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♦ Slovo starosty ♦ Reportáž ze skautského oddílu ♦ Pravidelné rubriky ♦ Pozvánky na akce ♦
Jedna známá pranostika charakterizující stávající období praví – „březen - za kamna vlezem“ a navíc ne moc povzbudivě dodává „duben - ještě tam budem“. Většina z nás však asi doufá, že to letos přece jen tak kruté nebude.
Ba naopak. Mnozí už toužebně očekávají, že se s prodlužujícími se dny prodlouží i doba jejich pobytu venku a netrpělivě masírují chodidla, oprašují kola, odrážedla či jiná roztodivná vozidla, jen aby mohli vyrazit do okolí svého bydliště. A tam míjí místa známá, možná jen malinko pozměněná oproti minulému roku, protože tu mohl přibýt dům,
plot, chodník, strom atd.
Jsou nám ale všechna místa v našem okolí opravdu známá? Věděli jste, že mnohá z nich se nějak jmenují? Pojďme
si teď tedy udělat malou virtuální procházku naší vesnicí. Třeba bude pro některé jen rekapitulací, ale pro další se
může stát inspirací pro objevnou výpravu.
A začít můžeme v remízku. Při troše štěstí tu třeba zahlédneme, jak se tu schovává nějaká srnka nebo jak vedle cesty kvetou fialky. Hravější z vás mohou hledat starou studnu, ke které se váže i jedna legenda. Vracet se můžeme
polničkou od Měšic. Protože tu kdysi stály mohutné třešně, nepřekvapí jistě, že se zdejší aleji říkalo třešňovka. K
Měšicím jsou opět vysázené nové stromy, a tak to tu za pár let bude na jaře zase pěkně kvést a vonět.
S pěknými přírodními zakoutími se naštěstí můžeme setkat i v samotné vesnici. Jako první na naší procházce mineme „Palouk“. Po letech je konečně upraven, a tak je dobře, že se pomalu stává centrem kulturních akcí. Ožil už v
prosinci a kdo ví, co si pro nás přichystá letos. Také na Staré návsi se nachází parčík. Ještě koncem osmdesátých let
tady z podstavce shlížel Stalin. I dnes je tento kout místem pietním, jen tu raději místo připomínky generalissima
zavzpomínáme na padlé z 2. světové války.
A to jsme už přišli do samotného jádra obce. Vynecháme tentokrát poslední místní park a pustíme se „Myší dírou“
dál. Ulička mezi ploty má poetický název, krásná je zejména na podzim, když se tu na sloupu vine barevné psí víno,
ale teď doporučujeme spíš dívat se pod nohy, abychom si z naší procházky nepřinesli něco jiného psího.
A čím zakončíme naši procházku? Co třeba si to všechno prohlédnout trochu z výšky? Tedy hurá na „Paní tetu“. Jenže kde to vlastně je? Sami starousedlíci se často nedokážou shodnout, zda je to název kopečku dělícího Hovorčovice
od Bořanovic nebo jestli se tak jmenuje jenom pole vedoucí z vršku k pramenům potoka. Ať je to tak či onak, když
se vydrápete po polničce nahoru, bude vám odměnou nejenom pohled na naši vesnici, ale v dáli uvidíte i jiné známé
české kopce a hory.
Pěkné jaro a hodně sil přeje vaše redakce

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
SBĚRNÉ MÍSTO – je nyní otevřeno každou neděli od 14
do 16 hodin v areálu bývalého JZD v Revoluční ulici.
Od 29.3. bude změna otevírací doby na 17 až 19 hodin. V návaznosti na novelu zákona o odpadech, která
ukládá povinnost třídit kovy a bioodpad, budou ve sběrném dvoře na uvedené odpady umístěny 1x týdně zvláštní kontejnery. Připomínáme, že sběrné místo
je určeno pro občany trvale hlášené v obci a je nutné s
sebou přinést občanský průkaz.
SBÍRKA DIAKONIE BROUMOV – sbírka použitého
ošacení, drobných elektrospotřebičů, nepoškozených
hraček a knih právě probíhá na obecním úřadě, a to do
26.3.2015 v otevírací dobu úřadu. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem
nepoškodily.
UKLIĎME ČESKO – celostátní akce, která se koná 18.
dubna 2015 a účastní se jí i naše obec. Sraz dobrovolníků je v 8:30 hodin před bývalou hasičárnou v ulici Revoluční č.p. 933. O akci budeme veřejnost informovat prostřednictvím rozhlasu a vývěsek. Věříme, že se zúčastníte v hojném počtu, abychom společně s nadcházejícím
jarem přispěli k tomu, abychom se v naší obci cítili lépe.
Rukavice a pytle budou k dispozici.
EVIDENCE OBYVATEL V ROCE 2014
V průběhu roku 2014 se do naší obce přihlásilo 83 obyvatel, odhlásilo 92, narodilo 24 (14 chlapců a 10 dívek) a zemřelo 25 obyvatel.

