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KVĚ TNOVÉ ZAMYŠLENÍ
Pokud projíždíte pozorně českými městy a vesnicemi,
jistě jste si všimli, že na různých veřejných
prostranstvích, náměstích, návsích či v parcích stojí
pomníky, na kterých je seznam jmen. Častokrát mají
jedno společné – a to datum úmrtí z roku 1945 nebo o
pár let dříve. Všechno jsou to lidé, kteří během druhé
světové války bojovali proti nacismu a v boji za svobodu
položili svůj život. Na počátku května upoutají podobná
místa každého kolemjdoucího květinami nebo věnci,
kterými místní vyjadřují vděk za statečnost svým dávno
zemřelým spoluobčanům.
Takové místo byste však v Hovorčovicích hledali marně.
Ne, nežijí zde lhostejní lidé. Pamětní deska existuje, ale
její smutná současnost se podobá osudu sedmi mužů,
jejichž jména jsou na desce zapsána. Dříve visela na
schodišti uvnitř místní základní školy. Poté, co byla
základní škola zrušena a budova školy začala chátrat,
byla deska provizorně přemístěna na obecní úřad. A tam
leží dodnes. Prach pomalu zakrývá jména stejně jako čas
postupně vymazává vzpomínky na tyto lidi. Bylo by jistě
dobré tuto situaci v blízké budoucnosti změnit a nějaký
pomník, kam by mohla být pamětní deska umístněna,
vybudovat. Jenže slovy Jana Nerudy „kam s ním“? A
současník by jistě přidal „a má nějaký smysl o něčem

takovém vůbec uvažovat“? Váš názor by nás velmi
zajímal.
A protože v letošním roce zůstane pamětní deska očím
veřejnosti skryta, pojďme si alespoň touto formou
připomenout jména těch, kteří za druhé světové války
zahynuli. Za svou činnost v odboji byli v koncentračních
táborech umučeni Oldřich Mirtes, Karel Chlada a Karel
Písecký. V závěru války během květnového povstání se
seznam obětí boje proti nacismu ještě rozrostl o
Františka Soustružníka, Jana Vařečku, Ladislava Šandu a
Karla Houšku. Pro většinu z nás znamenají předchozí
řádky jen výčet jmen, vězte ale, že s každým z nich je
spojen nějaký příběh a nějaký druh hrdinství. Snad
postačí jeden příklad za všechny. Vybrali jsme příběh
Oldřicha Mirtese, který se od počátku okupace zapojil do
činnosti v odboji. Byl ale prozrazen, zatčen a v roce 1943
deportován do tábora hrůzy – do Osvětimi, kde po
necelých dvou měsících zemřel. Nebylo mu tehdy ještě
ani 30 let. V areálu bývalého koncentračního tábora
Osvětim v budově Československého pavilonu má zhruba
20 Čechů svou pamětní tabuli. Patří např. spisovatelům a
novinářům, jedna z nich je však věnována i
hovorčovickému rodákovi.
Myslíte si, že takoví lidé by měli upadnout v zapomnění?

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘ ADU
ZMĚNY V ZASTUPITELSTVU OBCE  11. dubna 2007
rezignovala z pracovních důvodů na svou funkci v
zastupitelstvu obce Mgr. Soňa Steklá. Jako nestraník na
kandidátce ODS tak uvolňuje místo pro prvního
náhradníka na kandidátce ODS, p. Václava Starečka,
který se tímto stává novým zastupitelem. Děkujeme
odstupující zastupitelce za její práci pro obec a přejeme
hodně úspěchů v pracovním i osobním životě.
DOTACE – byla získána dotace na automatizaci obecní
knihovny ve výši 12.000 Kč. Tím bude umožněno pořídit
počítač a tak zlepšit evidenci knih a čtenářů. Další
rozšiřování služeb a zkvalitňování knihovny budou
následovat. Dále se podařilo získat dotaci ve výši
34.159 Kč na krytí části úroků z úvěru na výstavbu
kanalizace.
SBĚRNÉ MÍSTO – pokračuje vyklízení černé skládky ze
dvora bývalého JZD. Po dokončení prací bude v tomto
prostoru vytvořeno sběrné místo pro rostlinný a
velkoobjemný odpad, které bude určeno všem trvale
přihlášeným
občanům
pro
likvidaci
jiného
než
komunálního odpadu. Pro ty, kteří nezpracovávají
rostlinný odpad (např. posečenou trávu) na vlastním
pozemku na kompost, zde bude možnost likvidovat i
tento odpad.
VANDALISMUS  neznámý žhář zápálil v neděli
8.4.2007 ve večerních hodinách kontejnery na tříděný
odpad na 5 různých místech v obci. Celkem bylo zničeno
10 ks kontejnerů (3 ks na plast a 7 ks na papír),
zapálena byla i sběrná nádoba na komunální odpad
mateřské školky. Celková škoda přesahuje 100.000, Kč.

