č. 6/2009, ročník III

♦ Kam do školy ? ♦ Rozhovor s Danou Wimmerovou ♦ Pozvánky na akce ♦
Váţení a milí čtenáři,
do nového roku s kulatou desítkou na konci Vám celá redakce Hovorčovického zpravodaje přeje mnoho krásných
záţitků a splněných snů. Přejeme Vám, aby Vás po celý rok provázelo pevné zdraví, kupa štěstí a spousta lásky od
Vašich milých a blízkých. Rok 2010 bude takový, jaký si ho uděláme, tak ať je tedy ten nejlepší.
Vaše redakce.

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
ÚZEMNÍ
PLÁN
HOVORČOVICE
–
vzhledem
k velkému mnoţství námitek a připomínek uplatněných
při veřejném projednání a mnoţství změn v Návrhu
územního plánu je nutné návrh přepracovat. Z tohoto
důvodu
je
nutné
zopakovat
také
projednání
s dotčenými orgány a veřejné projednání. O termínech
budete informováni vyhláškou.
MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2010 – je zapotřebí
uhradit nejpozději do 31.3.2009.
Poplatek za svoz komunálního odpadu činí:
za osobu trvale hlášenou v domě
500,- Kč
(do tří osob v domě připadá jedna známka na popelnici;
od čtyř osob v domě pak známky dvě = dvě nádoby)
za rekreační objekt
500,- Kč
(2 známky=2 nádoby za 2000,00Kč)
Poplatek za drţení psa:
za kaţdého psa
400,- Kč
za kaţdého psa – důchodci
200,- Kč
od poplatku jsou osvobozeni drţitelé průkazu ZTP.
LETECKÝ PROVOZ - 4.1.2010 rozeslalo Ministerstvo
ţivotního prostředí oznámení o zveřejnění dokumentace
pro posuzování vlivů záměru výstavby „Paralelní RWY
06R/24L, letiště Praha Ruzyně― (čili česky nové přistávací a vzletové dráhy) na ţivotní prostředí. Do dokumentace lze nahlédnout v Informačním systému EIA na
internetových stránkách CENIA, české agentury ţivotního prostředí, a na stránkách Ministerstva ţivotního prostředí (http://www.mzp.cz/eia) pod kódem záměru
MZP090. Písemné vyjádření k dokumentaci můţe poslat
kaţdý do 30 dnů od zveřejnění informace na úřední
desce Hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

MATEŘSKÁ ŠKOLA – zápis ţáků na školní rok
2010/2011 se uskuteční dne 3.3.2010 od 14.00 hodin
v objektu mateřské školy.
MATEŘSKÁ ŠKOLA – 4.1.2010 došlo v přízemní třídě
k havárii omítkové vrstvy stropu. Bez zjevných příčin
odpadla omítka o ploše cca 1,5 m2, přičemţ byla lehce
zraněna jedna holčička. Třída byla bez prodlení uzavřena a byla povolána odborná stavební firma, která provedla posouzení moţných příčin, navrhla rychlý a bezpečný způsob sanace a v následujících dnech provede
zabezpečení celého stropu. Cílem je zabránit i sebemenší moţnosti opakování podobné nehody, nikoliv
jenom odstranění následků této události. Příčinnou havárie nebyla ani porušená statika objektu ani nedbalost
zaměstnanců školky, ale nedostatečná soudrţnost omítky s podkladní vrstvou. Zhodnocení moţných příčin havárie a popis stavebního postupu opravy budou uveřejněny na internetu a rodiče budou podrobně informováni
ve školce.
EVIDENCE OBYVATEL—v průběhu roku 2009 došlo k
následujícím změnám v počtu zde ţijících občanů:
Počet nově přihlášených:
99
Počet odhlášených:
53
Počet narozených dětí:
30
Počet úmrtí:
6
K 31.12.2009 je tedy v evidenci obyvatel evidováno
1900 občanů Hovorčovic.
PRAŢSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s. – mobilní obchodní
kancelář bude přistavena před obecní úřad v těchto termínech: 28.1.2010 od 9 do 12 hodin a 25.2.2010 od 12
do 15 hodin.

