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♦ Rozhovor s Impresáriem z Klubu na okraji ♦ Pravidelná okénka ♦ Pozvánky na akce ♦
Vážení čtenáři,
tímto číslem Hovorčovického zpravodaje, které se Vám dostává do ruky, začínáme již šestý ročník tohoto časopisu.
Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za pozornost a přízeň, které se časopisu od Vás dostává. Jak čas plyne,
snažíme se časopis mírně obměňovat. V letošním ročníku bychom rádi otevřeli rubriku, jejíž pracovní název zatím zní
„Hovorčovice ve vzpomínkách pamětníků“. Rádi bychom proto využili této příležitosti a obrátili se na Vás, občany
Hovorčovic, s žádostí, abyste zapátrali ve svých pamětech. Pokud si vzpomenete na nějakou zajímavou událost či
příhodu, budeme rádi, když se o ni s námi podělíte. Ještě jednou Vám děkujeme za přízeň a těšíme se na další ročníky s Vámi.
Vaše redakce

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
KOMUNIKACE
ul. Nádražní, Veleňská – byla podána žaloba na dodavatele stavby kanalizace v obci spol. IMOS GROUP,
s.r.o. Dodavatel stavby odmítl součinnost při údržbě
porušených úseků komunikací. Údržbu trvalejšího charakteru (tedy ne pouhý zásyp kamenivem) provede
obec v jarních měsících.
ul. Březiněveská, ul. Západní – bylo vydáno stavební
povolení na rekonstrukci obou ulic, vč. výměny stávajícího dopravního značení. Realizace celé akce je závislá
na získání externích zdrojů financování. Pokud se toto
nepodaří, bude obec postupovat po etapách.
lokalita Lány – byla zajištěna aktualizace projektu
obytné zóny G, G-jih ze září 2001 za účelem zpracování nového řešení parkování v této lokalitě. Dotčení občané byli s tímto návrhem seznámeni na společném
jednání s projektantem. V současnosti probíhá zapracování připomínek, k realizaci dojde na jaře tohoto roku.

ÚŘEDNÍ OVĚŘOVÁNÍ LISTIN A PODPISŮ – upozorňujeme občany, že pro úřední ověřování jsou na obecním úřadě vyhrazeny úřední dny – pondělí a středa.
Poslední žádost o ověření bude vyřizována 15 min. před
koncem pracovní doby. V neúřední dny (út, čt, pá) bude ověřování podpisů či dokumentů možné pouze po
předchozí dohodě s úřednicí úřadu. Další možností je
využití služeb České pošty s. p. na pobočkách se službou Czech POINT (např. v Čakovicích, ul. Cukrovarská
2/27 nebo v Praze 9 – Letňanech, ul. Bechyňská 638).
Pošta v Měšicích nemá službu Czech POINT a úřední
ověřování neprovádí.

KANALIZACE – Stavební úřad v Líbeznicích vydal povolení pro stavbu “Prodloužení kanalizačního řadu
(stoka F5 a F5a) na pozemku parc.č. 74/15, k.ú. Hovorčovice (ul. K Potoku). Nyní probíhá řízení na MÚ
Brandýs n. L. – Stará Boleslav, odboru životního prostředí. Vlastníci nemovitostí v této části obce se mohou
obrátit na obecní úřad se žádostí o vydání podkladů pro
projekty kanalizačních přípojek.

DPS – zájemci o umístění do Domu s pečovatelskou
službou mají možnost podat přihlášku, je volný byt č.
1. Bližší informace najdete na úřední desce obce (i
elektronické) nebo se informujte u referentky majetkové správy, pí Hany Tabáčkové.

ČOV – byla provedena a vyhodnocena poptávka na dodavatele realizace výběrového řízení na zhotovitele
stavby „Rozšíření a intenzifikace ČOV Hovorčovice –
1. etapa“
VODOVOD - bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu
vodovodního přivaděče z Líbeznic do Hovorčovic
(investor: spol. CENTRAL GROUP a.s.)
EVIDENCE OBYVATEL - k 1. lednu 2012 bylo v obci
k trvalému pobytu přihlášeno 2055 obyvatel. Rekapitulace roku 2011: přihlášeno 110 osob, odhlášeno 52,
narození 22, úmrtí 15.
MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2012 - datum splatnosti
poplatků je nejpozději 31. března 2012. Po tomto datu
zůstanou odpadové nádoby bez označení příslušnou
etiketou nevyvezeny!
MATEŘSKÁ ŠKOLA – zápis do MŠ Hovorčovice na
školní rok 2012/13 se koná 5. března 2012 od 14.00 do
16.00, bližší informace a kritéria pro přijetí najdete na
internetových stránkách MŠ www.mshovorcovice.cz

SBĚRNÉ MÍSTO - sběrné místo v prostoru bývalého
JZD bude v tomto roce poprvé otevřeno v neděli
4. března 2012 od 14.00 do 16.00 hod. Ke změně provozní doby sběrného místa dojde od 1. dubna 2012
včetně, sběrné místo bude otevřeno vždy v neděli od
17.00 do 19.00 hod.

