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Váţení a milí čtenáři,
léto pro většinu z nás znamená čas prázdnin a dovolených. Jedni ho rádi tráví odpočinkem, jiní by rádi v této
době proţili nějaké dobrodruţství. Ovšem představa, ţe po dobrodruţství touţí jen děti, je mylná. Neviděli jste například někdy v poslední době dospělé lidi pobíhat sem tam po parku, v lese nebo v domovní zástavbě? Pravděpodobně
propadli hře zvané Geocaching. Více o této hře najdete na poslední straně. Krásné léto Vám přeje
Vaše redakce.

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
KANALIZACE – Východní – stavba kanalizace byla
dokončena. Následovat bude kolaudace díla.
KOMUNIKACE
ul. U Rybníka – proti původním předpokladům došlo k
některým změnám – byly vypuštěny zvýšené křiţovatky. Dosud nedošlo k další stavbě nové trafostanice,
takţe terénní úpravy v jejím okolí nebyly dokončeny.
Navíc byla provedena oprava propustku u hřiště, byly
osazeny 2 retardéry včetně příslušných značek, navazující ulice byly částečně vyspraveny, doplněny byly
nějaké zapomenuté vjezdy. Práce v ulici pokračují, a to
v části za zámkovou dlaţbou, kde probíhá úprava příjezdu k ČOV.
ul. Za Humny - uţivatelé fotbalového hřiště přišli
v souvislosti s vybudováním komunikace v ul. Za Humny o moţnost vjezdu na hřiště a parkování, proto byla
parkovací plocha obnovena a to tak, aby navazovala na
novou komunikaci. Práce byly provedeny svépomocí, za
přispění Obce a SKK Hovorčovice.
ul. Bořanovická – byla zahájena rekonstrukce komunikace. Rekonstrukci provádí spol. STRABAG, a.s. Bliţší
informace naleznete na straně 3.
lokalita spol. Starter Homes s.r.o. - byl vydán kolaudační souhlas na komunikace, chodníky a parkoviště
na pozemcích parc.č. 36/9, 36/10, 36/13, 36/9 (PK),
36/1 díl 1 (PK), 36/1 díl 2 (PK) a 36/3 (PK), v k.ú. Hovorčovice. Nová lokalita se jmenuje Za Humny.
ul. K Remízku – byla provedena provizorní oprava komunikace metodou vibračního válce, tj. narušení stávajícího povrchu ± 10 cm, následné zataţení a upravení
celého povrchu vibračním válcem. Oprava byla spolufinancována obyvateli dotčené ulice.
DOTACE – získali jsme finanční dotaci z Fondu ASEKOL
na realizaci projektové dokumentace na projekt Sběrný
dvůr Hovorčovice ve výši 106.624,-Kč.
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Přístavba třídy a částečná rekonstrukce Mateřské
školy Hovorčovice - hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu se spol. KASTEN spol. s.r.o., s nabídkovou
cenou 11.780.975,00 Kč bez DPH (akce z finančních
důvodů odloţena).
Rekonstrukce komunikace Bořanovická – hodnotící
komise doporučila uzavřít smlouvu se spol. STRABAG,
a.s., s nabídkovou cenou 5.267.696,95 Kč bez DPH
(rekonstrukce byla zahájena).
Rekonstrukce zařízení a modernizace ČOV – hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu se společností
EKOSYSTEM spol. s r.o. s nabídkovou cenou
2.960.680,-Kč bez DPH (připravuje se).