TÉMA ČÍSLA — KAM DO ŠKOLY ?
Populační exploze společně s novou
zástavbou a přílivem rodin s dětmi do
obcí na okraji Prahy jsou jiţ pár let
důvodem beznadějně zaplněných MŠ a
tento problém se v současnosti začíná
přesouvat do ZŠ.
Základní školou, kam děti z Hovorčovic spádově patří, je
ZŠ v Líbeznicích. Tuto školu však navštěvuje pouze jedno školou povinné dítě s trvalým pobytem v obci. Důvodem nezájmu je mimo jiné jistě i absence dopravního
spojení a pro většinu rodičů dojíţdějících za prací do
Prahy nepraktická poloha Líbeznic. Nicméně je nutné
podotknout, ţe právě spádovost se pro některé školy
v okolí stává hlavním kritériem přijetí dítěte ke školní
docházce.
Zápisy budoucích prvňáčků k povinné školní docházce
se blíţí. Zajímalo nás tedy, kam se mohou děti
z Hovorčovic přihlásit a jaké jsou moţnosti a nabídka
základních škol v okolí. Oslovili jsme jejich ředitele a
poţádali je poskytnutí základních informací.
Zápis do ZŠ Dr. Edvarda Beneše v Čakovicích pro
děti s místem trvalého pobytu mimo MČ Čakovice je
stanoven na 2. února 2010 a tyto děti budou do školy
přijímány podle daných kritérií na doplnění kapacity.
Otevírat se budou 4 první třídy, tedy maximálně 100
dětí. Druţina ve škole má kapacitu 180 dětí (v současnosti je přihlášeno 146 ţáků). Od 1. třídy se na škole
vyučuje anglický jazyk, od 7. ročníku německý. Děti
mají moţnost navštěvovat zájmové krouţky angličtina,
šikula, pastelka, přírodovědný, sportovní hry, florbal
nebo aerobik, hip hop či bojové sporty. Z Hovorčovic
jezdí do Čakovic školní autobus 305 se zastávkou přímo
před školou nebo linkový 351 (docházková vzdálenost
cca 500 m).
Kontakt: nám. Jiřího Berana 500, Praha 9, Čakovice,
tel: 283 932 375, 603 881 009, www.zscakovice.cz
ZŠ Tupolevka v Letňanech můţe z kapacitních důvodů
otevřít pouze 2 první třídy, tedy maximálně 50 ţáků. MČ
Praha 18 proto vydala kritéria, podle kterých ředitelům
škol doporučuje postupovat v případě, ţe počet zájemců
o přijetí ke školní docházce překročí stanovenou kapacitu. Podle těchto kritérií je zřejmé, ţe šance na přijetí
dítěte z nespádové oblasti je v případě ZŠ Tupolevka
téměř nulová, a to i v případě, ţe školu jiţ navštěvuje
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Na první adventní neděli, která letos připadla na 29.
listopadu 2009, se u kostela sv. Jana Křtitele slavnostně rozsvěcí hovorčovický vánoční strom.
Jako v loňském roce i tentokrát tuto akci doprovodila
kapela POHODOVKA, sloţená ze zdejších občanů. Koledy, průvodní slovo a příjemná atmosféra všechny přítomné naladili do sváteční nálady, za coţ všem členům
kapely patří naše poděkování.
Připravené texty koled určitě pomohly tomu, ţe si s
chutí zazpívala větší část obecenstva, a to i méně známé druhé a třetí sloky koled.
Škoda jen, ţe oproti loňskému roku chyběl vonící
„svařák―, na který se určitě řada z nás plnoletých těšila.
Třeba se této příleţitosti do příštího adventu chopí některý z místních hostinských a my se opět s chutí zahřejeme ....

starší sourozenec. Kompletní aktuální
k zápisu najdete na www.tupolevka.cz.

