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♦ Program rozvoje obce ♦ Hovorčovice ve vzpomínkách pamětníků ♦ Poplatky za svoz odpadu ♦
Vážení čtenáři,
začátek roku bývá obdobím, kdy si lidé dávají různá předsevzetí a cíle pro další rok. Řízením osudu právě v tuto dobu připravuje zastupitelstvo obce plán rozvoje obce na období následujících dvou let s výhledem až do roku 2018.
Doporučujeme Vám proto článek na str. 2 věnovaný tomuto tématu. Tato záležitost se dotýká nás všech a i Vaše
slovo může mít v této věci zásadní význam. Příjemné čtení a úspěšný rok Vám přeje Vaše redakce.

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
MÍSTNÍ POPLATKY 2013
Připomínáme hrazení poplatku za domovní odpad a za
psy nejpozději do 31. března 2013.
Uhradit poplatek za popelnice musí všichni trvale přihlášení v obci bez výjimky. Totéž platí i pro občany,
kteří vlastní dům s č. p. bez trvale hlášených osob.
Nově hradí poplatek též cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem na dobu delší než 90 dnů (tzv. s
dlouhodobým pobytem, viz zákon č. 326/1999 Sb., o
pobytu cizinců na území ČR, §17).
BIO ODPAD 2013 — známky již k dostání na OÚ, ceny
zůstávají stejné jako minulý rok. SVOZ od dubna 1x za
14 dní, celkem 18 svozů:
Bio nádoba 120 l = 410 Kč (pronájem= 264 Kč),
Bio nádoba 240 l = 701 Kč (pronájem = 312 Kč).
SBĚRNÉ MÍSTO
Sběrné místo v prostoru bývalého JZD bude v tomto
roce poprvé otevřeno v neděli 3. března 2013 od 14.00
do 16.00 hod. Od 31. března 2013 včetně dojde
k posunu provozní doby na 17.00 až 19.00 hod.
ZÁPIS DO MŠ HOVORČOVICE
Zápis na školní rok 2013/2014 proběhne 5. března
2013 od 14.00 do 16.00 hod. Přihlášky k zápisu a bližší
informace obdržíte přímo v MŠ nebo jsou ke stažení na
internetových stránkách www.mshovorcovice.cz.
AUTOMATICKÉ ROZESÍLÁNÍ AKTUÁLNÍCH ZPRÁV
Chcete-li přijímat aktuální zprávy z obecního úřadu,
můžete si zaregistrovat svou e-mailovou adresu na internetových stránkách obce v rubrice Aktuality. Získáte
tak přehled o všem, co se v obci děje.
EVIDENCE OBYVATEL V ROCE 2012
K 31. 12. 2012 bylo v obci trvale hlášeno 2105 obyvatel. V roce 2012 se 110 obyvatel přihlásilo, 72 odhlásilo, 21 narodilo a 11 občanů Hovorčovic zemřelo.

TÉMA ČÍSLA — PROGRAM ROZVOJE OBCE 2013-2014
INFORMACE K PŘÍPRAVĚ PROGRAMU ROZVOJE OBCE NA ROKY 2013-2014
O záměru zpracování programu rozvoje obce jste byli informováni v posledním vydání
Zpravodaje. Přípravu Programu rozvoje obce na roky 2013-2014 a výhled rozvoje do
roku 2018 jsme společně se zastupiteli a
Výborem pro výstavbu zahájili ihned po
veřejném zasedání ZO 15.1.2013, kde zastupitelstvo
vytvoření tohoto dokumentu schválilo.
Program rozvoje je plánovací dokument, ve kterém budou vymezeny oblasti, které obec chce a musí řešit
v jednotlivých letech období 2013-2018. S ohledem na
volební období bude obsahovat konkrétní úkoly do konce roku 2014 a výhled do roku 2018, aby o budoucím rozvoji obce byli informováni jak občané, tak budoucí členi zastupitelstva obce a byla tak zajištěna kontinuita působení obce.
Rozsah úkolů v programu bude vycházet především z
finančních možností obce: stávajících volných prostředků, dále z předpokládaného objemu prostředků, které
obec obdrží ze sdílených daní, a prostředků, které bude
schopna v uvedeném období získat z podílu developerů
na financování rozvoje a údržby infrastruktury obce. Ve
financování záměrně nepočítáme se zdroji z dotací, ani
z případných úvěrů.
Důraz je kladen na řešení nejpalčivějších problémů, a to
již v letošním roce:



