské firmy Rejna-Černý a instalován na kůr
kostela 1. května 1906.
Podle zjištění učiněných po rozebrání varhan v letošním
roce je zřejmé, ţe se nejednalo o nástroj nový. Ostatně
i pořizovací cena 500 korun tomu nasvědčuje - je zhruba třetinovou cenou, za kterou se dal pořídit nový nástroj obdobné velikosti. Podle řemeslného provedení a
dalších znaků se nejspíše jedná o varhany praţského
varhanáře Karla Eisenhuta, které původně stály
v jiném, zatím nezjištěném kostele. Firma Rejna-Černý
tento nástroj upravila, vyspravila a přenesla do hovorčovického kostela. Zdejší varhany jsou tedy minimálně
o 20 let starší, neţ se doposud soudilo.
Ve prospěch pořízení nových varhany byla v r. 1906
uspořádána obecním výborem v čele s tehdejším starostou Vojtěchem Hobzíkem sbírka, do které přispěl
částkou 200 korun i patron kostela hrabě Nostitz. Zajímavostí je, ţe do sbírky přispěli nejen občané katolického, ale i evangelického vyznání a dokonce i zdejší
nájemci dvora Kohnové, kteří byli ţidovské víry. Sbírka
vynesla celkem 428 korun, chybějících 72 korun bylo
doplaceno z výnosů obce.
Za první světové války nastal v Rakousku-Uhersku nedostatek barevných kovů pro válečnou výrobu. Tehdejší
vláda vyhlásila nejprve sbírky kovových předmětů, následně sáhla k rekvizici kostelních zvonů a nakonec i
k rekvizici varhanních píšťal, které jsou vyrobené ze
slitiny cínu a olova. Také hovorčovický kostel byl
v lednu 1917 ochuzen o větší ze dvou zvonů o váze 40
kg a následujícího roku došlo i na varhany, ze kterých
byly vyjmuty průčelní píšťaly, tyto byly rozšlapány a
v bedně odvezeny. Po válce byly chybějící píšťaly nahrazeny novými, leč méně kvalitními vyrobenými ze
zinku. Varhany byly vyčištěny a opraveny v květnu
1927, práce provedl měšický truhlář Antonín Šíla. Další
čištění a ladění proběhlo v roce 1953, jak svědčí nápis
ve varhanách.
Varhany mají 5 rejstříků, jeden manuál pro hru rukama
a pedál pro hru hlubokých tónů (basů) nohama. Celkově obsahují 226 píšťal, z toho je přesně polovina dřevěných a polovina kovových. Největší píšťala je vyrobena
ze dřeva a má na délku přes 2,5 metru, nejmenší je
kovová a její tělo měří necelé 4 cm.

POZVÁNKY
MALÝ ŠTĚDROVEČERNÍ KONCERT
Přijďte si společně uţít kouzelnou atmosféru nadcházejícího Štědrého večera.
24. prosince od 15 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele v Hovorčovicích
Pod vedením Mudr. Kateřiny Knopové vystoupí dětské
hudební seskupení RATOLESTI. Těšíme se na Vás!
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012
V lednu 2012 se farnost Hovorčovice zapojuje do tradiční Tříkrálové sbírky, kterou organizuje Charita Česká
republika.
Výtěţek sbírky je určen především na pomoc nemocným, postiţeným, seniorům, matkám s dětmi v tísni, a
dalším, jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to
zejména v regionech, kde sbírka probíhá.
Letos, kdy byla sbírka v Hovorčovicích organizována
poprvé, přispěli spoluobčané celkovou částkou 1 260,Kč.
Výtěţek celostátní sbírky v roce 2011 byl
73.325.505,- Kč.

6.1. pátek od 19.30 hod.
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT—JARABÁCI
folk
13.1. pátek od 19.30 hod.
ŠTĚPÁN RAK—Světový kytarový virtuos
JAN MATĚJ RAK
Dvoj koncert na kytary — klasika, moderna
20.1. pátek od 19.30 hod.
TROSKY PRAHA
Folk, country—trampská kapela
27.1. pátek od 19.30 hod.
STAROMĚSTSKÝ DIXILAND PRAHA
Tradicional jazz
3.2. pátek od 19.30 hod.
Hudební skupina BEZ NOT
Folk, country
17.2. pátek od 19.30 hod.
KOČKA ZE ZÁBĚHLIC
Šansony s texty Michala Horáčka
V posledních letech se ve varhanách rozmohl červotoč,
který poškodil dřevěné píšťaly, vnitřní zařízení varhan i
pedálovou klaviaturu. Nástroj byl také značně zanesen,
měchy poškozené a děravé a poslech varhanní hry kazilo i jeho rozladění.
Díky prostředkům, které se na obnovu hovorčovických
varhan podařilo v rámci obecní sbírky vybrat, se tento
královský nástroj znovu rozezněl např. při adventním
koncertu pěveckého sboru Camerata a Kamarádi
v neděli 27. listopadu 2011. Všichni, kdo byli tomuto
slavnostnímu okamţiku přítomni, jistě budou souhlasit,
ţe je zahřálo u srdce. Všem dárcům, patří velký dík!
Podklady připravil Štěpán Svoboda, organolog Arcidiecéze pražské.
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