č. 2/2012, ročník VI

♦ Rozpočet obce Hovorčovice na rok 2012 ♦ Pravidelná okénka ♦ Pozvánky na akce ♦
Vážení čtenáři,
po dnech deštivého a větrného počasí se v pondělí 9.dubna konečně objevilo na obloze sluníčko, tedy ideální počasí
vyrazit ven. A důvod se v tento den určitě našel. Bylo velikonoční pondělí, tedy čas na to obejít s pomlázkou ve
svém okolí děvčátka, slečny a paní a vysloužit si nějakou odměnu. V Hovorčovicích to je obvykle dobrý důvod setkat
se se sousedy, a tak vyrážejí do ulic malí i velcí, v přestupný rok chlapci i děvčata. I letos byla tato tradice ve vesnici
k vidění, jen těch koledníků bylo nějak míň. Možná za to může chladné počasí, šílenství kolem ceny vajec nebo jen
ztráta odvahy zazvonit u neznámých dveří.
Touto krátkou vzpomínkou na událost z doby nedávné bychom vás rádi navnadili na novou rubriku. Od tohoto
čísla bychom vám chtěli přiblížit minulost naší obce. Nechceme tu ale zveřejňovat encyklopedické informace, ale zajímalo nás, jak prožívali v předchozích desetiletích události všední i nevšední lidé, kteří zde bydleli.
Tentokrát se ponoříme relativně hluboko do naší historie. Vzhledem k tomu, že jeden z květnových státních
svátků připomíná konec 2. světové války, vybrali jsme pro naše vzpomínání právě toto téma.
Vaše redakce

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
KOMUNIKACE
ul. Nádražní, Veleňská - po podání žaloby na dodavatele stavby kanalizace v obci spol. IMOS GROUP, s.r.o.,
vstoupil dodavatel do jednání s obcí a má zájem reklamaci řešit. Na jednání, které se konalo dne 17. dubna,
dodavatel přislíbil předat obci konkrétní návrh řešení
vzniklých propadů. Občanům se za špatný stav komunikace omlouváme, ale vzhledem k podané žalobě nelze
opravu uspíšit.
ul. Bořanovická – v rámci reklamace byly opraveny
retardéry. Práce provedl na svůj náklad dodavatel díla fa STRABAG a.s. Vzhledem k tomu, že si někteří obyvatelé v této ulici stěžují na rychlou jízdu projíždějících
vozidel, žádáme řidiče o ohleduplnost.
ul. Revoluční – v rámci reklamace byla započata překládka zámkové dlažby na křižovatce ul. Revoluční s ul.
Polní. Práce provádí na svůj náklad dodavatel díla - fa
STRABAG a.s.
KANALIZACE
ul. K Potoku - MÚ Brandýs n. L. – St. Boleslav vydal
povolení pro provedení splaškové kanalizace, stoky F5 a
F5a, na pozemku parc.č. 74/15, k.ú. Hovorčovice.
Vlastníci nemovitostí v této části obce se mohou obrátit
na OÚ se žádostí o vydání podkladů pro projekty kanalizačních přípojek.
ul. Lánská – MÚ Brandýs n. L. – St. Boleslav vydal dodatečné povolení pro stavbu splaškové kanalizace, část
stoky D, na pozemku parc.č. 56/338, k.ú. Hovorčovice.
MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2012 – místní poplatek
za komunální odpad dosud neuhradilo 40 občanů. Poplatek za psa 9 občanů. Všem, kteří zapomněli, doporučujeme uhradit poplatek neprodleně.
OBECNÍ ÚŘAD - v pondělí 28. května 2012 bude omezen provoz podatelny OÚ. Děkujeme za pochopení.
NEBEZPEČNÝ ODPAD – dne 21. dubna proběhl
v areálu bývalého JZD svoz nebezpečného odpadu. Žádáme občany, aby odevzdávali pouze povolený odpad.
Vysloužilá elektrozařízení je možné odevzdat i
v průběhu roku do E-domku, který je umístěn na sběrném místně.
DPS – byl vybrán nový nájemce do volného bytu č. 1
(o umístění do DPS se ucházeli tři zájemci.)

