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Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás touto formou informovat o změnách, které nastaly po
loňských obecních volbách ve vedení
obce a zároveň se představit. V rámci povolebních jednání a za účelem
lepšího rozložení zátěže, která je na
vedení obce, zejména pak na jejího
starostu, kladena, bylo zastupitelstvem
rozhodnuto, abych se stal uvolněným
místostarostou. Tedy tím, kdo převezme část úkolů obecního úřadu do svojí
kompetence a umožní tak neuvolněnému starostovi, aby se mohl než běžné
agendě související s vedením obce věnovat spíše koncepčním úkolům. Od
rozdělení kompetencí mezi místostarostu a starostu si slibujeme zkvalitnění řízení obce, získání větší kapacity
pro řešení potřeb občanů a realizaci
plánovaných projektů. Tato změna vytvoří větší prostor pro lepší koncepční
řešení úkolů, které před námi stojí.
V rámci své agendy se budu věnovat
především běžnému chodu obecního
úřadu a jeho povinnostem, správě obce

P ř e d s t av e n í m í s t o s t a r o s t y

představení místostarosty OBCE

jako takové, správě obecního majetku
a plnění dalších požadavků veřejné
správy. Dále pak investičním záměrům
obce jako jsou okružní křižovatka na
Měšice, parkoviště P+R u zastávky
ČD a opravy komunikací, což je oblast, ke které mám s ohledem na svou
předchozí praxi nejblíže.
Pro obec vidím do budoucna několik
úkolů, kterým se musíme přednostně
věnovat. Těmito úkoly jsou opravy komunikací, dořešení otázek oprav a využití obecních budov, zajištění bezpečnosti a v souvislosti s potřebami našich
seniorů je to i oblast sociální. Naše
obec se potýká a potýkala s odkazem
minulosti, myslím tím v prvé řadě chybějící školu, která byla dostavěna, chybějící povrchy komunikací a zanedbanou infrastrukturu jako celek. Všechny
tyto oblasti představují enormní zátěž
obecního rozpočtu, který není bezedný
a s kterým se musí hospodařit velmi
opatrně. V současné době připravujeme revizi programu rozvoje obce, v
rámci níž všechny potřeby obce zo-

hledňujeme a plánujeme jejich realizaci v čase tak, abychom vše zvládli bez
zátěže do budoucna.
Zároveň bych se rád dál věnoval i našim dětem a mládeži, což navazuje na
moji předchozí spolkovou činnost, kterou jsem v naší obci spolu se spolkem

TE L E G RA F I C K Y Z O B E C NÍ H O Ú ŘAD U

Sběrný dvůr bude od 3.3. otevřený každou neděli od 14 do 16 hodin. Se
změnou na letní čas dne 31.3. včetně
se otevírací doba posune od 17 do 19
hodin.

Obytná zóna v ulici
u Rybníka
Připomínáme, že v ulici U Rybníka je
obytná zóna, ve které je rychlost jízdy
snížena na max. 20 km/hod a nesmí se
parkovat jinde než na vyhrazených parkovacích místech. Na základě stížností
občanů budou přestupky za parkování
mimo vyhrazená parkovací místa řešeny obecní policií uložením pokuty v
příkazním řízení. Parkování je možné
před základní školou a na parkovišti u
fotbalového hřiště. K přestupkovému
jednání řidičů dochází nejvíce při rybářských závodech a v zimním období
při bruslení na rybníku.

Místní poplatky
Koncem roku 2018 byla schválena
OZV č. 1/2018, která pro rok 2019 zachovává místní poplatky na stejné výši
jako v loňském roce. Občané s trvalým
bydlištěm v obci platí za svoz komunálního odpadu 500 Kč, za nemovitost,
kde není nikdo trvale hlášen je to 1000
Kč. Od poplatku jsou osvobozeni občané starší 80 let. Za psa zaplatíte 400
Kč, důchodci 200 Kč. Vyzvednout si
již můžete i známky na popelnici na
bioodpad, rozpis svozů je k dispozici
na stránkách obce nebo na podatelně
OÚ. Za 18 svozů v případě nádoby 120
l zaplatíte 439 Kč, u nádoby 240 l je to
750 Kč.
Setkání seniorů se uskuteční
na obecním úřadě v termínech 21.3.,
18.4., 16.5. vždy od 17.30 hodin a dne
20.6. od 17 hodin.
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EVIDENCE OBYVATEL
Podle údaje z evidence obyvatel za rok
2018 se v loňském roce do naší obce
přihlásilo 82 občanů, odhlásilo se 53
občanů. Narodilo se 22 dětí s trvalým
pobytem v obci a zemřelo 15 občanů. Celkový počet trvale hlášených k
31.12.2018 byl 2419 občanů.
Sběr JEDLÝCH olejů
Připomínáme, že v ulici K Potoku a
ve sběrném dvoře je umístěná popelnice na sběr použitých jedlých olejů. Ty
se do popelnice ukládají v uzavřených
plastových lahvích.
Sběr použitého textilu
Od minulého roku máme také dva kontejnery na použitý textil pro Sociální
družstvo Diakonie Broumov. Jeden je
v ulici U Kostela a druhý na kruhovém
objezdu v lokalitě Central. Oděvy a
textil se do kontejnerů vkládají zabalené v igelitových pytlích.