MÍSTNÍ POPLATKY 2014
Za neuhrazení místního poplatku za odpad za rok 2014
byl 15 neplatičům z naší obce vydán a doručen platební
výměr s navýšením stanovené částky a v současné době
je vedeno proti těmto osobám exekuční řízení.
MÍSTNÍ POPLATKY 2015
Připomínáme těm, kteří ještě neuhradili místní poplatky
pro tento rok, že datum splatnosti je 31.března 2015. V
dubnu vám již nebude vyvezena popelnice a budete v
naší evidenci poplatníků vedeni jako neplatiči.
Dosud ještě nebylo uhrazeno za odpad od poplatníků z
350 čísel popisných!
HLÁŠENÍ PORUCH VO (VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ)
Během měsíce února byly nainstalovány štítky s čísly na
každou lampu VO. Prosíme občany, aby při hlášení poruch používali tato čísla k identifikaci nefunkčního osvětlení. Poruchy hlaste ihned po jejich zjištění telefonicky
nebo mailem, neboť se stává, že objednáme opravu a
druhý den někdo nahlásí již dva týdny nesvítící VO. Děkujeme všem, kteří jsou všímaví a poruchy hlásí.
UMÍSTĚNÍ BANKOMATU V OBCI - rádi bychom znali
váš názor na potřebnost umístění bankomatu v naší obci. Svou odpověď ANO/NE a případně od kterého bankovního ústavu můžete zasílat do 31. března na emailovou adresu ou@hovorcovice.cz, do předmětu zprávy uveďte ANKETA - BANKOMAT. Hlasovat také můžete
vhozením lístku do poštovní schránky obecního úřadu.

TÉMA ČÍSLA—SLOVO STAROSTY
ÚVODEM

ného plevelu a listí z přilehlých zahrádek.

Milí spoluobčané,

Víte, jsem odjakživa nepřítelem zákazového a příkazového systému, mám v sobě víru, že jsme zde
v Hovorčovicích lidé rozumní, poučitelní a že lze vše řešit rozumnou domluvou bez použití sankcí.

Slovem „úvodem“ lze označit mnohé - v našem obecním
zpravodaji například úvodní slovo o jeho obsahu, krátké
představení hlavního tématu nebo s jeho prvním vydáním povídání o tom, co nás čeká v letošním roce. Ano, o
tom všem se na následujících stránkách dočtete…
Ve své krátké úvodní úvaze bych se s vámi nejprve rád
podělil o svoje malé „úvodem“.
Jsem občanem obce stejně jako vy a při pohledu na
prostředí v naší obci mě tedy zřejmě trápí obdobné starosti i radosti. Slůvko zřejmě je zde vloženo zcela záměrně, při své práci starosty se čím dál častěji přistihuji
naštvaný při zjištění, že stav veřejných prostor je řadě
našich občanů zřejmě lhostejný. Jejich svět zřejmě začíná a končí za ploty jejich nemovitostí.
Jak jinak pochopit posprejovanou vloni pěkně opravenou železniční zastávku, hromádky psích exkrementů na
silnici, v parcích a dokonce i na dětských hřištích, odhozené nedopalky cigaret všude, kam se podíváte, což
mne, byť kuřáka (bohužel), irituje čím dál tím více, a
další a další projevy lhostejnosti k prostředí, ve kterém
žijeme, a neúcty k nám slušným. Malý příklad z poslední
doby – obec uklidila pozemek mezi ulicemi U Obory a U
Rybníka a ejhle, již se tam objevují hromádky vyhraba-

