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Slovo starosty

Místní matrika k 1.1. 2012

Vážení spoluobčané,
letošní rok pro nás nepřipravuje příliš pozitivních
okamžiků.
Hospodářská
krize stále trvá, dochází
ke zvyšování cen. I to jsou
důvody, které zastupitelstvo obce vedou k tomu,
abychom vás spoluobčany
dále ﬁnančně nezatěžovali. Místní poplatky proto
zůstávají ve stejné výši, přestože zvláště odvoz odpadů je výrazně doplácen obcí. Koeﬁcient pro daň
z nemovitosti jsme jako jedna z mála okolních obcí
zachovali ve stejné výši, a proto ani zde nezaplatíte více. Stále nebylo stanoveno stočné a čistička
odpadních vod je zcela ve ﬁnanční režii a provozu
obce. Byl bych velmi rád, kdyby si spoluobčané toto
uvědomovali a měli na paměti, že toto jsou pro ně
výhody, které třeba v jiných obcích občané tvrdě
zaplatí. Nevíme, jak se bude situace s rozpočtovým
určením daní státu dále vyvíjet a kolik přerozdělených daňových výnosů se dostane do obecního
rozpočtu. Podle toho se bude připravovat i rozpočet
na další roky a samozřejmě, že v budoucnu může
dojít i k nepopulárním opatřením např. k zavedení stočného, zvýšení poplatků apod. Naše obec
je na tom však zatím tak, že tato opatření podnikat
nemusí. I z těchto důvodů neplánujeme pro letošní rok žádné velké investiční akce, chceme spíše
„ozdravit“ obecní kasu a umořit půjčku na přestavbu školy či našetřit ﬁnance na další roky. Významnější akcí bude rekonstrukce chodníků po jedné
straně v ulicích Býchorská a Lhotecká, kde bychom
ještě mohli využít ﬁnance získané z dotací.

V naší obci je k 1. 1. 2012 přihlášeno k trvalému
pobytu 776 občanů. Z tohoto počtu je však 23 obyvatel přihlášeno na „ohlašovně“, tj. v budově obecního úřadu a prakticky zde nežijí. Jsou to občané,
kterým byl z různých důvodů zrušen trvalý pobyt a
oni se jinde nepřihlásili.
V loňském roce jsme přivítali 15 nových občánků – 7 chlapců a 8 dívek. Zemřeli 4 spoluobčané,
muži. Nově se do obce přistěhovalo 13 občanů, v
rámci obce změnilo trvalý pobyt (přestěhovalo se)
9 občanů. Z obce se odstěhovalo 16 občanů.
V roce 2011 navštívil starosta obce se zástupci sociální komise 11 jubilantů ve věku 70 let, 5 jubilantů
ve věku 75 let, 4 jubilanty ve věku 80 let a 12 jubilantů starších 80.let. Setkání jsou vždy ze strany
jubilantů vítána a velmi pozitivně hodnocena. Tyto
návštěvy jsou plánovány i pro letošní rok – je plánováno celkem 26 návštěv. Nejstarším občanem je
paní Marie Šilerová, která v loňském roce oslavila 95 let, nejstarším mužem je pan František Jirát,
který se dožil 87 let.
Věkové rozložení je tvořeno 42% dospělých žen,
41% dospělých mužů a 17% dětí do 18 let. Věkové
rozložení dětí do 18 let je pak následující: do 7 let
věku 40%, ve věku 7 – 15 let 47% a ve věku 15 –
18 let 13%.

Bohuslav Machůrka

starosta

Místní poplatky

Na obecním úřadě můžete v úředních hodinách
zaplatit místní poplatky pro tento rok.
Jejich výše zůstává stejná jako loni
Likvidace odpadu 450,-Kč za trvale
přihlášeného občana nebo za stavbu,
kde není nikdo trvale hlášen.
Poplatek za psa 70,-Kč, další pes 130,-Kč.
Daň z nemovitosti budete platit po obdržení
složenek z ﬁnančního úřadu. Její výše zůstává
také stejná jako loni.

