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♦ Rozpočet obce na rok 2014 ♦ Plán rozvoje obce ♦ Pravidelné rubriky ♦ Pozvánky na akce ♦
Milí čtenáři,
v tomto čísle Vám přinášíme informace o tom, co se bude v rámci rozvoje obce dít v letošním roce, včetně výhledu
na další období. Pro samou práci nám však, kvůli omezenému rozsahu zpravodaje, zbylo málo místa na zábavu, ačkoliv se v nejbližší době můžeme těšit na spoustu zajímavých akcí. Zmiňme například tradiční pálení čarodějnic či
akci MAS Nad Prahou v Předboji již tento víkend. Termíny najdete na poslední straně zpravodaje, podrobnější informace na vývěskách a internetu. A příště? Příště se budeme učit. V dalším čísle se totiž dozvíte vše důležité o připravované stavbě školy a i něco navíc. Krásné jarní dny Vám přeje
Vaše redakce.

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
SBĚRNÝ DVŮR - se změnou letního času připomínáme
změnu otevírací doby sběrného dvora – každou neděli
od 17-19hod.
MÍSTNÍ POPLATKY ZA ROK 2014 - připomínáme, že
místní poplatek nebyl dosud uhrazen za 55 trvale přihlášených osob, 20 rekreačních objektů a 11 psů.
Všem, kteří zapomněli, doporučujeme poplatek neprodleně uhradit.
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA DIAKONIE BROUMOV –
sbírka použitého ošacení a nově i drobných spotřebičů
(funkční mixéry, kávovary, vysavače, žehličky apod.)
proběhne od 28. do 30.4. od 7.30 do 16.00 na obecním
úřadě.
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - proběhnou
ve dnech 23.-24.5.2014. Voliči mohou žádat o vydání
voličských průkazů do 8.5.2014 včetně, od 8.00 do
16.00 bude na obecním úřadě zajištěna služba
k vyřízení podání žádostí. Kdo nepodá žádost nebo se
osobně nedostaví do uvedeného data, nebude mít možnost voličský průkaz získat. Voličské průkazy se budou
vydávat od 8.5 do 21.5.2014 do 16,00 hodin, a to pouze na základě předchozí řádně podané žádosti.
ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU LINKY 417
Od 22. dubna 2014 bude z důvodu rekonstrukce uzavřena ulice Měšická v obci Líbeznice. Z tohoto důvodu
dojde k výluce na autobusových linkách 345, 368, 416
a 417. Tyto linky budou mít do konce května zrušenou
zastávku „Líbeznice, škola“. Cestující budou po dobu
rekonstrukce využívat zastávku „Líbeznice, II“, která je
v docházkové vzdálenosti od školy. Výlukové jízdní řády
linky 417 naleznete na webu obce v aktualitách
(zpráva ROPID).
POZEMKY POD KOMUNIKACEMI
Občanům, kteří kladně reagovali na výzvu obce
k bezplatnému převodu pozemků pod komunikacemi do
vlastnictví obce, děkujeme. Oficiální stanovisko obce
obdržíte do konce května.
MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s., bude ve dnech 2.5. a 6.6.2014 přistavena
před OÚ Hovorčovice, Revoluční 33. Občané si zde mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního
plynu (změna smluvních vztahů, výměna, kontrola, zaplombování plynoměru, zahájení, převod nebo ukončení
odběru zemního plynu).