Kalendář akcí 2019

PŘEDSTAVENÍ MÍSTOSTAROSTY OBCE

Felix Liberi provozoval a které se budu
věnovat i nadále. Spolky a občanská
sdružení mohou počítat s mojí plnou
podporou, aby mohly i nadále svými
aktivitami podporovat spolužití v naší
obci a spojování občanů při různých
příležitostech.
Obecně je mojí prioritou zlepšování
fungování obce jako takové. Obce, o
které její občané (vy) s klidem v duši
řeknou, že je to nejlepší místo pro život. Nebude to jednoduché a budu k
tomu potřebovat vaši spolupráci a pochopení. Rád tedy uvítám veškeré vaše
názory, které mi pomohou lépe poznat,

KALENDÁŘ AKCÍ 2019

co vás tíží, jaké jsou vaše představy,
jak by to mělo u nás fungovat a kde
to vázne. Neváhejte obrátit se na mě
osobně na úřadě, při jednání zastupitelstva, popř. e-mailem.

vicích žiji od roku 2007 a jsem rád, že
jsem toto místo našel. V té době jsme
se s manželkou rozhodovali srdcem a
hned při první návštěvě jsme věděli, že
to je místo, kde chceme žít.

Duben
6.4. od 9 hod.
30.4. od 17 hod.

Když jsem se rozhodoval, zda přijmout nabídku mých přátel, abych s
nimi kandidoval, položila mi moje
žena těžkou, až záludnou otázku: „Co
chceš doopravdy v životě dokázat?“.
Doporučuji všem, aby si ji sami položili. Otázka se může někomu zdát na
první pohled jednoduchá, ale je v ní
skryto daleko více. Já jsem si na ni
odpověděl a to rozhodlo. V Hovorčo-

Rozhodl jsem se stát členem zastupitelstva, abych vrátil obci něco z toho,
co jsem zde získal. Doufám, že se mi
to podaří a za čtyři roky od vás dostanu
za svou práci pro obec kladné vysvědčení.

Květen
26.5. od 8 hod.

Pavel Budín
místostarosta obce
mistostarosta@hovorcovice.cz

SPOLKOVÝ ŽIVOT A
AKCE PRO VEŘEJNOST 2019
Ve spolupráci s vedením spolků působících v obci jsme pro vás připravili
přehled akcí, na které se můžeme těšit
v roce 2019.
Jsme přesvědčeni, že pokud se budete
chtít v rámci některých spolků realizovat, budete v jejich řadách vítáni. Stačí kontaktovat zástupce spolků, kteří
vám rádi poradí, jak na to. Kontakty
naleznete na webových stránkách jednotlivých spolků, případně kontaktujte
obecní úřad a my vám kontakty poskytneme.
Kromě baráčníků, jejichž obnovy se
asi nedočkáme, nám v portfoliu spolků
působících v obci velmi schází sdruže-

ní dobrovolných hasičů. Opravdu se u
nás nenajde parta lidí, kteří tuto činnost
mají jako poslání či koníček a měli by
zájem SDH v naší obci založit? Mohou
počítat s plnou podporou obce a doba
je příznivá i z pohledu státní podpory
této dobrovolné činnosti řadou zajímavých dotací.
Najdou-li se mezi vámi tací, kteří by
chtěli spolek založit nebo se do spolku
přihlásit, nabízíme v první fázi pomoc
se shromážděním kontaktů zájemců a s
organizací společného setkání, na kterém by bylo možné prodiskutovat, zda
a jak SDH Hovorčovice založit.

nadšenci, kteří tuto spolkovou činnost
s úctyhodnou tradicí budou umět v Hovorčovicích oživit. Pokud vás tento nápad oslovil, neváhejte nás co nejdříve
kontaktovat na ou@ hovorcovice.cz.
O akcích budete vždy informování
s dostatečným předstihem v hlášení
místního rozhlasu, ve vývěskách a na
webu obce v rubrice aktuality. Při této
příležitosti bychom rádi připomněli,
že se na internetových stránkách obce
můžete zaregistrovat k odběru aktualit
a získávat tak všechny zprávy automaticky e-mailem.