Svoz velkoobjemového odpadu
Kdy: 4.5.2007 až 9.5.2007
Kde: Park v ul. Nádražní, ul. Bořanovická
u přejezdu přes teplovod.
Do tohoto odpadu patří např. slamníky, koberce, lina, nábytek,
plastové nádoby, kanystry, kamna, hračky a podobně. Nikoliv
však nebezpečný odpad, jehož svoz proběhne v červenci.

OBECNÍ ZELEŇ  prostor mezi ul. U Rybníka a
rybníkem, hyzděný dříve nevzhlednými stavebními
buňkami a počínající skládkou, byl vyklizen a srovnán
navezenou ornicí. Prostor je nyní připraven na vysetí
nového trávníku. Můžeme se tak těšit na další kus
veřejné zeleně v obci.
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – podél hráze rybníka byly za
účelem zamezení vjezdu motorových vozidel umístěny
značky zákazu vjezdu. Dále byly osazeny zátarasy
zabraňující průjezdu automobilů ze slepé ulice vedle
objektu společnosti NEPA (SHARP) na ul. Hlavní.
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD – ačkoliv termín
pro zaplacení poplatku vypršel na konci března, stále
ještě více než 50 občanů zapomnělo tento poplatek
uhradit. Prosíme je proto, aby toto opomenutí co
nejdříve napravili.
ÚPRAVA KOMUNIKACE BOŘANOVICKÁ – koncem
března byla provedena údržba komunikace firmou
Ekospol spol. s r.o., která na základě smluvních
podmínek bude tímto způsobem komunikaci udržovat až
do její kompletní rekonstrukce.
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ŽIVOT

V OBCI

ROZHOVOR S MONIKOU MOTHEJZÍKOVOU, Ř EDITELKOU MŠ V HOVORČOVICÍCH
Paní ředitelko, v poslední době prudce roste počet
dětí v obci, což se určitě projevuje i ve zvýšeném
zájmu rodičů o umístění dítěte v mateřské školce.
Jak se Vám daří tyto požadavky uspokojovat?
K letošnímu zápisu do mateřské školy přišlo opravdu
hodně dětí – celkem jsme přijali 32 přihlášek. Celková
kapacita školky je přibližně 50 míst. Na školní rok
2007/08 bylo ve školce pouze 18 volných míst pro nové
děti. Proto jsme museli přihlášky pečlivě zvažovat dle
platných kritérií pro přijetí.

zahájení zemních prací nám nejdříve nepřálo počasí a
posléze i technika. Přes zimní období jsem sama
rekonstrukci přerušila a domluvila pokračování na jaro
letošního roku. V současné době jsou zemní práce
ukončeny a již také proběhl postřik proti plevelům. Po
deseti dnech účinnosti postřiku mohou práce na zahradě
pokračovat. Máme také objednané nové vybavení
zahrady – prolézačky a klouzačku. Zahrada se po celou
dobu mohla a může využívat. Jediným omezením bude
vysetí nového trávníku.

Máte představu, jak se tyto požadavky budou
vyvíjet do budoucna? Je reálné, že by se uvedený
stav v blízké budoucnosti zlepšil?
Samozřejmě sleduji s pomocí evidence obecního úřadu
vývoj populace v Hovorčovicích a v nejbližších letech
určitě nelze očekávat pokles zájmu. Spíše naopak. Proto
ve spolupráci s obecním úřadem hledáme řešení, jak
zvýšit počet míst v mateřské škole.