zahájení rekonstrukce vozovek ve staré zástavbě
obce a nastavení zásad tak, aby byla každý další
rok rekonstruována další část,



celková rekonstrukce veřejného osvětlení včetně
zprovoznění veřejného rozhlasu,



nastavení zásad pro realizaci developerských projektů i individuální výstavby tak, aby tyto byly pro
obec přínosem a aby v době realizace výstavby
byla omezena zátěž pro občany obce,



rozšíření kapacity ČOV a řešení problematiky
funkčnosti kanalizační sítě a další infrastruktury,
zejména vodovodu.

V programu bude zohledněn nárůst počtu obyvatel, který v souvislosti s novou výstavbou očekáváme, i nutná
reorganizace struktury obecního úřadu tak, aby dokázal
na tyto změny v potřebném rozsahu reagovat.
Kromě výše uvedených zásadních záležitostí, bude program obsahovat i další oblasti: podporu podnikání a služeb, péči o životní prostředí, zajištění hospodárného
odpadového hospodářství, péči o veřejná prostranství,
údržbu a úklid obce, rekonstrukci a výstavbu budov ve
veřejném zájmu, podporu spolkové činnosti, řešení potřeb školství, podporu sportovních a kulturních aktivit,
péči o památky, problematiku pohřebnictví, sociální péči, zdravotnictví a bezpečnost.
Program rozvoje obce bude projednáván na veřejném
zasedání zastupitelstva obce dne 26.3.2013.
Přípravě programu je ze strany vedení obce věnována
maximální pozornost, ale určitě bude přínosné, pokud
budeme mít k dispozici i názory a návrhy Vás, občanů.
Pokud považujete za vhodné vyjádřit svůj názor nebo
upozornit na záležitosti, které by měly být v rámci programu řešeny co nejdříve, vhoďte své písemné vyjádření do schránky obecního úřadu nebo jej zašlete
v elektronické podobě na adresu ou@hovorcovice,
v obou případech nejpozději do 11.3. 2013.

MÍSTNÍ POPLATKY ZA SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
K 1.1.2013 došlo k úpravě zákona č.
565/1990 Sb. o místních poplatcích za sběr
a svoz komunálního odpadu. Tato legislativní úprava má za cíl umožnit obcím přenést tíži poplatků z obecních rozpočtů na
občany, kteří odpad produkují. Svoz komunálního odpadu a úhrada poplatku může být stanovena
dvěma způsoby: a) na osobu přihlášenou k trvalému
pobytu, či vlastníka nemovitosti nebo b) podle objemu
svážených odpadů (objem nádoby a četnost vyvážení).
Přičemž obec má možnost podle místních podmínek a
vhodnosti zvolit jednu z těchto variant.

chodů a zastavením růstu mezd zastupitelé rozhodli, že
obec prozatím možnosti plošného navýšení poplatku za odpad nevyužije. Poplatek byl navýšen pouze
pro rekreační objekty, tedy pro občany, kteří v obci žijí,
ale nejsou zde trvale hlášeni a obec za ně tedy do
„pokladny“ nedostává žádný příjem. Ti budou nově platit poplatek za odpad v nejvyšší možné výši, tedy 1000
Kč/rok/nemovitost.

