č. 5/2016, ročník X

♦ Ohlédnutí za rokem 2016 ♦ Rozhovor o jachtingu ♦ Pravidelné rubriky ♦ Pozvánky na akce
Vážení čtenáři,
jakkoliv se v době uzávěrky tohoto čísla zdá nepatřičné hovořit či psát o Vánocích a konci roku, tak v okamžiku, kdy
budete toto číslo našeho obecního zpravodaje číst, nám právě začne advent a vánoční svátky budou za dveřmi. Proto
v tomto čísle naleznete řadu pozvánek na akce, které se již tradičně v tomto čase v naší obci konají. A protože je to i
poslední Hovorčovický zpravodaj v tomto roce, nabízí se také ohlédnutí za rokem, který už se pomalu stává minulým.
Přejeme vám, abyste si všichni užili krásné a klidné vánoční svátky a do nového roku vykročili tou správnou nohou.
Vaše redakce
TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad – bude v pátek 23. prosince pro veřejnost
uzavřen. Posledními úředními dny budou středa 21. a 28.
prosince. Ostatní dny v posledním týdnu v roce bude
otevřena pouze podatelna. Stavební správa bude z důvodu
čerpání dovolené uzavřená od 27. do 30. prosince.
Kácení stromů – do konce tohoto roku budou na
základě odborného posudku dendrologa pokáceny 3
stromy v parku u ulice Nádražní a 4 stromy v parku u ulice
Hlavní. Důvodem je jejich špatný stav. Stromy budou
nahrazeny ve stejném počtu a ve skladbě dle doporučení
zmíněného odborníka.

Zasedání zastupitelstva 29. září 2016 - výňatek
Přítomni: Novák Jiří, Lopata Oldřich, Mufová Hana, Kotva
Milan, Dubnová Jana, Šimánek Jan, Milena Vorlíčková
Omluveni: Češpiva Ladislav, Kukliš Igor,
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 56/486, k.ú. Hovorčovice v majetku obce manželům Fojtovým.
• Návrh územního opatření o stavební uzávěře pro zrekonstruované ulice U Studánky, Krátká a část Souběžné,
a to po dobu záruky na toto stavební dílo.
• Smlouvu o úvěru k výstavbě II. stupně ZŠ v obci mezi
Obcí Hovorčovice a Komerční bankou a.s.
• Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve vyhlášeném výběrovém řízení na výstavbu II. stupně ZŠ v obci.
Vítězný uchazeč POHL cz, a.s., IČ: 256064668 předložil
všechny požadované dokumenty, prokázal splnění kvalifikace a předložil nejvýhodnější nabídku.
• Smlouvu o dílo mezi Obcí Hovorčovice a společností
POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky, IČ 256064668 k
zajištění výstavby II. stupně Základní školy v obci.

Výdejní místo ČP – ve dnech 21. a 22. prosince bude
prodloužena výdejní doba doporučených zásilek. Bude
se vydávat během celého dne od 7.30 do 19.00 hodin.
V ostatní dny i během svátků zůstává otevírací doba
výdejního místa beze změny, a to i v pátek 23. prosince.
Prosíme občany, aby byli během prosince na výdejním
místě trpěliví a vyzvedávali si zásilky včas. Kapacita
výdejny je omezená a počet zásilek se v tomto období
několikanásobně zvyšuje. Děkujeme!
Separovaný odpad – prosíme občany, kteří využívají
kontejnery pro tříděný odpad, aby z důvodu lepšího využití
kapacity kontejnerů sešlapávali kartony a PET lahve. Těm,
kteří tak činí děkujeme.
• Pořizovateli, aby při zpracování zprávy zohlednil stanoviska dotčených orgánů z procesu Změny č. 1 a průběhu
Změny č. 3 Územního plánu.
Zastupitelstvo obce projednalo:
• Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu hospodaření obce
na rok 2016.
• Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu hospodaření Základní školy a Mateřské školy na rok 2016.
Zasedání zastupitelstva 17. října 2016 - výňatek
Přítomni: Novák Jiří, Lopata Oldřich, Mufová Hana,
Dubnová Jana, Češpiva Ladislav, Kukliš Igor, Kotva Milan,
Šimánek Jan
Omluveni: Vorlíčková Milena
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Smlouvu o spolupráci mezi Obcí Hovorčovice a panem
Jiřím Čechem k zajištění opravy povrchu části komunikace
Březiněveská.
• Dodatek č. 4 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování
požární ochrany mezi Obcí Hovorčovice a Městskou částí
Praha - Ďáblice.