ÚKLID A ÚDRŽBA OBCE – přijmeme pracovníka na
úklid a údržbu obce. Nástup – květen 2012. Bližší informace na tel. č. 283 933 123.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – vítání občánků se bude konat ve
dnech 14. a 15. června v zasedací místnosti OÚ. Rodiče
malých občánků obdrží pozvánku.
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA – Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem vyhlašuje
humanitární sbírku. Sbírka se uskuteční ve dnech 5. a
6. června 2012, od 7:30 – 16:00 hod na obecním úřadě. Věci, prosím, odevzdávejte čisté, zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
ZELEŇ — děkujeme všem občanům, kterým není lhostejný vzhled obce a pečují o veřejnou zeleň před svými
domy.
HOVORČOVICKÝ POTOK – Povodí Labe s.p. ve spolupráci s obecním úřadem provedlo vyčištění koryta Hovorčovického potoka, a to v úseku od fotbalového hřiště
směrem k čistírně odpadních vod (v dostupných místech) a dále.
MATEŘSKÁ ŠKOLA – dne 5. března se konal zápis na
školní rok 2012/2013. K zápisu se dostavilo 49 dětí,
z nich jich 39 bylo přihlášeno k trvalému pobytu v obci.
Přijato bylo 21 dětí. Z kapacitních důvodů nebylo přijato 6 dětí splňujících kritéria přijetí, z dalších 22 nepřijatých dětí jich 12 nesplňovalo věkové kritérium a 10 pobytové kritérium pro přijetí.
ZASTÁVKA ČD
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
provedla na žádost obce zásadní prořez zeleně v okolí
zastávky ČD, podél blízkých komunikací a dráhy samotné.
Byl instalován označovač jízdenek PID. Užívat ho bude
možné cca v průběhu měsíce května 2012, neboť zatím
nebyla vyhlášena plná integrace vlaků PID (více na
www.ropid.cz).
PORADENSTVÍ PRO SENIORY – připomínáme možnost využití poradenství pro seniory, které je poskytováno vždy 1. a 3. středu v měsíci od 15 hod na obecním úřadě. Poradenství je bezplatné.

TÉMA ČÍSLA —

ROZPOČET OBCE HOVORČOVICE 2012

ROZPOČET OBCE HOVORČOVICE NA ROK 2012
Letošní rozpočet byl zastupitelstvem obce schválen 10.
dubna. Vzhledem ke stagnujícím příjmům státního rozpočtu je i přes nárůst obyvatel v obci v podobné výši
jako rozpočet minulých let. Navržen je opět jako schodkový, výdaje jsou vyšší nežli příjmy. Tento rozdíl je krytý penězi, které nebyly využity v minulých letech. Nepočítá se s novými půjčkami, neboť splátky stávajících
ukrajují stále velkou část rozpočtu obce.
Zajímavá by pro obec mohla být změna v rozpočtovém
určení daní. Dle návrhu Ministerstva financí by mohl být
přínos ze sdílených daní místo současných cca 6500 Kč
až 8000 Kč. Protože jsou sdílené daně významnou částí
našeho rozpočtu, bylo by to nemalé navýšení, které by
mohlo umožnit vyšší investiční výdaje do zanedbané
infrastruktury obce.

Splátky půjček a úroků z nich:
1.661.700 Kč splátky půjček od firem IMOS Zlín a AVE
CZ, úvěr KB na přístavbu MŠ
Z dalších výdajů:
1.850.000 Kč sběr a svoz komunálních odpadů
1.315.000 Kč výdaje na péči o vzhled obce a veřejnou
zeleň
1.000.000 Kč provoz a zejména opravy Domu
s pečovatelskou službou
655.000 Kč výdaje související s kanalizací a provozem
ČOV
600.000 Kč platba za naše žáky ZŠ jiných obcím
543.300 Kč provoz mateřské školy
550.000 Kč areál fotbalového hřiště, zejména výkup
části pozemku pod hřištěm, dotace sportovním spolkům