Obec Hovorčovice zavedla a dlouhodobě používá variantu a), z dosavadních zkušeností se totiž systém svozu a
platby za objem vyprodukovaného odpadu (tedy za popelnici) jeví jako příliš rizikový. I dnes obec musí řešit
případy, kdy se v kontejnerech na tříděný odpad objevují odpadky, které sem nepatří, kdy v obci a jejím okolí
vznikají černé skládky (viz případ z okénka obecní policie) a řada spoluobčanů neváhá odpadky přiložit „pod
kotel“ a zamořit své sousedy kouřem a zápachem. Existují tedy oprávněné obavy, že při platbě za objem vyprodukovaného odpadu, by se nezákonné nakládání
s odpady ještě více rozšířilo a došlo by k nežádoucímu
znečištění životního prostředí v obci i jejím okolí.

Nicméně vzhledem k tomu, že doplatek na svoz a odstraňování komunálních odpadů ze strany obce je vysoký (viz tabulka) a tyto prostředky by mohly být využity
na jiné účely, je třeba počítat s tím, že k úpravě
obecních poplatků dojde od roku 2014. Při stanovení jejich výše budou s ohledem na možnosti obce zvažovány i případné úlevy pro některé skupiny obyvatel
(děti, senioři) nebo možnost rozložení úhrady poplatku
do dvou splátek.

Ve variantě a) má obec možnost stanovit výši poplatku
na 1 občana až do výše 1 000 Kč/rok na základě skutečných nákladů na svoz odpadu v předcházejícím roce.
Vzhledem k očekávanému zvýšení nákladů domácností,
ke kterému v roce 2013 nevyhnutelně dojde
v souvislosti s úpravou DPH, omezenou valorizací dů-

Pro trvale hlášené občany byl poplatek pro rok 2013
zachován v nezměněné výši, ale omezil se počet výjimek, které byly dříve udělovány tak, aby se dopad na
obecní rozpočet dále nezvyšoval.

V průběhu roku 2013 současně obec plánuje provést
revizi provozu sběrného dvora a vydat pro něj závazná
provozní pravidla, revidovat rozmístění míst sběru tříděného odpadu a ověřit výhodnost současné svozové firmy a možnosti konkurence.
Závěrem bychom Vám rádi připomněli, že poplatky za
odpady jsou podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012,
která vešla v platnost 1. ledna 2013, splatné do 31.
března 2013. Zmiňovaná vyhláška je zveřejněna
Pokračování na str. 3

ZE ŽIVOTA V OBCI

REKAPITULACE ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE
ZA ROK 2012

Zasedání zastupitelstva 15. ledna 2013 - výňatek
Přítomni: Novák Jiří, Mgr. Mufová Hana, Ing. Dubnová
Jana, Ing. Lopata Oldřich, Češpiva Ladislav, Ing. Kukliš
Igor, Kotva Milan, Mgr. Chmielová Dalajková Iveta,
Stareček Václav
Zastupitelé a přítomní občané byli informováni o výsledcích daňové kontroly dotace na zřízení kontaktního
místa Czech Point z roku 2009, která zjistila pozdní a
z pohledu dotačních podmínek tedy neoprávněné použití dotačních prostředků a uložila obci vrátit částku
26 900 Kč. Současně bylo obci vyměřeno penále, o jehož prominutí obec požádá Ministerstvo financí.
Dále zastupitelé pověřili starostu, aby ve spolupráci
s Výborem pro výstavbu připravil plánovací smlouvu
pro realizaci záměru výstavby projektu společnosti Radotín Development s.r.o. (lokalita u remízku) tak, aby
plánovací smlouva v plném rozsahu respektovala
všechna dříve přijatá stanoviska k předloženým nabídkám společnosti Radotín Development s.r.o. a časový
harmonogram realizace.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí petice občanů
ke zrušení výpovědi učitelce mateřské školy a na podporu rozhodnutí ředitelky mateřské školy k odchodu
učitelky mateřské školy s tím, že za svá rozhodnutí
v pracovněprávních vztazích, včetně rizik v případě řešení pracovněprávního sporu se zaměstnancem soudní
cestou, odpovídá v plném rozsahu ředitelka mateřské
školy. Obci nepřísluší a není oprávněna do těchto jejích
pravomocí a odpovědnosti zasahovat.
Současně zastupitelé v dalším bodě schválili záměr vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele/ředitelky
Mateřské školy Hovorčovice a pověřili starostu obce
k přípravě podkladů k vyhlášení tohoto konkursu nejpozději do 31.3.2013.
Starosta dále informoval přítomné o probíhajícím řízení
k vydání stavebního povolení k realizaci parkoviště na
části pozemku 56/338 (naproti autoservisu v ul. Bořanovické). Záměr využití zbývající části pozemku bude
zapracován do programu rozvoje obce v letech 2013 –
2014.
Dále zastupitelé vzali na vědomí objednání prací
k nápravě havarijních propadů komunikace v ulici Nádražní, další postup ve věci soudního sporu obce se
společností IMOS group s.r.o. bude projednán na příštím zasedání ZO.