OPRAVY VYBRANÝCH KOMUNIKACÍ
Obec zahájila opravy a rekonstrukce vybraných komunikací s prašným povrchem. Stavební práce budou na
těchto komunikacích nebo jejich částech probíhat
v období od dubna do srpna 2014 podle následujícího
harmonogramu:
Komunikace
Předpokládaný termín

Doplňující informace

Ulice Lánská
od 28. dubna
do 30. května

Před zahájením prací bude
vybudováno provizorní propojení z ul. Lánské do ul.
Rozmarné v lokalitě Central
Group

Ulice Březiněveská
východ
od 5. května
do 13. června
Ulice Březiněveská
západ, první etapa
od 16. června
do 25. července
Ulice Veleňská
od 16. června do 8. srpna
Ulice Nádražní
včetně slepé odbočky
od 23. června
do 15. srpna

Od ulice Hlavní ke křižovatce s ulicí Souběžnou
(potraviny Cicvárek)

Opravovány budou části
s narušeným povrchem po
výstavbě kanalizace, bude
opraveno hutnění
propadlých míst a opravy
narušených částí asfaltu

Ulice Východní
Od 30. června do 8. srpna

Počítejte s tím, že po dobu realizace může být
v uvedených termínech příjezd k Vaší nemovitosti na
nezbytně nutnou dobu omezen, pěší přístup samozřejmě zůstane zachován.
Ve vlastním zájmu si proto své vozidlo před zahájením
prací zaparkujte tak, abyste ho mohli používat i po dobu oprav v dotčené ulici.
Objízdné trasy opravovaných úseků budou včas a řádně
vyznačeny, žádáme Vás o jejich dodržování.
V případě nejasností, prosím, kontaktujte strážníka
obecní policie tel. 720513665, rád Vám podá doplňující
informace.
(oú)

POTRAVINY KATKA
Nádražní ul.
Dovolujeme si Vám oznámit změnu otevírací doby:

od 1.5. bude každé úterý a čtvrtek
od 10.00 do 11.30 ZAVŘENO.

PLÁN ROZVOJE OBCE
NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT V LETOŠNÍM ROCE A V LETECH PŘÍŠTÍCH?
Rok 2014 se zdá být pro naši obec v mnoha ohledech zlomový. Nese se v duchu zahájení realizace
dlouho očekávaných oprav místních komunikací a
příprav dalších důležitých projektů, které přinesou
oživení komunitního života i územního rozvoje obce. O tom, že můžeme očekávat velké věci, hovoří
i čísla v obecním rozpočtu …
Kdo se nepohybuje v oblasti státní správy, málokdy tuší,
kolik úsilí a času stojí nasytit byrokratického šimla tak,
aby mohl být proveden první výkop téměř jakékoliv investiční akce většího charakteru. A to už vůbec nehovoříme o zděděných kostlivcích a zapeklitých vlastnických
vztazích, které již několik let ztrpčují práci místní samosprávy. Naštěstí pro nás všechny, kdo v Hovorčovicích
bydlíme, to vypadá, že letošní rok by nám mohl přinést
začátek dlouho očekávaných změn.
V dubnu odstartuje 1. etapa oprav místních komunikací
s prašným povrchem - akce, která obec stojí zhruba 4
mil. Kč, bude začátkem rekonstrukce všech komunikací
v obci, jež by na základě právě připravovaného projektu
měla plynule pokračovat až do roku 2016 a dále a bude
nás v konečném součtu stát bezmála 55 mil. Kč! Pokud
vše půjde dobře – nevyzpytatelným článkem jsou
zejména výběrová řízení, která mají svá přísná pravidla,
odvolací lhůty apod… -, pak v letošním rozpočtu počítáme i s navazující 2. etapou oprav komunikací za dalších
cca 5 mil. Kč a vybudováním autobusových zastávek.
Máme se tedy na co těšit.