V současné době je běžné, že mateřské školy
nabízejí pro děti i něco navíc. Mohou nějakou
zájmovou činnost využívat i děti ve školce v
Hovorčovicích?
Naše MŠ nabízí zájmové kroužky a ozdravné pobyty. Děti
mohou navštěvovat kroužek keramiky, angličtiny, flétny,
tanečků a výtvarnou dílnu. Pro širší veřejnost nabízíme
cvičení pro děti od půl roku do dvou let. Mezi ozdravné
pobyty patří předplavecká výuka v neratovickém bazénu,
pobyt v solných jeskyních a škola v přírodě v Jizerských
horách.

Můžete nám, prosím, toto řešení přiblížit?
Zvažujeme několik možností. Jako nejreálnější se
ukazuje rozšíření mateřské školy o jednu třídu. Ukázalo
se, že podle hygienických norem by bylo zapotřebí
zvednout střechu nad současnou ložnicí. Po zpracování
studií bychom chtěli tento projekt realizovat v příštím
kalendářním roce. Školka by tím získala specializovanou
třídu pro předškoláky.
Přibližně před rokem započala rekonstrukce
zahrady MŠ. Proč rekonstrukce trvá tak dlouho a
kdy předpokládáte, že budou moci děti zahradu
využívat?
Rekonstrukce zahrady započala v září roku 2006. Po

Pomáhají Vám rodiče či spoluobčané? Může Vám
nějak veřejnost pomoci?
Rodiče nám pomáhají nejčastěji formou různých darů.
Od vybavení tříd  stolky, počítače, hračky; vybavení
zahrady  houpačka, hračky, zahradní domečky; nábytku
do šatny, pomůcek na výtvarnou výchovu až po finanční
dary. Ráda bych při této příležitosti jmenovitě
poděkovala několika sponzorům z poslední doby. Jsou to
manželé Schubertovi, Korbayovi, Drtinovi a paní
Kudelová. Pomoci může každý, kdo má chuť.

Programové prohlášení zastupitelstva obce Hovorčovice pro období 20062010
Programové prohlášení vychází z volebního programu Sdružení nezávislých kandidátů – Za lepší
Hovorčovice  doplněné o podněty ostatních zastupitelů obce a široké veřejnosti.
Činnost zastupitelstva a obecního úřadu
 otevřený a vstřícný přístup obecního úřadu k občanům
 dostupné interní služby obecního úřadu (např. internet,
kopírka, fax)
 transparentní hospodaření, vyjasnění majetkoprávních
poměrů obce
 efektivní využití majetku obce, zejména nemovitého
 jednání zastupitelstva v termínech a časech dostupných
široké veřejnosti
 pravidelně aktualizované informace na vývěskách a
WWW stránkách obce
 pravidelné vydávání obecního zpravodaje
 motivace občanů k přihlášení k trvalému pobytu
 podpora malého a středního podnikání v obci
(informace o podnikatelích, možnost pronájmu prostor
za výhodných podmínek pro zajímavé projekty)
 čerpání financí z fondů a grantů
 zveřejňování a zpřístupnění informací o veřejných
zakázkách a výběrových řízeních
 efektivní využití veškerých finančních zdrojů,
vyhodnocení a kontrola jejich toku
Výstavba, infrastruktura a rozvoj území
 vypracování územního plánu obce
 vypracování dlouhodobého plánu rozvoje obce
 dobudování veřejné kanalizace
 rekonstrukce veřejného osvětlení a jeho
dobudování v částech, kde chybí
 pokračování rekonstrukcí komunikací v obci
 regulace nové výstavby v obci
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Bezpečnost a životní prostředí
 vytvoření komplexního systému nakládání s odpady
(sběrné místodvůr)
 vypracování obecních vyhlášek, např. o veřejném
pořádku a čistotě a důsledně trvat na jejich dodržování
 zabraňovat vzniku divokých skládek a nedovolených
záborů veřejných prostranství
 pravidelně údržovaná a kontrolovaná obecní zeleň
 péče o čistotu v obci
 vypracování plánu pravidelné údržby obce
 pravidelné kontroly prováděné obecním policistou na
přechodech pro chodce (zejména v ranních hodinách)
 osvětlení přechodů pro chodce a zlepšení jejich
označení
 pravidelné kontroly dodržování rychlostního limitu v
obci
 zlepšení dopravního značení v obci
Kulturní, sportovní a sociální zázemí pro občany
obce
 vybudování dětského a víceúčelového sport. hřiště
 zajištění kapacitně vyhovující mateřské školy
 vytvoření podmínek pro dostupnou zdravotní péči
 zajištění prostor pro kulturní a společenské akce
 podpora kulturního a sportovního dění v obci
(např. vítání občánků, gratulace k významným životním
jubileím, dětský den, setkávání seniorů apod.)
 podpora spolků, sdružení a občanských aktivit v obci
 rozvoj obecní knihovny s veřejným internetem
 posílení veřejné hromadné dopravy

