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♦ Rozhovor s ředitelem ZŠ Fryčovická ♦ Tříkrálová sbírka ♦ Pozvánky na akce ♦
Vůně pečícího se cukroví, linoucí se z našich domovů, je neklamným znamením blíţících se Vánoc. Vánoce jsou svátky klidu a míru, oslava křesťanství, narození Jeţíše Krista. Křesťanské kořeny oslav Vánoc si můţete připomenout na
půlnoční mši v kostele či se zapojit do Tříkrálové sbírky. Mějte v této době na paměti, ţe k tomu, abyste druhého
učinili šťastným, stačí někdy velmi málo. Klidné proţití svátků vánočních a zdraví, štěstí, lásku a pohodu v novém
roce 2011 Vám přeje celá redakce Hovorčovického zpravodaje.

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
KOMUNIKACE – znalcem v příslušném oboru bylo potvrzeno, ţe hlavní příčinou poklesů a propadů povrchu
asfaltobetonové vozovky v ul. Nádraţní a Veleňská byly
a jsou špatně, neodborně a nekvalitně provedené zásypy rýhy pro výkop kanalizace. (Kanalizace B a B3 byla
dokončena a zkolaudována v r. 2005. Následně byla
nad kanalizační stokou v r. 2006 vybudována asfaltobetonová vozovka.) Zodpovědnost za vzniklé poruchy nese zhotovitel stavby fa. IMOS Zlín. Obec trvá na reklamačním řízení.
V souvislosti s počasím byly přerušeny práce na dokončení povrchu komunikace po stavbě kanalizace v ul.
Veleňská.

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2011 – datum splatnosti
poplatků je do konce března 2011.
Poplatek za svoz komunálního odpadu činí:
za osobu trvale hlášenou v domě
500,00 Kč
za rekreační objekt
500,00 Kč
Poplatek za drţení psa:
za jednoho psa
400,00 Kč
za jednoho psa – důchodci
200,00 Kč
od poplatku jsou osvobozeni drţitelé průkazu ZTP

KANALIZACE – odborem ţivotního prostředí Městského úřadu Brandýs n.L. – Stará Boleslav byl schválen
Kanalizační řád veřejné části kanalizační sítě splaškové
kanalizace obce Hovorčovice (Kanalizační řád stokové
splaškové sítě obce Hovorčovice). Kanalizační řád je
k nahlédnutí na obecním úřadě.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA – od 12.12.2010 došlo ke
změně jízdních řádů autobusových linek č. 351 a č.
417. Nové jízdní řády najdete na www stránkách obce.

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD (ČOV) – byla podána
ţádost o stavební povolení na projekt „Rozšíření a intenzifikace ČOV Hovorčovice“
ÚZEMNÍ PLÁN HOVORČOVICE - bylo zahájeno projednání návrhu zadání změny č. 2 Územního plánu Hovorčovice. Návrh zadání změny č. 2 územního plánu
bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů,
a to od 20.12.2010 do 18.1.2011 na Obecním úřadě
Hovorčovice a na internetových stránkách obce.
OZNÁMENÍ – obecní úřad a mateřská škola budou v
termínu od 23.12.2010 do 2.1.2011 uzavřeny.
MATEŘSKÁ ŠKOLA – 29.11.2010 byly dokončeny stavební práce související s opravou a rekonstrukcí mateřské školy. Dne 30.11.2010 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka a byl vydán kolaudační souhlas s uţíváním
stavby. (Původní prostory jsou v uţívání od 6.9.2010).

ZIMNÍ ÚDRŢBA – zimní údrţba komunikací je zajištěna pluhováním. Prosíme občany, aby svými vozy nebránili projetí traktoru. Dovolujeme si poděkovat všem,
kteří odklízejí sníh z chodníků před svými domy.

