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♦ Slovo nového starosty obce ♦ Pravidelná okénka ♦ Pozvánky na adventní akce ♦
Vážení občané,
většina z Vás již ví o tom, že jsem se ke dni 14. 10. 2012 vzdala všech veřejných funkcí v obci. K tomuto rozhodnutí
mne vedly zdravotní důvody. Mé působení na postu starosty obce trvalo bezmála šest let. Během této doby se mnoho věcí podařilo, byly však i takové, které úspěšné nebyly. Děkuji všem, kteří jste se aktivně podíleli na chodu obce,
děkuji všem zastupitelům a zaměstnancům. Svým voličům se omlouvám.
Ilona Rozhoňová

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
KOMUNIKACE - proběhlo zasypání propadů v ul. Nádražní, kde obec uplatňuje soudní cestou na zhotoviteli
kanalizace, firmě IMOS s.r.o., reklamaci provedení díla.
Dále proběhla průběžná údržba a zasypání výtluků štěrkem v ulicích K Remízku, Dlouhá, U Parku.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – lokalizovat všechny nesvítící
lampy bez pomoci občanů je obtížné, nefunkční lampy
(i rozsáhlejší výpadky osvětlení) můžete nahlásit na
adrese ou@hovorcovice.cz nebo na tel.: 283 933 123,
311 230 645. Opravy VO objednáváme po nahlášení 5
nesvítících lamp. Děkujeme za spolupráci!
MATEŘSKÁ ŠKOLA – kapacita MŠ (88 dětí) na školní
rok 2012/2013 byla naplněna, řádný zápis na školní rok
2013/2014 se bude konat v březnu 2013. O přesném
termínu konání budete informováni.
SBĚRNÉ MÍSTO – připomínáme změnu provozní doby:
od 28. října je sběrné místo otevřeno vždy v neděli od
14 do 16 hodin, naposledy pak v neděli 9. prosince
2012. Datum otevření na jaře 2013 bude oznámeno na
vývěskách a na internetových stránkách obce.
Ve sběrném místě jsou umístěny 2 nádoby na ukládání
potravinářského oleje a tuků, které mohou být ukládány do sběrných nádob pouze v pevných obalech (např.
PET lahev). Jedna nádoba bude také umístěna na rohu
ulice Březiněveská a ul. K Potoku u ostatních kontejnerů na tříděný odpad do 2 týdnů.
PRÁVNÍ PORADNA PRO SENIORY – poskytování této
poradenské služby bylo dočasně přerušeno, o změnách
budete informováni.

OBECNÍ ÚŘAD – ve dnech 27. – 31. prosince bude OÚ
v Hovorčovicích pro veřejnost uzavřen.
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA – Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem vyhlašuje
humanitární sbírku letního a zimního oblečení, lůžkovin,
prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, nepoškozených domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky),
vatovaných přikrývek, polštářů a dek, nepoškozené
obuvi a kompletních, nepoškozených hraček. Zabalené
věci můžete odevzdávat na OÚ 28. a 29. listopadu od
7.30 do 12 hod a 12.30 do 16 hod.
VÝDEJNÍ MÍSTO ČESKÉ POŠTY V HOVORČOVICÍCH
– v pracovních dnech v období vánoc a na konci roku
bude otevřeno bez omezení s výjimkou pondělí 31.
prosince, kdy bude od 17 do 19 hodin výdejní místo
zavřeno.
VÁNOČNÍ KONCERT – slavnostní vánoční koncert
v kostele sv. Jana Křtitele v Hovorčovicích se bude letos
konat již v neděli 23. prosince od 14 hodin, bližší informace o tomto koncertu i ostatních akcích, které se během Adventu budou konat, najdete na str. 4.
PŮLNOČNÍ MŠE – se bude v kostele sv. Jana Křtitele
v Hovorčovicích sloužit 24. prosince od 22 hodin.
VODNÉ STOČNÉ – Středočeské vodárny a.s. nabízejí
zákazníkům možnost doručování faktur za vodné a
stočné v elektronické podobě na e-mailovou adresu,
kterou zákazník uvede v příslušném formuláři. Formulář
je
k
vyzvednutí/odevzdání
v
podatelně
OÚ
v Hovorčovicích. Bližší informace na tel. 840121121.

Příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho zdraví, štěstí a pracovních úspěchů
v novém roce 2013
Vám přejí
starosta, zastupitelé a zaměstnanci
obecního úřadu Hovorčovice

TÉMA ČÍSLA — SLOVO NOVÉHO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
řada z Vás, kteří sledujete dění v obci,
ví, že došlo ke změně starosty obce. Při
řešení situace vzniklé po odstoupení předešlé paní starostky došlo k jednání mezi zastupiteli ze dvou sdružení nezávislých kandidátů: sdružení SNK „ Za lepší
Hovorčovice“, které má v obecním zastupitelstvu většinu, a sdružení SNK „ Slušná alternativa“, za které jsem byl zvolen do zastupitelstva já. Došlo
poměrně rychle ke shodě, a to především proto, že volební programy obou těchto sdružení mají řadu styčných
bodů a obě mají zájem, aby obec řešila co nejefektivněji
problémy, které ztěžují život nás, občanů obce.
Starostou jsem se stal rozhodnutím zastupitelstva k 23.
říjnu. Můj první měsíc ve funkci starosty nebyl vůbec
jednoduchý, neboť s ohledem na mou dosavadní manažerskou pozici nebylo možné u mého zaměstnavatele
skončit, jak se říká ze dne na den. Funkci proto do nejbližšího zasedání zastupitelstva prozatím vykonávám
jako neuvolněný.
Orientoval jsem se především na zajištění kontinuity
chodu obecního úřadu a řešení velmi naléhavých záležitostí, mezi kterými byla například finalizace žádosti o
poskytnutí dotace na realizaci I. etapy rozšíření a intenzifikace
obecní
ČOV
a
příprava
na
kontroly
z nadřízených orgánů, to vše za ochotné pomoci zaměstnanců obecního úřadu, místostarosty a členů výborů. Toto období ukázalo velmi široký okruh problémů,
které bude nezbytné co nejdříve řešit.
Mou představou je co nejdříve definovat nejpalčivější
problémy obce a nás občanů, získat k nim všechny informace a vyčíslit finance nezbytné pro jejich řešení.
Spolu se všemi zastupiteli, kteří prezentují Vaši vůli, pak
stanovit priority řešení a celkový program rozvoje obce.
Před jeho závazným projednáváním v zastupitelstvu
bych s ním velmi rád seznámil občany obce, aby
v tomto přípravném procesu mohli uplatnit své názory a
nápady.
Vím, že do konce volebního období, pro které jsem byl
zvolen, zbývá relativně málo času. Dva roky není moc,
ale s využitím všech pozitivně nastartovaných záležitostí
z předcho zího období a o hromného ro zvojo vého
VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV
Ve dnech 12. a 13.10.2012 proběhly volby do krajských
zastupitelstev. V naší obci se voleb zúčastnilo 492 voličů, což odpovídá volební účasti 32,22 %. To je bohužel
poměrně malé číslo ve srovnání s volební účastí v našem kraji, která činila 36,45 %.
Do zastupitelstva Středočeského kraje se volí celkem 65
zastupitelů. Do zastupitelstva se probojovali zástupci 4
politických stran a uskupení a počet mandátů je patrný
z následujícího obrázku.