• Dohodu o narovnání mezi Obcí a společností KAZIKO
a.s.

• Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku Obci manželi
Němečkovými k vydání souhlasu s dělením pozemku p.č.
74/2, k.ú. Hovorčovice.

Zastupitelstvo obce ukládá:

Zastupitelstvo obce projednalo:

• Pořizovateli územního plánu zpracovat a předložit k
projednání zastupitelstvu zprávu o uplatňování územního
plánu Hovorčovice za uplynulé období dle ust. § 55 odst.
1 stavebního zákona.

• Obsah jednání Výboru pro výstavbu a životní prostředí
ze dne 10.10.2016.
(ol)

• Žádost MO Českého rybářské svazu s umístěním části
klubovny na pozemku p.č. 2/6.

SLOVO STAROSTY
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016
Vážení spoluobčané,
bývá dobrým zvykem rekapitulovat na sklonku roku jeho
průběh, dovolte proto i nám za vedení naší obce krátké
ohlédnutí za uplynulými dvanácti měsíci ... Touto větou
začínal článek v loňském prosincovém zpravodaji a následovalo hodnocení prvního povolebního roku v naší obci.
Poslední vydání obecního zpravodaje v roce 2016 se k vám
dostává v době, kdy se nacházíme v polovině volebního
období. Bylo by asi jednoduché ohlédnout se za rokem
2016 a zmínit výčet všeho, co jsme v naší obci realizovali.
Kdo ale v obci bydlí a hlavně v ní žije, to ví i bez nějakého
článku. Navíc ucelenou rekapitulaci plnění úkolů Programu
rozvoje obce pro končící rok bude zastupitelstvo obce
provádět začátkem příštího roku a všichni si ji budete
moci přečíst na webových stránkách obce.
Proto se chci za končícím rokem ohlédnout trochu jinak, a
to v souvislosti s již zmíněnou polovinou volebního období.
Tak především, je neuvěřitelné, jak ten čas ubíhá! V tom
mi jistě dají za pravdu zejména starší spoluobčané; máte
své plány, představy, odhodlání, ale čas nečeká, odměřuje
prý sice stejně nám všem, ale mám pocit, že tak nějak
rychleji těm, kteří potřebují, aby se naopak zastavil.
Tyto pocity jsem letos zažíval velmi často, když se
připravovala výstavba pavilonu II. stupně základní školy,
bezpochyby zatím největší investiční akce v dějinách naší
obce. Potřeba této akce visela ve vzduchu již v okamžiku,
když jsme rozhodovali o výstavbě 1. stupně. Ovšem naše
představy o její realizaci až v dalším volebním období brzy
vzaly za své.
Mladí lidé v obci se zkrátka mají rádi a na nějaké představy
vedení obce neberou ohledy. Vývoj porodnosti, jehož
jsme při každoročním vítání nových občánků svědky, nám
ukazuje, že každým rokem nám tu vyrůstá nejméně jedna
třída prvňáčků a že změna tohoto trendu se v dalších deseti
letech nedá očekávat. Takže moje původní představy o
tom, že v tomto volebním období dokážeme zajistit pevné
povrchy komunikací v celé obci, se díky potřebě zajištění
prostor pro vzdělávání našich dětí musely změnit. Sám pro
sebe jsem si ale řekl, že „je lepší chodit s chytrými lidmi
v blátě, než potkávat blbce na asfaltu“… Napnuli jsme
tedy s kolegy zastupiteli a zejména zaměstnanci obecního
úřadu všechny síly a zaměřili se na projekt školy.
Pominu-li proces stavebního povolení pro veřejný objekt
tohoto rozsahu – kdo se pohybuje ve stavebnictví, jistě
ví, o čem hovořím – pak jen zajistit financování celé akce,
aniž by utrpěl nastavený standard žití nás všech, stálo
za to! Ještě, že mladí se mají rádi nejen u nás, a tak
problém kapacit školských zařízení je dnes problémem
celorepublikovým. Státem poskytované dotační tituly
ovšem kryjí potřeby financování ani ne z 50 % a na krytí
ostatních prostředků tak nezbývá jiné řešení než bankovní
úvěr. I tady máme ale štěstí, protože obec má pro splácení
úvěru velmi dobré podmínky, a i přesto, že se jedná o
finanční závazek na příštích deset let, zůstanou zachovány
podmínky i pro pokračující výstavbu již zmíněných
komunikací a samozřejmě všech dalších záměrů. Jen to
bohužel všechno nebude v tomto volebním období.
Jsme tedy v polovině volebního období 2014-18, příští rok
dostavíme školu a pokud nám konečně vyjde dotační titul,
mohli bychom se dočkat nové podoby ulice Hlavní - nových
chodníků, zastávek MHD a hlavně bezpečných přechodů.
V určitém rozsahu budou vyčleněné finance i na další část
komunikací a musíme připravit 2. etapu rozšíření kapacity
čistírny odpadních vod, které je základní podmínkou pro
další výstavbu v obci.
Život v obci však není jen o investicích, to bychom se