Ale nejsou to pouze komunikace, které nás posunou
směrem k 21. století. Další pro rozvoj obce neméně významnou a současně finančně náročnou oblastí je čistění odpadních vod. Pro občany ze západní části obce záležitost vyřízená, pro ty, kteří bydlí na spodním toku
potoka noční můra, pro případné investory nevyhnutelná podmínka pro další výstavbu. Obecní čistírna odpadních vod je již několik let za hranicí svých možností a
rozšíření její kapacity je alfou a omegou dalšího rozvoje
obce. Na investiční akci ve výši závratných 21 miliónů
se po ročním (!) administrativním martýriu podařilo získat dotaci z Fondu životního prostředí, takže obecní kasa touto částkou nebude zatížena a prostředky tak budeme moci investovat jinde…
Kde? Odpověď jsme nehledali dlouho. V posledních pěti
letech se zápis dětí z Hovorčovic do školy postupně stal
pro rodiče příčinou mnoha bezesných nocí. Letos se
sice nakonec podařilo děti umístit bez výjimky, nicméně
současný stav, kdy nemáme vlastní kapacity ani garantovanou spádovost některou z okolních škol, je s ohledem na nárůst nových obyvatel u nás i v okolí nadále
neudržitelný. Rozhodli jsme se proto nespoléhat se na
dobré slovo starostů a ředitelů v okolí, ale vybudovat
vlastní školu, která bude od září 2015 kromě vzdělání
poskytovat prostory i pro společné setkávání a další aktivity. Vzniká tak projekt, jenž znovu vdechne život bu-

dově bývalé základní školy u rybníka, která byla uzavřena v roce 2000 a následně z těžko pochopitelných důvodů zcela vybydlena, takže zchátralou budovu nebylo
možné využít ani pro jiné veřejně prospěšné účely.
Schválená architektonická studie řeší nejen rekonstrukci
původní budovy, ale i přístavbu nového křídla a celkovou revitalizaci místa, které se, doufáme, stane znovu
pravým srdcem Hovorčovic. Nahrává tomu i skutečnost,
že se po mnoha letech podařilo uzavřít dohodu
s restituenty přilehlého parku zvaného Palouk, který se
každým dnem proměňuje k lepšímu a spolu se školou
bude tvořit důstojné centrum naší obce. Historie i budoucnost naší školy bude tématem příštího čísla Zpravodaje, dnes nás tento projekt zajímá zejména z pohledu
finančních prostředků – náklady na znovuotevření školy
se podle předběžných kalkulací vyšplhají k 25 mil. Kč!
Samozřejmě nás čekají i další akce, které v kontextu
doposud uvedených záměrů můžeme označit za
„drobné“ – úprava obecních prostorů ve dvoře a jejich
využití, úprava a využití pozemku na Lánech a ploch,
které jsme získali uzavřením dohody s restituenty atd.,
a pochopitelně i zajištění běžného chodu obecního úřadu
a života v obci.
Jistě si nyní říkáte, kde na všechny tyto gigantické investice vezmeme? S ohledem na to, že obec hospodaří
s rozpočtovými příjmy ve výši zhruba 24 mil., je tato
otázka na místě. Ale uklidníme Vás… Zaprvé nezačínáme od nuly, za posledních pět let obec našetřila přes 20
mil., které nám nyní pomohou rozjet první akce. Příjmy
ze sdílených daní, které jsou hlavním pravidelným příjmem do obecního rozpočtu, se díky rostoucímu počtu
obyvatel rok od roku zvyšují a obec je tak schopna ročně generovat „zisk“ ve výši zhruba 8 mil. Obrovskou
injekcí, která nám uvolnila ruce, je získaná dotace na
ČOV a lze předpokládat, že na krizovou situaci ve školství zareaguje konečně i stát a vypíše dotační tituly na
výstavbu škol, kterých se případně budeme samozřejmě
snažit využít. Dále je potřeba si uvědomit, že ve všech
případech se jedná o projekty, jejichž realizace se rozloží do minimálně dvou, v případě komunikací i do několika let, takže i jejich financování se rozloží v čase a při
dobrém plánování finančních toků lze očekávat, že případné úvěrové zajištění bude potřeba pouze v podobě
překlenovacích úvěrů.
Ve hře jsou i příspěvky od developerů, kteří by
v Hovorčovicích měli realizovat své záměry. V horizontu
příštích dvou let by se mělo jednat o dva velké projekty.
Několik let trvající jednání s investorem Radotín Development o výstavbě 76 rodinných domů na ploše pod Remízkem by mělo obci vedle plnění formou výstavby infrastruktury přinést i přímý finanční příspěvek do obecního rozpočtu. A stejně tomu bude i u záměru investora
Central Group, který na pozemku mezi silnicemi na Líbeznice a Měšice bude stavět soubor 71 rodinných domů
- jednání o této výstavbě se po dvouleté odmlce dnes
znovu rozbíhají. S ohledem na vleklost celého procesu a
prozatím smluvně nestvrzený závazek obou společností
však s těmito prostředky pro krytí našich investičních
potřeb zatím nepočítáme.
Věříme, že administrace nastartovaných projektů a jejich příprava proběhne hladce, aby se mohlo co nejdříve
přistoupit k jejich realizaci a vzhled naší obce se začal
rychle měnit k lepšímu. Současně Vám děkujeme za
pochopení a potřebnou součinnost, které si výstavba
v obci v příštích měsících vyžádá.
(jd)