Prosím vás všechny, neberte mi tuto víru, všímejte si
svého okolí, zkuste i vy působit na naše neukázněné
občany. A vy neukáznění se, prosím, zkuste nad sebou
alespoň trochu zamyslet a zkuste se začít chovat jinak.
Vždyť to jak a v čem tady žijeme, není jen starostí starosty a naší úklidové čety, ani domluv obecního strážníka, je to věc nás všech.
A závěrem malý důkaz, že má víra je opodstatněná.
Před koncem loňského roku obecní úřad provedl akci
s cílem odstranit neoprávněné zábory veřejných prostranství, například před domy složených stavebních
materiálů, hlíny, prken apod. Ze 47 zjištěných případů
byly po rozumné domluvě občanům téměř všechny odstraněny, zbývající pak budou v nejbližších dnech.
Těchto akcí by nebylo třeba, pokud bychom si všichni
prostředí, v kterém společně žijeme, více vážili a od útlého věku k tomu vedli i naše ratolesti. Snad k tomu to
moje malé „úvodem“ alespoň trochu přispěje.
Jiří Novák, váš starosta

VÝZVA – UPOZORNĚNÍ
Vyzýváme všechny občany, v jejichž ulicích doposud nejsou zpevněné komunikace (asfaltový povrch
či zámková dlažba) a nemají dosud vybudované všechny přípojky na hranici svého pozemku (hlavně
voda, kanalizace, plyn), aby počítali s jejich vybudováním před realizací nového zpevněného povrchu
komunikace u jejich nemovitostí. Obec bude po vybudování nového povrchu vyhlašovat stavební uzávěru v délce 5 let, takže budování přípojek nebude možné. Letos se bude realizovat nový povrch vozovek v těchto ulicích: U Parku, Dlouhá, Třeboradická (jen u parku), Slepá, Střední (na východ od
Hlavní), Zahradní, spojka Revoluční – U Kostela, Ke dráze, Na Vodě (zahájení v polovině dubna) a U
Špýcharu (červenec – srpen). Další komunikace budou následovat v příštím roce a letech dalších.

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V ROCE 2015

parkovacích stání pro potřeby naší nové školy.

Doslova za pár dní, začátkem dubna, budou zahájeny
práce v rámci 2. etapy rekonstrukcí místních komunikací, projektu, který měl být realizován již na podzim loňského roku, ale nakonec byl pozastaven. Důvody pro
rozhodnutí posunout realizaci celé akce na jaro 2015
byly dva: dořešení majetkových vztahů k některým zbývajícím pozemkům, které budou pracemi dotčeny, a riziko, že s ohledem na rozsah akce dojde během zimy k
přerušení prací, což by život občanů znepříjemnilo mnohem více než poslední zima s rozbitými cestami.

O uzavírkách jednotlivých ulic a objízdných trasách budou dotčení občané včas informování dopisem z obecního úřadu a v hlášení místního rozhlasu.

V průběhu této etapy rekonstrukce budou provedeny
pevné povrchy v těchto ulicích: Dlouhá východ, Dlouhá
západ, Střední východ, Na Vodě, Třeboradická, Slepá,
Zahradní, U Parku, spojka Revoluční – U Kostela a ulice
Ke Dráze, kde dojde za přispění majitele a investora
výstavby na přilehlé ploše také k rozšíření komunikace.
Předpokládáme, že povrchy budou dokončeny nejdéle
do srpna letošního roku.
V dubnu bude zadáno výběrové řízení na dodavatele
rekonstrukce ulice Ke Špýcharu, která by se měla také
realizovat ještě v tomto roce, a to spolu se zřízením

V druhé polovině roku začne obec připravovat 3. etapu
oprav povrchů komunikací pro další období spolu
s plánem způsobu jejího financování. I nadále platí, že
přednostně budou realizovány povrchy komunikací na
pozemcích v majetku obce. Znovu se tedy obracíme na
vlastníky pozemků s nabídkou převodu těchto pozemků
obci za symbolickou cenu s tím, že obec vyřídí a uhradí
nezbytné záležitosti s tím spojené. Zájemci mohou
v dané věci obec kontaktovat a dohodnout si termín
osobní schůzky k vysvětlení podmínek a sdělení bližších
informací.
Chceme občany ujistit, že s budováním pevných povrchů komunikací obec počítá i do budoucna tak, aby
byl tento stav definitivně dořešen. Postup zpomalily nezbytné investiční akce letošního roku – výstavba a rekonstrukce základní školy a rozšíření ČOV – proto žádáme spoluobčany o trpělivost a pochopení.
(jn)

ZE ŽIVOTA V OBCI
NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Personální obsazení