ÚZEMNÍ PLÁN – po obdrţení vyjádření od Krajského
úřadu a zapracování připomínek obce a dotčených orgánů je nyní územní plán připraven k veřejnému projednávání. Způsob uplatnění stanovisek, námitek, připomínek a další informace naleznete na straně 3.
KNIHOVNA – prostory obecní knihovny byly nově vymalovány.
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ v MŠ - je od 1.7.2009 otevřeno
všem dětem ve věku do 6-ti let. Zkušební provozní doba je od 9 do 19 hodin.
OBECNÍ ZELEŇ – dovolujeme si Vám sdělit, ţe pozemky parc.č. 60/92, 60/93, 60/1, 60/124, 60/102, 3/2,
2/2 a PK 45/33, v k.ú. Hovorčovice jsou ve vlastnictví
fyzických osob. Obec je tedy neudrţuje. Jde např. o
park v centru obce a další místa. Výzva k posekání porostu na pozemcích byla zaslána právnímu zástupci
vlastníků. Termín, ve kterém měl být porost posekán
však jimi nebyl dodrţen. Proto Obec poţádala o pomoc
s řešením tohoto problému nadřazené orgány státní
správy, a to Městský úřad Brandýs n. Labem a Krajský
úřad Středočeského kraje.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – probíhá obnova nátěru stoţárů veřejného osvětlení. Novým nátěrem jiţ bylo opatřeno 40 ks stoţárů.
OBECNÍ ÚŘAD – ve dnech 20.7.2009 aţ 24.7.2009
bude obecní úřad, z důvodu čerpání dovolené uzavřen.
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
ul. Nádraţní - v souvislosti s dokončením opravy a
zprůjezdněním ul. U Rybníka byla v ul. Nádraţní odstraněna dočasně instalovaná dopravní značka upravující
rychlost na 20 km v hodině. Společnost České dráhy
a.s. odstranila betonové bloky dočasně umístěné u zastávky ČD.
lokalita Central Group - dne 17.6.2009 zde byly instalovány 4 zpomalovací prahy /Z12/ hrazené
z rozpočtu obce. Dne 19.6.2009 bylo zjištěno zcizení
částí dvou zpomalovacích prahů (v ul. Rozmarná). Obec
podala trestní oznámení. Na účet obce jsou nově připisovány finanční částky - finanční výpomoc dotčených
obyvatel, které budou pouţity na pořízení dalších zpomalovacích prahů, které budou do lokality postupně
doplňovány.
ul. Lánská – po dohodě Obce, spol. Ekospol s.r.o. a
dotčených občanů byly vybudovány 2 „zpomalovací
prahy―. Jejich vybudování bylo v tomto čase jediným
moţným řešením jak v této lokalitě sníţit rychlost a s ní
spojenou značnou prašnost. Komunikace není dokončena a zkolaudována. Provedené řešení je dočasného
charakteru.

TÉMA ČÍSLA— SKK HOVORČOVICE
SKK Hovorčovice — za touto zkratkou se schovává název

občanského sdruţení Sportovní Klub Kopaná Hovorčovice. Jak
název napovídá, občanské sdruţení SKK Hovorčovice se zabývá
podporou a rozvojem fotbalu v naší obci.

stačí na zvelebování areálu. Práce na zvelebování areálu koordinujeme s obecním úřadem a zhusta je lze realizovat pouze
brigádnicky se zapojením členů SKK, přátel a rodičů.

Historie
Občanské sdruţení SKK navazuje na práci původního fotbalového klubu, který byl zaloţen v roce 1931 pod názvem SK Hovorčovice. V minulosti pod SK Hovorčovice nepatřil jen fotbal,
nýbrţ také oddíly ledního hokeje, stolního tenisu, odbíjené,
tenisu, rekreační tělovýchovy a další.
Původní fotbalové hřiště v obci bylo v lokalitě naproti hospodě
(dnes Vitall Centrum), kde se fotbal hrál aţ do roku 1953. Pozemek na zřízení hřiště poskytl pan Václav Kron. Poté se kopaná stěhovala do míst současného areálu. Původní šatny stály
v místě současného hostince u kurtů, kde místo tenisových
dvorců stávalo hřiště pro lední hokej. Hřiště mělo pevné hrazení a v zimním období si hráči připravovali ledovou plochu, na
které sváděli boje okresního přeboru. V roce 1971 byly brigádnickou pomocí sportovců vybudovány nové kabiny, jak je známe dnes. Aţ do roku 2005 areál, jak bývalo zvykem, lemovala
alej topolů, byť značně prořídlých po tornádu v roce 2001.
V roce 2005 byly všechny topoly z bezpečnostních důvodů pokáceny a stadion se dostal do dnešní podoby.

Současnost
V sezóně 2008/2009 hráli pod hlavičkou SKK Hovorčovice tyto
fotbalové týmy:
Jak je patrné z tohoto přehledu tvoří jádro našich aktivit práce
Tým

Ročníky

Trenér

Nový výkonný výbor zvolený v dubnu letošního roku si stanovil
ambiciózní plány do budoucna a od počátku vyvíjí aktivitu
k jejich naplnění. K hlavním dlouhodobým cílům patří:

 Výstavba parkoviště pro návštěvníky areálu.
 Instalace ochranných sítí podél potoka k ochraně účastníků
provozu na přilehlé komunikaci, jakoţ i majetku přilehlých
domů.

