č. 4/2008, ročník II

♦ Projekt Centra volného času v Hovorčovicích ♦ Představení záchranné stanice pro psy LARY ♦ Pozvánky na akce ♦
Váţení a milí čtenáři,
rok končící osmičkou se jiţ dávno přehoupl do své druhé poloviny a sluší se připomenout, ţe takovéto roky zaujímají
významné místo nejen v českých dějinách, ale i v historii naší obce. Letos totiţ uplyne jiţ 920 let od doby, kdy se
objevila první písemná zmínka o existenci Hovorčovic. Dovolte nám tedy malý výlet do historie. Název naší obce pochází zřejmě z dob, kdy ţil sluţebník kníţete Jaromíra - Hovora, který dobře a hodně mluvil, tedy byl hovorný. Píše
se v něm v kronice Kosmově. Dotyčný Hovora měl údajně kníţete Jaromíra zachránit a přivolat pomoc při jeho přepadení Vršovci. Za tento čin měl být Hovora od kníţete odměněn pozemkem, kde mohl zaloţit tvrz a kolem ní obec.
Existuje teorie, ţe novou obec nazval Hovořice a ke změně na Hovorčovice nebo snad na Hovorkovice došlo podle
zdrobněliny jména Hovora na Hovorka. Faktem je, ţe název obce Hovorčovice byl jako úřední uznán kolem roku
1854. Vaše redakce.

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
OBECNÍ ÚŘAD – probíhá rekonstrukce budovy obecního úřadu po poţáru ze září 2007. Nejnutnější opravy
byly provedeny jiţ v roce 2007. Nyní se opravují povrchy podlah, poškozené stěny a okna a fasáda objektu. Finanční náklady jsou hrazeny z pojistného plnění
poukázaného pojišťovnou.
KRAJSKÉ VOLBY – volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se budou konat v pátek 17. října od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 18. října od 8 hodin do
14 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zájemci o členství ve volební komisi se mohou do 19. září
hlásit na obecním úřadě.
KOMUNIKACE U RYBNÍKA – byl připraven projekt,
který řeší ulici od křiţovatky s ul. Revoluční aţ po napojení na novou lokalitu u dráhy. V zájmu urychlení projednání projektu se konala informační schůzka
s vlastníky sousedních nemovitostí. Následuje projednání projektu na odboru dopravy.

CENTRUM VOLNÉHO ČASU – v neděli 14. září od 19
hod. se v zasedací místnosti obecního úřadu bude konat
veřejné projednání záměru výstavby Centra volného
času v Hovorčovicích. Více informací najde uvnitř čísla.
SBĚRNÁ MÍSTA – v lokalitě Lány za přejezdem přes
teplovod, bylo zřízeno nové hnízdo pro tříděný odpad
(plasty, papír, sklo); sběrné hnízdo v ul. K Potoku bylo
rozšířeno o jeden kontejner na sběr plastů.
ZELENÁ OBEC – obec se zapojila do projektu „Zelená
obec. V rámci tohoto projektu poskytuje obec občanům
moţnost zbavit se vyslouţilých elektrospotřebičů, např.
rychlovarné konvice, toustovače, mobilního telefonu,
holícího strojku, baterií (kromě autobaterií) a podobně.
Poskytnutí sběrného boxu se zajištěním následného
svozu a ekologického zpracování je pro obec zdarma.
Sběrný box je od 1.9.2008 umístěn na obecním úřadě.
ULIČNÍ ZNAČENÍ – ve spolupráci s občany probíhá na
území obce osazení smaltových tabulí s názvy ulic.

Zámková dlaţba měla být po dohodě s investorem
opravena v termínu do 31.8. Realizace však musela být
odloţena z důvodu nutnosti výstavby kabelu vedení VN
pro realizaci nové trafostanice u rybníka.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ – park v ul. Nádraţní – byla reklamována instalace herních prků u dodavatelské firmy, která
prvky následně přeinstalovala. Dále byl na ţádost rodičů osazen třetí odpadkový koš.

KOMUNIKACE HLAVNÍ – SUS pro Středočeský kraj
opravila asfaltový povrch. Nyní se provádí obnova vodorovného značení. Společnost IMOS dle informací SUS
odstraní problém s nadskakujícími poklopy kanalizačních šachet.