Věříme, že i v dnešní době se najdou

Jiří Novák, starosta

KALENDÁŘ AKCÍ 2019
Únor

AKCE

21.2. a v průběhu
roku každý třetí
čtvrtek v měsíci
v průběhu celého
roku

Setkání seniorů

Březen
2.3.
od 10 do 12 hod.
23.3.
od 20 hod.

MÍSTO KONÁNÍ

POŘÁDÁ

Zasedací místnost obec- Klub seniorů Hovorčoního úřadu
vice

Turistické vycházky (nejen) seniorů
Zveřejnění termínu a místa vycházky v obecním rozhlasu a na vývěskách
Zkoušky pro nové uchazeče o rybářský lístek
2. reprezentační ples obce Hovorčovice
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Klub seniorů Hovorčovice

Restaurace Privat Grill
Hovorčovice
ZŠ Hovorčovice

MO ČRS Hovorčovice
Obecní úřad Hovorčovice ve spolupráci s Felix
Libery z.s.

Termín bude
upřesněn
Červen
1.6. od 13 hod.

AKCE
Ukliďme Česko
Stavění máje a pálení čarodějnic

MÍSTO KONÁNÍ
Park Palouk v centru
obce

POŘÁDÁ
MROŠ z.s.
Sportovní klub kopaná
Hovorčovice

Veřejné dětské závody včetně nečlenů (hromadná povolenka pro nečleny zajištěna)
Noc kostelů – koncert Umělecké akademie

Hovorčovický rybník

MO ČRS Hovorčovice

Kostel Sv. Jana Křtitele
v Hovorčovicích

MROŠ z.s.

Park Palouk v centru
obce
Závěrečný koncert Umělecké akademie při ZŠ Kostel Sv. Jana Křtitele
k ukončení školního roku
v Hovorčovicích
Hovorčovická pěst, terénní běžecký závod
Park Palouk
Nohejbalový turnaj pro veřejnost
Tenisové kurty

Felix Liberi z.s. a skautský oddíl Pátý oceán
MROŠ z.s.

Veterán dech, závod šlapadel a historických
mopedů s večerní zábavou

Areál Agrio a závodní
trasa obcí

Sdružení občanů a fanoušků motorismu

Kouzelný les – pohádková trasa pro děti i
dospělé
Hovorčovická pěst, terénní běžecký závod

Park Palouk v centru
obce
Park Palouk

Felix Liberi z.s. a skautský oddíl Pátý oceán
Sdružení občanů

Hovorčovický starostenský guláš – soutěž
spolků a dalších týmů ve vaření kotlíkového
guláše

Park Palouk v centru
obce

Bazar s dětským oblečením

Jídelna ZŠ

Felix Liberi z.s.
ve spolupráci se skautským oddílem Pátý
oceán
MROŠ z.s.

Restaurace Privat Grill
Hovorčovice
Sraz na obvyklých
místech

MO ČRS Hovorčovice

17.11. od 18 hod.

Rybářská taneční zábava (nejen) pro rybáře s
bohatou tombolou
Lampiónový průvod obcí s ohňostrojem

prosinec
1.12. od 17 hod.

Rozsvícení vánočního stromu

Park Palouk v centru
obce nebo jídelna ZŠ

Hovorčovické vánoční trhy se zabijačkou
(změna termínu vyhražena)
Tradiční vánoční polévka pro veřejnost
Adventní koncert v kostele

Ulice Revoluční před
objektem NEPA
Rybářská klubovna u
rybníka
Kostel Sv. Jana Křtitele

MROŠ z.s., skautský
oddíl Pátý oceán a
obecní úřad
Pan Drtina ve spolupráci
s OÚ
MO ČRS Hovorčovice

Školní vánoční jarmark

Prostory ZŠ

Rozdávání Betlémského světla

Klubovna skautů a prostranství před kostelem

Termín bude
upřesněn
22.6.
29.6. od 13 hod.
srpen
31.8. od 12 hod.
ZÁŘÍ
7.9. od 13 hod.
28.9.
Říjen
12.10. od 9 hod
pro soutěžící,
od 14 hod. pro
veřejnost
Termín bude
upřesněn
listopad
16.11. od 20 hod.

7.12. od 9 hod.
14.12. od 13 hod.
Termín bude
upřesněn
Termín bude
upřesněn
23. a 24.12. čas
bude upřesněn

Sportovní den a závod „Hovorčovická míle“
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Sdružení občanů
„Nohejbalová liga Hovorčovice“

MROŠ z.s.