A na co se lze v letošním roce těšit? Velké investiční
výdaje jsou vždy běh na dlouhou trať, a proto nelze nikdy 100% garantovat, že akce vyjde přesně podle záměru, zejména co se časového harmonogramu týče,
nicméně: v letošním roce bychom se chtěli soustředit na
rekonstrukce ulic, kde již je vydané stavební povolení,
jako např. Březiněveská. Byla podána žádost o dotaci,
která by umožnila rozsáhlou rekonstrukci veřejného
osvětlení. Pracuje se na dlouho očekávaném propojení
lokalit Cental Group a Lány pro pěší, které jistě potěší
nejen obyvatele obou částí.
Připravuje se projekt využití volného pozemku (naproti
autoservisu) v lokalitě Lány.
Příjmy (celkem 19.253.360,- Kč)
Nejvýznamnější položky jsou:
13.450.000 Kč očekáváme ze státního, resp. krajského
rozpočtu
2.750.000 Kč jsou vlastní prostředky obce z minulého
roku
1.095.000 Kč poplatky za svoz a likvidaci komunálního
odpadu
1.200.000 Kč daň z nemovitosti
Zbytek jsou pak příjmy z místních poplatků (z výherních
automatů, ze psů a jiné.), z pronájmu budov, zaplace-

ných pokut aj.
Výdaje (celkem 19.253.360,- Kč)
Významné investiční výdaje letošního rozpočtu:
4.100.000 Kč opravy a rekonstrukce silnic v obci
2.460.000 Kč rekonstrukce veřejného osvětlení
(podmíněno již zmíněnou dotací)

Tak jako každý rok máte možnost se v případě zájmu
na obecním úřadě podrobně seznámit s podrobným rozpočtem členěným na jednotlivé paragrafy a položky.

Zasedání zastupitelstva 10. dubna 2012 - výňatek
Přítomni: Rozhoňová Ilona, Mgr. Mufová Hana, Ing.
Dubnová Jana, Novák Jiří, Ladislav Češpiva, Ing. Lopata
Oldřich, Ing. Kukliš Igor, Stareček Václav
Omluveni: Mgr. Chmielová Dalajková Iveta
Zastupitelé na svém veřejném zasedání schválili zlepšený hospodářský výsledek MŠ Hovorčovice za rok 2011 a
převod jeho části zpět do rozpočtu zřizovatele: ze 171
tis. Kč bude 113 tis. převedeno a 58 tis. zůstává
v rozpočtu MŠ (uvádíme částky po zaokrouhlení).
Následně zastupitelé schválili rozpočet MŠ na rok 2012
a v dalším bodě i rozpočet obce Hovorčovice na rok
2012.
Projednání smlouvy mezi obcí a SKK Hovorčovice na
pronájem hřiště a části přilehlých budov bylo odloženo
do vyřešení výkupu pozemku, na kterém se část hřiště
nachází.
Schválením dodatku ke smlouvě s AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. dojde k mírnému navýšení ceny za
svoz bioodpadu pro tento rok, a to o 10 Kč u nádoby
120 l a o 15 Kč u nádoby 240 l.
Zastupitelé neschválili žádost na prodej pozemků ve
vlastnictví obce, neboť stále platí, že není v zájmu obce
rozprodávat obecní majetek.
Zastupitelstvo zvolilo novou členku finančního výboru,
pí Mirku Holzbauerovou.

ZE ŽIVOTA V OBCI
HOVORČOVICE VE VZPOMÍNKÁCH PAMĚTNÍKŮ
tentokrát na téma Život za německé okupace
Okupaci a válku jsem intenzivně vnímala. Přestože jsem
byla věkem dítě, na konci války mi bylo 13 let, rodiče
mě brali jako dospělou. Věděla jsem tedy o některých
věcech, o kterých mi ale tehdy rodiče zakázali veřejně
mluvit. A tak se mi z té doby vybaví například osoba
tehdejšího starosty – pana Krona, který svůj úřad zastával tak, že pomáhal lidem a sám se vystavoval nebezpečí. Znal lidi, kteří byli napojeni na odbojové hnutí, a těm
velmi pomáhal – například potravinami nebo včasným
varováním před kontrolou. Dále věděl, že mnozí lidé
chovají načerno drůbež nebo prasata, takže když přišla
do obce hospodářská kontrola, neváhal je varovat, aby
rychle zvířata schovali.
Vzpomínám si také, že v té době bylo v Hovorčovicích
daleko více obchodů. Vybavuje se mi 5 krámků
s potravinami a 2 krámky řeznické. Jeden z obchodů se
nacházel na Staré návsi a vlastnila ho paní Taussigová.
Protože byla židovského původu, musela za války odejít
do transportu. O dalším jejím osudu už mi není nic známo.

