HOVORČOVICKÝ ZPRAVODAJ
č. 3/2007, ročník I

u Bezpečnost silničního provozu u Rozhovor s předsedou fotbalového klubu u Tipy na výlet u
Nastává čas prázdnin a dovolených. Pro ty, kteří v letních měsících zůstanou v Hovorčovicích, přinášíme na poslední
stránce tipy, jak naložit s volným časem. Mohla by to být totiž ta pravá doba k objevování blízkého i vzdáleného okolí
naší obce. Nachází se zde několik zajímavých míst, kam stojí zato se vydat. A jestli se vydáte pěšky, na kole či autem,
to necháme už na Vás. Ať strávíte Vaši dovolenou tak či onak, přejeme všem našim čtenářům příjemné léto.

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘ ADU
PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ – Obecní úřad oslovil
všechny, kteří dosud nemají zbudovány přípojky na
kanalizaci, vodovod nebo plyn a bydlí v ulici Bořanovické,
Souběžné a Střední, aby co nejrychleji obstarali příslušné
formality a nechali si přípojky do 31.8.2007 vybudovat.
Připravuje se rekonstrukce povrchu vozovky a pozdější
zásahy do ní budou, vzhledem k záruce za provedené
stavební práce, velmi problematické a pro stavebníky
podstatně finančně nákladnější.
STOČNÉ – spol. VaK Zápy, s.r.o. ve spolupráci s obecním
úřadem provádí kontrolu evidence plátců stočného 
platby za vodu odváděnou veřejnou kanalizací (zákon
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích). Kdo
užívá kanalizační přípojku a neplatí stočné, vystavuje se
penalizaci. Kromě toho zvyšuje náklady na stočné
ostatním uživatelům v obci.
UŽÍVÁNÍ ULIC VOZIDLY STAVBY  na základě
stížností občanů bydlících na přístupových trasách ke
staveništím u remízku (tzv. lokalita Pmax) a v nově
vznikající zóně v jihovýchodní části obce se uskutečnila
jednání se stavebníky. Obec usiluje o dohodu s nimi tak,
aby se jednotliví stavebníci podíleli na údržbě těchto
komunikací. V ul. K Remízku bude omezena rychlost na
20 km/h a budou zřízeny zpomalovací prahy. V ulici Ke
Dráze bude přístup řešen podle pokračování výstavby
kanalizace (investor pan Vyhnálek a obec).
ÚŘEDNÍ DESKA  na budově obecního úřadu byla
rozšířena úřední deska o jednu vitrínu, což umožní
přehlednější zveřejňování informací z obecního úřadu.
ODPADKOVÉ KOŠE  v průběhu července bude v obci
rozmístěno 16 ks nových odpadkových košů.
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA  obecní úřad ve spolupráci s
Diakonií Broumov uskutečnil dne 30.5.2007 humanitární
sbírku letního i zimního oblečení, lůžkovin, domácích
potřeb a dalších věcí.
KOMUNIKACE  v ul. Nádražní byla provedena sanace
propadu. Z obavy, že se propad později opět vytvoří,
bude toto místo dlouhodobě sledováno a s dodavatelem
bude řešeno prodloužení záruční doby. Obecní úřad
zajistil provedení kamerové zkoušky a nyní očekává
zprávu od znalce z oboru inženýrské geologie.
V ul. Hlavní, na popud obce, správce komunikace (SÚS)
zajistil opravu komunikace, zčásti reklamací u IMOS Zlín
s.r.o. a zčásti z vlastních zdrojů. Při odfrézování povrchu
vozovky bylo zjištěno, že po vybudování kanalizace byla
oprava komunikace provedena nekvalitně. Tloušťka
vrstvy asfaltobetonu byla pouhé 2 cm, což neodpovídá
normám!
PROŘEZ STROMŮ  obecní úřad žádá občany o
nahlášení případů, kde stromy zasahují do elektrických
vedení. Obecní úřad zajistí prořez stromů pomocí
pojízdné plošiny.