ROZHOVOR

posunuli do pozice anonymního městského života. A věřím,
že to nechce nikdo z nás, starousedlíci ani občané, kteří
si v Hovorčovicích pořídili nemovitosti teprve nedávno.
Vedení obce se proto stará o další rozvoj podmínek pro
zájmovou činnost občanů a jejich volnočasové aktivity, v
posledních letech za výrazné pomoci spolků působících v
obci.
A právě nová škola se svou víceúčelovou halou a
stravovacím zázemím bude kromě vzdělávací funkce
plnit i funkci společenského centra obce. Tyto prostory
obci dlouhodobě velmi citelně chybí a možnost pořádání
společenských akcí, typu tanečních zábav, koncertů,
divadel nebo kondičního cvičení, sportovních turnajů apod.
jistě všichni uvítáme. Jak se říká, vesnici dělá hospoda,
kostel a škola, a to všechno už tady konečně budeme mít!
V této souvislosti jsem také velmi rád, že se v letošním roce
zviditelnila činnost spolků, jejich akce nemají jen klubový
charakter a čím dál víc se otevírají veřejnosti. Věřím, že
možnost využívání prostor školy pro společenské akce
spolků dále obohatí náš vesnický život.
Moc se těším na další roky, kdy budu potkávat žáky naší
obecní školy ve stále odrostlejším věku, jak k sobě mají
jako spolužáci blízko, a ne jako dnes, kdy je vídám, jak
odjíždějí a přijíždějí z Prahy a mezi sebou se ani neznají.
I to je nezanedbatelný přínos úplné devítiletky pro naši
obec, pro nás všechny. Držme si tedy palce, aby naše
škola byla dokončena v plánovaném termínu, tedy k 1.9.
2017.

EVROPSKÉ ŠAMPIONKY Z HOVORČOVIC
Potkaly jsme se nedávno na lezecké stěně v Letňanech.
Tváře dívek mi nebyly neznámé, kdysi chodily do
divadelního kroužku v hovorčovickém klubu Jednička.
Nabídla jsem jim odvoz a než jsme dojely do Hovorčovic,
nestačila jsem se divit… Zjistila jsem totiž, že mi v autě
sedí čerstvé mistryně Evropy v jachtingu v kategorii
Cadet, Zuzka a Eliška Vychovy. S nápadem na rozhovor
obě nadšeně souhlasily a vy tak máte možnost seznámit
se se sourozeneckou posádkou, která nemá v České
republice sobě rovnou!
Jak jste se k jachtingu dostaly?
Z: Když mi bylo 8 let, tak mě sousedka z Hovorčovic
oslovila, jestli s ní nechci začít jezdit. Zkusila jsem to a do
teď mě to děsně baví. Jezdím za Yacht Club Neratovice na
lodní třídě Cadet. Cadet je klasická loď pro děti a dorost
od 6 do 17 let, jezdí se na ní po celém světě a odchovává
jedny z nejlepších světových jachtařů (teď na Olympiádě v
Riu bylo osm olympioniků a dva paralympionici odchovaní
na Cadetu).
E: Mně bylo 9, když jsem začala jezdit. Jezdila Zuzka a
tak jsem to zkusila taky... Společně jsme ale začaly jezdit
až po třech letech.
Přibližte nám, laikům, jak takový jachtařský závod
vypadá?
V jachtingu většinou nejde o čas, ale o pořadí. Závod je
řízen z lodi závodní komise pomocí vlajkových a zvukových