MATEŘSKÁ ŠKOLA – v kuchyni byla provedena oprava
vnitřní instalace plynu a pokládka protiskluzové dlaţby.
Dále byl instalován nový elektroplynový sporák, digestoř, smaţící pánev a míchací stroj; v prostorách šatny
druhého oddělení a vstupní chodby byla poloţena nová
dlaţba a proběhla obnova sociálního zařízení. Náklady
na opravy byly hrazeny dle podmínek finanční dotace
z Programu obnovy venkova. Také zahrada byla doplněna novými herními prvky.

Chodník u zastávky autobusů, ve směru na Prahu, byl
poškozen při dopravní nehodě. Prosíme o zvýšení opatrnosti v tomto úseku do doby opravy povrchu.
KANALIZACE – do přečerpací stanice spol. MANE Invest byla instalována nová čerpadla, která po dohodě
s obcí pořídil investor. Jejich instalace má zabránit častému přetíţení čistírny odpadních vod.
V ulicích Veleňská, Východní a Ke dráze dosud chybí
propojení přečerpávací stanice na stávající kanalizační
řad. Práce na kanalizačních větvích v těchto ulicích mohou být zahájeny aţ po dokončení tohoto propojení.
NEPLATIČI – poplatek za svoz komunálního odpadu
doposud nezaplatilo šest občanů. Dále bude postupováno v souladu s platnou Obecně závaznou vyhláškou
obce č. 7/2007 o místních poplatcích.
DOTACE — obec získala dotaci ve výši 52.000,- Kč na
zřízení pracoviště systému CZECH POINT. Systém by
měl začít fungovat od 1.1.2009.

SETKÁNÍ SENIORŮ – se bude konat ve středu
24. září od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ. Seniorům
budou prezentovány pomůcky pro zrakově postižené.
ČEKÁRNA ZASTÁVEK AUTOBUSŮ U KOSTELA – byla
opravena omítka a nanesen nový nátěr. Bohuţel, čisté
zdi si však opět vybrali pro své graffiti sprejeři.

TÉMA ČÍSLA — CENTRUM VOLNÉHO ČASU

Ne všichni občané Hovorčovic vědí, ţe se během letní
„okurkové― sezóny aţ neuvěřitelně rozvířily stojaté vody
hovorčovického veřejného ţivota a po loňské kauze dětské hřiště zde máme v části „Centralu― další ohnisko
sváru – projekt na výstavbu Centra volného času.
Silné emoce, silná slova, nebývale silné a troufalé způsoby komunikace, tak jiţ téměř měsíc vypadá ţivot
v této části obce. Domněnek, interpretací a různých málo či ještě méně věrohodných konstrukcí bylo vysloveno
a napsáno více, neţ se sluší a patří, ale je s podivem, ţe
po konkrétních a objektivních faktech pátral málokdo.
Připravit projekt do podoby, s kterou je možné
předstoupit před veřejnost, stojí úsilí i čas, a tak
bohužel vznikl prostor pro různé spekulace.
Dovolte tedy, abychom Vám nyní v základních bodech
představili záměr, který by mohl být zde realizován a
který teprve nedávno začal nabývat jasnějších obrysů.
Stále se vyvíjí a na jeho konečné podobě se svými konstruktivními podněty můţete podílet i Vy sami.
Cílem Centra volného času, které by mělo vyrůst uprostřed nové výstavby v části Hovorčovic, obecně známé
jako „Central―, je nabídnout širokému spektru obyvatel
obce kvalitní a zajímavý program pro volný čas. Konečná skladba aktivit bude záviset na zájmu a personálních
i kapacitních moţnostech centra, zde tedy prozatím uvádíme současnou představu, která se bude dále vyvíjet a
rozšiřovat.
Hlavní „cílovou skupinou― jsou samozřejmě děti, kterých
dnes v Hovorčovicích oficiálně bydlí 308 a jejichţ počet
se s další výstavbou a nárůstem počtu obyvatel ještě
zvýší. Pro ty nejmenší – kojence a batolata - bude
v Centru nabídka plavání s velmi kvalitním zázemím a
pod vedením zkušených lektorů, cvičení, herna. Pro
předškoláky celá řada krouţků – výtvarný, keramický,
hudební hrátky, tanečky a angličtina.
Moţnosti pro školáky a mládeţ budou ještě pestřejší –
vedle jiţ zmíněných tvůrčích aktivit se uvaţuje o přírodovědném krouţku, modelářském, počítačovém, děti si
budou moci vyzkoušet tvorbu a vydávání vlastního časopisu, internetových stránek, opomenout nechceme ani
dramatické umění a naším tajným snem je oţivení tradice ochotnického divadla. Jednou z nosných aktivit centra bude výuka angličtiny a podle zájmu i dalších jazyků
pro všechny věkové kategorie.
Určitě zajímavou nabídkou vzhledem k zoufalému nedostatku míst v mateřských školách v obci i okolí bude
herna a hlídání dětí, reagovat chceme i na plnící se školní druţiny a pro rodiče, kteří nechtějí, aby jejich děti
trávily čas bezcílně na ulici, chceme připravit volnočasové odpolední bloky.
V budoucnu chceme oslovit i střední generaci – jazykovými kurzy, vzdělávacími přednáškami, kreativními kur-