SBĚR VYBITÝCH BATERIÍ – pro ty, kteří se rozhodli
chránit životní prostředí kromě jiného i sběrem vybitých
baterií, je na podatelně obecního úřadu k dispozici
zdarma, ale v omezeném množství, malá sběrná nádoba zvaná ECOCHEESE.
OBECNÍ POLICIE – v lednu 2012 bylo řešeno 105 přestupků proti BESIP a 4x přestupek – znečištění veřejného prostranství. Další informace v rubrice na str. 3.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA:
Dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika, je největší dobrovolnickou akcí v
České republice. V roce 2012 se v celostátním měřítku
uskutečnila již po dvanácté. Prostřednictvím pokladniček jste darovali celkem 1 600 Kč, tedy o 340 Kč více
než v loňském roce.
Pokladnička č. 1 – podatelna Obecního úřadu Hovorčovice: 602 Kč, č. 2 – Výdejní místo České pošty Hovorčovice: 540 Kč, č. 3 – potraviny Katka, Hovorčovice:
230 Kč, č. 4 – UniCredit Bank Czech Republic, a.s. pobočka ARBES, Praha 5: Kč 228 Kč.
Charita Česká republika děkuje prostřednictvím farního koordinátora, pana Igora Kukliše, všem, kteří přispěli (více informací na www.trikralovasbirka.cz).

TÉMA ČÍSLA —

IMPRESÁRIO Z KLUBU NA OKRAJI

IMPRESÁRIO Z KLUBU NA OKRAJI
ANEB ROZHOVOR S JANEM PŮLPÁNEM
Dnes jsme o rozhovor požádali muže patřícího mezi
okruh lidí, kteří se v naší obci snaží podpořit kulturu. Již
druhým rokem provozuje Klub na Okraji, ve kterém se
konají koncerty a výstavy.
Prozradíte nám co Vás vedlo k vybudování klubu?
Bydlím v Hovorčovicích déle než 40 let. Něco pamatuji a
díky svému koníčku mám i fotodokumentaci z měnících
se Hovorčovic. Jsem stoupencem filantropie, což lépe
vyjadřuje naše klubové motto: “Mít jedině v úmyslu, být
užitečný i pobavit.” Zajímá mě umění, historie a určitý
pocit sounáležitosti k obci, a právě to byl důvod myšlenky zrealizovat nějaký stánek pro pěstování těchto disciplín. Přispět k společenskému rozvoji obce. Tak vznikl
Klub na Okraji.
Jak dnes vnímáte kulturu v Hovorčovicích?
V současné době se staly Hovorčovice průjezdní obcí se
satelitním ubytováním. Přibylo nových staveb, tj. obyvatel, zmenšil se obecní majetek a téměř zanikly občanské
spolky anebo o nich není slyšet. Také absence školy je
znatelná. Klaním se před aktivitou místního sportovního
oddílu. Mně osobně chybí partneři. Vím, že zde máme
dost dobrých podnikatelů, ale podle mého průzkumu trpí
nedostatkem času anebo činnost Klubu pro ně není finančně zajímavá. Některé obce nás bohužel předbíhají.
Zpět k Vašemu klubu. Již zde vystoupily známé
hudební osobnosti jako je Jana Koubková, Ester
Kočičková, Ivo Jahelka nebo nedávno Štěpán Rak.
Jakým způsobem je vybíráte?
Nebráním se žádnému žánru, programy jsou toho důkazem. Společně se učíme bavit, což je dnes zanedbaná
činnost, kterou lépe ovládá starší generace. Patřím mezi
ně, to trochu určuje výběr vystupujících. Jsou to osobnosti, které mají schopnost svým vystoupením oslovit
posluchače. Večer s panem Pellarem (interpret písně
“Červená aerovka” a překladatel Hemingwaye), koncerty
Jitky Vrbové, vystoupení Alfréda Strejčka s paní Molavcovou, dále již zmíněný Štěpán Rak, Two voices, botanik
pan Větvička, ale i obyvatelka Hovorčovic Jana Štěrbová, ti všichni zvedli úroveň Klubu hodně vysoko. Komorní večery písničkářů Palečka a Janíka, Ester Kočičkové,
Ivo Jahelky, Josefa Fouska, Jiřího Schmitzera, Ireny
Budweiserové, tedy lidí většinou známých z obrazovky,
jsou velice zábavné a u diváků úspěšné. Zájem posluchačů je stále o country, což u nás opakovaně reprezentují skupiny Eldorádo, Paběrky Marko Čermáka, Trosky
Praha, Vlak na Dobříš, ale i cimbálovka či nedávno Staroměstský dixieland. Stává se, že celý sál zpívá společně s kapelou. Jo, to jsou večery! Domnívám se, že dnes
již řada vystupujících i návštěvníků díky Klubu ví, kde
jsou Hovorčovice.
Podle čeho tak usuzujete?
Často volají různé hudební skupiny i jedinci, že mají zájem v Klubu vystupovat. Je to jako u kadeřníka, kde si
dámy sdělí všechno možné, nebo v hospodě, kde si páni
sdělí i nemožné. Tak to funguje i mezi zpěváky a herci,
oni si mezi sebou sdělí, jaké je to v Klubu v Hovorčovicích a co mohou očekávat.
Jak dlouho trvá, než si vystupující najdou čas na
vystoupení v Hovorčovicích?
Zatím se nám osvědčily páteční večery. Pokud si chci
vybrat termín, domlouvám se minimálně 3 až 4 měsíce.
Jsou ale i umělci, kteří mají diář rok dopředu zaplněn.
Musím respektovat i programy divadel.
Kolik diváků koncerty navštěvuje?
Dnešní občan potažmo divák či posluchač ztratil důvěru,
už ničemu nevěří, a tak je velice obtížné přesvědčit ho,