Zprávy z obecního úřadu
Z jednání zastupitelstva obce
Vzhledem k tomu, že v některých částech obce stále
nefunguje místní rozhlas bude zasílán zaregistrovaným zájemcům text hlášení emailem prostřednictvím
novinek z obecního úřadu
Zastupitelstvo obce na svém posledním jednání neschválilo záměr vybudování sportovní haly v lokalitě
Horka. Naopak došlo ke schválení vybudování autobusové čekárny u ZOD.
Obec podala několik žádostí z dotačních titulů Středočeského kraje pro rok 2012. Z Programu obnovy
venkova „Oprava chodníků v ulicích Býchorská a Lhotecká“, z Fondu kultury a obnovy památek „Obměna zastaralé techniky v knihovně“, z Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS „Dovybavení sboru
dobrovolných hasičů materiálem a technikou“, z Fondu
životního prostředí a zemědělství „Čisté lesy v okolí
obce“. Na ministerstvo pro místní rozvoj byla podána
žádost na dovybavení dětského hřiště pod názvem
„Dětské hřiště - představa se stává skutečností“. Uvidíme, jak budeme úspěšní a zda se nám podaří získat
mimorozpočtové zdroje na realizaci některých akcí.

Ohlédnutí za Revitalizací návsi
Rok 2011 znamenal pro naši obec i první zkušenost s
využitím ﬁnancí z Evropských sociálních fondů. Myšlenka úpravy centrální části obce však vznikla daleko
dříve, někdy kolem roku 2008. Přípravy akce se zhostila Místní akční skupina (MAS) Podlipansko, která má
dlouholeté zkušenosti s čerpáním peněz z fondů EU.
Projekt zpracovala Ing. arch. M.Kuželová, žádost o
dotaci na ROP Středočeského kraje podala obec prostřednictvím MAS Podlipansko. V prvním schvalování
však naše žádost přijata nebyla, muselo dojít k určitým úpravám v poměru „zelených“ a ostatních ploch.
Na podzim roku 2010 jsme již byli úspěšní a byla nám
přiznána dotace ve výši 9,414 mil. Kč. Zastupitelstvo
se rozhodlo nedotovanou část projektu – především
komunikace zaﬁnancovat z obecního rozpočtu, aby
mohla být celá stavba prováděna komplexně.
Rok 2011 byl pak pro naši obec zatěžkávací zkouškou, neboť docházelo k vlastní stavební realizaci, která
se dotkla všech spoluobčanů, protože se stavělo na
místech obce potřebných ke každodennímu životu. Do
projektového týmu byli zapojeni starosta obce B.Machůrka, místostarosta obce P.Šašma, účetní obce p.
Bourková, administrativní pracovnice p.Drahovzalová,
dále paní K.Hejduková z MAS jako hlavní projektový
manager, neboť MAS Podlipansko celý projekt administrovala, stavební projektantka Ing.arch.M.Kuželová,

technický dozor investora Ing.L.Křivánek. Na začátku
jsme si určitě nemysleli, že celá akce bude takto náročná a někdy i komplikovaná. Vše se musí řídit přísnými pravidly ROP a někdy se nám zdálo, že smysl a
logika musí těmto pravidlům ustupovat. Již při výběrovém řízení na dodavatele stavby jsme se museli držet
pravidla nejnižší nabídkové ceny. Právě proto byla z
více ﬁrem vybrána INKOMA stav Praha jako dodavatel
celé stavby. Nabídková cena byla 7 777 647,-Kč v části
dotované a 2 056 718,-Kč v části ostatní, nedotované.
Nabídkové ceny většiny ﬁrem ucházejících se o získání zakázky byly nižší než plánovaný rozpočet, což
obecně vypovídalo o velkém zájmu ﬁrem o nabízené
práce, kdy jejich nabídky neodpovídají reálné skutečnosti zadaných prací. S tím zcela určitě souviselo to,
na co jste nás upozorňovali i vy spoluobčané – některé
práce prováděli dělníci z různých koutů Evropy, často
nekvalitně, neodborně, mnohdy se špatnou pracovní
morálkou. My jsme na toto dodavatelskou ﬁrmu upozorňovali, docházelo i k opravám a předělání některých částí. Rovněž docházelo ke komplikacím při výběru materiálu (např. mlatové cesty), skladeb chodníků,
odvodňování objektů, výběru mobiliáře apod. Objevily
se i ﬁnanční rozpory mezi projektem a skutečností.
Naopak byly zrealizovány akce nad rámec celého projektu (např. dodělání povrchu ulice Obecní, chodníky
a vjezdy u školy atd.). Celou dobu stavby jsme byli
vázáni termínem dokončení tak, aby nám byla určená
dotace přiznána.
Přestože byla realizace Revitalizace návsi ze strany
některých spoluobčanů přijata velmi negativně a dávali
najevo svůj nesouhlas s celou akcí, domnívám se, že
účel a smysl byl splněn. Máme hotovou náves, jakou
se hned tak některá obec nemůže pochlubit. Je potřeba si uvědomit, že se jedná o investici do budoucnosti
pořízenou z velké části z prostředků mimo obecní rozpočet. Snad jen špatný hospodář by nevyužil možnosti
čerpat získané peníze z Evropské unie.
V lednu letošního roku již proběhla první kontrola z ROP
Středočeského kraje, nebyly shledány závažné nedostatky a může tedy dojít k proplacení zbytku dotace.
Nyní už pouze čekáme, až obdržíme druhou část získané dotace na náš účet. Tím bude obecní rozpočet
v kladných hodnotách a my můžeme realizovat další
třeba jen drobné akce. Starost o celé dílo však nekončí, neboť nás čeká pětileté období udržitelnosti projektu, kdy nás můžou čekat další kontroly, budeme muset
předkládat další monitorovací zprávy apod.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu

Zájezd na hory

Dne 26.12. 2011 se konal již VI. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu.
TJ ASPV Ovčáry ve spolupráci se sportovní komisí obecního úřadu zorganizovala tradiční odpolední setkání pro příznivce a amatérské hráče tohoto
sportu.
Sešlo se 23 chlapců a mužů a 3 ženy. V sále Postřižinské hospody bylo k vidění mnoho zajímavých utkání. Ženy se střetly v jedné skupině systémem „každý s každým“. Muži byli rozděleni do čtyř
skupin, kde sehráli velké množství zápasů, které
určily osm nejlepších postupujících do čtvrtﬁnále. Poté již turnaj pokračoval vyřazovacím způsobem. Celý turnaj se stává oblíbenou akcí v době
vánočních svátků a slouží jednak ke sportovním
výkonům, ale rovněž i ke společnému posezení,
setkání a bilanci uplynulého roku.

Sportovní komise uspořádala v sobotu
28. ledna 2012 zájezd na hory.
Počasí bylo všem účastníkům velice nakloněno
a přispělo k velmi zdařilé akci. Spokojeni museli
být všichni, ať již na sjezdovkách nebo běžkách, či
pouze jako turisté. Zimní střediska Horní Mísečky
a Benecko jsou vždy zárukou dostatku sněhu a
výborných podmínek. Zájezdu se zúčastnilo více
jak 40 sportovců ve věku 4 až 82 let.

Pořadí žen: 1. Michaela Hermanová (Cepková)
2. Martina Husáková (Valášková)
3. Leona Kutová (Vokřálová)
Muži:
1.čtvrtﬁnále: L.Vašek - M.Herman
3-2
2.čtvrtﬁnále: P.Lexa - P.Mikita
3-0
3.čtvrtﬁnále: L.Bílek - L.Kubíček
3-0
4.čtvrtﬁnále: J.Pánek - R.Matiáš
3-0
Semiﬁnále: L.Vašek - P.Lexa
3-0
L.Bílek - J.Pánek
1-3
O 3.místo: L.Bílek - P.Lexa
3-2
Finále: Ladislav Vašek - Josef Pánek 3-0

Sbor dobrovolných hasičů informuje:
Seznam závodů v roce 2012:
19.5 . Lžovice (Liga)
2.6. Ohaře (Liga+Dětský den)
23.6. Ovčáry (O Pohár Starosty Obce)
30.6. Býchory (Oslavy 100 Let)
14.7. Tři Dvory (Liga)
28.7. Němčice
18.8. Polní Chrčice
25.8. Býchory (Liga)
8.9. Tři Dvory (Oslavy 125 Let + Vyhlášení Ligy)

Jarní a podzimní kolo hry Plamen pro mládež
bude upřesněno.

Pavel Šašma

místostarosta obce

ZÁJEZD DO DIVADLA
Dne 24.února 2012
pořádá kulturní komise zájezd
do Hudebního divadla v Karlíně
na muzikál „Noc na Karlštejně“.
Přihlášení účastníci mohou zaplatit
a vyzvednout vstupenky na obecním
úřadě u paní H. Drahovzalové.
Odjezd autobusu bude v 17,00 hodin
od autobusové zastávky.
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