potenciálu, který naše obec má, lze dokázat i v dnešní
složité ekonomické době mnohé a jít do příštího volebního období s pocitem, že moje práce byla pro obec prospěšná a je možné na ní stavět.
Jak mi ukázalo mé předchozí působení v pozici zastupitele a dosavadní krátké „starostování“, je pro všechny
občany obce a jejich pozitivní vnímání svého bydliště
rozhodující, jaká je zde úroveň standardů dobrého bydlení. Obecně stav komunikací, veřejného osvětlení, dopravní obslužnost, bezpečí života, zajištění předškolní i
školní péče, sportovní vyžití, vlivy developerských projektů apod., tedy věci, které každý z nás za své daně
očekává v odpovídající kvalitě a které u nás bohužel až
na výjimky nejsou na dobré úrovni.
Nechci zde rozebírat příčiny, překážky, omlouvat stav.
Každý soudný občan je zná a dělá si obrázek sám. Přál
bych si ale, a s tím jsem také možnost stát se starostou
obce přijal, aby se našemu zastupitelstvu podařilo co
nejvíce problémů trápících nás všechny vyřešit.
Vy jste těmi, kteří nám budou psát po skončení volebního období vysvědčení. Vzhledem k značnému množství
problémových záležitostí, které nás čekají, vím, že to
samé jedničky určitě nebudou. Pokud však dokážeme
splnit definované priority, s kterými Vás seznámíme na
začátku příštího roku, určitě nebudeme se svým vysvědčením nespokojeni.
V obci žiji od roku 1981, je to můj domov. Chci, abych
se svými sousedy, kamarády, známými a mnoha spoluobčany z nových lokalit, které jsem za tu dobu poznal a
mám s nimi dobré vztahy, měl takové vztahy nejen
v době starostování, ale i nadále.
Věřte mi, že toto pro mě je a bude tím největším hnacím motorem: moci se podívat lidem, s kterými žiji
v jedné obci, bez studu za svou práci do očí i v době,
kdy výkon mé funkce skončí.
Děkuji všem spoluobčanům, kteří mě podpořili při rozhodování, zda pozici starosty v polovině volebního období přijmout. Nežádám žádných sto dní tolerance, jen
trochu pochopení v počátečním období, než poznám
obsah všech procesů v chodu obecního úřadu a obce
samotné.
Jiří Novák, starosta obce
Pro zájemce pak uvádíme výsledky voleb v naší obci:
Strana

hlasy

%

TOP 09 + Starostové pro Středočeský kraj

87

17,68

ODS

84

17,07

KSČM

81

16,46

ČSSD

72

14,63

Strana svobodných občanů

33

6,71

NS-LEV21

20

4,07

Změna 2012 - odborníci

19

3,86

Česká pirátská strana

16

3,25

SPOZ + Češi

11

2,23

Sdružení nestraníků

10

2,03

8 hlasů získala strana Koalice KDU-ČSL, SNK ED a nezávislí
kandidáti, po 6 hlasech pak Suverenita - Blok Jany Bobošíkové,
Strana zelených, 5 hlasů Volte Pravý Blok www.cibulka.net a
UNP - Středočeši 2012, 4 hlasy pak Věci veřejné, 3 hlasy DSSS
a Komunistická strana Československa a po 2 hlasech Strana
soukromníků ČR, Středočeši2012.cz a Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků.

ZE ŽIVOTA V OBCI
JAK A KAM PRO POŠTOVNÍ ZÁSILKY
OBYTNÉ ZÓNY — na základě stížnosti občanů obce
Hovorčovice byla provedena na začátku měsíce listopad
kontrola dodržování nejvyšší povolené rychlosti v lokalitě obytné zóny v ul. Souběžná, která je ustanovením
zákona č. 361/2000 Sb. 20 km/hod.
Kontrola proběhla v ranních hodinách v nejvíce exponovaném čase. Bylo zkontrolováno 20 řidičů motorových
vozidel, které lokalitou obytné zóny pouze projížděli
cestou do zaměstnání nebo do školních zařízení. V 18
případech došlo k překročení nejvyšší povolené rychlosti
v obytné zóně, pouze dva řidiči se nedopustili přestupku
dle § 125c / 1f4, zákona 361/2000 Sb. Vzhledem k tomu, že většina řidičů překročila nejvyšší povolenou
rychlost v obytné zóně pouze nepatrně, byl tento přestupek řešen s řidiči napoprvé domluvou.
Žádáme proto řidiče motorových vozidel, kteří projíždějí
lokalitami obytných zón v obci Hovorčovice, aby respektovali nejvyšší povolenou rychlost 20 km/hod. Dodržováním zákona č. 361/2000 Sb. se tak vyhnete za tento
přestupek uložení blokové pokuty až do výše 1000 Kč a
odebrání dvou bodů v bodovém systému řidičů.
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
V posledních dnech došlo ve večerních hodinách k odcizení pohonných hmot ze zaparkovaných motorových
vozidel a k odcizení měděných okapových svodů rodinných domů. Dbejte zvýšené pozornosti při pohybu neznámých, podezřelých osob, buďte důslední v zabezpečení Vašich motorových vozidel, nenechávejte je neuzamčená a rozhodně v nich nenechávejte žádné cenné
věci. Řádně uzamykejte nejen na noc, ale i přes den pokud jste mimo domov, své garáže, kůlny a různé přístavky se zahradní technikou. 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 (oddělení Odolena Voda, tel. 974 881 700).