Zápis do 1. třídy

Od počtu žáků, kteří budou ZŠ navštěvovat, se odvíjí i
výpočet úvazků a pracovních míst, která bude potřeba
obsadit. Zájemce, kteří se nám doposud na různé pozice
sami aktivně přihlásili, oslovíme a budeme je od začátku
dubna zvát na osobní pohovory. Na doplnění pedagogického týmu hledáme speciálního pedagoga/logopeda,
učitele tělesné výchovy (částečný úvazek), vedoucí vychovatelku školní družiny a vychovatele/volnočasové
pedagogy do školní družiny. Případní zájemci mohou
zaslat
svůj
profesní
životopis
na
adresu
zs@hovorcovice.cz , bližší informace a požadavky vám
rádi sdělíme na tel. 311 233 372.

K zápisu do prvních tříd ZŠ přišlo celkem 63 zájemců,
přijato bude 50 dětí, které budou rozděleny do dvou tříd
po 25. Do první třídy byly přijaté všechny děti s trvalým
bydlištěm v Hovorčovicích, na zbývající volná místa
jsme přednostně přijali děti z okolních obcí, které nemají spádovou ZŠ, nebo děti, které budou mít sourozence
ve vyšší třídě ZŠ. Všechny rodiče přijatých dětí bychom
chtěli požádat, aby nás neprodleně informovali, pokud
se rozhodnou, že jejich děti do 1. třídy v naší škole nenastoupí – na uvolněná místa čekají náhradníci, kteří
mají o umístění v naší škole zájem a prozatím nemohli
být přijati.
Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
proběhne v červnu, o termínu budeme všechny rodiče
informovat e-mailem.
Přípravná třída
V přípravné třídě zbývají 4 místa pro děti s doporučením
odkladu školní docházky, kterým je přípravná třída
přednostně určena. Pokud se již žádní zájemci
s odkladem nepřihlásí, budou tato místa obsazena dětmi
pětiletými bez doporučení, jejichž rodiče se nám přihlásili a mají o umístění do přípravné třídy zájem.
2. + 3. ročník a 4. + 5. ročník
Omezená kapacita těchto tříd byla naplněna. Závaznou
žádost o přestup do ZŠ Hovorčovice vyplní rodiče nahlášených žáků na schůzce 20. března od 17.00 v MŠ Hovorčovice. Další případní zájemci o přestup budou vedeni jako náhradníci.

Nadcházející akce
Pro přehlednost uvádíme akce, které nás v horizontu
nadcházejících dvou měsíců čekají:
24. března od 19.00 – 2. rodičovská kavárna v CVČ
v Měšicích (malý sál), na programu je výuka čtení v 1.
třídách, představení jednotlivých pedagogů a rozdělení
do tříd, informace rodičů o možných formách spolupráce
se školou, apod.
21. dubna od 19.00 – 3. rodičovská kavárna v CVČ
v Měšicích (malý sál) bude věnovaná Hudební akademii
a nabídce volnočasových aktivit ve škole.
Závěrem bychom vás rádi informovali, že ze strany rodičů a příznivců vzniká iniciativa na vytvoření spolku
rodičů a přátel naší nové základní školy. Chcete-li být u
toho a chcete-li přispět svou trochou do společného
mlýna, pak můžete kontaktovat paní Ivetu Kameníkovou na adrese kamenikova.i@email.cz. Vaše iniciativa je
velmi vítána!
(jh)