informace

Povzbudivější situace panuje na zbývajících dvou letňanských školách. Zápis na ZŠ generála Františka
Fajtla DFC v Rychnovské ulici probíhá 3. a 4. února
2010 a zájemci mohou vyuţít prohlídku v rámci dne otevřených dveří 19. ledna. Otevřeny jsou prozatím 2 první
třídy a školu s kapacitou 620 ţáků dnes navštěvuje 364
dětí. Do druţiny můţe docházet aţ 200 ţáků (dnes přihlášeno 130). Na škole se od 3. třídy vyučuje angličtina,
od 7. ročníku němčina. Zajímavostí je rozšířená výuka
hudební a výtvarné výchovy (chloubou je 100členný
školní orchestr), logopedická péče a přípravná třída pro
děti s odkladem školní docházky. V rámci školní druţiny
mohou děti navštěvovat krouţek pohybové výchovy,
šikovné ruce, redakci školního časopisu, dramatickou
výchovu, stolní tenis a pro děti z prvního stupně je dále
otevřen anglický jazyk – jazyková škola, tenis, hrátky
s hudbou. Dopravní spojení z Hovorčovic je linkovým
autobusem 351 (docházková vzdálenost cca 400 m přes
hlavní silnici).
Kontakt: Rychnovská 350, Praha 18 – Letňany, tel. 283
921 543, mob. 774 445 989, www.skola.zsfajtla.cz.
Ani ZŠ Fryčovická se prozatím s kapacitními problémy
nepotýká. Zápis je stanoven rovněţ na 3. a 4. února a
dny otevřených dveří proběhnou 12. a 19. ledna. Školu
s kapacitou 600 ţáků dnes navštěvuje 250 dětí. Otevřena je zatím pouze 1 první třída a navýšení počtu tříd
v ročníku letos i v příštích letech je podle slov zástupkyně ředitele moţné a ţádoucí. Do druţiny dnes chodí 83
dětí (moţno aţ 120) a je otevřena do 17 hodin. Od 3.
třídy se vyučuje angličtina a na druhém stupni německý
jazyk. Z krouţků si děti mohou vybrat keramiku, informatiku, sebeobranu a dále výtvarný, 4 sportovní nebo
taneční krouţek. Pro ţáky na 1. stupni probíhají dyslektické nápravy. Dopravní spojení z Hovorčovic je linkovým autobusem 351 (docházková vzdálenost cca 400 m
přes hlavní silnici).
Kontakt: Fryčovická 462, Praha 18 - Letňany, tel. 286
922 857, www.zsfrycovicka.cz
Pro úplnost dodejme, ţe zápis do prvních tříd v ZŠ Líbeznice probíhá 26. a 27. ledna (náhradní termín 11.
února).