Umístění
v sezóně

 Výstavba nových kabin včetně klubovny, občerstvení pro

nesoutěţí

 Rekonstrukce hlavní hrací plochy včetně rozvodu vody pro

návštěvníky areálu, bytu správce a zázemí pro techniku.

Fotbalová
školka

4-5 let

Mladší
přípravka

2000 a ml.

Drtina René

6. místo

 Výstavba multifunkčního hřiště s umělým povrchem na vý-

Starší
přípravka

1998 a ml.

Češpivová Kačka

2. místo

 Oplocení areálu a výsadba zeleně.

Starší ţáci

1994 a ml.

Novák Jiří

3. místo

Dospělí

Vintr Ruda

Budoucnost

zalévání.

Škorvánek František

12. místo

s dětmi a mládeţí. Srdcem klubu jsou trenéři, kteří vykonávají
tu nejtěţší práci přímo na hřišti. Dobrovolně bez nároku na
jakoukoliv odměnu se starají o svá muţstva na trénincích 2-3 x
týdně a nadto vedou své týmy o víkendech do mistrovských
zápasů. Bez těchto několika lidí by se klub absolutně neobešel.
Jejich příspěvek na chod SKK je nedocenitelný. Všichni naši
trenéři jsou drţiteli trenérské licence.

chodní straně areálu směrem k vlakové zastávce.
Některé aktivity jsme jiţ začali realizovat viz parkoviště. Některé vyţádají více času a delší přípravu jak projektovou tak
ohledně financování. Všechny tyto aktivity koordinujeme
s vedením obce, která nás v těchto aktivitách účinně podporuje.
Podobně jako tomu bylo v minulosti, rádi bychom postupně do
SKK dostali další sportovní odvětví, jakmile se k tomu vytvoří
sportovní podmínky a vznikne po tom v obci poptávka.
Našim cílem není vybudovat uzavřené sdruţení. Právě naopak
chceme, aby se aktivity SKK zúčastňovalo co moţná nejvíce
našich spoluobčanů. I proto SKK podporuje i společenské a
sportovní, nikoliv pouze fotbalové aktivity v obci. Jiţ tradičně
organizujeme spolu s obcí pálení čarodějnic, dětské dny sami
nebo ve spolupráci s jinými subjekty v obci. Posledním počinem
v této oblasti je fotbalový turnaj dospělých s následnou zábavou pod otevřeným nebem.

Sportovní cíle v nové sezoně
Do nové sezony 2009/2010 plánujeme pracovat nadále zejména s mládeţí. Poskytnout jim co moţno nejlepší tréninkové
zázemí, péči trenérů a spoustu aktivit fotbalových i mimofotbalových. Dále chceme zachovat a podporovat fotbal dospělých.
Do sezony 2009/2010 jdeme bojovat s týmy mladší přípravky,
starší přípravky, mladších ţáků a s týmem dospělých muţů.

Hledáme do našich týmů nové hráče

Jsme malý vesnický klub, který musí hospodařit s omezenými
prostředky. Neobejdeme se bez podpory ze strany obce, která
nám jednak poskytuje bezplatně areál hřiště včetně kabin, jednak nás podporuje finančně neinvestičními dotacemi na provoz
klubu. Další prostředky získáváme z členských příspěvků, dotací ČSTV a také sponzorských darů.
Z těchto prostředků musíme uhradit veškeré provozní náklady
spojené s údrţbou areálu, tedy zejména sekání, zalévání, hnojení hrací plochy, úklid šaten, praní dresů, náklady na elektřinu, vybavení muţstev, atd. V ţádném případě prostředky ne-

Doplňujeme týmy mladší přípravky (roč. 2001 a mladší), starší
přípravky (roč. 1999 a mladší), mladších ţáků (roč. 1997 a
mladší). Máte doma šikovného klučíka či holčinu? Přijďte se
podívat na náš trénink vţdy ve středu a pátek od 17.00 hod a
zapojte své dítko do sportovního vyţití a seznamte ho s partou
kamarádů. Také nabíráme děti do fotbalové školky ve věku
4 aţ 5 let. Nová sezona nám začíná od září.
Více informací naleznete na oficiálním webu SKK a to:
www.skkhovorcovice.estranky.cz
Informace o mládeţi naleznete na webu:
www.hovorcovice.estranky.cz