Závěrem chci tímto veřejně poděkovat všem svým
spolupracovníkům z obecního úřadu, kolegyním a kolegům
zastupitelům za úsilí a přístup k plnění všech projektů, akcí
i každodenních úředních úkolů. Zároveň děkuji také všem
spoluobčanům, kteří nám vyjadřují podporu a oceňují naši
práci - věřte, že vědomí, že se člověk nenamáhá nadarmo,
je pro nás ta nejlepší odměna.
Všem nám do příštího roku kromě obvyklého, avšak
nenahraditelného přání pevného zdraví, štěstí a
spokojenosti přeji, abychom naši obec společně nadále
rozvíjeli jako fajn místo pro život s prima sousedskými
vztahy.
Hezké a pohodové Vánoce a klidný nový rok 2017!
Jiří Novák, starosta
Výsledky KRAJSKých a senatních VOLeb 2016
V říjnu jsme volili krajské zastupitele a svého senátora.
Volební účast v krajských volbách byla v Hovorčovicích
36,54 %, což je o něco více než je průměr Středočeského
kraje (34,76 %), ale přesto to není nijak vysoké číslo.
V Hovorčovicích byla nejúspěšnější ODS, zejména asi díky
kanditatuře starosty Líbeznic, p. Kupky, na hejtmana.
Následovaly je strany ANO2011 a Starostové a nezávislí.
Obrázek o tom jak se volilo v Hovorčovicích a jaký byl
výsledek za celý Středočeský kraj si můžete udělat z následujícího grafu.

V senátních volbách se o Vaši přízeň ucházelo 10 kandidátů. Volba v Hovorčovicích proběhla shodně jako v celém
kraji. Z první kola by postoupila Ing. Veronika Vrecionová
a Petr Holeček. V druhém kole u nás vyhrál Petr Holeček.
(ol)

signálů. Pět minut před startem je vytažená vlajka
lodní třídy a po uplynutí 5 minutového limitu můžeme
odstartovat. Objíždíme bójky v pořadí, které určují
plachetní směrnice. Nejdříve křižujeme proti větru na
návětrnou bóji. Na návětrné bóji změníme směr a jedeme
na “bočák” (vítr nám fouká z boku) nebo na “zaďák” (vítr
nám fouká zezadu). Na tyhle kurzy vytahujeme ještě třetí
plachtu - spinakr. Když dojedeme zpět ke startu, otočíme
závětrnou bóji a jedeme ještě jedno kolo. Tomu se říká
rozjížďka, za závod jich ujedeme několik. Na vodě jsme
3 - 5 hodin podle toho, jak velký to je závod a jak přeje
počasí. Konečné umístění v závodě se určuje podle počtu
bodů. Když vyhrajeme rozjížďku, máme jeden bod, když
dojedeme druhé, máme body dva atd. Na konci závodu se
body sečtou a kdo má nejmíň bodů, tak vyhrál.
Lodí na vodě jsou při závodě desítky. Platí stejně
jako na silnici nějaká “pravidla lodního provozu”?
Abychom se na vodě nesrazily s jinými loděmi, musíme se
řídit závodními pravidly jachtingu. Dvě základní pravidla,
která všichni musíme dodržovat, jsou čestné plachtění a
zabránění kolizi. Při potkávání lodí platí pravidlo, že loď na
větru zprava má přednost před lodí na větru zleva; dále
loď závětrná má přednost před lodí návětrnou a loď zcela
vpředu má přednost před lodí zcela vzadu. To jsou úplně
nejzákladnější pravidla, bez kterých se na vodě neobejde-