ZE ŽIVOTA V OBCI—ROZHOVOR
V dnešním čísle vám přinášíme rozhovor se zajímavou osobností naší obce,
s Mgr. Danou Wimmerovou, kterou
moţná jiţ znáte z Pohybových hrátek
rodičů s malými dětmi. Kromě kojeneckého a batolecího cvičení, na něţ vlastní certifikát, se v naší obci věnuje ještě
výuce anglického jazyka, kterou vystudovala na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Má dlouholeté zkušenosti
s výukou nejen na základní a jazykové škole, ale i na
gymnáziu či přímo u klientů firemních kurzů. V současné
době je na mateřské dovolené se svou dcerou Klárkou,
starší syn Kája jiţ chodí do mateřské školy.
Jak dlouho bydlíte v Hovorčovicích a co vás přimělo k tomu veřejně se zapojit do místního dění?
Přistěhovali jsme se v roce 2002 do nově postaveného
domku v lokalitě Central Group a v roce 2005 se mi narodil syn. Kdyţ jsem osaměle brouzdala Hovorčovicemi
s kočárkem, přišlo mi líto, ţe tu kromě dětského hřiště
chybí nabídka jakýchkoliv aktivit pro maminky s malými
dětmi, moţnost setkání se, výměny zkušeností apod.
Tak jsem se rozhodla to změnit a ve spolupráci s místní
mateřskou školou se mi podařilo zahájit cvičení rodičů
s dětmi s lektorkou, která za námi dojíţděla z Neratovic.
Dnes cvičíte s dětmi sama, proč jste se tak rozhodla?
Jednoduše proto, ţe by cvičení jinak zaniklo. Naše lektorka se po třech letech vrátila ke své práci zdravotní
sestry a neměla uţ moţnost se nám věnovat. Nikoho
jiného se mi nepodařilo sehnat, tak jsem začala studovat a postupně cvičit sama, tedy spíš ve dvou – se svou
tehdy jednoletou holčičkou. Letos jsme navíc přišli o
moţnost cvičení ve školce, ale naštěstí nám nabídlo pomocnou ruku Vitall Centrum, kde teď probíhají pohybové hrátky.
Co přináší pohybová aktivita takto malým dětem a
v jakém věku je moţné s ní začít?
Se cvičením lze začít zhruba od 3. měsíce, kdyţ děťátko
zvládne tzv. první vzpřímení (pase koníčky). Pro děti je
pohyb základní psychickou i fyzickou potřebou, jednoduše řečeno jsou šťastné a spokojené, mají-li dost prostoru a podnětů k pohybu. Navíc jsou přitom v neustálém
kontaktu s milující a pečující osobou, sdílejí spolu tu
radost. Pochopitelně správně vedené cvičení také podporuje vývoj kostry a svalů, správné drţení těla, pohyby
dítěte se stávají koordinovanější a ladnější, nachází potřebnou rovnováhu, získává sebejistotu a lepší orientaci
v prostoru. V neposlední řadě poznává nové prostředí,
nové pomůcky a cvičební nářadí, čímţ se učí, a hlavně
nové kamarády, má příleţitost vyzkoušet si pobyt
v kolektivu, učit se ohleduplnosti, toleranci.
Jak je cvičení vedené, podobá se to cvičení
v Sokole?
Ano i ne. Cvičení je všestranné, tím se sokolskému cvičení určitě podobá. Scházíme se ovšem v malém sále
s kobercem, ne ve velké tělocvičně – to by miminka děsilo. Cvičení doprovázím říkankami, písničkami a různými hrami; děti nenutíme, snaţíme se je zaujmout,
nadchnout a motivovat. Věnujeme se přirozeným cvikům, cvikům rovnováhy a odvahy, rehabilitačním cvikům (avšak rehabilitaci jako takovou nenahrazuji, pouze