že večer v Klubu bude oproštěn od směšných půtek a že
se dobře pobaví. Návštěvnost je přímo úměrná určité
povědomosti o vystupujících a jejich prezentaci v médiích. O tváře z obrazovky je zájem veliký. Návštěvnost je
proměnlivá, přitom řada méně známých účinkujících by
si zasloužila více pozornosti u diváků. Bohužel nejslabší
zastoupení mají občané Hovorčovic. V tomto byl můj
odhad naivní. Jezdí sem ale řada lidí z okolních obcí, což
je pro mne důležité k udržení dobré úrovně Klubu. Musíme nějak obstát ve finančních požadavcích vystupujících. Bez dotací a grantů však někdy dochází k náročnému řešení. Spousta kulturních zařízení otázku honorářů
vůbec řešit nemusí.
Jak to řešíte vy?
Hledám pomoc u sponzorů, což samozřejmě omezuje
počet míst pro volně příchozí. Zřízení klubových karet
upřednostňuje vstup pro časté návštěvníky.
Jak reagují diváci a jaká je naopak odezva na
místní publikum u hudebníků?
Je zajímavé sledovat některá vystoupení, kdy diváci dokážou ovlivnit průběh celého večera. Rád bych jim tímto
poděkoval za vnímavost a spoluúčast s vystupujícími a
vytvoření příjemné atmosféry. Důkazem je zápis v naší
pamětní knize od pana Š. Raka: „Rezonance nástrojů se
zde snoubí s rezonancí publika a z toho pak vzniká nádherná rezonance duší.“ Každý dobrý zpěvák nebo herec
to ocení a rád se k nám vrací. Pro mne důvod pokračovat.
Chystáte se využít v budoucnu tento prostor i jinak než k hudební produkci?
Příjemný interiér, nekuřácké prostředí a dobrá akustika
dávají možnost využití ke kvalitním hudebním nahrávkám, ale i výstavám, přednáškám, případně k různým
setkáním na solidní úrovni. Některé výstavy již úspěšně
proběhly. Je to vždy dlouhá příprava se zajištěním expozic proti poškození či ztrátě, což chápu. Dalším problémem je, že já jako soukromník nezaštítěný organizací
nejsem partnerem státních institucí pro případné zapůjčení exponátů.
Jakých třeba?
Grafiky, obrazů z Národní galerie nebo muzea. Hledáme
různá řešení oboustranně neobvyklá. Zatím mi zbývají
soukromí fotografové, malíři, cestovatelé nebo sběratelé
různých kuriozit.
Máte nějaký nesplněný sen?
Rád bych pozval do Klubu lidi, kteří nevyhledávají
prostor v médiích, přitom ale mají co sdělit, mají charisma, něco dokázali, jsou skromní a jejich první otázkou
není, co za to?
Myslíte, že takoví existují?
Trvalo mi to dost dlouho, než jsem tomu uvěřil, ale existují. Jsou to většinou osobnosti, u kterých jsem se obával, že se nebudou vůbec obtěžovat přijmout moji nabídku. Na jednom z posledních večerů vystoupil A. Shonert, houslový virtuóz, který s paní Nerušilovou připravil
divákům nezapomenutelný zážitek. Oba protagonisté
jsou světoběžníky a jsou známí hlavně mimo naši republiku. Pravděpodobně funguje jisté fluidum, které obchází náš Klub.
Co byste chtěl říci na závěr?
Rád bych založil divadélko, nejlépe loutkové pro předškoláky. Obracím se touto cestou na místní mladé, nejlépe studenty, kteří by měli zájem vstoupit do tohoto
projektu. Rovněž bych rád přivítal nějakého mecenáše v
pravém slova smyslu, který by mi pomohl čelit byrokracii omezující kulturu. Co bych nechtěl - proměnit Klub v
komerční prostory, sklad nebo jiný výdělečný podnik,
což je dnes IN.