ZE ŽIVOTA V OBCI
KLUB JEDNIČKA—ZÁJMOVÉ KROUŢKY 2009/2010

Od září 2009 bychom Vám mohli v klubu Jednička nabídnout níţe uvedené aktivity. Pokud byste uvaţovali
své dítě na některý z krouţků přihlásit, sdělte nám to,
prosím, prostřednictvím našich internetových stránek
www.klubjednicka.cz, SMS na 737242494 nebo osobně
přímo v klubu Jednička. Ve své odpovědi uvádějte název
krouţku, věk dítěte, popř. termín, který by Vám vyhovoval (nezaručujeme!). Podle projeveného zájmu budeme dále
podnikat kroky k zajištění krouţků. Děkujeme!
Odpolední hrátky s angličtinou
Konverzační hodina v anglickém jazyce se spoustou her, zábavy a nových slovíček pro ţáky základních škol, cena 80,-Kč/hod
při minimální účasti 5 dětí na skupinku. Úrovně pro začátečníky, mírně a středně pokročilé.
Dramatický krouţek
Tvůrčí a dramatická dílna, kde se děti blíţe seznámí s divadelním uměním i jeho zákulisím a pod vedením herce, básníka a
reţiséra Jakuba Folvarečného nastudují společné představení a
vyrobí vše, co k němu patří... Kdo hraje divadlo, nezlobí! Předběţná cena 80,- Kč/hod.
Hudební krouţky
První krůčky k hudbě pro děti 1,5 do 4 let, náplň: jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, po-

slech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje,
pracovní činnosti, předběţná cena 90,- Kč/hod.

výtvarné a

Rytmické krůčky pro děti od 4 do 6 let, náplň: cílená hudební
průprava hravou formou, základy hry na hudební nástroje,
předběţná cena 90,- kč/hod. Výuku zajišťuje hudební škola
Yamaha (www.yamahaskola.cz).
Vyrábění pro maminky
Večery malování na hedvábí, decoupage, výroba vánočních a
velikonoční dekorací apod. (Prosíme uveďte, zda byste měly o
podobná setkání zájem.)
Termíny krouţků budou stanoveny podle časových moţností
lektorů a projeveného zájmu.
Výtvarný krouţek pro děti od 4 let a oddíl pro zvídavé děti
by měly od září pokračovat ve stejných časech.
Pro dopolední hernu pro nejmenší hledáme maminky,
které by si ji vzaly na starost, jinak ji bohuţel nebudeme
moci od září otevřít.
Pokud můţete nabídnout nějaké další aktivity či krouţky, neváhejte nás kontaktovat! Prostor a čas se jistě najde.
Hezké léto a prázdniny!
Klub Jednička (www.klubjednicka.cz)

Informace o rekonstrukci ulice Bořanovické

Naléhavá výzva všem občanům!

Dlouho očekávaná rekonstrukce ulice Bořanovické začala
8. června. Rekonstrukci provádí firma STRABAG a.s. Podle
předběţného harmonogramu a podle počasí bude stavba probíhat asi takto:
Zemní práce a podkladní vrstvy:
I.etapa – od Hlavní k Líbeznické
8.6. - 6.7.2009
II.etapa – od Líbeznické po Západní
7.7. - 28.7.2009
III.etapa – od Západní po Horní
29.7. - 24.8.2009
Asfaltové vrstvy komunikace budou zhotoveny najednou nakonec v celé délce. Prosíme všechny občany bydlící nebo pohybující se v těchto končinách o shovívavost, trpělivost a přizpůsobení svých aktivit průběhu stavby. Na konci se dočkají krásné nové ulice.

Bleskové povodně minulých dnů jasně ukázaly souvislost problémů v naší ČOV s nátokem balastních vod při přívalových
sráţkách. Přítok vody na čistírnu během dešťů a po nich přesahuje několikanásobně povolený limit a mnohonásobně běţný
stav. Dešťové vody by se správně do splaškové kanalizace
vůbec neměly dostávat. Prosíme všechny občany, kteří si
všimli, ţe poklopem některých kanalizačních šachet v jejich
okolí vtéká do šachty z ulice větší mnoţství vody, aby ohlásili
na obecním úřadě, o jaké místo se jedná. Pracovníci úřadu
otvory v poklopech postupně utěsňují, ale je jich bohuţel málo
na to, aby během deště všechna problematická místa našli.