v případě potřeby doporučím zkušeného fyzioterapeuta). U nejmenších dětí se hodně věnuji správné manipulaci s dítětem, u batolat zapojujeme tanečky a pohybové
hry. Nevynechám ani cvičení s nářadím (overbally, gymbalon, obruče, míčky) a na nářadí (šikminy, nerovné
plochy, lavička). Děti se většinou opičí dráhy nemohou
dočkat.
Jak je to s vaší původní profesí, kde se věnujete
výuce angličtiny?
Angličtinu učím doma, u klientů a v Klubu Jednička.
Rozšířila jsem od nového roku nabídku kurzů pro děti,
kaţdý si můţe vybrat a navíc nemusí za odpoledním
krouţkem dojíţdět. Učit se cizí jazyk má největší smysl,
kdyţ jsme malí – od narození cca do deseti let – to jsme
na to od přírody nejlépe vybaveni a naučíme se nejvíc,
včetně správného přízvuku a pochopení jazyka bez nutnosti překládat kaţdé slovo, coţ trápí mnohého dospělého. Dá se to samozřejmě odnaučit, ale je to mnohem
náročnější. Děti vnímají jazyk přirozeně, protoţe jsou od
malička obklopeni zvuky, v podstatě odposlouchají svou
rodnou řeč. Zároveň takto můţou naposlouchat i další
jazyk. Rodiče mohou doma dětem číst v cizím jazyce,
pouštět jim CD a DVD v originále, uţ tím hodně pomohou. Odborné publikace praví, ţe do šesti let by děti
měly zvládnout alespoň 50 slov druhého jazyka.
Jaké krouţky mají tedy děti v Hovorčovicích
k dispozici?
Jiţ dvouleté děti se mohou přihlásit do rodinných hrátek
s angličtinou v Jedničce, budeme společně tvořit, zpívat
a hrát si s jazykem, vše v podnětném cizojazyčném prostředí. Pro předškolní děti jsem vymyslela spojení pohybové aktivity s angličtinou, v podstatě cvičení vedené
v anglickém jazyce s vyuţitím obrázků, písniček a říkanek ve Vitall Centru. Z vlastní zkušenosti vím, jak je
v tomto věku obtíţné skloubit všechny krouţky a děti
zároveň nepřetěţovat, přece jen by si měly hlavně hrát
a trávit čas na čerstvém vzduchu. Takto si mohou zacvičit a zároveň se seznámit s novým jazykem, případně
rozvíjet to, co se jiţ naučili ve školce.
A pro školáky?
Pro starší děti nabízím jazykové hrátky podle věku a
úrovně, například ukázková hodina pro úplné začátečníky ve věku 6-7 let (nemusí ještě chodit do školy) proběhne v Jedničce jiţ 13.1.2010 od 16.30 hod. Ţáci čtvrté a páté třídy jiţ chodí kaţdou středu od 15.15 – do
tohoto krouţku se mohou přidat další zájemci. Ostatní
se se mnou jistě domluví. Nezapomínám ani na seniory
nebo maminky na mateřské dovolené. Ráda bych
v budoucnu připravila program na míru i pro ně,
v dopoledních hodinách. Je ale potřeba najít někoho dalšího, kdo by maminkám dohlédl v Jedničce na děti, zatímco budou studovat. Maminky by se mohly i střídat a
děti si hlídat navzájem, zatímco se jedny učí, druhé se
věnují dětem a naopak. Budu velmi ráda, pokud se mi
aktivnější maminky ozvou a podaří se nám to rozjet.
Kdokoliv mi můţe zavolat na tel.: 724 120 211 nebo
napsat na wdana@volny.cz. Podrobnější informace čtenáři jistě naleznou i na stránkách www.klubjednicka.cz.
Vidím, ţe nápadů máte stále dost a doufám, ţe
vám elán dlouho vydrţí. Věřím, ţe se vaše činnost
v obci setká s velkou odezvou. Děkuji za rozhovor.

VOLNÝ ČAS
SVÁTEČNÍ KONCERT JANY ŠTĚRBOVÉ

FILMOVÁ SETKÁNÍ V HOVORČOVICÍCH

Ke konci roku hovorčovický kostel sv. Jana Křtitele výrazně oţívá. Podobně jako na většině míst České republiky mají v této době místní věřící příleţitost oslavit
vánoční svátky účastí na několika církevních akcích.
Avšak v posledních letech se stalo tradicí, ţe se zdejší
kostel vţdy na Štědrý den proměňuje v „poutní místo― i
pro početnou skupinu nevěřících. Zásluhou Jany Štěrbové, operní pěvkyně ţijící v Hovorčovicích, je uţ tento
sám o sobě výjimečný den obohacen ještě o kulturní
záţitek.

Zveme všechny na pokračování filmových
setkání v klubu Jednička. První letošní promítání proběhne v neděli 7.2.2010 od
17.00 hod. Těšit se můţete na krásnou
zimní komedii — Jak vytrhnout velrybě stoličku.
KLUB JEDNIČKA
CO NOVÉHO VE DRUHÉM POLOLETÍ ?
Hudební školy YAMAHA
Zápis do programů Hudební školy YAMAHA na únor aţ
červen 2010
Rytmické krůčky (pro děti ve věku 4 – 6 let)
Jedná se o cílenou hudební průpravu v hravé formě.
Prostřednictvím písní, rytmických a pohybových her,
zejména hry na rytmické nástroje, různých aktivit spojených s poslechem hudby, jednoduchých tanečních
prvků a základů hudební nauky rozvíjí děti svoji hudební představivost a hudební cítění. Hodina probíhá
v klubu Jednička v pondělí od 17.15 hod.

