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♦ Změny v dopravě ♦ Jízdní řád autobusové linky č. 351 ♦ Komunikace v obci ♦ Pozvánky na akce ♦
Vážení a milí spoluobčané,
před tím, než se začtete do dalšího vydání místního Zpravodaje, chtěli bychom poděkovat těm z Vás, kteří
třídí odpad – sklo, papír, plast a nově i nápojové obaly do kontejnerů rozmístěných na území obce. Také všem, kteří
při ohlášeném sběru nebezpečného odpadu v sobotu 12. dubna v určeném čase odložili do mobilní sběrny u obecního úřadu nebezpečný odpad. Těší nás, že si uvědomujete, jak se Vaše chování k životnímu prostředí dotýká zdraví a
životů nejen dospělých a dětí v současné době, ale i budoucnosti dalších generací.
Jaké však bylo naše překvapení, když se po odvozu nebezpečného odpadu firmou AVE CZ během víkendu
před obecním úřadem nashromáždil další nebezpečný odpad spolu s jiným odpadem – pneumatiky, autosedačky,
rozměrný odpad, plasty, ba dokonce i sedací souprava!
Ti, kteří tam odpad odložili, založili černou skládku, kterou pak musel obecní úřad z peněz nás všech zlikvidovat. A přitom stačilo tak málo: nebezpečný odpad přinést a odložit zdarma v určeném termínu, kdy jej sbírala mobilní sběrna, velkoobjemový odpad odvézt zdarma jakoukoli neděli do sběrného místa v obci a tříditelný odpad na
některé z 10 míst v obci. A ten zbytek dát u svého domu do popelnice. Ale asi mezi sebou stále máme bezohledné
spoluobčany. Přejme si, aby jich bylo co nejméně.
Likvidace skládky před obecním úřadem stála obec 4000 Kč, na fotografie jak to vypadalo se můžete podívat
na www.hovorcovice.cz v rubrice obec Hovorčovice—Fotogalerie.

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
ÚZEMNÍ PLÁN – 17.4.2008 vypršel termín pro podání
připomínek k návrhu zadání územního plánu na Úřad
územního plánování. Nyní bude následovat vyhodnocení
připomínek a schválení zadání zastupitelstvem obce.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - letošní vítání občánků se bude konat
ve dnech 12. a 13. června od 14.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu. Rodičům našich malých spoluobčánků bude doručena pozvánka.

KOMUNIKACE – v ul. Bořanovické, v části nad teplovodem byla spol. Ekospol provedena pokládka panelů. Správa a údržba silnic provedla opravu dvou kritických míst ul.
Hlavní, poblíž restaurace Privat Grill. Byla dokončena plánovaná část opravy ulic Souběžná a Jižní.

OBECNÍ POLICIE – obecní úřad přijme druhého strážníka. Bližší informace k dispozici na obecním úřadě.

KANALIZACE – dne 26.3.2008 byly zahájeny práce na
budování kanalizace v ul. Ke dráze a
ul. Veleňská
(investor pan Vyhnálek, obecní část bude následovat).
S využitím finančního příspěvku spol. Ekospol byla vykoupena část pozemku pro vybudování kanalizace v ul. Líbezná. V ul. Lánská se s budováním kanalizace již začalo,
ul. Líbezná bude následovat.
VICHŘICE EMMA - 1.3.2008 – silný vítr způsobil problémy také v naší obci. Poškodil převážně střechy domů a
stromy, dále pak elektrické vedení a dopravní značení.
Železniční trať vedoucí přes obec byla neprůjezdná poté,
co vlaková souprava přijíždějící na vlakovou zastávku najela na utržený plech. Poděkování patří všem, kteří pomohli
při
likvidaci
následků.
(viz
fotogalerie
na
www.hovorcovice.cz rubrika obec Hovorčovice-Fotogalerie)
DOTACE - získali jsme z Fondu rozvoje venkova dotaci na
opravy mateřské školy ve výši 134.000,- Kč. Z Fondu
sportu a volného času Středočeského kraje se podařilo
získat dotaci ve výši 160.000,- Kč na vybudování dětských
hřišť a sportovišť.
MÍSTNÍ POPLATKY - k 31.3.2008 obyvatelé 24 domů
opomněli uhradit poplatek za odvoz komunálního odpadu a
několik majitelů psů poplatek za psy. Žádáme tyto občany,
aby předepsaný poplatek neprodleně uhradili.
MATEŘSKÁ ŠKOLA – do mateřské školy bylo na školní
rok 2008/2009 přijato 18 dětí. Dalších 30 zájemců nemohlo být bohužel z kapacitních důvodů přijato.
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA – 3.6.2008 proběhne od 8.00
do 16.00 hodin v budově obecního úřadu již tradiční humanitární sbírka, zejména letního a zimního oblečení, pro Diakonii Broumov. Další informace naleznete na vývěskách.