ZE ŽIVOTA V OBCI
Březnové počasí nás navnadilo na teplé
dny, ale duben nám ukázal svou pravou
aprílovou tvář. Pravděpodobně i díky
těmto teplotním změnám jsme se v naší
škole potýkali s vysokou nemocností dětí
i zaměstnanců. Ráda bych proto na tomto místě požádala všechny rodiče, aby
nepodceňovali zdravotní stav svých dětí a umožnili jim
onemocnění opravdu zcela vyléčit, protože jen úplně
zdravé dítě si může pobyt ve škole naplno užít. Uvědomte si, prosím, že nezodpovědný přístup některých
rodičů je vůči ostatním dětem i rodičům bezohledný.
Upřednostňování vlastních potřeb na úkor druhých je
velký nešvar dnešní doby a já věřím, že se s ním v naší
škole do budoucna budeme setkávat stále méně.
Co nového se u nás
stalo? V rámci prevence
zdravých
zubů jsme pro děti
organizovali přednášku o dentální
hygieně, která je
velmi zaujala a přinesla zajímavé informace i rodičům.
Předplavecká výuka
v CVC Měšice bude
pro velký zájem dětí i rodičů pokračovat až do června.
Velmi nás těší, že se spolupráce s CVC Měšice rozvíjí, a
musím říci, že péče o naše děti je v tomto centru
opravdu profesionální a po všech stránkách chvályhodná. Podmínky pro plavání, ale i jiné nabízené aktivity
jsou skutečně na vysoké úrovni. Děti se zde cítí dobře a
i rodiče, kteří se byli na plavání podívat, jsou s touto
aktivitou velmi spokojeni. Plavání dětem pomáhá v otužování, které podporujeme i návštěvami solné jeskyně
v Hovorčovicích, a samozřejmě se snažíme s dětmi pobývat venku dvakrát denně. Chodíme ven za každého
počasí - vím, že někteří dospělí se této praxi brání, ale
věřte, že pro zdraví dítěte není nic lepšího… Znáte přece úsloví, že neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení! Ale nemusíte se obávat, za opravdu nepříznivých
klimatických podmínek i my volíme raději pobyt v MŠ.
Poprvé jsme ve škole organizovali také pohádkové spaní u větších dětí a pyžamovou párty u dětí menších.
Děti i rodiče akci přivítali s nadšením a někteří by ji nejraději zopakovali hned za měsíc znovu… I nám se akce
líbila - byla vázána na měsíc knihy a toto téma se prolínalo celým programem pohádkového spaní. Děti nejvíce zaujalo tajemné hledání pokladu na zahradě za úplné tmy, kdy se orientovaly jen díky světlu svíček. Svůj
večer bez rodičů všichni zvládli na výbornou! Před Velikonocemi jsme se s dětmi a rodiči společně setkali na
další tvořivé dílně a znovu jsme si toto příjemné a neformální setkání všichni užili. V květnu pak plánujeme
týdenní pobyt ve škole v přírodě; tentokrát pojedeme
do chráněné oblasti Západních Čech, do nově vybudovaného areálu „Libá Camp“.
A závěrem bych si dovolila ještě poznámku k zamyšlení
- škola a rodina nejsou dva oddělené světy, naopak
vzájemně se prolínají a společně se podílejí na výchově
dítěte a utváření jeho osobnosti. Vzájemný kontakt
rodičů a pedagogů a jejich harmonická součinnost jsou
základem úspěchu tohoto úsilí, které je, věřím, naším
společným cílem.
Přeji vám všem, ať si jarní dny užijete v klidu, pohodě a
hlavně ve zdraví.
Mgr. Jana Hirková, ředitelka mateřské školy

