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♦ Změna jízdní řádů spoje č. 351 ♦ Na skok v jesličkách ♦ Pozvánky na akce ♦
Jen málokteré téma v uplynulých dvou měsících poutalo naši pozornost tak silně, jako sníh. Když se ty malé hebké
vločky začaly poprvé snášet na zem, vzbudily většinou plno radosti. Rázem nás to táhlo ven, abychom si užili nejrůznějších zimních radovánek. Minisvah u autobusové zastávky by mohl vyprávět, kolikrát potěšil naše nejmenší, když
se na bobech řítili dolů. A sníh uvítali i dospělí. Vždyť kopec za vesnicí, nesoucí poetické jméno Paní teta, se na několik týdnů proměnil ve středisko zimních sportů.
Sníh má bohužel i stinné stránky. Asi ještě dlouho nám zůstanou v paměti okamžiky připomínající marný donquijotský boj s větrnými mlýny. Zas a znova a stále dokola bylo třeba brát do rukou hrabla, lopaty a košťata, abychom si
proklestili cestičku od domovních dveří na ulici. A tam boj se sněhem pokračoval nanovo. Je úžasné a zaslouží si dík
nás všech, že ačkoliv nemuseli, věnovali mnozí svůj čas a síly i k odhrabování obecních chodníků. Pomohli tím svým
sousedům i obci. Ta sice za stav chodníků podle nového zákona zodpovídá, ale bylo pro ni v letošní zimě nesmírně
náročné zajistit údržbu těch asi 22 kilometrů cest a cestiček v obci. A hlavně finančně náročné. Ta krásná bílá nadílka odčerpala za pár týdnů jen za pluhování ulic 75 tisíc z obecní kasy. A bylo by to jistě víc, nebýt pomoci ochotných
spoluobčanů, kterým ještě jednou moc děkujeme.
Vaše redakce

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
ÚZEMNÍ PLÁN HOVORČOVICE – zastupitelstvo Obce
na svém zasedání 25.2.2010 schválilo dokončení územního plánu v nejkratším možném termínu s tím, že ty
úpravy, které měly být již na základě usnesení z
26.11.2009 zapracovány, avšak vyžadují další zdlouhavá projednávání, se přesunou do změny č. 1 územního
plánu, s jejíž přípravou se začne bez prodlení.
MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2010 – je zapotřebí
uhradit nejpozději do 31.3.2010. Po tomto datu zůstanou odpadové nádoby bez označení příslušnou etiketou
nevyvezeny.
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,- Kč)
Poplatek za drţení psa:
za každého psa
400,- Kč
za každého psa – důchodci
200,- Kč
od poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP.
VODNÉ – Společnost Vodárny Kladno-Mělník, a.s.
oznamuje, že s účinností od 1.2.2010 dochází
k navýšení cen vodného. Za 1 m3 pitné a užitkové vody
nyní zaplatíme 42,57 Kč namísto dosavadních 39,02 Kč
vč. DPH. Ve fakturách bude uvedeno množství odebrané vody za ceny roku 2009 a za ceny roku 2010. Fakturace pro jednotlivé roky bude provedena z průměrného
denního odběru za běžné odečtové období a počtu kalendářních dnů, týkajících se staré a nové ceny.
STOČNÉ – oznamujeme, že s účinností od 1.1.2010
dochází k navýšení cen stočného, a to z 25,53 Kč/m3 na
26,42 Kč/m3 vč. DPH.
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD (ČOV) – na sklonku
roku 2009 byl dokončen projekt „ČOV Hovorčovice―,
v rámci kterého byla provedena částečná rekonstrukce
a modernizace zařízení. Konkrétně byly vyměněny česle, doplněn lapák tuku a písku kalolisu, indukční průtokoměr a byl realizován dálkový přenos dat. Realizací
projektu došlo k očekávanému zlepšení, a to včetně
zlepšení čistící funkce druhé nádrže. Projekt se uskutečnil za finanční podpory Středočeského kraje.

