Den otevřených dveří na Obecním úřadu Hovorčovice
V sobotu 25. listopadu 2006 od 13:00 do 16:00
budete mít možnost blíže se seznámit s chodem obecního úřadu
a nahlédnout i do míst, která nejsou běžně přístupná.
Zasedání obecního zastupitelstva
konané 30. listopadu 2006 od 17:00
v budově obecního úřadu.
Odpoledne s keramikou
zajímavé odpoledne s tímto tradičním materiálem můžete prožít pod
vedením paní Krejzové 1. prosince od 15:15 hodin
v budově Mateřské školy v Hovorčovicích.
Vstup 80,- Kč
Mikulášká zábava pro děti
konaná v pondělí 4. prosince od 18:00 v sále Vitall Centrum.
Pro děti bude připraven program.
Divadelní představení “Mikulášská nadílka“
Vánoční besídka 14. prosince od 10:00 hodin
pořádaná na obecním úřadu pro všechny, kteří se chtějí v tomto
předvánočním čase na chvíli zastavit a sejít se k příjemnému posezení
se svými spoluobčany.

Vážení spoluobčané,
děkujeme vám za důvěru, kterou jste do nás zvolením do obecního
zastupitelstva vložili. Vážíme si jí a uvědomujeme si naši odpovědnost za
chod obce a její budoucí podobu. Jistě řada z vás očekává rychlé změny, ale
ačkoliv jsme se na možné zvolení do zastupitelstva obce připravovali, přesto
je pro všechny z nás tato role nová a na tuto situaci si teprve zvykáme.
Neradi děláme ukvapené závěry a kroky, a proto vás prosíme o čas, než se
dopodrobna seznámíme s provozem a celou agendou obecního úřadu a obce.
Nechte nám „100 denní lhůtu hájení“, než před vás předstoupíme s naším
programovým prohlášením a než začneme uskutečňovat naše dlouhodobější
cíle.
Jedním z našich základních cílů je zlepšení dostupnosti informací
pro občany, s jehož naplňováním bychom chtěli začít již nyní. V tomto
zpravodaji vám přinášíme informace o nově zvoleném zastupitelstvu a
výborech, které zastupitelstvo zřídilo. Od nového roku budeme vydávat
Hovorčovický zpravodaj jako periodikum, které bude vycházet pravidelně
každé 2 měsíce.
Věříme, že si najdeme cestu k užší vzájemné spolupráci, a proto vám
v tomto zpravodaji představujeme ve stručnosti vytvořené výbory obecního
zastupitelstva, do jejichž práce se můžete zapojit. Možností pro spolupráci je
mnoho.
Kromě zde uvedených výborů samozřejmě uvítá posilu z řad občanů
i redakce nově vznikajícího časopisu, která bude zároveň zajišťovat i chod
internetových stránek obce.
Rádi bychom vám přiblížili provoz obecního úřadu a obecního
zastupitelstva, a proto jsme pro vás připravili „Den otevřených dveří“, o
němž se dočtete na poslední stránce tohoto zpravodaje.
Vaše zastupitelstvo

ZASTUPITELSTVO OBCE
Dovolte nám ve stručnosti představit nové zastupitelstvo obce
Hovorčovice:
Ilona Rozhoňová, 33 let, SNK – Za lepší Hovorčovice
starostka
Oldřich Lopata, 33 let, SNK – Za lepší Hovorčovice
zástupce starosty
Monika Mothejzíková, 39 let, ODS
zástupce starosty
Ladislav Češpiva, 51 let, SNK Hovorčovic
předseda výboru pro sportovní a občanské aktivity
Jiří Houba, 36 let, SNK – Za lepší Hovorčovice
předseda výboru životního prostředí
Jan Hutař, 38 let, SNK – Za lepší Hovorčovice
předseda kontrolního výboru
Radek Lovětínský, 33 let, SNK – Za lepší Hovorčovice
předseda finančního výboru

VÝBORY OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
FINANČNÍ VÝBOR
Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky
obce. Dohlíží na dodržování rozpočtové kázně a připravuje návrhy rozpočtu
na další období.
KONTROLNÍ VÝBOR
Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, dohlíží na dodržování
právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem. Kontroluje činnost
ostatních výborů a plní další úkoly, jimiž ho pověří zastupitelstvo obce.
VÝBOR PRO VÝSTAVBU
Plánuje rozvoj obce z hlediska výstavby objektů a infrastruktury obce.
Dohlíží na obecní majetek, zjišťuje jeho stav, zařizuje nejnutnější
opravy a plánuje možnosti jeho dalšího využití.
Připravuje plán rozvoje obce včetně koncepčního řešení dopravní sítě
v obci a především odvodnění ulic.
VÝBOR PRO SPORTOVNÍ A OBČANSKÉ AKTIVITY

Olga Paterová, 62 let, SNK – Za lepší Hovorčovice
předseda výboru pro výstavbu

Má na starosti dokončení sportovního areálu pro využívání všemi
občany Hovorčovic a podporu dobrovolných spolků a sdružení.

Soňa Steklá, 49 let, ODS
předseda výboru sociálního a kulturního

VÝBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

REKONSTRUKCE ULICE SOUBĚŽNÁ
A NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ

Posuzuje výstavbu v obci z hlediska jejího vlivu na životní prostředí.
Navrhuje a kontroluje systém svozu komunálního a tříděného odpadu.
Předkládá obecnímu zastupitelstvu vyhlášky ke schválení a opatření ke
zlepšení stavu životního prostředí v obci.
VÝBOR SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ

Vzhledem k nepřehledné situaci ohledně rekonstrukce
komunikace Souběžná a okolí zveme všechny, kterých se to týká,
i další zájemce na informační schůzku konanou na obecním
úřadu dne 20. listopadu 2006 od 18:00 hodin.

Stará se o podporu kultury v obci a sociální zázemí pro naše
spoluobčany. Do kompetence výboru spadá i dům s pečovatelskou službou a
mateřská škola. Bude se například také zabývat zjišťováním podmínek pro
otevření základní školy v Hovorčovicích.