TÉMA

ČÍSLA

ROZPOČET OBCE
Příjmy naší obce jsou tvořeny zejména příjmy se státního
rozpočtu. Podle aktuálně platného znění zákona "O
rozpočtovém určení daní" obcím přísluší 20,59% z
celostátního hrubého výnosu sdílených daní. Každá obec
z výše uvedené procentní části čerpá stanovený díl, který
určí ministerstvo financí každoročně vyhláškou. Tento díl
závisí na počtu obyvatel obce a na koeficientu velikosti
obce.
Příjem obce je tedy z velké části závislý na počtu
obyvatel, kteří mají v obci trvalý pobyt. Každý občan,
který má v Hovorčovicích trvalý pobyt, přinese,
zjednodušeně řečeno, do obecní kasy v letošním roce
cca. 6500, Kč.
Na každém občanovi, který v obci bydlí, ale není zde
hlášen k trvalému pobytu, obec „tratí“ uvedených cca.
6500, Kč. Vzhledem k tomu, že je zde cca. 140 domů, v
kterých není nikdo hlášen a že v jiných je hlášena jen
část jejich trvalých obyvatel, je možné předpokládat, že v
obci bydlí dalších cca. 500 občanů, kteří zde nemají
trvalé bydliště. Vynásobením těchto dvou čísel vychází
částka 3.250.000, Kč. Nemyslíte, že je to škoda, když
obec takto každoročně přichází o peníze?
K letošnímu rozpočtu obce
Návrh rozpočtu vychází z rozpočtu loňského. Stejně jako
loňský je i tento schodkový, výdaje jsou vyšší nežli
příjmy. Tento rozdíl však nebude kryt novými půjčkami,
neboť splácení dluhů z minulých let pohltí cca. 22%
příjmů naší obce pro rok 2007.
Běžné výdaje na chod obecního úřadu a obce se snažíme
optimalizovat, aby bylo možné co nejvíce prostředků
použít do budování infrastruktury či zlepšení služeb
občanům.
Příjmy 12.278.757, Kč
Z toho ze státního, resp. krajského rozpočtu očekáváme
přibližně 9.700.000, Kč. Zbytek jsou pak příjmy z
místních poplatků (poplatky za komunální odpad, ze psů,
z výherních automatů a jiné), z pronájmu budov a
pozemků.