VÝDEJNÍ MÍSTO ČESKÉ POŠTY – od 8.11.2010 byla
rozšířena provozní doba výdejního místa České pošty
v Hovorčovicích. Nyní je výdejní místo otevřeno v Po-Čt
od 7.30 do 10.00 hod. a od 17.00 do 19.00 hod. V pátek pak od 7.30 do 12.00 hod.
ZMĚNA CEN VODNÉHO – společnost VKM a.s. oznamuje, ţe od 1.1.2011 dochází ke zvýšení cen vodného
na 44,44 Kč vč. DPH za 1 m3 pitné a uţitkové vody.
DOTACE – získali jsme finanční dotaci ve výši
1.182.000,- Kč z Operačního programu životní prostředí
(OPŽP) - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a
sniţování rizika povodní na projekt „Přírodě blízká protipovodňová
opatření
a
protipovodňová
opatření
v pramenné části povodí Hovorčovického potoka“.
SBÍRKA – na opravu varhan v hovorčovickém kostele
bylo ke dni 8.12.2010 vybráno cca 58.600,- Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli finančním obnosem nebo svou
aktivitou při organizování sbírek.

TÉMA ČÍSLA — ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD
Rok se sešel s rokem a
zápisy do prvních tříd se
opět blíží. Jak se naplní
školy letos, to si netroufá nikdo odhadnout, ale faktem zůstává, že
s kapacitními problémy bojuje nebo bude v budoucnu
bojovat nejedna základní škola v okolí. Paní starostka
začala otázku přijímání hovorčovických dětí do nespádových škol v Čakovicích a Letňanech řešit již v loňském
roce a výsledkem je navázání úzké spolupráce se ZŠ
Fryčovická v Letňanech. Její ředitel, p. Mgr. Petr
Bezděka, vyšel obci vstříc a v rámci možností školy přislíbil vyhradit pro děti z Hovorčovic potřebnou kapacitu.
Požádali jsme proto pana ředitele o rozhovor a bližší
představení základní školy ve Fryčovické ulici rodičům.
Ze tří letňanských škol je ZŠ Fryčovická pro naše
rodiče ta nejméně známá. Můţete, prosím, Vaši
školu krátce představit?
Naše základní škola je školou sídlištní s velmi dobrou
dopravní dostupností. Od hlavní silnice Tupolevova je
oddělena bytovou zástavbou, takţe v bezprostředním
okolí není ţádná rušná komunikace. Budovu obklopuje
zeleň, mezi jednotlivými křídly budovy je rozsáhlé atrium, kde ţáci v teplých měsících tráví čas během hlavní
přestávky. Ke škole patří i oplocené sportovní hřiště.
Budova školy je po nedávné rekonstrukci, celkové prostředí je příjemné, čisté a upravené, všechny prostory
jsou bohatě vyzdobeny výtvarnými pracemi našich ţáků. V současné době máme obsazeno pouze 11 kmenových tříd, 5 tříd včetně odborných učeben je volných a
kapacita školy je nyní naplněna přibliţně na 50 %.
Jak uvádíte, je Vaše škola v porovnání s ostatními
školami v okolí poměrně málo zaplněna, čím si to
vysvětlujete?
V uplynulých letech došlo k poklesu počtu dětí na základních školách všeobecně. Tato situace se ovšem
v poslední době radikálně mění. Na rozdíl od zbylých
základních škol v Letňanech jsme jako jediná škola neměli předškolní zařízení. Teprve od 1.9.2010 byla otevřena dvě oddělení v nově postavené mateřské škole
v ulici Havířovská, která je součástí naší školy. A sniţování počtu ţáků v naší škole bylo určitě způsobeno i nedostatečnou prezentací školy např. na webových stránkách.
Má škola v případě velkého zájmu a naplnění dnes
volné kapacity moţnost rozšířit se?
Pokud by zájem o naši školu byl takový, ţe by se naplnila dosud volná kapacita, je moţné v budoucnu vyuţít
jako kmenové třídy pro starší ročníky například odborné
pracovny nebo lze obsadit i učebny, které jsou
v současné době pronajaté soukromému víceletému
gymnáziu.
Při přijímání dětí do prvních tříd hraje na všech ZŠ
v okolí nejdůleţitější roli spádovost, tedy bydliště
dítěte, někdy i rodičů, v místě školy. Jak budete
toto řešit u dětí z Hovorčovic?
Po dohodě s paní starostkou Rozhoňovou budeme vedle
spádových dětí upřednostňovat při přijímání také děti
z Hovorčovic. Pro školní rok 2011/2012 je naše škola
schopna otevřít 4 první třídy, takţe nepředpokládáme,
ţe bychom nemohli uspokojit i další nespádové zájemce.
Má Vaše škola nějaké zaměření? Nebo plánujete
vymezit se nějakým směrem v budoucnu?
Naše škola je zaměřena všeobecně, coţ vyplývá i