Blokové pokuty celkem: 1815 pokut, vybráno
1 032 000 Kč (z toho měření rychlosti 1686 pokut za 1
001 900 Kč, ostatní 129 za 30 100 Kč).
Domluvy: 368 případů,
Úřední záznam: 848 případů,
Odchyt zvířete: 11 případů.
ČERNÉ SKLÁDKY
Dne 22. ledna v odpoledních hodinách jsem na základě
telefonického oznámení místního občana provedl šetření za drážním viaduktem u stanice ČOV, kde skupina tří
mužů nezákonným způsobem likvidovala domovní odpad (spalovali staré hadry, plasty, obaly od potravin,
krabice atd.). Za přestupek proti veřejnému pořádku (§
47/1h, zákona 200/1990 Sb.) byla jednomu z mužů
uložena bloková pokuta ve výši 1000 Kč a muži museli
místo ihned uklidit a uvést do původního stavu. Děkuji
občanům za spolupráci!
OBYTNÁ ZÓNA A PŘEDNOST V JÍZDĚ
Koncem ledna jsem byl občany upozorněn na špatné
vyjíždění z obytných zón, kdy řidiči motorových vozidel
nerespektují § 23 Zákona 361/2000 Sb. a nedávají
přednost v jízdě ostatním účastníkům silničního provozu. Místním šetřením jsem se přesvědčil, že většina
řidičů opravdu pravidlo přednosti v jízdě nedodržuje a
proto bych rád všechny řidiče upozornil, že při vyjíždění
z obytné zóny dopravní značení "Konec obytné zóny"
nahrazuje značení "Dej přednost v jízdě" a že v prostoru obytné zóny v místech neoznačených křížení komunikací platí pravidlo pravé ruky.
NÁKUP FOTOPASTI
Vzhledem ke zvyšující se majetkové trestné činnosti
(krádeže pohonných hmot ze zaparkovaných motorových vozidel) a stále častějším případům přestupků
proti občanskému soužití, kdy skupinky mládeže úmyslně narušují občanské soužití schválnostmi nebo jiným
nevhodným jednáním, se Obec Hovorčovice rozhodla
zakoupit fotopast s výkonným neviditelným infra přísvitem pro noční záznam.
Fotopast bude Obecní policie Hovorčovice využívat dle
potřeb občanů, na základě jejich stížností a oznámení
nebo i jako preventivní opatření při odhalování černých
skládek a úmyslného poškozování mobiliáře obce nebo
majetku občanů (např. sprejerství, poškozování dopravního značení apod.).

Místní poplatky za sběr komunálního odpadu—dokončení ze str. 2
na webových stránkách obce nebo je
k nahlédnutí na
obecním úřadě.
Vývoj doplatku obce za svoz komunálního odpadu od
roku 2008 je uveden v tabulce vpravo.