zy. A pamatujeme i na seniory, kteří zde budou mít vyhrazený čas a prostor pro svá pravidelná setkání, cvičení i další akce a činnosti.
Centrum volného času bude místem pro setkávání a
navazování kontaktu nejen pro děti, ale samozřejmě i
pro jejich rodiče a ostatní občany Hovorčovic. Konečně
se dočkáme prostorů, kde budeme moci pořádat kulturní a společenské akce – divadla, promítání filmů, výtvarné dílny, dětské akce…
Celá budova centra bude zasazena do zeleně a její součástí bude i chráněné a zabezpečené hřiště pro děti,
které bude přístupné veřejnosti.
Protoţe v současnosti řeší obec jiné problémy a nemá
na financování takového projektu zdroje, byla pro realizaci tohoto projektu zaloţena obecně prospěšná společnost „Centrum volného času Hovorčovice, o.p.s.―, která
pro tento projekt zajišťuje financování z evropských fondů, soukromých zdrojů a sponzorských darů. Obec Hovorčovice by pro projekt poskytla pouze pozemek.
Forma obecně prospěšné společnosti zajišťuje, ţe majetek společnosti nebude vyuţíván pro jiný účel a dosahování zisku. V případě zrušení společnosti přechází
její majetek na obec (viz zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech). Navíc má obec v orgánech společnosti své zástupce, aby byla o krocích společnosti informována a měla na její chod stále vliv.
Detailní představení záměru výstavby Centra volného
času Hovorčovice veřejnosti proběhne v neděli 14. září
od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ. Kromě informací o
činnosti centra, podmínkách jeho vzniku, plánovaných
investicích a zajištění provozování budete mít moţnost
shlédnout architektonickou a pohledovou studii, ptát se,
připomínkovat, navrhovat. A na základě faktů a objektivních informací zaujmout svůj postoj. Další informace
naleznete v příštím týdnu na WWW stránkách obce.

ZE ŽIVOTA V OBCI
Podle statistik patří Češi k největším milovníkům domácích mazlíčků v Evropě. Ţe tyto nedávno zveřejněné
údaje nelţou, se můţeme snadno přesvědčit i v naší
obci. V kaţdé ulici najdeme mnoho domů, okolo kterých
pobíhají kočky a od kterých se ozývá štěkot psů. Ne
vţdy však tato zvířata zakotví u majitelů, u kterých by
proţila idylický a bezstarostný ţivot. Některá z nich se
kvůli nezájmu majitelů občas octnou na ulici. Zuboţená
pak bojují o holé přeţití a bohuţel se ve své svízelné
situaci mohou stát nebezpečnými pro lidi v místech, kde
se pohybují.
A právě kvůli takovým zvířatům vznikla firma Lary, jejíţ
působení je úzce spjato s Hovorčovicemi a o níţ jsme si
povídali s jejím provozovatelem, panem Jiřím Dvořá-