ZE ŽIVOTA V OBCI

Zasedání zastupitelstva 7. února 2012 - výňatek
Přítomni: Rozhoňová Ilona, Mgr. Mufová Hana,
Ing. Dubnová Jana, Mgr. Chmielová Dalajková Iveta,
Ing. Kukliš Igor, Češpiva Ladislav
Omluveni: Ing. Lopata Oldřich, Novák Jiří, Stareček
Václav
Zastupitelé na svém veřejném zasedání schválili čtyři
smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného
břemene, dále neschválili žádost o odkoupení části
obecního pozemku – komunikace v lokalitě zvané Za
Humny a seznámili se s výsledky inventarizace za rok
2011. Zastupitelka Chmielová Dalajková se v rámci oficiální části zasedání informovala o provádění zimní
údržby v obci.
Rádi bychom se touto cestou omluvili zastupiteli,
p. Ladislavu Češpivovi, kterého jsme v minulém čísle
Zpravodaje omylem neuvedli mezi přítomnými na obou
zmiňovaných zasedáních.
Rekapitulace za rok 2011
Pro vaši informaci předkládáme rekapitulaci účasti jednotlivých zastupitelů na veřejných jednáních zastupitelstva, kterých se v roce 2011 konalo celkem 8.
Přítomen/a

Omluven/a

Neomluven/a

Rozhoňová Ilona

8

---

---

Lopata Oldřich

6

2

---

Češpiva Ladislav

7

1

---

Kukliš Igor

5

3

---

Dubnová Jana

8

---

---

Mufová Hana

8

---

---

Novák Jiří

8

---

---

Chmielová Dalajková Iveta

3

2

3

Kučera Karel*

2

---

---

Stareček Václav

3

1

2

* Pan Karel Kučera se vzdal mandátu k 27.1.2011, zastupitelem za Stranu svobodných občanů se následně
stal p. Stareček.
ŠKOLKA SLAVILA MASOPUST
Po téměř měsíci horečných příprav se děti konečně dočkaly a v pondělí 27. února vyrazily na slibovaný masopustní průvod vsí. Dědkové, báby, šášové, medvědi,
muzikanti a kůň s kytarou… roztodivný veselý zástup
v doprovodu maminek, tatínků, babiček, tetiček i pouhých náhodných kolemjdoucích si šel podle tradice nejprve ke starostovi, v našem případě starostce, obce pro
povolení k maškarnímu veselí a pak už se za cinkotu
vozembouchů, rachtání, troubení, řehtání, bouchání a
se zpěvem vydal na pochod vsí. Všichni si to moc užívali, přálo nám počasí a laskominky, které děti dostaly
odměnou za říkanky a písničky, je utvrdily, že masopust má jen samá NEJ! Všem paním učitelkám patří
veliké poděkování - potěšily se nejen děti a ti, kterým
maškary přišly vinšovat, ale všichni, kteří se k průvodu
připojili. A další akce na sebe nenechá dlouho čekat –
21. března se v MŠ chystají rozloučit se zimou vynášením Moreny. Přijďte se podívat, průvod půjde
k rybníku, kde letošní zimu definitivně „pustíme
k vodě“.