NOVÁ TRAFOSTANICE - na pozemku parc.č. 36/10 tj.
na břehu Hovorčovického potoka v blízkosti hráze rybníka bude postavena nová trafostanice pro 17 rodinných domů v lokalitě zvané Za Humny. Pro stavbu bylo
vydáno rozhodnutí o umístění stavby i stavební povolení. Stavbu provede spol. ČEZ Distribuce, a.s.
OBJEKT Č.P.1 – bylo vydáno stavební povolení na
stavbu Kulturního a společenského centra Hovorčovice
(přístavby, nástavby a stavební úpravy budovy č.p.1 a
samostatně stojící budovy v areálu č.p.1, na pozemcích
parc.č. st. 2 a 196). Tento krok je nezbytný pro hledání
finančních zdrojů na tento projekt.
SPLACENÍ ÚVĚRU – v roce 2002 si Obec půjčila od
Státního fondu životního prostředí ČR částku ve výši
5 396 000,00 Kč na výstavbu kanalizace. K zajištění
pohledávek věřiteli byly zastaveny nemovitosti, včetně
objektu mateřské školy a jejího pozemku. V lednu 2010
Obec, s ohledem na důležitost získání dotace na opravu a rozšíření mateřské školy, půjčku s předstihem
splatila. Tím dojde k zániku zástavního práva.
KANALIZACE – spol. Ekospol, s.r.o. bylo vydáno povolení na provedení vodního díla – splaškové kanalizace
stoky E v délce 87,2 m, na pozemcích č.parc. 56/328,
56/325 56/16, k.ú. Hovorčovice (ul. Líbezná). Realizací
stavby budou odkanalizovány přilehlé nemovitosti.
OBJEKTY OBCE – byly zahájeny stavby vodovodních a
kanalizačních přípojek k objektům ve vlastnictví obce,
které je dosud neměly. Jedná se o objekt obecního úřadu, objekt č.p. 1 a objekt dílen v areálu bývalého JZD.
MATEŘSKÁ ŠKOLA – zápis žáků na školní rok
2010/2011 se uskuteční dne 3.3.2010 od 14.00 hodin,
v objektu mateřské školy.
ODEČTY VODY – Středočeské vodárny a. s. oznamují,
že od 25. února 2010
po dobu tří týdnů budou
v Hovorčovicích prováděny odečty spotřeby vody, a to
pouze u odběratelů, kteří si neplatí měsíční zálohy.
Pokud Vás pracovníci vodáren nezastihnou doma, je
možno stav vodoměru se jménem a adresou odběratele
a se stavem vodoměru vložit do krabice v obchodě fy.
C+C nebo do schránky Obecního úřadu či stav vodoměru sdělit telefonicky, SMSkou na číslo 725 806 892 nebo mailem na adresu: mikolasj@seznam.cz.

TÉMA ČÍSLA — NEHODA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Havárie v mateřské školce, při které dojde ke zranění dítěte, nemůže nechat nikoho chladným. Obec a ředitelka
školky musí s rozvahou posoudit záležitost ze všech stran
a přijmout taková opatření, aby se zabránilo dokonce i jen
možnosti opakování takové události.

Jak bylo výše uvedeno, prvotní příčina je zřejmě špatná
soudržnost mezi hladkým povrchem panelu a omítkovou
vrstvou. Otázka je, proč se závada neprojevila dříve (stáří
budovy je 35-40 let) a proč se projevila zrovna v tuto dobu a na tomto místě. Jedna jediná jasná příčina, jako by
byl např. velký náraz nebo zatékání vody, zde nenastala.
Bude třeba hledat spíše více malých drobných vlivů a jejich dlouhodobé působení.
První věc, kterou je možné s naprostou určitostí vyloučit,
je vliv přitížení stropu šesti dětičkami navíc. I kdyby byly
zrovna všechny na jednom místě, jejich váha bude podstatně menší než předepsané zatížení stropů pro podobné budovy a zcela zanedbatelná v porovnání se stálým
zatížením konstrukcí samou. Kromě toho i v minulosti bývala v horní třídě ložnice pro 33 dětí. Obnažený povrch
panelu také nevykazuje žádné poškození ani žádné trhliny. Naopak, pokud by soudržnost omítky s podkladem
byla dostatečná, byly by trhliny v omítce první signalizací
nadměrných průhybů nosníků při větším zatížení, avšak
omítka by neodpadla.