z názvu našeho školního vzdělávacího programu Naše
škola – škola pro všechny. Hlavním cílem je tedy umoţnit všem dětem všestranný rozvoj a širší moţnost budoucího uplatnění.
Hodně podporujeme sportovní vyţití dětí, ve škole jsou
dvě tělocvičny, na školním hřišti mohou děti trávit volný
čas a je pravidelně vyuţíváno i školní druţinou. Dále u
nás běţí projekt Centrum sportu, jedná se o všestrannou sportovní přípravu s budoucí návazností na sportovní kluby v regionu Prahy 9. Začali jsme volejbalem a
stolním tenisem a postupně budeme nabídku sportů rozšiřovat.
Neznamená to ale, ţe jsme škola sportovní. Stejně jako
sportu se věnujeme i estetické a hudební výchově či
výtvarným oborům - máme keramickou pec, kterou vyuţíváme při vyučování i odpoledních krouţcích. Ostatně
výzdoba interiérů naší školy svědčí o tom, jak šikovné
děti k nám chodí. A hudební nadání mohou ţáci rozvíjet
ve školním sboru, na krouţku flétny či hry na kytaru. A
činí tak opravdu s nadšením, na čemţ má velkou zásluhu paní učitelka Marianová, zakladatelka a zpěvačka
hudební skupiny Klíč.
Jak jsou na tom Vaši ţáci s úrovní znalostí, máte
nějaké srovnání?
Ţáci naší školy se pravidelně zúčastňují obvodních kol
olympiád, např. v matematice, zeměpisu, přírodopisu,
českém jazyce, chemii, kde získáváme velmi dobrá
umístění. V současné době na škole probíhají školní kola.
Ţáci 9. ročníku letos absolvovali testy SCIO, kategorie
matematika, český jazyk a všeobecné studijní předpoklady. Celkem se tohoto testování zúčastnilo téměř
21 000 ţáků českých základních škol. Ve srovnání s nimi
dosáhla polovina našich ţáků nadprůměrné úspěšnosti.
Tyto testy se budou provádět i nadále, předpokládáme i
v 5. třídách.
Dlouhodobě máme úspěchy i v přijímacím řízení na
střední školy a gymnázia, kam se naši ţáci dostávají bez
větších problémů.
Jaké jazyky se na Vaší škole vyučují?
Od 3. ročníku se u nás vyučuje anglický jazyk, dále také
probíhá výuka německého jazyka, je moţnost i výuky
ruského jazyka. Podle zájmu rodičů uvaţujeme v blízké
budoucnosti zařadit výuku cizího jazyka jiţ od 1. ročníku, a to formou jazykových krouţků.
Druţina se dnes stává důleţitou „sluţbou“, kterou
zaměstnaní rodiče potřebují a vyuţívají. Je kapacita druţiny na Vaší škole dostačující a jak zde děti
tráví čas?
Kapacita druţiny je dostačující, v současné době má
k dispozici 4 vlastní herny, takţe děti netráví volný čas
ve třídách, kde probíhá výuka. V rámci druţiny probíhají
odpolední zájmové aktivity (sportovní, výtvarný, dramatický a rukodělný krouţek, fotbal a florbal), pravidelně
se pořádají různé soutěţe a snaţíme se, aby děti trávily
co nejvíce času venku. Provozní dobu druţiny je
v případě zájmu moţné upravit tak, aby vyhovovala i
rodičům, kteří pracují daleko nebo mají delší pracovní
dobu.
Volnočasových aktivit mají tedy děti na výběr
opravdu hodně…
Ano, nabídka je myslím bohatá, jednak zmíněné krouţky v rámci druţiny a pak placené krouţky pořádané školou.
Pokračování na straně 3.