PROBĚHLO VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O LOGO NAŠÍ NOVÉ ŠKOLY
Věřte, že výběr nebyl jednoduchý - celkem se nám totiž sešlo téměř 100
návrhů! Všem dětem i dospělým za jejich iniciativu VELMI děkujeme.
Zvlášť bychom pak chtěli poděkovat žákům ZŠ a ZUŠ Líbeznice za jejich
nadšení a krásné výtvory. Už se moc těšíme, až tyto veselé obrázky budou
zdobit stěny naší nové školy! A teď již potlesk pro vítěze... První místo
získal návrh rodiny Provázkových z Hovorčovic - ruku ke společnému
dílu za MŠ a ZŠ přiložily děti a za rodičovskou veřejnost oba rodiče. Dalších
5 ocenění získaly návrhy Adély Dvořákové, Báry Mědílkové, Veroniky Abíkové a Anny Petržílkové ze ZŠ Líbeznice a návrh paní Tomáškové z Hovorčovic. Vítězné návrhy, a nejen ty, si můžete prohlédnout na webu obce v záložce základní škola.
Vítězný návrh této „laické“ soutěže postupuje spolu s několika dalšími návrhy od profesionálních grafiků, kteří se
soutěže pro veřejnost neúčastnili, do finálního kola výběru. Nechme se tedy překvapit, jak závěrečné klání dopadne!
Zbývá však ještě poděkovat rodině Provázkových za milý dar, kterého si velmi vážíme – polovinu ceny pro vítěze,
tedy 500 Kč, totiž věnovali na projekt nové zahrady v mateřské škole. Děkujeme!
(jdu)
DOČKÁME SE VYČIŠTĚNÍ RYBNÍKA? DOČKÁME!
A skutečně brzy. V loňském roce byly po řadě jednání
vedení obce s Českým rybářským svazem napraveny
majetkové vztahy k pozemkům na hrázi a byl tak vytvořen nutný předpoklad k tomu, aby ČRS mohl rybník ve
středu obce revitalizovat.
Na základě informací, které svaz obci poskytl, budou
práce zahájeny 26. března letošního roku výlovem a
následným vypouštěním rybníka.
Je nutné připomenout, že rybník je soukromým majetkem Českého rybářského svazu a bylo čistě jeho rozhodnutím, jakou technologií a způsobem čištění provede. Podle předběžných informací by odtěžené bahno
mělo být využito k rozšíření břehů a tím vytvoření lepších podmínek pro rybolov i rekreaci na březích. Byli
jsme ujištěni, že rybník v obci bude i nadále určen pro
rybaření a zůstane veřejnosti přístupný. O tolik populár-

ní bruslení tedy nepřijdeme, pokud se ovšem ještě někdy v Hovorčovicích dočkáme pořádné zimy.
Důležitá je pro nás všechny skutečnost, že vyčištěním
rybníka se významně zvýší jeho retenční schopnost zachycení dešťových vod z jižní a západní části obce a dojde tak ke snížení rizika lokální povodně.
V letošním roce tedy budeme muset být trpěliví. Pokud
půjde vše podle plánů rybářského svazu, měl by se rybník začít znovu napouštět v závěru roku. Do té doby
budou muset místní rybáři vyrážet za svými úlovky do
jiných vod.
V této souvislosti krátká vsuvka o aktivitě místní rybářské organizace - na břehu rybníka si rybáři začali svépomocí budovat vlastní klubovnu, aby měli pro svou činnost, která bude jistě zahrnovat i péči o břehy vyčištěného rybníka, lepší zázemí. Věříme, že se i vy těšíte
spolu s nimi na „nový“ Hovorčovický rybník. (jn)