Mé vzpomínky se vtahují spíš k době po revoluci, byli
jsme dětmi ve školním věku. Nebyla to doba jednoduchá. Hlady jsme naštěstí netrpěli, ale až jako dospělý
jsem si uvědomil, jak například maminka doslova riskovala život, když sháněla chleba. Podělím se teď raději o
příjemné věci. Nejvíc si z této doby pamatujeme na pana Kadlečka. Mrzí nás, že o něm vůbec není zmínka v
kronice Hovorčovic. To byli manželé Kadlečkovi, kteří
měli dva syny Karla a Pepu. A my jsme jako děti chodívali k jejich rodičům.
Bydleli na západní straně Hovorčovic, tam co se říkalo
na „Stoměráku“, hned pod Baranovými. Pan Kadleček
tenkrát kolem sebe seskupil (nebo taky semknul)
spoustu dětí, jen protože s nimi rád trávil čas a pracoval
s nimi. Naučil nás třeba tancovat českou besedu, nacvičoval s námi recitaci a hrával s námi divadla a jiné věci
ke vzdělání a rozhledu. A já s ním mám spojený krásný
zážitek, jako dneska si to pamatuji. V Líbeznické škole

Dobře si pamatuji i na poslední týdny války. Pravidelně
se v poledne rozhoukaly sirény a hrozily nálety. Utíkali
jsme se schovat do sklepa. 5. května začal vysílat svobodně rozhlas, a tak jsme věděli, že v Praze probíhá
povstání. Tehdy byla slyšet v blízkosti vesnice střelba.
To utíkali němečtí vojáci z Prahy. Na konci vesnice směrem na Třeboradice vyrostla barikáda, která jim měla v
útěku zabránit. Chlapi tam od toho momentu drželi hlídky. A pak to přišlo. K ránu 9. května bylo slyšet velké
dunění. Nikdo nespal. Po rozednění dorazili do vesnice
Rusové. Projížděly tudy tanky a jiná vojenská vozidla,
podél silnice stálo mnoho lidí a vítalo osvoboditele, někteří se slzami v očích.
(Dana B.)
Válku jsem prožil v dětském věku, a tak je to pro mne
spíš doba her a klukovských lumpáren. Měl jsem partu
kamarádů, se kterými jsme mimo jiné hráli nohejbal
nebo jsme se po vzoru Rychlých šípů scházeli v boudě.
Že jsme se kvůli naší zábavě někdy vystavovali nebezpečí, jsme si moc neuvědomovali. Vybavuje se mi historka, kdy jsme se s partou v létě za hezkého počasí
vydali podél železniční tratě, kde jsem do své sbírky
hledal kameny. Jenže pohybovat se podél tratí bylo za
války přísně zakázáno. Chytli nás četníci a zapsali si naše jména. Naštěstí jen proto, aby mohli upozornit rodiče, že na nás mají dávat větší pozor. A protože jeden z
nich byl můj příbuzný, tak mi navíc vrazil facku.
Do školy jsme chodili do Líbeznic. Tam jsme několikrát
zažili vyhlášení náletu a škola se musela vyklidit. Vzpomínám si, že jsem v ten moment ani neměl strach jako
spíš radost, že se nemusíme učit. V souvislosti se školou
bych ale rád zmínil pana učitele Chocenského. Rádi
jsme ho poslouchali. V té těžké době nám totiž často
vyprávěl o válce a snažil se nám říkat pravdu. Měl štěstí, že ho nikdo neudal. Konce války se ale nedočkal, protože padl během povstání v Líbeznicích na barikádě.
Ke konci války jsem ale strach zažil. Ve vzduchu bylo
vidět často letadla, většinou přelétávala, ale jednou byl
vidět dokonce i souboj. Letadla znamenala nálety. Vybavuje se mi, že při jednom – kobercovém náletu , padaly
bomby blízko Hovorčovic a střepiny dopadaly i do vesnice.
(Josef V.)