Podle projektu bude komunikace od Hlavní po přejezd v šířce
6 m asfaltová, po stranách budou odvodňovací pásy a po levé
straně obnoven chodník. Za přejezdem se uliční pozemek bohuţel silně zuţuje, šířka vozovky pro smíšený provoz bude jen
4,5 m, coţ odpovídá nové obytné zóně. Niveleta bude proti
původní o trochu sníţena, ale jen, co dovolí plyn a kabely O2.
Přejezd bude sníţen podle toho, co dovolí jeho konstrukce.

Aktuální stav projednávání územního plánu
Po obdrţení vyjádření od Krajského úřadu (koncem května) a
zapracování připomínek obce a dotčených orgánů je nyní
územní plán připraven k veřejnému projednávání. Do časového plánu ale vstoupily dvě neplánované události, a to:
Jediná úřednice, která se na Městském úřadě Brandýs n.L. Stará Boleslav věnovala pořizování územních plánů, z tohoto
úřadu k 30.6.2009 odchází. Náhrada za ni prý zatím není. Bude pořizovat územní plán i nadále, avšak jako OSVČ. Do konce
června tak musíme z Městského úřadu vyzvednout všechny
materiály, zrušit tamní ţádost a sepsat novou smlouvu.
Druhá záleţitost je ta, ţe po vypsání veřejného projednávání
veřejnou vyhláškou, pak musíme na úřadě zajistit po 30 dní
bez přerušení vystavení návrhu a moţnost prohlíţení pro kohokoliv. Vzhledem k období prázdnin a k tomu, ţe na úřadě bude
uprostřed léta "celozávodní" dovolená, nedalo by se to uţ nyní
splnit. Proto je zatím dohodnut termín veřejného projednávání
na září 2009. V průběhu srpna bude návrh vystaven, vyhláška
by měla být vyvěšena přibliţně v polovině července. Jsou to
zatím předběţné neoficiální termíny, ale je dobré o nich vědět.
Veřejné projednávání trvá měsíc a poslední den se odehraje
skutečné jednání v sále v provozovně Vitall s.r.o. Přítomnost
na vlastním jednání není nutná, ale můţe to být zajímavé s
ohledem na účast projektanta. Hlavně ale je to poslední moţnost, kdy se dají uplatnit námitky nebo připomínky (ty lze podávat po celých 30 dní předtím).

Dalším moţným zdrojem jsou neoprávněně zaústěné svody
dešťových okapů z některých objektů, i kdyţ je to zákonem (o
vodovodech a kanalizacích) přísně zakázáno a druhým zákonem (stavebním, resp. jeho prováděcí vyhláškou) přikázáno,
ţe dešťové vody je třeba likvidovat vsakem na vlastním pozemku. V Hovorčovicích není jednotná kanalizace, pouze
splašková, nadměrný nátok čistírnu ničí a nepřečištěné splašky
pak unikají ze zahlcených čerpacích stanic, níţe poloţenými
kanalizačními poklopy a kazí vodu v potoce, v rybníce a ţivot
nám všem. Během léta chystá obecní úřad kontroly u všech
rodinných domů. Budou-li hříšníci dopadeni, čeká je značná
pokuta. Na několik neukázněných jedinců totiţ doplácí celá
obec.
Dokončení: Aktuální stav projednávání územního plánu
Všechny připomínky a námitky musí být podány písemně a
opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je
uplatňuje. Námitky mohou podávat vlastníci pozemků dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch. Námitka musí obsahovat
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou. Připomínky můţe podat kaţdý a k čemukoliv.

VOLNÝ ČAS– TIP NA VÝLET
Tipy na výlet: GC1FQ7J či GC11RAC
Ţe Vám náš dnešní tip nic neříká? Tak to jste
se asi ještě opravdu nesetkali s hrou, které se
říká Geocaching. Ačkoli jste jiţ moţná někdy
viděli dospělé lidi pobíhat sem tam, jakoby bez
cíle po parku, v lese či okolo nějaké zajímavé
budovy. Vypadali moţná na první pohled trochu pomateně, kdyţ při tom přehrabávali listí, otáčely kameny či
prohlíţeli kovová zábradlí. Co to tedy vlastně je?
Na začátku geocachingu bylo rozhodnutí vlády USA vypnout chybu uměle zaváděnou do systému GPS. Do té
doby to pro civilní pouţití byla jen drahá hračka s přesností v průměru padesát metrů. Od 2.května 2000 se
přesnost GPS rázem zvýšila na metry.
Tato hra na hledače pokladů spočívá v tom, ţe někdo na
neznámé místo ukryje schránku, které se v angličtině
říká cache, čtěte a dnes uţ také většinou pište „keš―. Na
internetu zveřejní její souřadnice a různé doplňující informace. Ostatní potom tuto schránku pomocí navigačních přístrojů hledají. Při nalezení se zapíšou do sešitku
ve schránce, případně si vyberou něco z obsahu a vý-