kem.
Již celý a poměrně dlouhý název této organizace
naznačuje, jakou činností se Lary zabývá. Lary –
Odchytová služba pro Prahu a střední Čechy, Záchranná stanice pro odchycená a opuštěná zvířata.
Jak jste našli své sídlo v Hovorčovicích?
Neţ se stanice dotvořila do dnešní podoby, musela projít
dlouhým a ne vţdy snadným vývojem. Firma Lary působí v Hovorčovicích na konci Veleňské ulice jiţ od roku
1996. Tehdy zde začínala pouze výcvikem psů. O něco
později jsem byl povolán spíše náhodou k odchytu psa a
tehdy také zjistil, ţe ve středních Čechách neexistuje
ţádná odchytová sluţba a případy toulavých či agresivních zvířat se tu vůbec neřeší. Byl to tedy zároveň impuls pro rozšíření činnosti. Nově vzniklá Odchytová sluţba a Záchranná stanice měly několik let sídlo v areálu
bývalého ČKD ve Vysočanech, které ale kvůli výstavbě
nové hokejové haly musely v roce 2003 opustit. Po nějaké době hledání vhodného místa jsme zakotvily ve
svém výcvikovém areálu v Hovorčovicích. Kdyţ uţ se
zdálo, ţe všechny peripetie jsou vyřešeny, postihla stanici další tragédie. V červnu 2007 se nad vesnicí přehnala vichřice, která stanici zcela zničila, a mohlo se
začít opět od začátku.
Jaké hlavní služby poskytuje stanice LARY dnes?
Nejdůleţitější naší činností je poskytování sluţeb spojených s odchytem toulavých, zdivočelých a synantropních
zvířat (psi, kočky, volně ţijící zvířata, exoti atd.) na ţádost sloţek integrovaného záchranného systému, příslušné Krajské veterinární správy, starosty či starostky
obcí. Další postup bývá takový, ţe pes odchycený
v dané lokalitě, se umístí do smluvního útulku příslušného města nebo do zařízení v Hovorčovicích. Také kočky
umisťuje organizace Lary do smluvních útulků. Volně
ţijící zvířata a exoti nachází svůj prozatímní domov
v Záchranné stanici pro volně ţijící zvířata v Praze 5—
Jinonicích. Další činností, kterou se stanice zabývá, je
výcvik psů. Probíhá v areálu záchranné stanice dvakrát
týdně. Po dohodě poskytuje Lary i další kynologické
sluţby jako přípravu na zkoušky či výstavy.

Co mají občané udělat, pokud spatří ve svém okolí
opuštěné zvíře?
V takovém případě by se měl občan obrátit na policii ČR
nebo přímo na obecní/městskou policii či starostu příslušné obce/města. Obec má totiţ podle zákona povinnost postarat se o opuštěné zvíře nacházející se v jejím
katastru. V praxi to znamená dané zvíře odchytit a
umístit do útulku, coţ si obec můţe zajistit sama nebo o
to poţádá odchytovou sluţbu.
Nejste státní instituce. Jak je financován provoz
Vaší stanice?
Jsme sice soukromá firma, ale nepřímo nás financuje
stát. Obce a města hradí náklady spojené s odchytem
zvířat a jejich následným umístěním v naší stanici.
Letos jste 1. června u příležitosti Dne dětí pořádali
akci „ Dětský den se záchranou stanicí LARY a jejími mazlíčky―. Přiblížíte nám tuto akci?
Pro návštěvníky byl připraven bohatý program. Mohli
zde sledovat nejen nejrůznější ukázky práce se zvířaty
jako bylo předvádění odchytu zvířat odchytovou technikou nebo činnost sokolníků, ale také např. představení
šermířské skupiny Streitax či práci uměleckého kováře
Františka Tremla a mnoho dalšího. Soutěţe, které organizátoři připravili, měly naše nejmenší zároveň blíţe seznámit s kynologií. Děti se bavily např.házením psím
rukávem, hody míčkem do psí tlamy, během přes nízké
překáţky nebo malováním pejsků.
Akce nakonec
přilákala
asi
300
dětí
s rodiči. Pro
realizační tým
bylo největší
odměnou, ţe
návštěvníci
akce odcházeli
spokojeni a ţe
se
mnozí
z nich
rozhodli i v budoucnu při další příleţitosti za brány areálu
opět zavítat. Musíme také poděkovat účastníkům akce
za jejich příspěvky na pejsky a
našim sponzorům
z Hovorčovic: firmě Framal s.r.o Františka Škorvánka,
místní organizaci Českého rybářského svazu a firmě
Cukrářská výroba Jindřišky Němcové. Zavzpomínat na
atmosféru, která panovala na místě, můţete na
www.odchyt-lary.estranky.cz .
Může Vám veřejnost nějak pomoci?
Samozřejmě uvítáme jakoukoliv pomoc, ať uţ je to krmivo pro psy (granule, konzervy, piškoty, pamlsky…),
pomoc s venčením či finanční příspěvek, za všechno
budeme rádi. Pokud někdo uvaţuje o pořízení pejska,
pomůţe nám i tím, kdyţ si vybere některého z našich
svěřenců.