Proto 5.1.2010 provedli prohlídku místa pracovníci stavební společnosti KASTEN spol. s r.o. Jedná se o firmu
zabývající se prováděním pozemních staveb, rekonstrukcemi a přestavbami budov, se kterou Obec již delší dobu
jedná o rekonstrukci a přístavbě celé školky. Z protokolu o
prohlídce citujeme:
a) Nosnou konstrukci stropu nad 1. nadzemním podlažím
tvoří železobetonové stropní panely. Tyto panely nevykazují žádné statické poruchy a jejich stavebně technický stav je vyhovující.
b) Původní omítková vrstva je na odebraných vzorcích
soudržná. Tvoří ji tzv. jádro v tl. cca 10-15mm a štuková vrstva tl. cca 2-3mm. Rubová strana je hladká bez
zjevné přítomnosti tzv. přednástřiku (špricu) nebo penetrační podkladní vrstvy.
c) Podkladní vrstva, tj. plocha mezi panelem a omítkou,
je hladká, bez přítomnosti přednástřiku a penetrační
vrstvy.
Po vyhodnocení příčin se jednoznačně kloníme (tj. spol.
KASTEN) k teorii nedostatečné přípravy líce panelu pro
aplikaci omítkové vrstvy. Absence přednástřiku nebo penetrační vrstvy vypovídá o možných příčinách havárie.
Nelze však s určitostí stanovit, zda-li je tato lokální nedostatečnost pouze lokální a nemůže být příčinou havárie
obdobného rozsahu i v budoucnosti. Původní stropní panely nebyly před omítáním zbaveny látek (jako jsou oleje
apod.), které se běžně používají při bednění pro snadnější demontáž bednící formy. (Konec citace.)
Na základě tohoto zjištění navrhla firma následující postup sanace pro celou plochu stropu:
- provedení pečlivé kontroly stávající omítkové vrstvy z
pojízdné lešenové věže,
- odstranění nesoudržných hnízd omítky,
- montáž zhuštěného roštu s roztečí do 400 mm kotveného závěsy přímo do konstrukce stropních panelů a aplikace interiérového podhledu ze sádrokartonových desek.
K tomu dodávají ujištění, že montáž roštu a předchozí
kontrola stávající omítkové vrstvy by měla zabránit případné havárii obdobného typu. Pokud by i přesto došlo v
budoucnosti k takovému případu, je instalovaný zhuštěný
rošt se sádrokartonem schopen zadržet lokální pád omítkové vrstvy. Navržená sanace se z bezpečnostních důvodů provedla i ve třídě v 2. nadzemním podlaží.