ROK

CELKEM POPLATNÍKŮ POPLATEK/os. DOPLATEK OBCE/os. DOPLATEK OBCE CELKEM

2008

1 790

500

186

333 293

2009

1 844

500

142

262 684

2010

1 483

500

286

423 558

2011

2 036

500

250

508 286

2012

2 086

500

294

613 977

2013

2 234

500

292

652 806

VOLNÝ ČAS
HOVORČOVICE OČIMA PAMĚTNÍKŮ
tentokrát na téma Zimní radovánky
Letošní zima už pomalu končí, ale zatím ji máme v živé
paměti. Ve vzpomínkách dvou pamětníků si můžete zavzpomínat, jak vypadala zima v Hovorčovicích před pár
desítkami let.
„Mohu zavzpomínat na zimy svého dětství a dospívání,
tedy na období 50. a 60. let. Přijde mi, že se počasí nijak nelišilo od toho, jak ho známe dnes. Sníh napadl
každý rok, někdy míň, někdy víc. Jeden rok byl asi extrémní, protože se stalo, že autobus, který jel od Prahy
do Hovorčovic před vesnicí zapadl natolik, že ho vyhrabali a odtáhli až druhý den.
Jinak pro mě osobně sníh představoval blbnutí a sportování. Když čerstvě napadl, užívali jsme si ho už po cestě
ze školy. Chodili jsme z Líbeznic pěšky a ve skupinkách
se vždy ujme nějaký skvělý nápad. Takže jsme se cestou váleli ve sněhu. Domů jsme přišli úplně promočení,
dokonce jsem jednou přišla i s omrzlinami.
Chodili jsme také sáňkovat, ale využívali jsme jiná místa než dnešní děti. My jsme sáňkovali z kopečka u vlakové zastávky směrem do míst, kde stojí v současné
době řadové domky, dále od pumpy k rybníku a děti z
našeho kouta vesnice chodily hodně i na vršek Paní teta
(směr Bořanovice nad prameny našeho potoka), kde
jsme se i proháněli na lyžích.
Když mrzlo, dalo se bruslit. Bruslilo se pochopitelně na
rybníku, ale navíc jsme tu měli i kluziště. Polévala se
plocha v místě dnešních tenisových kurtů a využívala se
hodně k hraní hokeje. Tehdy měly Hovorčovice i oficiální
hokejové družstvo.“
(Dana Dobešová)
„Zimní radovánky pro mě znamenají spousty hodin strávených s hokejem. Působil jsem v místním SK Hovorčovice jako hráč a v době zranění i jako trenér asi od roku
1947 zhruba do roku 1960. Naše mužstvo tvořilo maximálně 12 nadšenců, kteří se většinu roku věnovali fotbalu, na pár měsíců se pak přeměnili v hokejisty. A dá
se říci, že jsme byli velmi dobří. Společně s Vinoří jsme
patřili k nejlepším týmům na okrese.
Tehdy neexistovala žádná oficiální soutěž, zápasy s jinými mužstvy dohodl nějaký funkcionář. Záviselo to
samozřejmě na tom, zda dostatečně mrzlo a my jsme
měli možnost vytvořit kluziště. Co si ale pamatuji, měli
jsme v tomto ohledu štěstí. V té době mrzlo pravidelně
od prosince do února , a tak nebyl takový problém kluziště vytvořit. Vybavují se mi celkem 4 místa, kde kluziště na takové zápasy vznikala. Hráli jsme na rybníce,
což ale nebylo ideální, protože jako mantinely sloužila
prkna zaházená sněhem. Fiaskem skončilo kluziště vytvořené na poli za továrnou. Osvědčila se kluziště vytvořená na místě, kde později stála samoobsluha, nebo
kluziště za rybníkem, kde se hrál v létě basket a dnes
tu stojí tenisové kurty. Velkou zásluhu na jejich tvorbě
měl Vašek Kronů, který je chodil polívat, klidně v noci.
Kromě zápasů u nás se jezdilo i ven. Obvykle se cestovalo v náklaďáku pod plachtou třeba v minus 20 stupních. Nezapomenutelným zážitkem pro mě byl ale moment, když jednou náklaďák nebyl k dispozici. Pan Zelenka nás tehdy vezl do Letňan na motorce. Všech 7
hráčů včetně hokejek se vecpalo na motorku se sajdkárou. Zajímavý výjezd byl i na Kladno. Díky trenérskému
kursu jsem měl kontakty a podařilo se mi zajistit, že
jsme si dvakrát nebo třikrát zatrénovali na zimním stadionu na Kladně.“
(Jiří Maťátko)