me, ale jinak je pravidel ještě mnohem víc. Abychom se
domluvili i s cizinci, jsou zavedené mezinárodní anglické
pojmy a výčty z pravidel, která na vodě voláme na loď,
aby si nás všimla a uhnula nám nebo aby věděla, co se
chystáme dělat (room to tack, starboard, water…).
Jak spolu na lodi fungujete?
Na dvouposádkové lodi máme práci hezky rozdělenou. Já,
jakožto kormidelník, mám na starost řídit loď: kam pojede, co teď zrovna budeme dělat, nastavuji hlavní plachtu
na zaďák a bočák, řídím spinakr. Eliška jako kosatník řídí
kosatku (menší plachta vpředu na lodi), hlídá lodě, aby
nedošlo ke srážce a zároveň tak hlídá soupeře - jestli nad
nimi neztrácíme nebo jestli jedeme lepším kurzem.
A jak Vám to na lodi klape v sesterské dvojici? Jak
spolu vycházíte – na lodi i mimo?
Z: Ze začátku jsme se ježdění spolu děsně bránily,
ale jednou jsme z minuty na minutu byly postavené
před hotovou věc - že musíme jet spolu. Bylo to na
Středoevropském poháru a největším překvapením bylo,
že se nám spolu od první chvíle dařilo. Docela jsme si to
i užily a dojely jsme na 3. místě! Tím bylo rozhodnuto,
že spolu začneme jezdit. Letos to byl náš druhý společný
rok. Na závodech a na lodi se nehádáme a musím říct, že
od té doby, co jsme spolu začaly jezdit, zlepšily se i naše
vztahy mimo závody.
E: Podle mě nám to jde skvěle. Kdysi dávno jsme spolu
jely víkendové soustředění a už jsme to pak nikdy nechtěly
znovu zažít. Ale jak jsme vyspěly, asi jsme se smířily s
tím, že to zvládneme:-).
Jachting není pro našince zrovna běžný sport. Co
všechno musí posádka jachty zvládnout?
Jachting není jen o “prosezených” hodinách na vodě.
Pokud se chceme dobře umístit i v mezinárodní
konkurenci, musíme mít dobrou fyzičku a chce to i dobrý
svalový základ. Hodně lidí si myslí, že se bez plavání na
jachtě neobejde, ale opak je pravdou, i když se to občas
může hodit. Na vodě musíme mít od přistání do vyplutí
záchranou vestu a hlavně do vody se prakticky dostat
ani nemusíme, takže bez plavání se to dá zvládnout. Pár
potřebných uzlů se každý rychle naučí, a nějaké základy
meteorologie člověku rozhodně k zahození taky nejsou.
Poznat z jakého mraku by mohlo jak foukat, zda bude
v nejbližší době pršet a podobně, se hodí vědět, ale to
každý okouká po odježděných dnech na vodě.
To vypadá, že není nic lehčího, než jezdit na
jachtě:-)... A jaký máte tréningový program?
Naše sezóna začíná na začátku dubna, většinou na
tradičním víkendovém soustředění v Plzni na Boleváku.
Během roku mámě ještě další jedno až dvě týdenní
soustředění s celou třídou, většinou v Čechách, třeba
na Nechranicích, na Nových Mlýnech nebo na Lipně. A
protože jsme v reprezentaci, tak ještě dvě až tři týdenní
soustředění s reprezentačním trenérem, většinou na
kvalitnějších vodách v zahraničí - třeba Lago di Garda
v Itálii, Puck v Polsku nebo Zadar v Chorvatsku. Hodně
záleží na tom, kde se koná následující MS nebo ME, podle
toho vybíráme vodní plochy s podobnými podmínkami
(vlny, síla větru, proudy…) nebo jezdíme přímo tam, kde
se mistrovství jede. Na vodu vyrážíme skoro za každého
počasí, hlavní je, jestli fouká nebo ne. Déšť nebo zima
moc roli nehrají, proti nim jsme řádně vybavené. Před
sluníčkem se chráníme opalovacími krémy a když nám je
teplo tak skáčeme do vody:-).
Váš odjezd na závody jistě nelze přehlédnout… Jak
vozíte třeba loď?
Na závody nás nejčastěji vozí naši rodiče nebo rodiče
kamarádů. Lodě máme naložené na vozíku za autem,

ZE ŽIVOTA V OBCI

ROZHOVOR
uvezeme maximálně tři a případně ještě jednu na
střeše. Veškeré vybavení a oblečení máme v obrovských
taškách, které si velikostí nezadají s taškami hokejistů.
Když je zima, máme na sobě na lodi sucháč a pod ním
termoprádlo, mikinu, nebo cokoli, aby nám nebyla zima.
Když je tepleji, máme jen neopren a když praží slunce,
stačí jen triko a kraťasy. Nejčastěji spíme ve stanech,
takže s sebou bereme ještě karimatky, spacáky, stan…
no, často by se nám hodil kamión, abychom se vešli :-).
Jak zvládáte s jachtařením školu?
Obě jsme na osmiletém gymnáziu, já v kvintě, Eliška v
sekundě. Občas je to trochu boj, když přijedeme po týdenním soustředění a musíme všechno dohánět, ale zvládáme to obě dobře. A máme skvělé kamarády a profesory,
kteří nám velmi pomáhají. Samé jedničky sice nemáme,
ale vyznamenání si držíme v pohodě.