Výdaje 17.496.750, Kč
Významné investiční výdaje letošního rozpočtu:
1.680.000, Kč na vybudování kanalizace ve zbývajících
třech lokalitách, tj. Veleňská, Březiněveská, Bořanovická.
Jedná se o lokality, kde výstavba probíhá v součinnosti s
jinými investory, aby dopad na obecní pokladnu byl co
nejmenší. (Jde o ulice Východní, Veleňská, Ke dráze, K
potoku, Lánská, Líbezná).
6.954.250, Kč opravy a rekonstrukce silnic v obci –
zejména pokračování opravy ulice Souběžné a přilehlých.
Nutno podotknout, že z této částky již obec zaplatila
1,1mil. Kč za práce v Souběžné ulici provedené v
minulém roce.
1.200.000, Kč údržba, nutné opravy a sanace
nemovitostí v majetku obce
200.000, Kč vytvoření územního plánu obce (část
nákladů na jeho pořízení)
150.000, Kč vybudování dětského hřiště
96.000, Kč projekt na rekonstrukci ulice Bořanovická
Z dalších výdajů:
2.700.000, Kč splátky půjček a úroků z nich
975.000, Kč sběr a svoz odpadů
250.000, Kč péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
(nákup zahradní techniky, její provoz a údržba)
238.000, Kč platba za provoz příměstských autobusů
216.000, Kč dotace na provoz mateřské školy
150.000, Kč opravy veřejného osvětlení
40.000, Kč na kulturní akce (vítání občánků, dětský
den, mikulášské představení pro děti a jiné)
40.000, Kč sportovní aktivity
40.000, Kč požární ochrana
Činnost obecního úřadu, tj. platy zaměstnanců, veškeré
výdaje s chodem úřadu od papíru do kopírky přes opravy
multikáry, poštovné, bankovní poplatky, právní služby,
elektřina, voda, plyn tvoří celkem přibližně 2,8 mil. Kč.
Podrobný rozpočet členěný na jednotlivé paragrafy a
položky je bez obsáhlého výkladu nepřehledný a proto
zde uvádíme pouze výtah, který by měl být srozumitelný
každému občanovi. Samozřejmě má každý možnost se v
případě zájmu s rozpočtem na obecním úřadě podrobně
seznámit.

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘ ADU (dokončení z titulní strany)
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ  v letošním roce bude obnovena
tradice vítání občánků, která přispívá k vytváření vztahu
mezi obcí a občany. První letošní vítání nových občánků
se
uskuteční
v
pátek
15.
června
2007
od 14 hodin.
BEZPEČNOST DĚTÍ  jsme si vědomi toho, jak v obci
chybí dětské hřiště a snažíme se tuto situaci řešit. Jeho
absencí však nelze omlouvat skutečnost, že děti, často i
za přítomnosti rodičů, využívají ke svým hrám věci a
místa sloužící k jiným účelům. To je případ i pomníku
padlým v 1. světové válce v parku v ul. Nádražní. Kromě
neúcty k jejich památce a materiálním škodám hrozí
dětem při těchto hrách i zranění. Žádáme proto rodiče,
aby věnovali pozornost tomu, kde si jejich děti hrají.
SETKÁNÍ SE STAROSTKOU – dne 16. dubna se
uskutečnilo první setkání se starostkou. Občané tak měli
další možnost veřejně vyslovit svá přání a náměty
týkající se nejen budoucnosti obce. Setkání se budou
konat pravidelně.

ZKOUŠKY POPLACHOVÝCH SIRÉN  na základě
vyhlášky ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů
ochrany obyvatelstva se ověřuje provozuschopnost
jednotného systému varování a vyrozumění. Akustická
zkouška systému probíhá každou první středu v měsíci
ve 12.00 hodin. V Hovorčovicích se toto opatření týká
sirény umístěné na budově obecního úřadu, která byla
opět zprovozněna.
MATEŘSKÁ ŠKOLA – v březnu se uskutečnila celková
kontrola mateřské školy Českou školní inspekcí.
Předmětem kontroly byla školní jídelna, dodržování
právních předpisů a kvalita školských služeb v oblasti
stravování. Zásadní porušení právních předpisů nebylo
zjištěno, pouze při kontrole výživových norem byla u
některých vybraných komodit zjištěna nižší průměrná
měsíční spotřeba, kterou je třeba zvýšit.
PODĚKOVÁNÍ  patří všem těm, kteří se pravidelně
zdarma a nezištně podílejí na rozvoji obce. Ať už
prostřednictvím darů, prací, radou či jinou pomocí. Je
potěšitelné, že se řady těchto občanů stále rozrůstají.
Děkujeme.
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VOLNÝ ČAS
SPORT
FOTBAL
Soutěž dospělých  III.třída odd. A

Další zápasy:
28.4.2007 17.00 Od. Voda venku,
5.5.2007 17.00 Měšice B doma, 12.5.2007 17.00
Zeleneč B venku, 19.5.2007 17.00 Úvaly B doma.
Soutěž žáků  okresní soutěž žáků odd. A

Další zápasy: 28.4.2007 10.15 Nehvizdy venku,
13.5.2007 10.15 Sibřina venku, 19.5.2007 10.15 Úvaly
B doma, 26.6.2007 10.15 Klíčany venku.
Přípravka  skupina G1A odd. A