MROŠ z.s.
a obecní úřad
ZŠ ve spolupráci se
spolkem MROŠ z.s.
Skautský oddíl Pátý
oceán Hovorčovice

Akce chodníky

HOVORČOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 1/2019

AKCE CHODNÍKY

AKCE CHODNÍKY
špičkách a s odůvodněním, že snížení rychlosti v obci na 40 km v hodině
je dostačující. O tomto argumentu si s
ohledem na počet každoročně zjištěných přestupků překročení povolené
rychlosti v obci myslíme své.
V rámci definice úkolů pro volební období 2014 – 2018 se zvýšení bezpečnosti v ulici Hlavní stalo prioritou, mj.
i proto, že jsme v té době již věděli,
že budeme muset řešit vlastní školu a
tedy i podmínky pro bezpečný pohyb
dětí. Státní fond dopravní infrastruktury (SFID) každoročně vypisuje dotační tituly pro projekty na zvýšení
bezpečnosti chodců a zastupitelstvo
se rozhodlo usilovat o získání podpory
pro realizaci projektu Bezpečné chodníky v ulici Hlavní.
Realizace každého projektu financovaného z dotačních prostředků je složitý
proces, projekt Bezpečné chodníky byl
však pro pracovníky obecního úřadu
obzvlášť náročný. Kromě samotné administrace žádosti bylo nutné především vyřešit odkupy pozemků pro realizaci chodníků nebo získat souhlasy
majitelů. To se ne ve všech případech
podařilo a tak chodník na pravé straně
ve směru na Prahu od ulice Bořanovické až na konec obce nemohl být do
projektu zahrnutý.
V roce 2015 se podařilo zajistit zpracování projektové dokumentace a po-

Ilustrační foto - letošní zima v Hovorčovicích.
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dání žádosti. Po prvotních příznivých
zprávách, že budeme úspěšní a budeme moci v roce 2016 zahájit realizaci,
přišlo zklamání. Při závěrečném posuzování projektové dokumentace dotační orgán nařídil úpravu rozhledových
poměrů u přechodu u kostela a realizace projektu se tím posunula o celé
dva roky. Ale asi to tak mělo být, měli
jsme alespoň čas a kapacity na výstavbu školy a rozšíření čistírny odpadních
vod…
V roce 2017 jsme žádost podali znovu
a tentokrát to vyšlo. Výběrové řízení
na dodavatele stavby proběhlo na podzim 2017. Realizace investičních akcí
z dotačních peněz může být zrádná v
tom, že prostředky jsou přiděleny na
základě tabulkových výpočtů v projektové dokumentaci, nikoliv podle skutečně vysoutěžené ceny (pokud se tato
mění směrem nahoru…). Při nárůstu
cen ve stavebnictví v posledních letech to bohužel pro žadatele znamená,
že do realizace akcí musí často investovat více vlastních prostředků, než v
počátku plánovali. Rozpočet projektu
Bezpečné chodníky se z původních 20
vyšplhal na téměř 24 miliónů, přičemž
reálná spoluúčast obce nyní činí 25 %.
I tak se ale jedná o finanční podporu,
která se neodmítá…
S ohledem na rozsah díla bylo nutné
akci rozdělit na dvě etapy. Dodavatel
neměl k plánovanému termínu zahájení stavby volné kapacity, a tak nastoupil k realizaci první etapy – tedy
chodníků po levé straně s travnatým
pásem - opožděně až koncem června.
Navíc neplánované problémy s kanalizací a s některými úseky, kde bylo
nutné překládat elektrické vedení i telefonní sloupy, zapříčinily, že byl tento
úsek místo konce prázdnin dokončen
až v druhé polovině září.
Dotace na 2. etapu nám byla smluvně přiznána začátkem července 2018,
dodavatel převzal staveniště z kapacitních důvodů až 1. srpna. Dle smluvního harmonogramu má být tato etapa
dokončena 31. května 2019. Dodavatelem jsme ujišťováni, že termín bude
splněn.

rovosti chodníků. Nad rámec projektu
pak budou u zastávek u kostela zřízeny
orientační tabule s plánem obce, nové
informační nástěnky a hlavně veřejné
hodiny. Podle finančních možností připravujeme také úsekové měřiče rychlosti.
Nařízením obce pak chceme také zamezit umísťování reklamních poutačů,
nejen na této ulici ale v celé obci, a
řešit tak oprávněnou kritiku občanů k
reklamnímu smogu veřejných prostor.
Podnikající osoby nemusejí mít obavy,
informační panely o umístění provozoven budou v rámci vydání nařízení realizovány. O této problematice budou
občané včas informováni.
Na celé dílo se vztahuje 60-ti měsíční
záruka, takže případné vady bude možné bezplatně odstranit. Mezi uznatelné
opravy však rozhodně nepatří rozježděné kraje nájezdů do postranních ulic
nebo jen těžko pochopitelné vyjeté
koleje v travnatém pásu u chodníků
z první etapy. Chci věřit, že podobné
věci nejsou dílem našich občanů, a pokud ano, že je v jejich bezohlednosti