V rámci pochůzkové činnosti v obci Hovorčovice a na
základě evidence poplatníků - držitelů psů bylo zjištěno, že dochází k poměrně značnému přestupkovému
jednání ze strany občanů obce. Na základě obecní vyhlášky obce Hovorčovice č. 7/2007 o místních poplatcích je stanovena povinnost oznámit nabytí každého
psa do držení, a to do 30-ti dnů od jeho nabytí. Do
31. března každého roku je povinností držitele psa
uhradit poplatek za držení psa. Nesplnění této povinnosti je přestupkem proti pořádku v územní samosprávě (§ 46 odst. 2, zák. č. 200/1990 Sb.). Obec může za
nerespektování vyhlášky č. 7/2007 uložit pokutu až do
výše 30 000 Kč. Proč mohou jedni platit a druzí ne …?
Neodklízení psích exkrementů z veřejného prostranství
je přestupkem proti veřejnému pořádku (§ 47, odst. 1,
písm. d, zák. č. 200/1990 Sb.) a obec může za nesplnění této povinnosti uložit pokutu až do výše
20 000 Kč. A že by těch pokut mohla obec uložit, že …?
Dále upozorňujeme majitele nemovitostí, kteří dosud
své nemovitosti neoznačili číslem popisným – viditelným z pozemní komunikace, že jako majitel nemovitosti se dopouštíte přestupku proti veřejnému pořádku
tím, že jste neoznačil budovu číslem popisným (§ 47b,
odst. 1, písm. c, zák. č. 200/1990 Sb.). Za tento přestupek podle odstavce 1 může obec uložit pokutu až do
výše 10 000 Kč.
Vladimír Brza, v. r., strážník Obecní policie Hovorčovice

VOLNÝ ČAS
VOLNOČASOVÝ KLUB PŘI MŠ HOVORČOVICE
ROZVRH AKTIVIT DO ČERVNA 2012
9.3. pátek od 19.30 hod.
POUTNÍCI—česká bluegrassová skupina
V roce 1982—83 skupina vyhrála plzeňskou Portu.
Info: www.poutnici.cz
16.3. pátek od 19.30 hod.
IRENA BUDWEISEROVÁ
Soul, spirituály s gospely, blues.
Info: www.budweiserova.com
23.3. pátek od 19.30 hod.
MĚSTSKÁ—IRSKÝ FOLK
Přijďte si poslechnout keltské písničky a instrumentálky. Jako host vystoupí J. Šmidt.
Info: www.mestska.mypage.cz
13.4. pátek od 19.30 hod.
VIKTOR SODOMA
Večer se zpěvákem rockové a populární hudby.

Pondělí je ve znamení tance
 Taneční průprava nejmenších dětí (3-6 let): 16.00 16.45 hod.
 Zumba pro větší (6-12 let): 17.00 - 17.45 hod.
V úterý dopoledne si chodí zacvičit děti s rodiči
(pozor cvičení probíhá ve Vitall Centru)
 Již "chodící" děti (kolem 1 roku): 8.45 hod.
 Miminka od 6 měsíců: 9.30 hod.
A v úterý odpoledne pokračujeme v MŠ angličtinou
v pohybu
 Menší děti (3-4 roky): 15.30 - 16.15 hod.
 Větší děti (od 5 let): 16.15 – 17.00 hod.
Ve středu se chodí do školky protáhnout naše seniorky
v čase 16.30 -17.00 hod.

20.4. pátek od 19.30 hod.
PABĚRKY—Marko Čermáka
Americké, kanadské, australské lidové písně,
trampské písně v country stylu.
Info: www.gwcheb.cz/paberky

No, a čtvrtek patří perkusím a dalším hudebním
nástrojům:
 Muzicírování (3-6 let): 15.15 - 16.00 hod.
 Perkuse (3-6 let): 16.00 - 16.45 hod.
 Perkuse (7-12 let): 16.45 - 17.30 hod.
 Big Band (7-12let): 17.30 - 18.15 hod.
 Perkuse dospělí: 18.30 - 19.30 hod.

27.4. pátek od 19.00 hod.
Večer s herečkou LUBOU SKOŘEPOVOU
Info: www.skorepova.estranky.cz

Pokud máte zájem, můžete se k nám ještě přidat. Bližší
informace o volných místech a vše další Vám ráda sdělí
Vendula Strnadlová, tel. 777309133.

PLACENÁ INZERCE

TĚŠÍME SE NA VÁS!
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