VOLNOČASOVÝ KLUB PŘI MŠ HOVORČOVICE
HUDEBNÍ KROUŽKY PRO VEŘEJNOST
I ve druhém pololetí pokračují hudební kroužky Petra
Kužvarta, které v MŠ pro veřejnost organizuje OS Hovorčovice. Scházíme se každý čtvrtek:
16.00 MUZICÍROVÁNÍ PRO NEJMENŠÍ
16.45 PERKUSE PRO ŠKOLÁKY
17.30 BIG BAND PRO KAŽDÉHO
18.30 PERKUSE PRO DOSPĚLÉ
Přijďte se podívat, určitě nebudete litovat. Těšíme se na
Vás! Bližší informace na tel. 777805698.
OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTNÍMI AKCEMI
Advent a vánoční svátky jsou dávno za námi, ale rádi
bychom si s Vámi připomenuli tyto příjemné zážitky.
Rozsvícení vánočního stromu u kostela obce začátkem
prosince se neslo trochu netradičně za magického zvuku bubnů. Přes mrazivé počasí se nám
u něj představili naši „bubeníci“ z Volnočasového centra.
Malí, velcí i největší
se i přes zmrzlé ruce
a bubny snažili seč
mohli a spolu s davem přihlížejících si
zazpívali koledy.
O týden později nám do našeho kostela přijeli zazpívat
pár krásných koled děti z pěveckého souboru Fryčováček pod vedením paní Pavly Marianové. Členy tohoto
souboru je i řada místních školáků. Program doplnily se
svými vystoupeními děti z místní MŠ pod vedením paní
učitelky Báry Konopáskové.
Advent v Hovorčovicích pak vyvrcholil den před Štedrým dnem krásným vánočním koncertem Jany Štěrbové.

Mimořádné zasedání zastupitelstva 5. února 2013
- výňatek
Přítomni: Novák Jiří, Mgr. Mufová Hana, Ing. Dubnová
Jana, Češpiva Ladislav, Ing. Kukliš Igor, Kotva Milan,
Mgr. Chmielová Dalajková Iveta,
Omluveni: Ing. Lopata Oldřich, Stareček Václav
Zastupitelstvo vyslovilo souhlas s připojením správního
území obce Hovorčovice do územní působnosti místní
akční skupiny MAS Nad Prahou a s uzavřením partnerské dohody mezi obcí a společností MAS Nad Prahou
o.p.s. Tento krok umožní nejen obci, ale i dalším podnikatelským subjektům se sídlem na území obce, Mateřské škole Hovorčovice a občanským sdružením
(neziskovým organizacím) působícím v obci, usilovat
v rámci MAS Nad Prahou o získání finančních prostředků z příslušných dotačních programů EU. Tyto dotační
programy a finanční prostředky, které se v dalších letech očekávají, jsou pro subjekty působící v rámci místních akčních skupin potenciálně nejsnáze dosažitelné.
Návrh partnerské dohody subjektu s MAS Nad Prahou
naleznete na webových stránkách obce, bližší informace
Vám v případě zájmu poskytne Ing. Iva Cucová, ředitelka o.p.s. MAS Nad Prahou na tel. 774 994 500.
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