byla vyhlášena recitační soutěž a já dostal báseň J. Nerudy – Před frontou milosrdných. Bylo to na základce, to
už mi mohlo být 12-13let, náš třídní se jmenoval Krátký a vzpomínám, jak mi pevně tisknul ruku a byl nadšený. No, já díky panu Kadlečkovi tu soutěž vyhrál a jel
jsem zadarmo do Národního divadla na hru „Zlý jelen“.
A taky jsme hrávali divadlo, právě už od toho dětského
věku. To taky pořádal a organizoval pan Kadleček, hrávalo se i v Remízku. Pamatujeme se na Jezinky, tenkrát
byla, myslím, bouřka...
V Hovorčovicích naštěstí byla spousta lidí, kteří tvořili
takovou tu vlastní místní hezkou kulturu.
(Antonín H. a Zdena H. se právě u pana Kadlečka seznámili)
Děkujeme všem osloveným respondentům za jejich
poutavé vyprávění a zároveň se obracíme s výzvou na
další spoluobčany, zda by se v příštích číslech nechtěli
také podělit o své zážitky. Příště pro vás připravujeme
téma Společenský život.

VOLNÝ ČAS

Jako strážník OP Hovorčovice se snažím vycházet vstříc
požadavkům občanů obce a svou činnost v maximální
míře zaměřovat na konkrétní problémy, které Vás, občany, tíží. Bohužel ne vždy je možné dosáhnout výsledku, který odpovídá vynaloženému úsilí a Vašim představám. V tomto období se pravidelně setkávám se stížnostmi občanů na ulice a zeleň znečištěné výkaly od
psů. Je zřejmé, že nemohu svou pracovní činnost zaměřit pouze na neukázněné, bezohledné a nevychované
majitele psů, kteří nejsou schopni po svých psech uklidit
způsobený nepořádek. Bohužel není v mých silách postihnout všechny sobecké pejskaře pokutou a ti přistižení jsou pouhou kapkou v moři "exkrementů". Rozhodně se budu snažit o maximální potírání tohoto přestupku, ten se ovšem těžko dokazuje, protože po svém
psovi neuklidí jen osoba, která o přítomnosti strážníka
nemá tušení, popřípadě osoba mdlého rozumu, které
není divný ani káravý zrak strážníka.
Souhlasím s názorem občanů, že všudypřítomné hromádky v ulicích obce jsou neestetické, nehygienické, a
chápu, že většinu občanů přivádějí k šílenství. Bohužel
nemohu už ale souhlasit s názorem, že strážník je ten,
kdo problém vyřeší. Řešit ho musí sami pejskaři, tedy
občané této obce. Dokud nepřevládne mezi pejskaři ta
část slušných a zodpovědných majitelů, kteří svými zájmy a právy (vlastnit psa) neobtěžují a neomezují práva ostatních občanů (na čisté chodníky a zeleň), do té
doby musíme na nevychovance působit všichni. Strážník
represí a Vy, občané, stížností na konkrétní osoby.
Ve spolupráci s OÚ Hovorčovice budou v nejbližších
dnech ve vytipovaných lokalitách obce postupně doplněny plechové odpadkové koše, aby ukáznění majitelé
psů měli sebrané exkrementy kam vyhodit – těm za
jejich příkladný přístup DĚKUJEME!
A na závěr trochu statistiky:

PLACENÁ INZERCE

V měsíci únoru a březnu 2012 bylo blokově vyřešeno
318 přestupků Z toho 300 x překročení povolené rychlosti, 5 x znečištění veřejného prostranství, 2x kouření
na místě zákonem zakázané, 2x zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 6t a 9x zákaz stání motorových vozidel
na chodníku, před přechodem pro chodce, v křižovatce
a zeleni). Dalších 52 přestupků bylo vyřešeno dohodou.

PLACENÁ INZERCE

Soukromá mateřská školka
při Studiu Motýl v Praze 8 - Březiněvsi

pořádá zápis, dne 31.5. od 16.00 do 18.00 hodin
Více informací naleznete na www.studiomotyl.cz
Adresa: Na Návrati 365, Praha-8 Březiněves, Tel.:737151 480

Opravy a úpravy oděvů
www.opravyaupravyodevu.websnadno.cz

Manikúra a modeláž nehtů
www.drapky.websnadno.cz
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