Materiály s pojivy jako vápno nebo cement věkem nabývají na pevnosti (tvrdnou), avšak ztrácejí na pružnosti. To
se projevuje např. pozvolným narůstáním průhybů a vznikáním mikroskopických trhlinek na taženém povrchu. Stačilo by tedy jedno maličké „odfouknuté“ místo na počátku
a postupem času by se mohlo rozšířit a omítka by mohla
spadnout sama. Odfouknutí na hladkém mastném povrchu betonu je velice pravděpodobné. Různé penetrační
a lepící nátěry, jako je např. nyní známý Soikrat, v době
stavby ještě nebyly. Maličkému odfouknutí mohlo přispět
třeba vrtání (nebo za dřívějších dob sekání) díry pro zavěšení svítidla nebo občasné malování (změna vlhkosti).
Často opomíjeným vlivem na stavby je střídání teplot. Po
14 dnech temperování se ve školce pořádně zatopilo,
protože venku mrzlo. Omítka se ze spodní strany zahřála,
tím na spodní straně nepatrně natáhla. Tím se zase mohl
zvětšit dříve nepatrný průhyb odfouknutého místa, až přesáhl mez, kterou materiál snesl. Tím není řečeno, že k
jednostrannému oteplení došlo právě a jenom osudného
dne, zase se jedná o opakování drobného vlivu za mnoho
let. Dalším pravděpodobným a logickým vlivem jsou otřesy budovy způsobené retardéry na nově zrekonstruované
ulici. Samy o sobě by ale na havárii, která nastala, nestačily. Daleko větším otřesům byla budova vystavena v době stavby, při vibrování vrstev vozovky a pojíždění těžkých strojů. Zase tam musela být ona prvotní příčina, tj.
špatné spojení omítky s podkladem.
I kdyby stavební firma proklepala každý čtvereční centimetr stropu, nemůže s jistotou říct, že k takové havárii
nemůže už nikdy dojít. Nestačí tedy jenom spravit poškozené místo, případně další potenciální lokality zjištěné
poklepem. Musí se maximálně omezit pravděpodobnost
podobné nehody v budoucnosti. Ze dvou možných cest –
(1) kompletní výměna omítky stropu s použitím moderních
materiálů s lepšími vlastnostmi nebo (2) zajištění stropu
nosným roštem a podhledem – byla vybrána ta druhá
s ohledem na rychlost, čistší provádění a potřebu okamžitého řešení nastalé situace. Nosná konstrukce roštu i
podhled byly provedeny podle typových podkladů firmy
RIGIPS, celková tloušťka této konstrukce je cca 10 cm,
při dosavadní světlé výšce místností cca 3,30 m tedy asi
3%.
Od začátku února je mateřská škola opět v plném provozu. Cena opravy včetně elektrikářských prací a opětovného vymalování pro obě třídy vyšla na 166 255,- Kč. .

ZE ŽIVOTA V OBCI
AKTUÁLNÍ JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSOVÉ LINKY 351 (platné od 3. března 2010)
351 Po—Pá

Platí od 3.3. - 12.12.2010

351 Po—Pá

Platí od 3.3. - 12.12.2010

0 Hovorčovice
1 Hovorčovice, u kostela
5 Třeboradice
6 Králova
7 Krystalová
8 Čakovický zámek
9 Nádraží Čakovice
11 Obch. centrum Čakovice
12 Trutnovská
13 Fryčovická
15 Tupolevova
16 Dobratická
17 Výstaviště Letňany
18 Letňany

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

0 Letňany
1 Letňany
2 Výstaviště Letňany
3 Dobratická
4 Tupolevova
5 Fryčovická
7 Trutnovská
8 Obch. centrum Čakovice
9 Nádraží Čakovice
11 Čakovický zámek
12 Krystalová
13 Králova
14 Třeboradice
18 Hovorčovice, u kostela
19 Hovorčovice

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

So-Ne:

41
01
01
03
03
51
21
21
36
01
01
06
11
21
31
11
11
31

21
11
13
23

21
21
21
31
51

41 51
21 29 36 44 53
23 33 43
51

41
36 51
36 51
51

5:21 6:41
7:41
9:11 10:41 11:41 13:11
14:41 16:11 17:11 19:11 21:11 22:31

So-Ne:

05 25 45 55
05 18 35 48 58
08 18 43
13
45
45
15
15
05
05
05
10
25
55
55

45
20
20
20
30
55

35 50
35 50
35 50
55

35
55

6:15 7:15
8:55 10:25 11:25 12:55 14:25
15:55 16:55 18:55 20:55 22:35 23:55

JAK DOPADLY ZÁPISY DO 1. TŘÍD?

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

V minulém čísle jsme Vás informovali o ZŠ v okolí a
situaci v přijímání „přespolních― dětí z Hovorčovic. V
následujících řádcích se můžete dočíst, jak to dopadlo.
Do ZŠ v Čakovicích bylo k povinné školní docházce přijato celkem 148 dětí (z toho 17 dětí z Hovorčovic) a
poprvé se zde bude otevírat 5 prvních tříd.
ZŠ Tupolevka přijala do 2 prvních tříd celkem 50 dětí a
změnou kritérií těsně před zápisem dostalo šanci i 7
dětí z Hovorčovic, kteří již mají na škole sourozence.
ZŠ Fryčovická přijala 54 dětí, plánuje otevřít 2 první
třídy a z Hovorčovic přijala celkem 10 dětí.
Do ZŠ Rychnovská bylo přijato 64 dětí, otevírat se budou 3 první třídy a z Hovorčovic se přihlásily 3 děti.
Do naší spádové ZŠ v Líbeznicích se přihlásili 2 děti.
Z uvedených čísel je patrné, že silné ročníky začínají
dorůstat do školního věku a zvolna naplňují okolní ZŠ,
jejichž kapacita je v některých případech již na své horní hranici (ZŠ Čakovice, ZŠ Tupolevka) a spádovost
začne hrát při přijetí dítěte zásadní roli.