Zasedání zastupitelstva 23. října 2012 - výňatek
Přítomni: Mgr. Mufová Hana, Ing. Dubnová Jana, Ing.
Lopata Oldřich, Češpiva Ladislav, Ing. Kukliš Igor, Novák Jiří, Mgr. Chmielová Dalajková Iveta, Stareček Václav, Kotva Milan
Pan místostarosta Lopata informoval přítomné o rezignaci paní starostky Rozhoňové na funkci starosty i zastupitele obce a vyjádřil jí poděkování za 6 let ve vedení obce. Dále zastupitelstvo osvědčilo vznik mandátu
pana Milana Kotvy, který složil slib zastupitele obce.
Zastupitelstvo následně zvolilo jako prozatím neuvolněného starostu pana Jiřího Nováka. Své funkci se bude
pan Novák naplno věnovat jako uvolněný, jakmile mu
to jeho pracovní povinnosti a závazky dovolí.
Zastupitelé dále schválili smlouvu o pronájmu nebytových prostor v budově bývalé ZŠ, jejíž část bude soukromá společnost provozující e-shop s hračkami, sportovním zbožím apod. využívat jako skladovací prostory.
Prostředky získané z pronájmu budou investovány do
drobných oprav a udržování objektu.
Posledním bodem na programu zasedání zastupitelstva
bylo projednání nové nabídky společnosti Radotín Development s.r.o. týkající se výstavby v lokalitě poblíž
remízku. Zastupitelé konstatovali, že nabídka neřeší
napojení vodovodního řadu a vybudování přístupové
komunikace a pověřili starostu, aby tyto skutečnosti
spolu s variantou vybudování severní větve kanalizace
se zástupci společnosti znovu projednal.