VLAKOVÁ ZASTÁVKA – ve spolupráci obce a ČD byla
zrekonstruována čekárna na vlakové zastávce a nově instalovány 3 lampy veřejného osvětlení. Následovat nyní
budou úpravy okolí zastávky.
PŘÍMĚSTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA - s účinností od
9.5.2008 dochází v souvislosti s prodloužením trasy linky
metra C ke změně v jízdním řádu autobusových linek.
Linka 351 pojede po nové trase ke stanici metra Letňany.
Linka 305 bude změněna na školní autobus k základní škole v Čakovicích. Více se dozvíte uvnitř čísla.
KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD – ze Staré návsi
byly přemístěny do ulice Revoluční (vedle sídla spol. Nepa). Místa v ul Revoluční, ul. Měšická a při vjezdu do lokality zvané „Central― byla doplněna o kontejnery na sběr nápojových kartonů (tzv. tetrapaků). V lokalitě „Central― byla
navíc vybudování zpevněná plocha pro kontejnery mimo
vozovku, čímž byl uvolněn jízdní pruh.
SBĚRNÉ MÍSTO – v objektu bývalého JZD je od 4. května
otevřeno každou neděli od 17 do 19 hodin.
INFORMAČNÍ TABULE – v prostoru vedle autobusové
zastávky Hovorčovice — U kostela, ve směru na Měšice,
byla umístěna informační tabule s mapou obce.
INTERNETOVÉ STRÁNKY – od března mají internetové
stránky obce novou podobu. Pozměněna byla převážně
grafická podoba. Revize se dotkla i jednotlivých rubrik a
stránky byly doplněny o praktické nástroje, např. fulltextový vyhledávač.
VZHLED OBCE – některé staré a nevyužité sloupy hyzdící
vzhled obce byly odstraněny a odklizeny.

TÉMA ČÍSLA— KOMUNIKACE V OBCI
KOMUNIKACE, SILNICE, ULICE, CESTY A STEZKY
Naše obec měla na počátku 90 let asi 9 km ulic, a to bez
započtení Hlavní ulice a polních cest a stezek. Díky mohutné výstavbě se obec rozšířila o nové lokality a tím se
délka ulic více než zdvojnásobila.

Skoro ve všech částech obce se musejí vyřešit majetkoprávní vztahy k pozemkům komunikací. Na cizí pozemek
obec dotaci nedostane, to by musel zajistit každý vlastník sám.

V současnosti máme v obci přibližně 22 km různých pozemních komunikací. Tak se souhrnně říká všem silnicím, ulicím, cestám pro pěší i cyklisty a jiným veřejně
přístupným komunikacím.

Například ulice Březiněvská: její západní část měří cca
600m. Obec však vlastní jen určitou část, zbývající pozemky jsou v soukromém vlastnictví. Problém je, že
jeden pozemek je rozdělen i mezi 50 vlastníků. Dalším
problémem je, že řada pozemků je velkých jen 44 m 2
nebo dokonce 10 m2. Nejmenší dohledaný podíl 1 vlastníka na 10 m2 je 1/680, tj. přibližně 10 x 15 cm! Navíc
řada vlastníků o svém dědictví ani neví a několik vlastníků nelze kontaktovat nebo již nežijí.