POZVÁNKY
Stavění máje a pálení čarodejnic
V Hovorčovicích již zdomácnělý zvyk pálení čarodějnic
bude vylepšen o další tradiční svátek vítání jara  stavění
máje. Program začíná, jak jinak než poslední dubnový
den, 30. dubna 2007 od 15.00 zdobením májky na
parkovišti před Vitall centrem. Nazdobená májka bude
pak slavnostním průvodem přenesena na fotbalové
hřiště, kde bude program pokračovat. V rámci programu
bude vyhlášena soutež o nejhezčí čarodějnici, kterou děti
vyrobily. Po celou dobu slavnosti bude hrát živá hudba a
můžete si pochutnat na "vepřových hodech". Podrobnosti
se dozvíte na vyvěšených plakátcích. Přijďte, jste
všichni vítáni.
Dětské představení ke Dni matek
Vystoupení, které si děti připravily pro své maminky ke
Svátku matek, se bude konat 11.5.2007 od 16 hodin v
mateřské škole.
Hovorčovice dětem
V sobotu 2.6.2007 začíná od 13 hodin oslava Dne dětí,
tentokrát v historickém hávu! Na co se můžeme těšit?
Vystoupení a program vedený skupinou historického
šermu Uther, pro malé princezny krejčovská dílna a
tvorba šperků, pro rytíře výroba brnění a mečů, společné
malování, stavba hradu a jako vždy mnoho dalších
atrakcí a soutěží pro děti. Sledujte vývěsky, program
akce bude upřesněn.
Nevšední fotbalové utkání
V sobotu 2.6.2007 se od 14 hodin uskuteční na
fotbalovém hřišti v Hovorčovicích utkání mezi týmem
hráčů Hovorčovické I. nohejbalové ligy ABC KOLIBA a
Klubem přátel Slavie Praha. Srdečně Vás zvou všichni
zúčastnění hráči Hovorčovické I. nohejbalové ligy.

CO SE DĚ JE U SOUSEDŮ
Mateřské centrum Čakovice
V sobotu 9. června proběhne v zámeckém parku akce na
podporu mateřského centra v Čakovicích. Na programu
jsou hry, soutěže, od 15 hodin divadelní představení pro
děti Medvědí pohádky divadla Rolnička z Liberce a večer
opékání buřtů.

Další zápasy: 29.4 10.15 Toušeň doma, 1.5. 8.30 Úvaly
venku, 6.5. 10.15 Veltěž doma, 8.5. 15.00 Zápy venku.

Tip na výlet
Od dubna je opět otevřen Ctěnický zámek se stálou
expozicí "Za císaře pána..." (Habsburkové v českých
zemích) a výstavou historických kočárů. Zámek,
datovaný rokem 1286, je jednou z mála dochovaných
středověkých tvrzí z 2. poloviny 14. stol., a určitě stojí za
návštěvu.

MALÉ OHLÉDNUTÍ
Barevné velikonoce. Děkujeme všem za pomoc při přípravách a organizaci akce Barevné Velikonoce. Počasí nám
přálo, umělecká díla a sportovní výkony dětí i dospělých byly obdivuhodné a všichni společně jsme strávili příjemné
odpoledne. Výtěžek akce 1890, Kč bude předán naší MŠ jako příspěvek na vybavení na nově budovanou zahradu.
Koncert komorního sboru Camerata Praha, který se konal v našem kostele poslední březnovou sobotu, byl pro
všechny milým zastavením a pro část přítomných jistě i první příležitostí prohlédnout si tento svatostánek i v
interiéru. Byli bychom rádi, kdyby se náš kostel stal součástí společenského života v obci a podobné akce nebyly
ojedinělé. Pěvecký sbor Camerata Praha má v našem "kraji" již své renomé a i my se v blízké době můžeme těšit na
další setkání  na koncert těch nejmenších členů sboru  Broučků, v září na ukázkovou hodinu práce s dětmi a v
neposlední řadě také na adventní koncert v našem kostele. Sbor stále přijímá nové zájemce do všech svých oddělení,
pokud máte zájem, více informací získáte na www.cameratapraha.cz nebo na tel. čísle 732 158 429.
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