ZE ŽIVOTA V OBCI

Obecní policie upozorňuje občany, aby v případě ztíţené situace na komunikacích přizpůsobili jízdu vozidla
stavu vozovky. Napadla nám bohatá sněhová nadílka a
není v našich silách udrţovat komunikace dokonale sjízdné a průjezdné. Dodrţujte tedy dostatečnou vzdálenost mezi vozidly.
V obci Hovorčovice neustále dochází k nerespektování
základních pravidel BESIP, a to zejména dodrţování
parkování v obytných zónách. V obytné zóně je zákaz
parkování vyjma vyhrazených parkovišť, která jsou pro
tyto účely zřízená. Jakékoliv parkování na ulici
v obytných zónách je zakázané a nebezpečné hlavně
pro děti. Tyto přestupky bude Obecní policie řešit blokovou pokutou aţ do výše 2.000,-Kč.
V podzimních měsících bylo v obci nahlášeno několik
případů nedovoleného a nebezpečného pálení nejen bio
odpadu. Prosíme občany, aby nepoškozovali ţivotní
prostředí, protoţe v opačném případě hrozí vysoké pokuty.

OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTNÍMI AKCEMI
V uplynulých dnech se v naší obci konala řada kulturních akcí spjatých s probíhajícím adventem či sbírkou
na opravu varhan.
Zmiňme například vánoční koncert v kostele sv. Jana
Křtitele, na kterém
vystoupila
operní
pěvkyně paní Jana
Štěrbová a i řada
převáţně
místních
dětí.
Na Stříbrném koledování místní kapely
Pohodovka si zase
všichni zazpívali pěkné koledy.
Tyto předvánoční akce doplnily benefiční pořad „Cesta
do Santiaga di Compostela“, pořádaný paní Janou Pokornou v Klubu na Okraji, a promítání filmu Pamětice.
Dobrovolné vstupné ze všech těchto akcí putovalo na
konto sbírky na opravu varhan v našem kostele.
Všem, kteří se podíleli na organizování těchto akcí patří
naše poděkování.
Dokončení ze strany 2.
Snaţíme se, aby jejich obsah a sloţení byly všestranné.
V současné době probíhá krouţek keramiky, výtvarné
výchovy, uváděl jsem jiţ hudební krouţky, dále stolní
tenis, aerobik, florbal. Na 2. stupni je moţnost i doučování hlavních předmětů, nabízíme logopedické nápravy... Děti se u nás rozhodně nenudí, dopoledne, ani odpoledne.
Co nejvíce oceňujete na pedagogickém sboru a
ţácích Vaší školy? Jaké má škola z Vašeho pohledu
přednosti?
Na škole pracuje stabilizovaný pedagogický sbor
s dlouholetými zkušenostmi, všichni pedagogové jsou
plně kvalifikováni. Předností školy je čisté a příjemné
pracovní prostředí, na němţ se podílejí sami ţáci. Ve
škole se neobjevují závaţné případy vandalismu, šikany
ani dalších negativních jevů. Naopak musím ocenit slušný a kultivovaný projev většiny našich ţáků. Snaţíme se
je neustále motivovat, uvaţujeme o zaloţení školní ţákovské samosprávy, vedeme je k odpovědnosti a ke