Z některých původních polních cest nyní vznikly doslova
dopravní tepny. A to bohužel víceméně živelně, bez
územního plánování.
O všechny komunikace se musí starat obec. Pouze jen o
1,3 km se stará Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště, protože komunikace ulice Hlavní a rozdvojka na Měšice a Líbeznice je silnicí III. třídy, o které se stará krajský úřad. Na obci zůstává starost o přilehlé obrubníky a
chodníky.
V nových lokalitách je přibližně 4 km asfaltových komunikací a necelé 2 km tvoří zámková dlažba. Dále pak ve
staré části obce nalezneme asi 2 km „ještě― sjízdných
asfaltových cest a přibližně 800 m nové zámkové komunikace (ulice Souběžná, Jižní). Zbytek je v lepším případě "ještě ve stavbě" popř. ve stavu špatném nebo ještě
horším. To nepočítáme komunikace, které v nových lokalitách nebyly předány obci. Jedná se například o cca
500 m komunikace u řadových RD v ulici U Rybníka (ze
zámkové dlažby), která je už poničená a vůbec „nově―
nevypadá.
Každý ale ví, že v ulici by mělo být také funkční osvětlení, řádné dopravní značení a označení ulic názvem. A
aby vše bylo pěkné a útulné, pak nesmíme zapomenout
na zeleň, lavičky, koše na odpadky i psí exkrementy,
obytné a pěší zóny, parkoviště na význačných místech.
Pak v zimě je třeba alespoň většinu ulic prohrábnout při
občasné sněhové nadílce a na jaře zase vyčistit a zamést a také plno ploch zeleně několikrát za rok posekat
nebo prořezat. A k tomu musí být četa pracovníků, která by se o to všechno starala.
V rozpočtu obce ale není dost prostředků na to, aby se
hned postavily všechny potřebné komunikace a dalo se
vše urychleně do pořádku. Bylo by potřeba několik desítek milionů korun. Samozřejmě, že záleží na tom, zda
se provede jen rychlé a provizorní řešení, což znamená,
že se pouze „natáhne― povrch, který se začne po 1. zimě bortit. A nebo se provede celková rekonstrukce, kdy
se upravují nivelety, buduje odvodnění a třeba i překládají inženýrské sítě.
Nesmíme zapomenout, že odvodnění v obci, pokud bylo
vůbec vybudováno (o některém starém se lze jen domýšlet), je ve špatném stavu a řada občanů má z těchto
důvodů problémy s vlhkostí staveb.
Pokud nejsou peníze v rozpočtu obce, nabízí se možnost
využití dotací. Při žádosti o dotaci musejí být splněny
minimálně dva předpoklady: projekty a majetkové vztahy.
Obec musí mít připravené projekty, nejlépe i se stavebním povolením, s čímž se začalo loni. Na chybějících
projektech se pracuje. V současnosti se to v 1. fázi týká
ulic Březiněvská (západní část), Revoluční, U Rybníka a
Západní. Projekt ulice Bořanovické je předán stavebnímu úřadu.

Musíme si uvědomit, že komunikace v obci má statut
veřejného prostranství, a proto nic jiného než ulice tam
nebude. Vlastník takového pozemku musí platit daň,
s každým řešit uložením sítí, přístup k dalším pozemkům, opravy a udržování nejlépe formou věcného břemene. Oslovování všech zainteresovaných třeba i jen
pro opravu děr či výtluků je nutné, ale je v nadlidských
silách.
Postupně se snažíme tuto situaci řešit. Můžeme všichni
poděkovat několika vlastníkům v Bořanovické ulici, kteří
nabídli své pozemky darem do vlastnictví obce. Smlouvy
s nimi se připravují.
Můžeme jen doufat, že tento trend bude pokračovat,
protože tím se přiblíží okamžik, kdy se budeme moci
projet nebo projít po nové komunikaci.
Proto nezoufejme, ale věřme, že se dočkáme toho, že
už nebudeme chodit po blátě, ale jen pěknou ulicí. Svojí
troškou k tomu již nyní může přispět každý z nás. Stačí
být jen ohleduplný k ostatním a ctít aspoň základní zásady občanského soužití, tak jako to dělá většina z nás.
To znamená, že:
Budu-li stavět v těsném sousedství veřejného prostranství nebo dokonce na něm, oznámím to předem na
obecním úřadě a domluvím si podmínky. Následně staveniště nebo nedopatřením znečistěnou ulici po sobě
uklidím a sám přijdu na obecní úřad v případě, že něco
rozbiji a domluvím nápravu.
Nebudu odvádět dešťovou vodu do komunikace, ale
na svou zahradu, aby bylo méně bláta.
V případě, že budu na ulici skladovat materiál, odstavovat stroje nebo snad dokonce nepojízdná auta, tak
jen na dobu nezbytně nutnou (zábor veřejného prostranství je zpoplatněn).
Přestože to není má povinnost, mám-li možnost a
prostředky, budu udržovat kousek zeleně před svým
plotem. Udržovat svůj vjezd na pozemek v pořádku povinností je.
Nic se mě nestane, když jen z dobré vůle seberu
před svým domem odhozený odpad a budu dbát na to,
aby se mi nic nesypalo z popelnice či kontejneru.
O jakémkoli poškození, závadě, nedovolené skládce
apod. budu informovat obecní úřad