ZA POHODLNOST SE PLATÍ
V posledním čísle Hovorčovického zpravodaje jsme se
poměrně obsáhle věnovali problémům, které nám
v obci přináší soužití se čtyřnohými mazlíčky. Po dvou
měsících musíme bohužel konstatovat, že situace je
stále stejná. Znečišťování veřejných prostranství, chodníků a předzahrádek psími exkrementy je některými
majiteli psů považováno za běžnou věc a ochota uklízet
exkrementy jejich miláčků je nulová. Z tohoto důvodu
jsem musel přistoupit k opatření řešit tyto přestupce k
jejich nelibosti dle platného přestupkového zákona
(zákon č. 200/1990 Sb.). Od začátku měsíce dubna
jsem za neuklizení psího exkrementu uložil již osm blokových pokut, každou ve výši 500,-Kč.
Upozorňuji všechny občany, kteří chodí venčit své psy,
že pokuty byly doposud spíše symbolické, neboť zákon
o přestupcích mi dává možnost uložit blokovou pokutu
až do výše 1 000,-Kč nebo postoupit přestupkové jednání osoby, která psí exkrement neuklidí, do správního
řízení, kde je výše pokuty podstatně vyšší, až do
20 000,-Kč!
Rád bych touto cestou poděkoval všem občanům, kterým na prostředí v naší obci záleží a situace s psími
exkrementy jim není lhostejná. Díky jejich aktivitě a
odvaze vystoupili občané, kteří porušují základní pravidla vzájemného soužití, z anonymity, dostali svá pravá
jména a byli po zásluze za svoji pohodlnost a neohleduplnost potrestáni. Mé poděkování patří i těm občanům,
kteří nám umožnili instalovat na svých pozemcích fotopast – díky nim se podařilo v několika případech usvědčit osoby z přestupkového jednání a po zásluze je odměnit blokovou pokutou.
strážník Vladimír Brza

Zasedání zastupitelstva 25. března 2014 - výňatek
Přítomni: Novák Jiří, Lopata Oldřich, Mufová Hana, Dubnová Jana, Češpiva Ladislav, Kukliš Igor, Kotva Milan,
Omluveni: Chmielová Dalajková Iveta
Neomluveni: Stareček Václav
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Rozpočtový výhled hospodaření obce na roky 2014 –
2016, který bude využitý jako jeden ze zdrojů pro sestavení rozpočtu obce na rok 2014.
- Smlouvu o nájmu části pozemku v blízkosti autobusové zastávky U Kostela pro účely zřízení stánku k prodeji
drobného občerstvení, zmrzliny a tisku.
- Vyhlášení veřejného poptávkového řízení k zajištění
dodavatele na úklid pozemku parc. č. 45/34 (naproti
fotbalovému hřišti). K uklizení pozemku je obec vázána
dohodou o narovnání vztahů s restituenty.
- Vyhlášení veřejného poptávkového řízení k zajištění
dodavatele na zřízení veřejného osvětlení v části ulice
K Remízku.
Zastupitelstvo obce projednalo:
- Nabídky občanů na odprodej pozemků pod komunikacemi obci, jejich odkup zamítlo s tím, že je obec podle
dříve přijatého stanoviska připravena tyto pozemky odkoupit za symbolickou kupní cenu za m2, případně převzít jako dar a uhradit příslušné poplatky spojené
s převodem vlastnictví.
- Pověřilo starostu zadáním zpracování dokumentu
„Zásady pro výstavbu v obytných zónách obce“.
(jd)