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V době od 2. do 10. ledna 2011 se
farnost Hovorčovice zapojuje do
celostátní Tříkrálové sbírky, kterou
organizuje Arcidiecézní charita
Praha. Od pondělí 3. ledna, do
pátku 7. ledna 2011, budou pokladničky, označené logem Caritas, umístěny v prostorách Obecního úřadu a mateřské školy. Znovu potom ještě v pondělí 10. ledna.Přivítáme, pokud o umístění dalších sbírkových pokladniček projeví zájem majitelé či provozovatelé obchodních jednotek v obci. V sobotu 8. ledna
bude Tříkrálová sbírka pokračovat koledováním
skupinek vţdy tří dětí v doprovodu dospělé osoby. U
dětí
se
předpokládá
takové
oblečení,které
by připomínalo ustrojení tří biblických mudrců, později
nazývaných králů. Vhodný bude také doplněk ve formě jednoduché královské koruny, usazené na hlavě. Sraz všech účastníků koledování je plánován v prostorách Obecního úřadu, a to v 9:00 h. Ukončení koledování se předpokládá nejpozději do 14:00 h., v kaţdém případě s ohledem na aktuální počasí.
Prosíme rodiče, kteří budou svoje děti do skupinek chtít
umístit, anebo sami se zúčastnit jako doprovod, aby se
přihlásili k rukám koordinátora sbírky ve farnosti Hovorčovice,a to prostřednictvím emailové adresy koordinator3KS@seznam.cz do 31. prosince
2010. Ve zprávě uvádějte, prosím, zda máte zájem zúčastnit se jen jako doprovodná osoba či
společně s dětmi,a nezapomeňte uvést svoji
emailovou adresu a telefonní číslo. Kontaktováni
budete nejpozději v úterý, 4. ledna 2011.
Pro zájemce z řad přihlášených koledníků, a také jejich
rodičů, se koná ve středu 5. ledna 2011 v budově Arcibiskupství praţského setkání s arcibiskupem Dominikem
Dukou.
Setkání
je
organizováno
jako poděkování a poţehnání všem koledníkům, a je spojeno s občerstvením. Aţ 65% z vybrané částky je moţné zpětně pouţít pro ryze sociální účely obce, v jejímţ
katastru sbírka proběhla. Váš finanční příspěvek, v jakékoliv výši, tak pomůţe nejen konkrétním charitativním projektům, ale také hovorčovickým spoluobčanům,
kteří jsou na pomoc zvenčí částečně odkázáni. Výsledky
sbírky budou zveřejněny.Tříkrálovou sbírkou bylo letos
vybráno v České republice přes 53 milionů korun.
Igor Kukliš, koordinátor Tříkrálové sbírky 2011.
kladnému vztahu ke své škole. A troufám si říci, ţe výsledky jsou vidět, jakmile překročíte práh naší školy.
Kde mohou rodiče získat informace o Vaší škole a
jak se s ní mohou seznámit budoucí prvňáčci?
Všechny důleţité informace najdete na webových stránkách školy www.zsfrycovicka.cz. Rodiče i děti si mohou přijít školu prohlédnout 11. a 18. ledna od 16:30
do 19:00 během Dnů otevřených dveří, na které
bych je tímto rád srdečně pozval. Zápis dětí do budoucích prvních tříd se bude konat 1. a 2. února 2011 od
13 do 18 hodin. A pro budoucí prvňáčky z Hovorčovic,
kteří budou na naší škole zapsaní, plánujeme od února
pravidelně jednou za 14 dní hodinu „školy nanečisto“,
děti se postupně seznámí s třídami, druţinou, školní
jídelnou, hrají hry a plní různé úkoly.
Závěrem bych chtěl všem rodičům i dětem z Hovorčovic
popřát krásné Vánoce a těším na shledanou v novém
roce!
Děkuji za rozhovor a přeji Vám i celé škole hodně elánu
do dalších školních dní!

VOLNÝ ČAS

7. 1. pátek od 19.30 hod.
Novoroční koncert
Sopranistka JANA ŠTĚRBOVÁ
Klavírní doprovod -Filip Hořínek
Hudební „koktejl“ namíchaný z opery, operety,
Muzikálu a chansonu.
21. 1. pátek od 19.30 hod.
HRAJEME MY
Trampská píseň
28. 1. pátek od 19.30 hod.
MIROSLAV PALEČEK
„Kaţdej je nějakej“ - jeţkárny a ...

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
Půlnoční mše svatá se bude
konat dne 24.12.2010, od
24.00 hod., v kostele sv.
J a n a
K ř t i t e l e
v Hovorčovicích.
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