měnou do keše vloţí něco svého. Po návratu svůj nález
anebo i neúspěch svěří speciální internetové schránce.
V současné době je na světě přes 840tisíc keší, z toho
přes 11tisíc v České Republice. Proto ani nepřekvapí, ţe
do 5km okolo Hovorčovic se nachází 25 míst, kde jsou
poschovávány krabičky. V okruhu 20km je to jiţ více jak
1200 míst… Jedná se často o místa, která jsou historicky zajímavá nebo poukazují na přírodní zvláštnosti. Víte,
kde se říká U oběšence či Na vartě? Kudy v okolí projíţděli v květnu 1945 američtí vojáci? Proč dálniční most u
Březiněvsi končí na obou stranách po pár metrech
v poli? A ţe trubky podél Západní ulice dodávají teplo
třetině Praţanů?
Člověk se díky geochachingu nejen pobaví, ale můţe
poznat místa, která by mu jinak přišla nezajímavá a
fádní a která by přešel bez povšimnutí. Tak vzhůru do
terénu! Věk či pohlaví nehrají ţádnou roli, přičemţ rodinný tým je asi nejlepší. Chcete-li začít, stačí se jen
zaregistrovat na www.geocaching.com, kde se hra odehrává, a www.geocaching.cz, kde se dočtete spoustu
informací do začátku a s pomocí mapky s vyznačenými
kešemi najdete nejrychleji cíl Vašeho výletu.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - se konalo ve dnech 11. a 12.
června. Přivítáno bylo celkem 32 malých občánků. Dárky nejmenším věnoval Obecní úřad Hovorčovice, DM
drogerie markt s.r.o. a Nakladatelství Albatros. Fotografie je moţné zakoupit na podatelně obecního úřadu.
OHLÉDNUTÍ ZA DNEM DĚTÍ - začátek června byl jako
kaţdoročně vyhrazen dětem. Akcí okolo dne dětí se
tentokrát odehrálo hned několik. Ať jiţ šlo o akce pořádané OSH v klubu Jednička, SKK na fotbalovém hřišti či
Dětský den se záchrannou stanicí pro psy LARY.
Všechny připravené akce si děti uţily a těm, kteří se
podíleli na jejich přípravě patří jejich dík. Zvláštní poděkování za vytrvalost patří pořadatelům dětského dne
LARY, kteří vydrţeli i přes fatální nepřízeň počasí.
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA - Občanské sdruţení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem vyhlašuje
humanitární sbírku oblečení, lůţkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, funkčních domácích potřeb,
peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek.
Sbírka proběhne 11. srpna 2009 od 8 do 16 hodin.
NÁVŠTĚVA U HASIČŮ - V půli března proběhla prohlídka hasičské zbrojnice, tentokrát nás navštívily děti z
Mateřské školy v Hovorčovicích. Děti byly nejprve seznámeny s naší hasičskou činností a vybavením, následovalo krátké školení zdravovědy, do kterého se děti
aktivně zapojily, osvěţily si důleţitá telefonní čísla a
závěrem pak jim byla předvedena technika. Děti odjely
s hlubokým záţitkem v podobě krátkého posezení na
místě řidiče a velitele hasičské stříkačky. (Robert
Eichler a David Borovička, Hasiči Čakovice-Ďáblice)

HLÍDÁNÍ DĚTÍ

Mateřská škola v Hovorčovicích

Nabízím hlídání dětí předškolního věku v rodinném
domku se zahradou v Hovorčovicích.

PŘIJME

Praxe v MŠ 23 let.

kvalifikovanou učitelku na částečný úvazek.
Nástup 25.8.2009

O prázdninách moţnost i dítě po dokončení 1. tř. ZŠ.
R. Dráţníková, Tel.: 737828228

e-mail: ms-hovorcovice@email.cz, tel.: 603251952.
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