INZERCE
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ROZPOČET OBCE HOVORČOVICE NA ROK 2014
Letošní rozpočet je oproti minulým letům o mnoho vyšší
a ve znamení velkých akcí – čistička odpadních vod,
škola a v neposlední řadě komunikace ve staré části
obce.
Samotné příjmy ze sdílených daní jsou sice jen o trochu
vyšší nežli v roce loňském, rozdíl je v použití našetřených peněz a v uvažované půjčce. Konečná podoba rozpočtu na konci roku bude jistě jiná, neboť se uvažuje
jen s jistými příjmy. Byl třeba sestaven ještě v době,
kdy nebyl znám výsledek žádosti o dotaci na čističku
odpadních vod, a proto tam tato dotace není ještě zahrnuta. Tímto ušetřené prostředky obce se pak mohou
přesunout např. na stavbu školy. Stejně tak i případné
příspěvky nově příchozích developerů mohou obci ušetřit nutnost nové půjčky, která je v tuto chvíli v rozpočtu
uvažovaná.
Rozpočet je navržen jako schodkový, výdaje jsou vyšší
než příjmy. Tento rozdíl je kryt penězi našetřeným v
minulých letech (cca. 20 mil Kč) a uvažovanou půjčkou.
Výdaje na samotný chod obecního úřadu se drží na stejné výši jako loni, nárůst je vidět např. na údržbě zeleně
a vzhledu obce, neboť se dořešil restituční spor a obec
se začala starat i o léta neudržované prostory uprostřed
obce, přibývá zpevněných komunikací. Taktéž výdaje na
mateřskou školu se úměrně počtu jejích žáků zvyšují.
Příjmy 51.805.000 Kč
18.070.000 Kč příjmy ze sdílených daní
20.350.000 Kč vlastní prostředky obce z minulých let
10.000.000 Kč nově půjčené prostředky

POZVÁNKY
1.550.000 Kč daň z nemovitosti
1.205.700 Kč poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu
572.500 Kč příspěvek od provozovatele ČOV
Dále příjmy z místních poplatků (z výherních automatů,
ze psů a jiné.), z pronájmu budov, zaplacených pokut,
sankčních poplatků apod.
Výdaje a financování (splátky půjček) 51.805.000 Kč
Významné investiční výdaje letošního rozpočtu:
15.000.000 Kč Rozšíření kanalizace a modernizace čistírny odpadních vod
15.060.000 Kč Rekonstrukce silnic v obci, projekty těchto rekonstrukcí a opravy stávajících
4.600.000 Kč První část výstavby nové základní školy
Splátky půjček a závazků obce
2.680.000 Kč
Z dalších výdajů:
1.950.000 Kč sběr a svoz komunálních, tříděných a
jiných odpadů,
1.900.000 Kč výdaje na péči o vzhled obce a veřejnou
zeleň,
1.000.000 Kč provoz, rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení v obci,
820.000 Kč provoz mateřské školy,
900.000 Kč areál fotbalového hřiště, výkup pozemku
pod hřištěm, dotace sportovním spolkům.
Tak jako každý rok máte možnost se v případě zájmu
na obecním úřadě seznámit s podrobným členěním rozpočtu na jednotlivé paragrafy.
(rl)

PLACENÁ INZERCE

28.2. pátek od 19.00 hod.
HRAJEME MY - trampská píseň
1.3. sobota od 15.00 hod.
MÍSA PLNÁ OVOCE - divadlo pro děti
7.3. pátek od 18.00 hod.
IVANKA DEVÁTÁ - večer s herečkou a spisovatelkou
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