zastaví nový vzhled naší Hlavní ulice.
Říká se, že prostředí vychovává…
A závěrem ještě informace k zbývajícímu pásu chodníků po pravé straně směrem na Prahu. Připravujme
stavební povolení a doufáme, že se
domluvíme s majiteli příslušných pozemků, abychom mohli chodník, byť
v nenormované šíři, vybudovat. Bohužel, tentokrát již z vlastních peněz.
K dokonalosti pak naší Hlavní silnici
bude chybět už jen nový povrch. Je
však v majetku a správě Středočeského
kraje a oprava povrchu se nám zatím
nedaří prosadit.
Jsme přesvědčeni, že nová podoba ulice Hlavní, zastávek i přilehlých prostor nám vynahradí omezení, která v
souvislosti se stavbou zažíváme, jako
je například dočasně zrušená zastávka u kostela. Všem občanům, kterým
stavba chodníků ztrpčuje život, moc
děkuji za pochopení a trpělivost. Konec nepohody se blíží a věřím, že z
chodníků a okolí Hlavní ulice budeme
mít všichni radost.
Jiří Novák, starosta

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU
POTŘEB OBYVATEL NAŠÍ OBCE
Na konci minulého roku jsme vás požádali o vyplnění dotazníku a odpověď
na otázky, které jsou pro rozhodování
zastupitelstva při dalším směřování
rozvoje naší obce důležité.
Okruh otázek se týkal zejména vašich
potřeb z pohledu občanské vybavenosti, názoru na další. Cenné jsou pro nás i
další podněty, kterých se v dotaznících
objevila celá řada, a na jejichž řešení
budeme pracovat. Pro upřesnění uvádíme, že respondentů, kteří dotazník
vyplnili a odevzdali, bylo celkem 146,

což je 6 % z celkového počtu obyvatel
obce včetně dětí, a 8,6 % z celkového
počtu voličů.
Všem těm, kteří si na vyplnění dotazníku udělali čas, děkujeme a připojujeme souhrnné vyhodnocení dotazníků
včetně dodatečných komentářů a nápadů na zlepšení života v Hovorčovicích,
které naleznete na další straně.
Zároveň Vás tímto zveme na níže uvedenou veřejnou prezentaci „Návrhu
revitalizace centra obce“, která již i na
výsledcích této ankety staví.

Pozvánka na veřejné projednání

VEŘEJNÁ PREZENTACE

NÁVRHU REVITALIZACE CENTRA OBCE
A DEMOGRAFICKÉ STUDIE DO ROKU 2032
Vystoupí Ing. Arch. Ondřej Tuček a zástupci obce
Těšíme se na vás v pondělí 11. března od 18.00
v jídelně ZŠ Hovorčovice
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NA B ÍD K A
V návaznosti na vyhodnocení
průzkumu požadavků našich občanů bychom rádi oslovili lékaře,
kteří v Hovorčovicích či blízkém
okolí bydlí a měli by zájem otevřít si zde v rámci revitalizace
obecních budov ordinaci, aby nás
kontaktovali na ou@hovorcovice.
cz. Děkujeme!

Vy h o d n o c e n í d o t a z n í k u

Páteřní komunikace jsou místními i
projíždějícími vždy vnímány jako prostory, které prezentují vzhled ostatních
veřejných prostranství v dané obci.
Tento faktor byl v Hovorčovicích v
posledních desetiletích bohužel velmi
podceněn. Od konce 50 let, kdy byla
přes dnešní parky postavena ulice
Hlavní (dříve se přes obec jezdilo ulicí Revoluční), se její vzhled prakticky
neměnil. Od konce 80. let si občané z
poskytnutých betonových dlaždic svépomocí vybudovali chodníky, někde
byl položený asfalt. Živelné budování
bez ucelené koncepce, řádného odvodnění a bez dodržování technologických
postupů při pokládce se postupem času
podepsaly na vzhledu i samotné schůdnosti chodníků, o možnostech jejich
údržby ani nemluvě.
S nárůstem automobilového provozu i
počtu občanů, kteří z Hovorčovic dojížděli MHD do zaměstnání nebo do
školy, bylo jasné, že je nutné situaci
na hlavním tahu obcí řešit, a to komplexně. Řešení stavu místních komunikací spolu s koncepčním řešením
bezpečnosti na ulici Hlavní se v roce
2013 stalo jednou z priorit Programu
rozvoje obce.
Provizorní opatření zřídit v mezidobí
na přechodu u autobusových zastávek
semafor, nebyl Policií ČR povolen
z důvodu rizika kolapsu dopravy ve