Blíží se termín zápisů do MŠ na rok 2010/2011, a proto
není od věci připomenout kritéria, podle kterých jsou
děti do MŠ přijímány. Jednotlivá kritéria jsou uplatňována postupně v níže uvedeném pořadí:

NA SKOK V JESLIČKÁCH

Dočetli jsem se, ţe vyuţíváte BIO potraviny ?
Ano, snažíme se o zdravý a přirozený vývoj dítěte, proto
využíváme bio potraviny a dostali jsme možnost jako
jediné jesle v ČR být zařazeni do projektu BioŠkoly. Nic
se nemá přehánět, ale ovoce a zelenina bez chemických
postřiků nebo hnojiv a s deklarovaným českým původem není dle našeho názoru na škodu.
Děkujeme za rozhovor.

V sousedních Měšicích byly na podzim loňského roku otevřeny nové jesle pro nejmenší děti. Jesličky Nad Babím dolem jsou
v novém domě v klidné a zelené části Měšic s vlastní zahradou. Na pozvání p. Hampla jsme se
tam vypravili na návštěvu a položili mu několik otázek:
Co čeká v jesličkách na děti?
O děti se v příjemném prostředí starají kvalifikované
zdravotní sestřičky a zkušení pedagogové, podporující
rozvoj dítěte po psychomotorické a poznávací stránce. K
tomu nám pomáhá naše keramická dílna, zahrada, speciální hračky, cvičení s dětmi, jóga pro jesle, angličtina,
a divadla, která přijíždějí za námi. Také pořádáme
ozdravné pobyty na horách v Benecku a v lázeňském
středisku v Mariánských Lázních.
A co nabízíte rodičům?
Dnes už jesle nejsou zařízením, které lze využít, když
není dítě kam "odložit". Jesle mohou být svým profesionálním přístupem a péčí pomocnou rukou a doplňkem
rodinné výchovy. Individuální přístup k dítěti je v našich
jeslích základem a nadstandardní služby rodičům naším
bonusem. Je například možné domluvit se i na nočním a
víkendovém hlídání nebo na dopravě dětí domů.

1. Děti splňující podmínky ust. §50 zákona č. 258/2000
Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění.
2. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky nebo děti s odkladem.
3. Děti, které k 31.8.2010 dovrší tří let věku.
4. Děti s trvalým pobytem v obci Hovorčovice, jejichž
rodiče mají taktéž trvalý pobyt v obci a jsou zaměstnáni nebo podnikají.
5. Děti samoživitelů, jejichž zákonný zástupce je zaměstnán, studující nebo podniká.
6. Děti, jejichž zákonný zástupce je pedagogickým pracovníkem mateřské školy.
7. Děti zapsané k celodennímu pobytu.
8. Sourozenci dětí, kteří se již v MŠ vzdělávají.
9. Při shodném splnění kritérií má přednost starší dítě.

VOLNÝ ČAS

5.3. pátek od 19.30 hod.
POCTA EDITH PIAF – večer šansonů
Vstupné 130,- Kč
13.3. sobota od 16.00 hod.
Společná vernisáž výstav
KŘEMEN JAKO NEROST (achát, ametyst, citrín,
chalcedon, karneol, morion, růženín, záhněda)
FOTOGRAFIE Jaroslava Lenka
19.3. pátek od 19.30 hod.
TRAMPSKÁ PÍSEŇ – skupina HRAJEME MY
Vstup dobrovolný
27.3. sobota od 19.30 hod.
I. BUDWEISEROVÁ (Spirituál kvintet)
Vstupné 130,- Kč
8.4. čtvrtek od 19.30 hod.
M. PALEČEK + M. JENÍK – písničkáři
Legendy českého folku (vstupné 150,- Kč)
14.4. středa od 19.30 hod.
2+2 SAX QUARTET – swingové skladby
Vstupné 60,- Kč
21.4. středa od 19.30 hod.
SETKÁNÍ SE ŠANSONEM – účinkují Rudolf Pellar, Milan Jíra— Vstupné 130,- Kč
29.4. čtvrtek od 19.30 hod.
OPERA GALA – operní árie v podání J. Štěrbové
Vstupné 130,- Kč