ZE ŽIVOTA V OBCI
NOVINKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Do nového roku jsme nastoupili
s elánem a natěšení. Čeká nás sice
rok, který bude náročný, protože příprava nové školy se prolíná i do našeho života v mateřské škole, ale jsme
plni očekávání, co nového nás zase
čeká…
Hned na počátku ledna jsme v mateřské škole přivítali
zvířecí kamarády - děti měly možnost setkat se s pejsky
a kočkami a mohly se seznámit s tím, co vše tato zvířata
dokážou.
Nově
jsme
navázali
spolupráci
s Gymnáziem Českolipská, studenti si pro nás v rámci
svých
projektů
připravili
představení
„Pohádky
z kontinentů“, které velmi dobře doplnilo náš celoroční
projekt „Svět kolem nás“, v rámci něhož se seznamujeme s ostatními světadíly a národnostmi. V únoru nás
opět navštívily Gábina a Katka, tentokrát s hudebním
představením s názvem „Zpívánky se skřivánkem
Oskárkem“. Jejich představení je vždy velmi profesionální a děti se nejen pobaví, ale mají zároveň možnost
procvičit si své hudební schopnosti a dovednosti. A nyní
se už pomalu začínáme připravovat na příchod jara. Cirkus Žebřík k nám přijel s představením „Jak se budí země“ a opravdu nádherným způsobem nám všem přiblížil
probouzející se přírodu…
Ano, příroda se pomalu probouzí a my aktivně přemýšlíme o pokračování projektu revitalizace naší zahrady.
Prostředky z veřejné sbírky stále přibývají, za což vám
všem, kteří přispíváte, velice děkujeme! V tomto okamžiku zpracováváme žádost o dotaci ze státních prostředků, která by realizaci našeho projektu revitalizace
„Sedm statečných“ na stopě ochranných znaků
Reportáž ze schůzky skautského oddílu
V září 2014 byl v Hovorčovicích založen skautský oddíl
Pátý oceán určený pro předškolní děti. Pod vedením Jaroslava a Petry Hamerníkových, Martiny Milfajtové a
Zdeňky Vodrážkové se budoucí hovorčovické světlušky a
vlčata scházejí každé úterý v areálu bývalého JZD, kde
za pomoci místního úřadu a Líbeznického skautského
střediska byla zřízena skautská klubovna. Ta se stala
jejich základnou, ale není divu, že ji stále častěji opouštějí a vydávají se odtud na své malé i velké výpravy,
vždyť skauti právě své znalosti a dovednosti získávají
formou zážitků nejčastěji v přírodě. A jak říká Petra:
„Skauting je životní styl, který je založený na respektování lidí i přírody kolem nás.
A protože náš Zpravodaj zajímalo, jak taková schůzka
probíhá, domluvila jsem si na jednu z nich návštěvu.
Předpokládala jsem, že budu pouhý nezávislý pozorovatel. Moje pozice se však v den D změnila. Hlas Petry
Hamerníkové v telefonu se zeptal: „Tak dorazíš dneska?
A nechceš se zapojit? Přišla bys v kostýmu indiánky a já
ti vysvětlím, co budeš dělat a říkat. Děláme takovou hru
…“. Přiznám se, trochu mě to zaskočilo a vyděsilo, ale
nakonec jsem souhlasila. A tak se z pozorovatele nezúčastněného stal pozorovatel zúčastněný.
A tak jsem se v domluvenou dobu oblékla za vraty bývalého JZD do připraveného kostýmu a paruky a vtrhla
do dvora, kde už pobíhalo sedm neposedů. Oznámila
jsem jim, že jsem indiánka Černé oko a byla jsem na
Palouku přepadena. Ale hlavně mi lupiči roztrhali a
schovali mapu, která ukazuje cestu k tajemným ochranným znakům. Poprosila jsem děti, aby mi mapu pomoh-

zahrady pomohla urychlit. Celý projekt jsme rozložili na
několik etap, přičemž první z nich začne v tomto roce.
Určitě budeme potřebovat i vaši pomoc, o možnostech
jak se zapojit, vás budeme samozřejmě informovat.
Držme si palce, aby nám naše plány vyšly a aby si naše
děti již brzy mohly hrát a poznávat svět v podnětném
prostředí naší nové zahrady.
Dne 13.3.2015 v naší mateřské škole proběhl zápis na
nový školní rok. Zájemců bylo jako každoročně více, než
můžeme uspokojit; dostavilo se celkem 56 zájemců,
přičemž volných míst máme jen 32. Opět se budeme
snažit uspokojit děti, které jsou nejstarší a samozřejmě
z obce Hovorčovice. Zájem o naši mateřskou školu roste
i mezi rodiči z okolních obcí, kteří si ji podle svých vlastních slov vybírají pro kvalitu předškolní přípravy, které
se u nás dětem dostává. To nás těší, i když žádostem
těchto rodičů bohužel vzhledem k velkému počtu hovorčovických dětí nemůžeme vyhovět.
Ke konci dubna zaznamenáme v naší škole dvě personální změny, z důvodu stěhování odchází jedna paní
učitelka a zároveň se s námi z rodinných důvodů rozloučí další naše dlouholetá kolegyně. Do naší MŠ proto hledáme od 1.5.2015 nové zaměstnankyně na pozici učitelka MŠ a uklízečka MŠ, v obou případech se jedná o pozice na plný úvazek. Případní zájemci nás mohou kontaktovat prostřednictvím mailu:
ms-hovorcovice@email.cz.
Ráda bych Vám na závěr popřála, aby se Vám vyplnilo
vše, co Vám přinese štěstí a radost, a aby k nám již brzy přišlo jaro.
Mgr. Jana Hirková, ředitelka školy
ly najít a složit. Moje herecká etuda zaujala, ale že bych
byla indiánka, věřil asi málokdo. Při naší společné cestě
na Palouk jsem totiž za svými zády zaslechla: „To je
paruka, koukají jí vlasy“. Ale nejdůležitější bylo, že na
moji hru přistoupily. Takto podobně obvykle skautské
schůzky začínají, děti jsou motivovány na úkoly, které si
jejich vedoucí na ten den připravili.
Míříme tedy
na
Palouk,
kam
jedna
z vedoucích
Zdeňka ukryla mapu roztrhanou na 4
kusy. My už
však
víme,
že
děti
všechny díly
nenajdou, protože kontrola těsně před tím odhalila, že
jeden není na svém místě. Děti však běhají a hledají.
Jsou zklamané, že nenašly všechny a že mapa, kterou
poskládaly, není kompletní. A jak Petra smutně dodává:
„Že něco zmizelo, se bohužel nestalo poprvé. Na jedné
schůzce jsme vyráběli krmítka a umístili je sem na Palouk. Jedno už tu není.“ Ale zpět k naší hře. Ze vzkazu
na mapě se děti dozvěděly, že se mají vydat na cestu
na nádraží, kde mají najít ochranné znaky. Jak se dozvídám vzápětí, dnešní schůzka má hravými aktivitami
ověřit, jak děti znají své okolí.
„A teto, kam teď půjdeme?“, ptal se jeden ze dvou nováčků dnešní schůzky. „Na nádraží, víš, kde to je? A já
nejsem teta. My se tady oslovujeme přezdívkami. Já
jsem Píďa a to není strejda ale Sekki,“ vysvětlila Petra.