A tak se 24.12.2009 otevřely brány kostela opět
v odpoledních hodinách. Po 14 hodině se lidé mohli zaposlouchat do čtyřicetiminutového vystoupení, ve kterém kromě hlavní hvězdy pěvkyně Jany Štěrbové účinkovaly ještě další čtyři mladé dámy. Varhanistka doprovázela zpěv na varhany (elektrické, protoţe ty místní
starobylé bohuţel nejsou v provozu). Dále pak Jitka
Vojtěchová a Iva Rektoříková hrály na flétnu a nejmladší účinkující Anna Rektoříková zpívala. Během koncertu
se střídaly skladby hudebních klasiků, m.j. A.Dvořáka
nebo W.A.Mozarta, s koledami. Při zpěvu koled dostalo
příleţitost i publikum. Tady se sluší obdivovat zejména
naše nejmenší, protoţe ti se beze studu zapojili jako
první. Koncert zakončil dlouhotrvající potlesk a slib, ţe
se tu lidé rádi sejdou opět za rok.
Koncert lze povaţovat za úspěšný. Svědčí o tom davy
lidí,
které
přilákal.
Vţdyť
ten,
kdo
nepřišel
s předstihem, nejen ţe neseděl, ale byl dokonce rád, ţe
se do kostela vešel. Většina publika si proto sice musela
koncert uţít vestoje, ale nádherná hudba a zpěv jim na
tento malý nedostatek daly jistě zapomenout.

Přijďte se podívat na ukázkovou lekci v pondělí 11. ledna v 17.15 hodin. Pokud se Vám lekce bude líbit, můţete se na místě zapsat.
Více informací na www.yamahaskola-praha.cz nebo u
lektorky Gábiny Jedličkové (tel. 603329116).
Novinky z dramatického krouţku
Rádi bychom mezi nás pozvali zájemce o herectví, divadlo a film. Během druhého pololetí budou děti v rámci
dramatického krouţku natáčet krátkometráţní film, který se bude odehrávat přímo v Hovorčovicích. Kdo má
chuť vyzkoušet si práci před kamerou a zaţít spoustu
legrace, neváhejte! Najdete nás v klubu Jednička kaţdé
pondělí od 14.30 hod.
Více informací na www.klubjednicka.cz nebo na tel.
737242494.
Hrátky s angličtinou
V nabídce je několik programů pro různé věkové kategorie:
Rodinné hrátky s angličtinou pro děti od 2 let
v doprovodu rodičů; ukázková hodina proběhne ve
středu 20. ledna 2010 od 14.30 hod v klubu Jednička;
Pohybové hrátky s angličtinou pro děti ve věku od 3 let
(úterý 16.00 hod, Vitall Centrum), ukázková hodina
v úterý 19.1.2010 od 16.00 ve Vitall Centru;

17.1. neděle od 19.00 hod.
PABĚRKY MARKO ČERMÁKA
23.1. sobota od 19.30 hod.

Hrátky s angličtinou pro začátečníky (děti školou povinné a starší předškoláci), ukázková hodina ve středu 20.
ledna 2010 od 16.00 hod v klubu Jednička;

KONCERT JITKA VRBOVÁ & STANISLAV

Hrátky s angličtinou pro mírně pokročilé, děti cca od 10
let (středa 15.15 hod v klubu Jednička)

CHMELÍK, HOST IVAN ČERNÝ

Pohybové hrátky rodičů s dětmi

1.2. pondělí od 19.00 hod.
JIŘÍ SCHMITZER písňový večer
12.2. pátek od 19.30 hod.
NEW KIDS UNDERGROUND Alternativní hudba
26.2. pátek od 19.30 hod.
MĚSTSKÁ – irská muzika

Hravé a zpěvavé cvičení dětí s rodiči od tří měsíců do tří
let - jste srdečně zváni na ukázkovou hodinu dne 19.
ledna 2010 (14.00 kojenci, 14.30 batolata, 15.15 chodící) v sále Vitall Centra.
Více informací získáte na www.klubjednicka.cz nebo u
lektorky Dany Wimmerové (tel. 724120211).
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