ZMĚNY V DOPRAVĚ
Dne 9.května 1974 byl zahájen provoz metra na trase C. První soupravy tehdy vozily
cestující pouze v centru města, konkrétně
mezi stanicemi Sokolovská (dnes Florenc) a
Kačerov. Od té doby se síť metra neustále
rozšiřovala a přibývaly další kilometry
v podzemí, až pronikla podzemní dráha do pražských
sídlišť na různých okrajích metropole. A na den přesně
od prvního výjezdu, ale o 34 let později, bude trasa C
prodloužena až do Letňan.

hl.m.Prahy informoval veřejnost na svých internetových
stránkách již v minulých měsících, vyvolaly bouřlivé diskuse. Lidé cestující do centra metropole vítají většinou
prodloužení metra s otevřenou náručí. Na druhou stranu
jsou však slyšet i hlasy, že tyto novinky zhoršují dopravní obslužnost na severním okraji Prahy. Nejen obyvatelé Hovorčovic, ale i okolních vesnic, totiž ztrácejí
přímé spojení na metro B. Ti, kteří jsou zvyklí cestovat
do oblasti Proseka a Vysočan, tak budou mít cestu díky
přestupu nejen složitější, ale pokud zároveň využívají
jednotlivé jízdenky, tak i dražší.

Prodloužení metra do Letňan přináší rozsáhlé změny
v pražské integrované dopravě v celé severní části metropole, a proto se změny dotknou i autobusových spojení do Hovorčovic.

Podle prohlášení Dopravního podniku nemusí být tyto
změny trvalé. Brzy začínají prázdniny a během letních
prázdnin dochází k úpravě jízdního řádu. Po prázdninách
je zaveden znovu nový a s ním mohou být zároveň provedeny i jiné změny. Před námi se tedy otevírá ještě
nějaký prostor k jednání a doladění nedostatků. Bylo by
ale dobré znát názory veřejnosti. Pokud patříte k těm,
kteří nejsou se zaváděnými změnami úplně spokojeni,
byli bychom rádi, kdybyste se k této problematice vyjádřili. Své představy nám můžete buď zaslat na adresu
redakce, nebo sepsané přinést do podatelny obecního
úřadu.

Spojení s Prahou zajišťovaly doposud tři autobusové
linky – 305, 351 a 358. Změny se týkají všech tří. Expresní linka 358 bude zrušena úplně. Zbylé dvě (305 a
351) mění trasu. Nově nebudou zajíždět na stanici metra B Českomoravskou. Linka 351 bude mít konečnou
stanici u terminálu metra v Letňanech. Zároveň už nebudou autobusy projíždět starými Letňanami, ale trasa
povede Tupolevovou ulicí. Další novinka se týká průjezdu Čakovicemi. Směrem z Hovorčovic se ruší zastávky
Ouhrabkova a Čakovice, autobusy se z původní trasy
odkloní v Třeboradicích za stanicí Králova do ulice Mezi
hřbitovy a dále do Schoellerovy ulice. Na původní trasu
se napojí u čakovické pošty. Linka 305 by měla zajišťovat pohodlné spojení pro školáky navštěvující základní
školu v Čakovicích. Pojede třikrát denně a její konečnou
zastávkou se stane Náměstí Jiřího Berana.