Většina obyvatel Hovorčovic jistě přivítala zřízení výdejního místa České pošty a.s., které vhodně nastavenou
provozní dobou i vstřícností jeho zaměstnanců šetří
všem čas. Vyzvednutí zásilky uložené na poště
v Měšicích je pro pracujícího člověka vzhledem
k otevírací době pošty náročné a adresát by si na vyzvednutí uložené zásilky často musel vzít alespoň půl
dne volna…
Doručování listovních zásilek (dopisů) je v zásadě stále
stejné, jen se proti dřívějšku změnil typ VÝZVY (nyní
modrý tiskopis). Jiné je to s balíky. Nutné změny
(snižování počtu pošt, centralizace doručování balíků
pro celý okres Praha východ) a současně zavádění novot (balík do ruky, na poštu, zasílání SMS/mailů, sledování zásilek), kterými se tento velký státní moloch snaží jít s dobou, se bohužel ne vždy podaří dotáhnout do
všech detailů, a tak dochází k matoucím situacím, kdy
zákazník vlastně ani neví, kde má svůj balík hledat... A
nemůžeme počítat, že se situace s blížícími se vánocemi zlepší. Přinášíme tedy několik informací, které by
Vám mohly pomoci lépe se v labyrintu poštovních služeb zorientovat.
Kam se vydat pro balík a jak rozumět SMS a jiným
zprávám, které nám Česká pošta zasílá?
Základní pravidlo: na výzvě / SMS / mailové zprávě
sledujte kód zásilky (tzv. podací číslo). Důležitý je prefix tj. první 2 písmena kódu.
Platí že:
Balíky, jejichž kód začíná DR (balík Do Ruky) a jejichž
cena nepřevyšuje 20 tis. Kč – viz dále, jsou uloženy na
Výdejním místě v Hovorčovicích. V SMS zprávě je
však uvedeno jako výdejní místo pošta Měšice. Ani přes
četné urgence pošta zatím nebyla schopna ve svém
systému zavést změnu a uvádět správné výdejní místo.
Věřme, že se to do budoucna podaří opravit.
Balíky s kódem, který začíná na NA nebo NP (balíky Na
Poštu), zůstávají v Měšicích a tam si je také musíte
vyzvednout. Pozor - u zásilek tohoto druhu neobdržíte
do schránky standardní „modrou“ výzvu k vyzvednutí,
jste informováni pouze SMS zprávou nebo e-mailem.
V některých případech pošta Měšice tiskne OZNÁMENÍ
na obyčejný průklepový papír. Na něm je jako výdejní
místo správně uvedena pošta Měšice.
Zásilky (dopisy i balíky) s cenou nad 20 000 Kč (tj.
buď dobírkou nebo častěji vzhledem k výši pojištění),
zůstávají v Měšicích. Důvodem je fakt, že výdejní místo Hovorčovice není vybaveno trezorem k ukládání
těchto cenných zásilek.
Bohužel platí, že údaje na Výzvách k vyzvednutí jsou
někdy zmatečné, chybné nebo žádné. Rozhodující je
tedy kód zásilky, který vám napoví, kam se vydat (viz
výše). Pokud si nejste jisti, kam pro zásilku, doporučujeme ověřit si její uložení předem telefonicky.
Dobrou pomůckou je možnost sledování zásilky přes
internet. Pokud znáte výše zmíněné podací číslo, vyhledáte ji na adrese http://www.ceskaposta.cz/cz/
nastroje/sledovani-zasilky.php.
A ještě pro připomenutí standardní provozní doba (platí
níže uvedená, i když na Výzvách se může vyskytnout
jiný údaj!):
Výdejní místo Hovorčovice
Po-Čt: 7.30 – 10.00 a 17.00 – 19.00
Pá: 7.30 – 12.00
Pošta Měšice (současný stav)
Po-Pá: 8.30 – 10.30 a 13.00 – 16.30

VOLNÝ ČAS

VÁNOČNÍ TRHY V LÍBEZNICÍCH
Kulturní výbor obce Líbeznice Vás zve na tradiční Vánoční trhy před kostelem sv. Martina v sobotu 1. prosince od 10 do 17 hodin. V 18 hodin se potom slavnostně
rozsvítí líbeznický vánoční strom a v 18.30 hodin začne
Vánoční koncert v kostele sv. Martina.
PLACENÁ INZERCE

OS Hovorčovice hledá spolehlivou maminku
(nebo čilou babičku)
na úklid prostor v MŠ po volnočasových aktivitách
každý čtvrtek od 19.30.
Odměna dohodou + nabízíme možnost
bezplatné návštěvy některého z kroužků,
které v MŠ provozujeme
(Muzicírování, Perkuse, Big Band, Angličtina ).
Více informací na tel. 777309133,
Vendula Strnadlová.

7.12.2012 pátek od 19.30 hod.
scat. OLMEROVÁ
Komponovaný večer o dvou stopách. Hraje a zpívá
Vanda Drozdová.
14.12.2012 pátek od 19.30 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT—JANY ŠTĚRBOVÉ
Program: Gregoriánský chorál—Aleluja, Adeste fideles, Ave Verum Compus, Ave Maria, Amazing Grace.
Na klavír hraje „dvorní klavírista“ Vladimír Heuler.
11.1.2013 pátek od 19.30 hod.
DVĚ TVÁŘE — JITKY VRBOVÉ
Současná legenda jazzu doplní i tramskou písní.
Doprovází Standa Chmelík a Hot Jazz Praha.
25.1.2013 pátek od 19.30 hod.
KAREL ZICH
Poslechový pořad hudebního publicisty Jiřího Černého.
1.2.2013 pátek od 19.00 hod.
JAN PETRÁNEK—diskuzní pořad
Novinář, publicista a renomovaný komentátor, stálý
spolupracovník ČT a internetového portálu ČT 24.
15.2.2013 pátek od 19.00 hod.
JANA KOUBKOVÁ—TRIO
Jazzové standardy, bossa nova, scat.
Doprovodí Ondřej Kabrna a Vít Švec.
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