A nejhorší...?
Z: Nejhorší zážitek snad ani nemám. Možná letošní ME
RsFeva, to bylo na Lipně v půlce května, takže byla děsná
zima. Jeden den nám dokonce sněžilo a byly 3°C. Na vodě
jsme se zahřívaly děláním dřepů, kliků, skákáním, točením
rukama a horkým čajem, ale stejně to moc nepomáhalo.
Ale dneska na to už vzpomínám s úsměvem a jako špatný
zážitek to vlastně ani nepovažuji.
A teď se ještě pochlubte Vašimi největší úspěchy...
Společné největší úspěchy? Letos jsme na mistrovství Evropy Cadet na Balatonu vyhrály kategorii dívek a celkově
jsme byly 5. (z 76 lodí). Na ME RsFeva (to je trochu jiná
lodní třída, ale taky dvouposádková a pro mládež) jsme
byly 21. (z 74 lodí). Vyhrály jsme Pohár České republiky a
chtěly jsme obhájit titul mistryň ČR z minulého roku, ale
závod se bohužel nepovedlo odjet, protože vůbec nefoukalo. Minulý rok jsme vyhrály všechny české závody takže
i Pohár ČR a mistrovství ČR, zároveň jsme vyhrály Středoevropský pohár a na MS v Itálii jsme obsadily 17. místo.
Jaké jsou Vaše plány do budoucna?

Váš nejhezčí zážitek?
Z: Nejhezčím zážitkem pro mě bylo asi letošní ME Cadetů.
Ani ne tolik ten výsledek (i když ten je samozřejmě také
naprosto úúúžasný), ale to, jaká jsme parta. Měly jsme
dny, kdy se nám dařilo, ale i dny, kdy to bylo horší. Úžasné bylo, že při nás pořád všichni stáli, nejen naši rodiče a
trenéři, ale i všichni naši kamarádi a jejich rodiče, někdy
dokonce přišla podpora i od zahraničních trenérů a soupeřů. Vždy než jsme odjížděli na vodu, tak proběhl náš
objímací rituál - s každým jsme se objali a popřáli jsme
si hodně štěstí. To bylo tak neskutečně dobíjející a motivující, že mi ta vzpomínka ještě pořád vhání slzy do očí.
Klub seniorů
I když podzimní měsíce nabízejí obvykle sychravé a
nevlídné počasí, při letošních podzimních vycházkách
seniorů se počasí vždy umoudřilo a všechny plánované
výlety se mohly bez problémů uskutečnit. Klub seniorů
zavítal nejprve do Krčského lesa, výlet následující pak
směřoval i mimo Prahu, když senioři využili dobrého
vlakového spojení a navštívili společně Mělník a Hořín.

Z: Příští rok to bude trochu složité. Na Cadetu spolu už
jezdit nebudeme, Eliška půjde taky sbírat zkušenosti na
kormidlo. Já budu jezdit na Cadetu s novou kosatnicí,
chtěly bychom jet na MS do Holandska a přivést si co
nejlepší umístění, chceme zaútočit na TOP10. Dále s
Eliškou chceme začít jezdit na RsFeva (je to větší loď a
mohly bychom zase jezdit spolu), cílem bude ME nebo MS,
odtud si taky budeme chtít odvést umístění v TOP10. Pokud
budu mít ještě nějaký čas, tak chci pomalu začít jezdit na
420, což je loď pro všechny věkové kategorie od 15 let
a je to předchůdce olympijské 470. Mým dlouhodobým
snem jsou Olympijské hry na 470…
E: Já se hrozně těším na příští sezónu. Bude to obrovská
změna a mnoho nových zkušeností. Letos už jsem párkrát
jela na kormidle, takže už trochu vím, do čeho se pouštím,
ale i tak bude mnoho překvapení. Co se týče plánů do
vzdálenější budoucnosti, olympiáda mě také dost láká...
Na 420 jsem ještě moc mladá, malá a lehká, ale za chvíli
to určitě doženu!!!
Zuzko, Eliško, děkuji za rozhovor, držíme Vám palce, aby
se Vám příští sezóna vydařila a nezbývá než smeknout
před Vašimi skvělými úspěchy, které Vás jistě stojí spoustu
práce a odříkání. Jen tak dál, je úžasné vědět, že nám v
Hovorčovicích vyrůstají budoucí olympionistky!!!
Úspěchy Zuzky a Elišky můžete sledovat na www.facebook.com/zuzka.eliska/
(jdu)
PLACENÁ INZERCE