REPORTÁŽ
„A jakou přezdívku budu mít já?“, pokračoval malý svěřenec dál. „Tu si musíš něčím zasloužit. A může to nějakou dobu trvat.“ A vzápětí se mu představují ti, kteří ji
už mají. Tak poznáváme Mušlinku, Koťátko, Kočičku. A
trochu předběhnu, když prozradím, že na konci schůzky
přibyde další. Druhý z chlapců získá jméno Šipka a je
jednoduché domyslet si, co spontánně kreslil křídou na
zem během celé výpravy.
Konečně se vydáváme na cestu k nádraží. Čeká nás několik zastávek, na kterých se skautští vedoucí ptají, co
to je za místo. Je potěšitelné, že všechny věděly, že ta
rozestavěná budova hned na rohu je škola. Vlastně jejich škola, protože všichni tam prý od září začnou chodit. A zdálo se mi, že to hlásily tak nějak s pýchou. Tak
si přejme, ať jim to nadšení vydrží.
Kromě poznávání různých míst zaznívaly nenásilnou
formou otázky týkající se přírody. Děti lehce zvládly vyjmenovat stromy, ptáky, lesní a domácí zvířata. A občas
zazněly celkem neobvyklé příklady. „Příští rok se bude
konat základní kolo závodu světlušek a vlčat, které organizuje pro náš okres Líbeznické středisko, tak na to
trénujeme,“ reagovala Petra, vlastně Píďa, na mé překvapení, že děti znaly hýla či ledňáčka. Některé odpovědi byly i vtipné. Když zazněla otázka, co plave
v rybníku, neubránili jsme se smíchu při odpovědi, že
paštika.
Jak výprava pokračovala, bylo zapotřebí vybít energii
intenzivnějším pohybem. Na dětském hřišti u fotbalového hřiště dostal zabrat hlavně Sekki. Děti šplhaly po
jednom z herních prvků, ale potom si přály ručkovat
z jedné strany na druhou. A to by bez jeho pomoci nezvládly. A blbly dál, našel se však čas i na trochu skautské výchovy. Víte například, jak se zdraví skauti? Levou
rukou a ještě to má navíc jednu vychytávku. V ten moment jsem to nevěděla jen já a dva nováčci, ostatní to
bez problémů předváděli.
Skautskou tematiku měl i cíl naší výpravy. Když jsme
dorazili na nádraží, dostaly děti úkol hledat tajemné
ochranné znaky. A opravdu, za chvíli se v rukou jedné
z dívek objevil jakýsi
symbol, kterému děti
nerozuměly. „Víte, co
to je?“, ptá se Píďa.
Všichni kroutí hlavou.
„To je znak světlušek,
to budete brzy vy,
děvčata.“ Dívky si
znak pečlivě prohlížejí, ale je třeba najít i
symbol pro malé kluky- vlčata. I toto tajemství je vzápětí odhaleno.
Na cestě ke klubovně
děti už žádné úkoly
neplní, přesto mají
jejich vedoucí ještě
plné ruce práce. Dnes
sice nedorazili všichni
členové oddílu, kterých je celkem 13, ale
stále je nutné dávat
na děti pozor a připomínat jim mimo jiné
pravidla
silničního
provozu. A my máme
i trochu více času po-