V článku jsme věnovali pozornost připravovaným změnám příměstských linek ovlivněných prodloužením trasy
metra C. Sluší se však připomenout, že do obce zajíždí i
jedna regionální linka. Autobus číslo 417 zajišťuje
v pracovní dny spojení z Hovorčovic do Brandýsa nad
Labem. Směrem tam i zpět jezdí dvakrát denně. Nově
bude tato linka zajišťovat spojení s obcí Líbeznice.

Tyto připravované změny, o kterých Dopravní podnik

JÍZDNÍ ŘÁD LINKY Č. 351 (Legenda: P-jede v pracovních dnech, S-jede v sobotu, N-jede v neděli a státem uzn. svátek)
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Letňany
16:11 16:26 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 18:06 18:36 19:06 19:26 19:51 20:26 21:26 21:36 22:56
*) Zastávka Hovorčovice u kostela = zastávka Hovorčovice + 1 minuta (platí od 9. května 2008)

KOMUNIKACE, SILNICE, ULICE, CESTY A STEZKY (dokončení ze strany 2)
V současnosti se také provádí přesná evidence komunikací v obci (počet, délka, typy a stav). Ta dosud chyběla
a je to povinnost vyplývající ze zákona o pozemních komunikacích.

na nich smíšený provoz pěších i aut a ulice jsou zúžené
(min. až na 3,5 m). Dále v takto označených obytných
zónách se na ulici nesmí s vozidly parkovat, lze to jen
na vyhrazených místech.

V celé obci platí omezená rychlost vozidel 40 km/hod.
pokud rychlost není upravena jinak. Např. zóna se sníženou rychlostí na 30 km/hod. je v lokalitě Central
Group. V obytných zónách označených příslušnou dopravní značkou (modrá obdélníková značka s hrajícími si
dětmi) je povoleno jet jen 20 km/hod. To je proto, že je

Kromě snížené rychlosti platí v Hovorčovicích i zákaz
vjezdu nákladních aut nad 6 tun. A do bočních ulic by
neměly jezdit vůbec. Pokud je však třeba vjezd nutný z
důvodů podnikání nebo pro stavbu, je nutné si na obecním úřadu zdarma vyřídit příslušné povolení.

VOLNÝ ČAS
SPORT — FOTBAL
Soutěž dospělých - III.třída odd. A

Soutěž žáků - okresní soutěž žáků odd. A

POZVÁNKY
Stavění máje a pálení čarodějnic
Ve středu 30.4.2008 od 16 hod. proběhne
před Vital centrem zdobení máje, se kterou
se pak průvod vydá na fotbalové hřiště, kde
program od 17 hod. pokračuje. Po dobu akce hraje živá muzika „Rošáda― a proběhne
soutěž o „Nejhezčí čarodějnici―. Těšíme se na každého.
Pořádá Obecní úřad-Výbor pro sport a kulturní aktivity.
Fotbalový turnaj Parent’s teamů
Oddíl přípravky, mini SKK Hovorčovice a Parent’s
team Vás zvou v neděli 11.5.2008 na fotbalové
hřišti v Hovorčovicích, kde se uskuteční turnaj
Parent’s teamů. Zápasy začínají v 10 hodin. Uzávěrka přihlášek pro týmy je 3.5.2008. Jídlo a pití je zajištěno přímo u hřiště po celý den. Pro podrobnější informace pište na katerina@fv-plast.cz.
Dětský den
V neděli 1.6.2007 od 13 hodin se na
tradičním místě v parku u bývalé
školy uskuteční oslava Dne dětí.
Letošní ročník se ponese ve znamení hudby a dětských
písniček. Na děti čeká mnoho atrakcí a soutěží. Program akce bude upřesněn na vývěskách před konáním
akce. Občerstvení bude zajištěno. Pořádá Občanské
sdružení Hovorčovice.

Minikopan - I1A
Přípravka skupina G1A odd. A
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