ORIGINÁLNÍ VÁNOČNÍ DÁRKY

Po dohodě na tel.: 603 238 778 lze vyzvednout v Hovorčovicích.
AUTORSKÉ ŠPERKY z minerálů a drahých kamenů
RUČNĚ MALOVANÉ ŠÁTKY A ŠÁLY z hedvábí
RUČNĚ MALOVANÉ HRNKY A ČÍŠE

A co nabídla setkání seniorů? Ta tentokrát probíhala jako
kreativní dílny. V říjnu se toto kreativní setkání neslo v
dušičkovém duchu, to listopadové pak přineslo inspiraci
pro adventní období. Své výtvory si senioři většinou odnesli
domů, jeden z nich by se však měl stát součástí adventní
výzdoby obecního úřadu.
(jdo)

roce čeká otevření nové budovy!

E: Pro mě asi stejně. Ale za skvělý zážitek taky považuji
ME v roce 2012 ve Francii, byl to první větší závod mojí
začínající kariéry.

- i s věnováním

OCHRANNÉ ANDĚLSKÉ PŘÍVĚSKY PRO ŠTĚSTÍ
do auta, na kabelku či klíče
KRYSTALOVÉ VODY  DÁRKOVÉ POUKAZY

... A MNOHO DALŠÍCH TIPŮ NA DÁRKY ...

www.andelskadilna.cz

Vstoupili jsme do druhého roku
naší existence
Naše základní škola v září vstoupila do druhého roku své
existence a věřte nevěřte, děti se už nemohly dočkat,
až budou moci opět usednout do školních lavic. Jsme
potěšeni, když slyšíme ze strany dětí i dospělých chválu
na to, jak si naše škola vede. Stejně tak nás velice potěšilo
i kladné hodnocení ze strany ČSI, která u nás v polovině
října provedla periodickou kontrolu celého výchovně
vzdělávacího procesu. A nutno říci, že to byla kontrola
velmi detailní! V MŠ jsme byli pochváleni za logopedickou
intervenci, v ZŠ inspekce ocenila uplatňování konstruktivní
komunikace a velký důraz, který klademe na uplatňování
osobnostní a sociální výchovy ve výuce, a doporučila nás v
těchto oblastech ostatním školám jako příklad inspirativní
praxe. Je to pro nás velká čest a velmi si toho vážíme.
Ráda bych v této souvislosti poděkovala všem pedagogům
naší školy, ale i všem ostatním provozním zaměstnancům
za jejich nadšení a obětavost, s nimiž vizi naší školy
uskutečňují, protože bez nich bychom těchto vynikajících
výsledků nedosáhli. Děkuji také všem našim příznivcům,
kteří nám pomohli finančním či věcným darem nebo nás
podporují vlastním přičiněním či slovy chvály. Děkujeme
vám všem, ani bez vás bychom nedokázali našim dětem
nabídnout krásnou a kvalitně vybavenou školu, do které
se těší a kde je nám společně dobře! Samozřejmě, že
máme stále co vylepšovat a zdokonalovat, plánů k dalšímu
zlepšení máme hodně a ještě k tomu nás v příštím školním

S nadcházejícím adventem bych vám chtěla popřát, abyste
se v dnešním uspěchaném světě uměli zastavit a užít si
společně se svými dětmi a blízkými chvíle svátečního klidu,
které jsou nám bohužel stále vzácnější. Naslouchejme si
navzájem a naučme se být jen tak obyčejně se svými
blízkými šťastní.
Přeji vám všem klidný advent, Vánoce a do nového roku
2017 jen to nejlepší!
Mgr. Jana Hirková, ředitelka školy

U příležitosti výročí vzniku ČSR jsme s dětmi
slavnostně pokřtili naši školní lípu.
Děti jí vybraly jméno LINDA.