povídat si o práci skautských vedoucích. Když se vyjádřím obdivně o aktivitách, které si na dnešek připravili,
dozvím se, že se z velké části řídí metodikou, kterou
mají k dispozici všichni oddíloví vedoucí, ale zároveň
mají možnost obohatit ji o vlastní nápady a přizpůsobit
je místním poměrům. Vést oddíl ale není jen tak. Každý
vedoucí musí mít vůdcovské zkoušky. Zajímalo mě také,
jak přišli na nápad založit v Hovorčovicích skautský oddíl. Na to Sekki říká: „Oba pocházíme z Jihlavy. Tam
jsme začali chodit do skautu. Já konkrétně už v roce
1993. V 17 letech jsem začal pomáhat s vedením oddílu
a rok na to jsem ho už vedl samostatně. Po přestěhování do Hovorčovic jsme stále pomáhali s realizací aktivit
pro jihlavské středisko. Když nám obec vyšla vstříc přidělením prostor pro činnost oddílu, mohli jsme sem svoje aktivity přesunout.“
Úterní schůzka končí. Děti si ještě vyvěsí své dnešní
trofeje v klubovně a své zásluhy zaznamenají do speciálních skautských pracovních listů (cestička benjamínků) a už vybíhají pod křídla svých rodičů, kteří netrpělivě přešlapují na dvoře. Zase za týden je čeká nové dobrodružství. A jejich vedoucí, kteří všechny aktivity vykonávají zdarma, mohou přemýšlet, čím své svěřence
příště překvapí.
„A jaké jsou plány do budoucna?“, ptám se na závěr.
„Plánujeme i aktivity mimo úterní schůzky. Čeká nás
dubnová výprava s prvním přespáním mimo domov bez
rodičů, v květnu bychom chtěli projít údolím Mratínského potoka a o prázdninách se těšíme na tábor,“ dozvídám se od Sekkiho. „Ale já jsem spíš myslela na existenci oddílu. Budete příští rok zase nabírat předškolní
děti?“ „Mladší už brát nebudeme. Ale chtěli bychom oddíl rozšířit o posádku starších dětí, tak kolem třetí třídy,
proto sháníme další skauty, kteří by nám s vedením oddílu pomohli,“ uzavírá naše setkání Sekki.
Nelze jen popřát, aby jim jejich nadšení vydrželo a aby
se jim jejich plány splnily.
Černé oko alias Ta, která psala o skautech
http://patyocean.skauting.cz/

(jdo)
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POZVÁNKY
Vážení čtenáři,
od příštího čísla čeká náš zpravodaj velká
změna - bude vycházet v barvě, v kvalitnějším tisku a změnou pravděpodobně projde i
jeho grafická podoba.
V rámci této obměny bychom rádi rozšířili i
naši redakční radu a okruh přispěvatelů z řad
veřejnosti.
Chybí Vám v našem časopise nějaká pravidelná rubrika?
Chtěli byste se dozvědět víc o konkrétní oblasti?
Ostatní čtenáři možná také - nechcete jim tyto informace zprostředkovat? Nejedná se časově náročnou činnost a novinářskou
praxi také nevyžadujeme. Chce to jen zájem a chuť zapojit se!
Pokud Vás nabídka zaujala, prosíme, kontaktujte nás prostřednictvím obecního úřadu na e-mailu ou@hovorcovice.cz.
Nechte v sobě probudit novinářský talent a přijďte ho uplatnit
mezi nás!
Vaše redakce

MŠ Hovorčovice Vás srdečně zve na akci:
VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO RODIČE A DĚTI
KDY A KDE: ve čtvrtek 1.4. od 17:00 hod. ve
třídě Kočiček
Zváni jsou i babičky a dědečkové, sourozenci a
všichni, kteří rádi kreativně tvoří.
Budeme zdobit velikonoční vajíčka technikou decoupage, přivítáme
i vlastní materiál (vajíčka, pentličky, apod.), kterým
nás můžete podpořit.
Všichni si, prosím, přineste 2 vyfouknutá vejce,
materiál k decoupagi je možné si zakoupit na místě.
Těšíme se na příjemné velikonoční setkání s Vámi a
věříme, že se rádi na chvíli u nás zastavíte a
strávíte příjemný podvečer.
Svoji účast potvrďte, prosím, do 27.3.2015 na náš e-mail:
ms-hovorcovice@email.cz nebo ústně u paní učitelky.
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