Čekají nás tedy ještě čtyři měsíce stavebních prací. V rámci těch budou
zhotoveny chodníky po obou stranách
ulice Hlavní, tzn. od ulice Bořanovické až ke křižovatce silnic na Měšice
a Líbeznice, kde obec začala jednat s
Krajem o výstavbě kruhového objezdu
s výhledem realizace do roku 2021.
V prostoru současných zastávek u
kostela budou vybudovány moderní přístřešky, dojde k rozšíření zálivů
pro autobusové zastávky, které budou
technicky řešené tak, aby se z dveří
autobusu lépe vystupovalo. U přechodu u kostela budou vybudovány bezpečnostní prvky, ke zklidnění dopravy
přispěje i zúžení ulice kolem prodejny
potravin a rychlého občerstvení, kde
bude kromě chodníku vytvořen i parkovací záliv pro osobní vozidla.
Všechny přechody jsou navržené tak,
aby splňovaly bezpečnostní rozhledy,
budou nově nasvícené a veřejné osvětlení bude doplněno i v prostoru zastávek. Přibydou také dopravní značky,
které na Hlavní ulici zatím chyběly.
Samozřejmostí je zajištění bezbarié-

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU

Sportovní halu
64

Další návrhy: plnohodnotná pošta, bankomat, kino, mateřské centrum, dětská hřiště (oplocená), dům pro seniory, sportoviště obecně, kabelová televize, dětský koutek, koupaliště, muzeum, jesle, tělocvična, posilovna, moderní knihovna, sauna, optický internet.

Uvítali byste obecní komunitní centrum, pokud ano, co by mělo určitě obsahovat?
Společenský sál
Kavárnu/Restauraci
Klubovny spolků
Klub seniorů
(plesy, divadlo,
zájmová činnost)
80
52
26
29
Váš názor na vybavení obce obchodem s potravinami?
Stávající stav postačuje
Uvítám další malé prodejny
21

Preferuji středně velkou
prodejnu (typu Hruška)
58

15

Co byste uvítali v oblasti řešení bezpečnostní situace v obci?
Dalšího strážníka
Kamerový systém
Další obecní vyhlášky (např.
obecní policie
zákaz prodeje)
48
62
106

Není potřeba

26
Preferuji velký obchod
(např. Billa, Tesco Expres)
61
Legislativní změny
2

Další návrhy: Prevence kriminality a vandalismu, dohled na dodržováním nočního klidu a povolené rychlosti, parkování v obci.

Jaký je váš názor na další developerskou výstavbu v obci?
Zásadně odmítám Je mi to jedno nevadí mi Ano, ale jen dle územního plánu
45
13
69

Je třeba jim vytvořit podmínky
12

Při případné realizaci developerských záměrů by měla obec požadovat?
Nic, vše se obci
Výstavbu objektu
Finanční příspěvek
vrátí z daní
občanské vybavenosti
na údržbu infrastruktury
0
74
77

Jiné
7

Další návrhy: Participace developerů na opravy komunikací v obci, výsadba veřejné zeleně (parčíky apod.)

Jak hodnotíte zajištění veřejné dopravy v obci?
Vlakové spojení v rámci PID
Dostatečné
Je třeba více spojů
Uvítám parkoviště P+R u zastávky
33
52
29
Autobusy MHD v rámci PID
Dostatečné s
Je třeba více spojů s Prahou
Prahou

42

Nevyužívám

39

Dostatečné do okolních vesnic

Nedostatečné do okolních
vesnic

6

36

75

Další návrhy: V nedostatečném spojení do okolních obcí převažovalo spojení do Líbeznic. Více spojů po 19:00 do a z Prahy.

Jaké komunikační kanály s obecním úřadem kromě stávajících (email, telefon, pošta, osobně) byste uvítali?
Instagram
Twiter
Jiné
Facebook
47

12

14

3

Ve volné desáté otázce se objevovala celá řada nápadů a návrhů, např. vybudování okružní křižovatky směr Měšice,
obnova a doplnění veřejné osvětlení (např. přístup k zastávce ČD od ul. U Rybníka), semafory na přechodech pro chodce, stacionární radar na ul. Hlavní, výstavba pěších stezek a cyklostezek, včetně jejich napojení na okolní obce, úprava
polních cest v okolí obce, výsadba veřejné zeleně – aleje k okolním obcím, park, lesopark, les, vánoční strom na okružní
křižovatce v Centralu, omezení hlučných činností o víkendech, rozšíření velikosti a otevírací doby sběrného dvora, zlepšení vzhledu míst pro kontejnery na tříděný odpad, označení jednotlivých ulic formou informačních sloupků, instalovat
koše a sáčky na psí výkaly, regulace reklamy, úprava zeleně přesahující ze soukromých pozemků, zájmová činnost pro
děti a dospělé, včetně požadavku na více kulturních akcí, dovybavení parku při Revoluční (palouk) o prvky pro pořádání
veřejných akcí (pódium a více laviček), dovybavení některých částí obce o lavičky (např. okolí rybníka a pod.), úprava
webových stránek.
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ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