PLACENÁ INZERCE

V CVČ MĚŠICE
SE I V ZIMĚ ZAHŘEJETE :))
KURZY PLAVÁNÍ
dětské plavání
rodinné plavání
komfortní zázemí
moderně zařízený bazén
profesionální a příjemné lektorky

MĚŠICKÝ ADVENTNÍ JARMARK
předvánoční atmosféra
jazzová kapela
harmonikáři
dílničky pro děti
Více informací na: www.cvcmesice.cz tel.: 733 111 865

POZVÁNKY NA AKCE

ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMEČKU
V neděli 27. listopadu od 16.00
na Palouku (park u hlavní silnice)

VYSTOUPÍ DĚTI Z MŠ
A ŽÁCI UMĚLECKÉ AKADEMIE!

Vánoční rybářská polévka
aneb přijďte si popřát hezké Vánoce

S dětmi přijďte ke škole, odkud se vydáme ke stromu průvodem se svíčkami.
I letos můžete podpořit naše děti vánočkou, perníčky či jiným vánočním
pečivem. Výtěžek z prodeje vašich dobrot bude věnován dětem z mateřské a
základní školy. Cukrářské výrobky můžete přinést v pátek 25.11. do 17.00 do
základní/mateřské školy nebo v neděli přímo na stánek u stromečku.
Předem vám moc děkujeme!
A skautský oddíl pod stromeček opět připraví vlastnoručně vyrobený Betlém.

Kam: na prostranství u klubovny rybářů na
břehu Hovorčovického rybníka
Kdy: v sobotu 17. prosince
od 10:00 bude otevřené občerstvení v klubovně a bude možné
přihlížet přípravě polévky, od 14:00 do 16:00 (nebo do vydání
zásob) ochutnávka speciální rybí polévky našich rybářů.
Na sousedské setkání vás zve
MO Českého rybářského svazu spolu s Obecním úřadem

Těšíme se na Vás!
Akci pořádá spolek MROŠ ve spolupráci s OÚ a skautským oddílem Pátý oceán

Další akce

Lidová vánoční hra se zpěvy a hudebním doprovodem

Tradiční vánoční trhy se zabijačkou
Tradiční vánoční trhy se zabijačkou
proběhnou v ul. Revoluční a u Kostela v
sobotu 3. prosince 2016 od 10.00 do
20.00 hod. Naleznete tu spoustu dobrot,
laskomin a vánočního zboží. Vánoční trhy
zpříjemní od 11.15 hod. krátkým pásmem koled žáčci z
naší mateřské školy.
Měšický adventní jarmark
Měšický adventní jarmark se koná v sobotu
10. prosince od 14.00 do 18.30 hod. Na
jarmarku naleznete mnoho výrobků pro radost a mlsný jazýček (perník, vánoční cukroví, trdelník, punč, vánoční ozdoby přírodní
kosmetika a mnohé další). Pro zábavu a pohodu naleznete
na jarmarku předvánoční dílničky pro děti a hudbu v podobě zpívání koled, posezení u jazzu či harmoniky.
Štědrovečerní koncert Jany Štěrbové

v podání žáků Umělecké akademie při ZŠ Hovorčovice
Těšíme se na vás

v neděli 18. prosince od 17 hodin
v kostele Sv. Jana Křtitele v Hovorčovicích

Štědrovečerní koncert Jany Štěrbové se
uskuteční v sobotu 24. prosince od 10.00
hod. v kostele Sv. Jana Křtitele v Hovorčovicích s klavírním doprovodem Petry Klimešové z Hudebního divadla Karlín.
Betlémské světlo
Přijďte si i vy k nám pro světlo z Betléma a
zpříjemněte si adventní čas.
23.12. od 17.30 - 18.30 ve skautské klubovně,
na adrese Revoluční 256 (vchod ze dvora),

Akci pořádá spolek MROŠ

24.12. od 10.30 - 11.30 před místním kostelem
a od 11.30 - 12.00 v domě pro seniory na Staré návsi.
Těšíme se na vás, 10. oddíl vodních skautů „Pátý oceán“.
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