KLUB JEDNIČKA
Od konce roku byly činnosti v klubu bohužel
omezeny. Důvodem je zamrzlá voda na přívodu do objektu a obtížné vytápění prostor na
přijatelnou teplotu. Takže, jak tuto nemilou
situaci řešíme?
Herecký kroužek se nyní schází v náhradních prostorách a zanedlouho se děti přesunou do „exteriérů― a
začnou natáčet svůj filmový krátkometrážní debut. Pro
děti z Oddílu zvídavých dětí vedoucí připravují náhradní výlety (návštěva kina Palace Letňany, výlet do Mořského světa v Holešovicích…), dopolední herna pro maminky s dětmi byla prozatím přerušena, stejně jako
cvičení pro seniory. Kroužky Hudební školy Yamaha se
trvale přesunuly do sálu ve Vitall Centru a jsou již nyní
plně v „režii― přímo HŠY (Gábina Jedličková,
603329116). Do odvolání bohužel nemůžeme pokračovat ani v pravidelných nedělních promítáních pro děti.
Přerušení provozu v klubu potrvá, dokud nepoleví mrazy a nezjistíme, zda a jak velké škody napáchaly. O
aktuálním situaci budeme samozřejmě všechny návštěvníky klubu Jednička informovat.
PROBÍHAJÍCÍ KROUŢKY
Hudební škola Yamaha – První krůčky k hudbě
Kroužek probíhá nově v prostorách Vitall Centra
v pondělí od 16.10 a další lekce od 17.05 hod. Je určen
pro děti od 18 měsíců do 4 let. V případě zájmu kontaktuje lektorku Gábinu Jedličkovou (tel. 603329116),
ještě zbývá několik posledních volných míst.
Pohybové hrátky
Úterý, 13:45 - MIMINKA od 3 měsíců
Úterý, 14:30 - aktivní LEZCI, cca 10 měs. a začínající
CHODCI, kolem prvního roku
Úterý, 15:15 - samostatní CHODCI, cca od 2 let
Cvičení probíhá v sále Vitall Centra, o volných místech
se informujte u lektorky, pí. Dany Wimmerové, tel.
724 120 211.
Hrátky s angličtinou
Úterý, 16:05 - Pohybové hrátky s angličtinou pro předškoláky (děti od 3 do 6 let) v sále Vitall Centra
Středa, 15:20 - Rodinné hrátky s angličtinou (děti od 2
let v doprovodu rodičů), probíhá u lektorky
Pokud byste ještě měli zájem o některý z kroužků, kontaktujte přímo lektorku, pí. Danu Wimmerovou, tel.
724 120 211.
DALŠÍ KROUŢKY
Pondělí 14:30 – Herecký a filmový krouţek,
v případě zájmu se informujte u pí. Jany Dubnové,
737242494
Úterý 16:00 - Oddíl pro zvídavé děti, případní noví
zájemci
mohou
kontaktovat
vedoucí
Romanu
725558479

CO SE DĚJE U SOUSEDŮ
1. BŘEZINĚVESKÝ AEROBIC MARATON 2010
se bude konat v sobotu 13. března 2010 od 9.00 do
12.00 hodin ve fitness Březiněves.
2. SPOLEČNÝ PLES OBČANSKÝCH SDRUŢENÍ
MC Cirkus a LíPa se koná 19. března od 20.00 v sále
restaurace Maximum v Třeboradicích.
ČAKOVICKÝ VELIKONOČNÍ JARMARK
proběhne 27. března mezi 10. a 18. hodinou na náměstí Jiřího Berana v Čakovicích.
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