Relaxační zónu
s cvičebními prvky
74
Výňatek z ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce 1.11.2018
Zastupitelstvo obce zvolilo:
• neuvolněného starostu pana Jiřího
Nováka,
• uvolněného místostarostu pana Pavla
Budína.
Zastupitelstvo obce zřídilo tyto výbory zastupitelstva:
• finanční výbor, výbor bude tříčlenný,
• kontrolní výbor, výbor bude tříčlenný,
• výbor pro výstavbu a životní prostředí, výbor bude sedmičlenný,
• výbor pro školství a kulturu, výbor
bude pětičlenný,
• výbor pro sociální záležitosti, výbor
bude tříčlenný.
Zastupitelstvo obce dále zvolilo:
• předsedou finančního výboru p. Ing.
Oldřicha Lopatu,
• předsedou kontrolního výboru p. Jana
Šimánka,
• předsedou výboru pro výstavbu a životní prostředí p. Ladislava Češpivu,
• předsedkyní výboru pro školství a
kulturu pí Ing. Janu Dubnovou,
• předsedkyní výboru pro sociální záležitosti pí Mgr. Hanu Mufovou.
Zastupitelstvo obce schválilo
• rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu
hospodaření obce na rok 2018,
• dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu a
provozování kanalizace uzavřené dne
29.4.2016 mezi Obcí a VaK Zápy,

• kupní smlouvu mezi Obcí a paní Janou Koubkovou, bytem Slepá 789,
289 24 Milovice - Mladá k odkupu
jejího spoluvlastnického podílu o velikosti id.9/680 vzhledem k celku nemovitosti, a to pozemků p.č. 74/150 o
výměře 44 m2, p.č. 74/166 o výměře
10 m2 a p.č. 74/270 o výměře 2274
m2, všechny v k.ú. Hovorčovice.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č.
107307-000-00 mezi Obcí a společností T-Mobile Czech Republic a.s. a
uložilo starostovi, aby návrh nechal
posoudit právnímu zastoupení obce.
Výňatek z usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce 18.12.2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
• rozpočet hospodaření obce Hovorčovice na rok 2019 a střednědobý výhled hospodaření obce Hovorčovice
na roky 2020-2021,
• rozpočet hospodaření ZŠ a MŠ Hovorčovice na rok 2019 a střednědobý
výhled hospodaření ZŠ a MŠ Hovorčovice na roky 2020-2021,
• rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu
hospodaření ZŠ a MŠ Hovorčovice
na rok 2018,
• rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu
hospodaření obce na rok 2018,
• obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Veřejné poděkování
Rádi bychom ze srdce poděkovali základní škole v Hovorčovicích,
především celému učitelskému sboru, paní ředitelce Hirkové a naší
paní učitelce Jitce Vokšické, dětem i
rodičům za jejich morální i finanční
podporu.

Bohužel, nám syn minulý rok vážně
onemocněl a podpory, které se nám
od lidí převážně z okolí základní
školy v Hovorčovicích dostalo, si
velmi vážíme.

Samotné poděkování patří i naší
babi a všem ostatním, kteří nás
podpořili či podporují v našem nelehkém období.

Děkujeme!

Jsme rádi, že žijeme v Hovorčovicích.
Sedláčkovi .
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komunálních odpadů s účinností od
1.1.2019,
• dodatek č. 5 ke smlouvě k zajištění
výkonu funkce předsedy přestupkové
komise na rok 2019,
• „dohodu k ukončení nájmu části objektu č.p. 327 v Hovorčovicích k
31.12.2018“ (Thajské masáže),
• podání žádosti o zařazení do dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova č. 117D8210“.
Zastupitelstvo obce projednalo:
• stav plnění projektů a úkolů stanovených v Programu rozvoje obce na
rok 2018, analyzovalo rozsah stanovených úkolů v Programu na roky
2019 - 2022 a ukládá starostovi, aby
ve spolupráci s místostarostou připravil vyhodnocení plnění Programu v
roce 2018 a aktualizaci Programu na
období 2019 – 2022.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
• informace o stavu přípravy smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci Okružní křižovatka silnic
III/2438 a III/2442 Hovorčovice mezi
Obcí a Krajskou správou a údržbou
silnic Středočeského kraje a pověřuje
starostu obce vedením jednání s vlastníky pozemků, kde má být stavba
realizována za účelem získání jejich
předběžných stanovisek (souhlasů) ,
• obsah zápisu z jednání Výboru pro
výstavbu a životní prostředí č. 9/2018
ze dne 10.12.2018.
(ol)