ZÁCHRANNÁ STANICE PRO ZVÍŘATA LARY

ANKETA K CENTRU VOLNÉHO ČASU (CVČ)
Podílejte se aktivně na rozhodování o dění v obci. Vaše názory jsou pro nás důleţité.

Další informace:

 Souhlasím s výstavbou CVČ a chtěl bych jej vyuţívat
 Souhlasím s výstavbou CVČ, ale nebudu jej vyuţívat
 Nesouhlasím s výstavbou CVČ
Jméno a příjmení:………………………………………………… Bydliště: ………………………………………………………………………
Vyplněný anketní lístek můţete odevzdat na obecním úřadě nebo při projednávání záměru v neděli 14. září 2008.

VOLNÝ ČAS
SPORT
Hovorčovický VÁCLAV CUP – v sobotu 27.9.
v 9.30 začíná na hřišti fotbalový turnaj rodičů a
dalších druţstev pořádaný Oddílem přípravka a
Parent’s teamem. Hrají týmy 6 hráčů + 1 brankář na povinu malého hřiště 2x15 minut dle pravidel
malé kopané.
Startovné činí 1.000,- Kč na tým. Uzávěrka přihlášek
do 22.9. na emailu katerina@fv-plast.cz .
Srdečně zveme všechny příznivce fotbalu!
Cvičení maminek s dětmi — zveme všechny zájemce
na cvičení pod vedením skvělé kvalifikované
instruktorky.
Cvičení
probíhá
v místní mateřské školce vţdy v úterý
v následujících skupinkách: miminka (3-6
měsíců) od 14,00, batolata (7-14 měsíců)
od 14,30 a chodící děti (cca 15 měs – 3
roky) od 15,00.
Kurzy znovu začínají od úterý 7. října
2008, cena jedné lekce je 70,- Kč! Během
září je moţné se předběţně přihlásit na tel.
724 548 660. Těšíme se na vás! Dana a Petra
Cvičení pro seniory — od 4. září opět začíná pravidelné cvičení pro seniory. Cvičení probíhá jako v loňském
roce v objektu mateřské školy v Hovorčovicích vţdy ve
čtvrtek od 16,30 . Cena jedné lekce je 15,- Kč.

POZVÁNKY
Lampiónový průvod – jiţ tradiční lampiónový
průvod se bude konat v úterý 28. října od 19
hodin. Průvod se podobně jako v loňském roce,
vydá ze třech míst (náměstíčko v "Centralu",
park u ulice Nádraţní, roh ulic Slunečná a Horní). Na konci průvodu se můţete opět těšit na
připravený ohňostroj.
Kurz malování na hedvábí – terapie tvořivostí a radostí. Jana a Romana Pokorné Vás zvou na
kurz malování na hedvábí, který se uskuteční v sobotu 8. listopadu 2008 od 10 do 16
hodin ve Vitallcentru.
Kurz je určen všem, kteří se chtějí seznámit
s výtvarnými technikami pouţívanými na
tradičním a příjemném materiálu – hedvábí.
Kurz nevyţaduje ţádné zvláštní výtvarné schopnosti,
pouze chuť zkusit něco nového a vyrobit si vlastní výrobek. Cena kurzu je 750 Kč.
Bliţší informace na tel.: 283 930 153, 605 576 368
nebo e-mailu romana.pokorna@cmail.cz
Filmová setkání—zářijové promítání proběhne v rámci akce „Hovorčovická čarodějná škola―. Další filmové setkání pak bude v
neděli 5. října od 17 hodin.
Rozlučka s prázdninami—viz podrobný inzerát níţe.

PLACENÁ INZERCE

Hledám učitele/ku italštiny nebo španělštiny
pro děti (5 a 8 let). Tel. 606831393

Pozor, pozor, hlášení školního čarohlasu!!!
V sobotu 6. září ve 13 hodin otevře své brány

Hovorčovická
Čarodějná škola

Kde? Na palouku u staré školy
Co čeká zájemce o čarodějnický titul?
luštění, hádanky, zkoušky dovedností…
výroba čarodějnického obleku a talismanů
hodiny zpěvu, tance a čarodějnický rej…
A pro žáky 2. stupně naší ČaroŠkoly
zakončíme vyučování promítáním filmu

Dívka na koštěti
od 18 hodin v Hovorčovickém biografu
(zasedací místnost OÚ).
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