Us n e s e n í

Co z občanské vybavenosti v obci postrádáte?
Ordinaci prakt.
Společenský dům
Prodejnu potravin
lékaře/lékárnu
116
74
106

HOVORČOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 1/2019

ZE ŽIVOTA V OBCI

Z ČINNOSTI KLUBU SENIORŮ
Klub seniorů se schází pravidelně na obecním úřadě. Fotografie dole je z listopadového setkání, kdy se dělaly adventní věnce. Kromě dobré nálady si tak senioři donů odnesli i
vlastní výrobek.
Fotografie napravo je pak z prvního letošního výletu. V úterý 15.1.2019 jsme navštívili Národní divadlo. Početná skupinka našich seniorů si v rámci exkurze do „Zlaté kapličky“
měla možnost prohlédnout i místa, kam se bežný divák nepodívá.
(jdo)

PRA C OVNÍ PŘÍ L E Ž I TOST

Obec Hovorčovice přijme pracovníka na hlavní pracovní poměr na úklid a údržbu obce.
Požadavky: zdravotní způsobilost, spolehlivost, pracovitost, čistý trestní rejstřík, řidičský
průkaz skupiny B (není podmínkou). Nástup
možný ihned. Bližší informace pí Tabáčková
tel: 723450618.
Zapojte se do komunitního plánování sociálních služeb
Místní akční skupina Nad Prahou již rok realizuje projekt
Komunitní plánování sociálních služeb. Projekt byl iniciován obcemi v roce 2016 a zahrnuje území obce s rozšířenou působností Neratovice a část obcí spadajících pod
obec s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav. Konkrétně se jedná o obce: Bášť, Bořanovice,
Brázdim, Hovorčovice, Líbeznice, Měšice, Mratín, Nová
ves, Předboj, Přezletice, Sluhy, Sedlec, Veleň, Zlonín, Husinec, Klecany, Klíčany, Máslovice, Odolena Voda, Panenské
Břežany, Veliká ves, Vodochody, Zdiby. Úzce spolupracujeme také s MAS Střední Polabí, kde probíhá stejný projekt
pro zbytek ORP Brandýs a další území.
Aktuálně je téměř za námi období sběru dat z rozhovorů se
starosty, poskytovateli a zejména (potenciálními) uživateli
sociálních služeb. Byly ustaveny pracovní skupiny zaměřené na 4 cílové skupiny: Senioři, Rodina a děti, Zdravotně
postižení a Osoby ohrožené sociálním vyloučením včetně
menšin, a z jejich setkání již vzešly zajímavé podněty vycházející z potřeb obyvatel zapojených území, jako jsou Senior taxi či klubovny pro teenagery, a také požadavky na
realizaci vzdělávacích aktivit, např. metody komunitního
plánování, komunikace se seniory nebo podpora pečujících,

ZPRAVODAJ

které již na 1. čtvrtletí nového roku plánujeme. V roce 2019
čeká členy pracovních skupin intenzívní práce a výstupy
jejich pravidelných setkání budou využity ke zpracování
Střednědobého plánu sociálních služeb, což je hlavním cílem projektu.
Setkání pracovních skupin jsou otevřená a účastnit se jich
může kdokoliv. Jde o setkávání zástupců obcí, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb včetně těch potenciálních.
Vítán je každý obyvatel, který se chce podílet na zvyšování
dostupnosti a kvality místních sociálních a návazných služeb, sdílet své zkušenosti a podílet se na zlepšování kvality
života v zapojených oblastech.
Plánovat komunitně znamená plánovat s lidmi, kteří využívají nebo by potřebovali využívat sociální i návazné služby
v místě, kde žijí. Myšlenka projektu je opravdu dobrá, ale
její aplikace v praxi se neobejde bez lidí, vzájemné komunikace a sdílení informací. Věříme, že se v roce 2019 zapojí ať už do pracovních skupin či vzdělávacích aktivit projektu
- co nejvíce z vás tak, aby smysl projektu byl naplněn a aby
byly postupně zajištěny potřebné služby dostupné všem.
Pokud vám tedy komunita, ve které žijete, není lhostejná,
sledujte https://www.nadprahou.eu/komunitni-plan-socialnich-sluzeb/ nebo náš facebookový profil https://www.facebook.com/masnadprahou/.
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