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců
obecního úřadu bude v době od 23.7.  27.7. obecní
úřad uzavřen.
VODOVODNÍ ŘAD – 29.5.2007 byl přeložen hlavní
přivaděč vody do obce. Vodovodní řad nebyl v k. ú.
Líbeznice v roce 2001 uložen do plánované trasy a nyní
došlo k nápravě.
ZMĚNY V ZASTUPITELSTVU OBCE  jak jsme již
informovali, dne 11.4.2007 se z pracovních důvodů
vzdala mandátu zastupitele paní Mgr. Soňa Steklá, bez
politické
příslušnosti,
kandidující
za
Občanskou
demokratickou stranu (dále jen „ODS“).
Dle zákona a na základě výsledků voleb do obecního
zastupitelstva konaných 20.21.10.2006 se od 12.4.2007
automaticky stal zastupitelem 1. náhradník na
kandidátce ODS pan Václav Stareček (člen ODS). Pan
Stareček se svého mandátu vzdal k 31.5.2007 a od
1.6.2007 se zastupitelkou stala 2. náhradnice na
kandidátce ODS, paní Mgr. Iveta Chmielová Dalajková
(členka ODS). Ta se svého mandátu vzdala k 6.6.2007 a
od 7.6.2007 se tedy zastupitelem stal 3. náhradník na
kandidátce ODS, pan Karel Kučera (člen ODS).
SBĚRNÉ MÍSTO  od uplynulého víkendu mají všichni
občané možnost ukládat rostlinný, velkoobjemný odpad
a stavební suť na sběrném místě v objektu bývalého JZD
(ul. Revoluční). Sběrné místo bude otevřeno každou
neděli od 17.00 do 19.00 hod. a je určeno pouze trvale
hlášeným občanům (po prokázání se občanským prů
kazem) kromě podnikatelů. Odpad lze odevzdat zdarma,
a to v množství obvyklém z domácnosti, stavební odpad
max. 1 m3 za domácnost (nelze kumulovat za jednotlivé
členy domácnosti). Rostlinný odpad lze odkládat pouze
ve 120ti litrových speciálních kompostovatelných pytlích
na bioodpad, které lze zakoupit na OÚ za 30 Kč/ks
(lidé trvale nehlášení v obci zaplatí 50 Kč/ks).
Pokud máte jednorázově zvýšenou produkci komunálního
odpadu, můžete použít igelitové pytle na směsný odpad,
které jsou taktéž k zakoupení na OÚ za 30 Kč/ks. Jsou
černé barvy a označené logem společnosti AVE CZ. Pytel
před svozem umístíte vedle nádoby na komunální odpad.
PODĚKOVÁNÍ
Dne 15.5.07 ráno spěchal můj syn na autobus v zastávce
Hovorčovice, u kostela. V té chvíli ale ztratil peněženku s
doklady. Oba jsme následně prohledali okolí zastávky, ale
bohužel jsme peněženku nenašli. Ve večerních hodinách
zastavilo osobní auto před naším domem, vystoupila z něj
paní Michaela Locziová a předala mé ženě zmíněnou
peněženku s veškerým obsahem a ani nepočkala na řádné
poděkování.
S velkými díky Zdeněk Smotlacha
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ŽIVOT

V OBCI

ROZHOVOR S VÁCLAVEM MRÁZEM, PŘ EDSEDOU SKK HOVORČOVICE
Jste nový předseda SKK Hovorčovice,
místního fotbalového klubu, mohl byste se
nám představit?
Začnu asi tím, že jsem rodilým občanem
Hovorčovic. Je mi 31let, jsem soukromý podnikatel. V
klubu působím od žáků, což je zhruba 24 let. Ve svých
16ti letech, kdy jsem hrál v dorostu, jsem se stal
asistentem tehdejšího trenéra mládeže Františka
Škorvánka a později hlavním trenérem mužstva této
věkové kategorie. V té době se nám s žákovským
oddílem podařilo vyhrát okresní přebor, ale pro
nedostatek mládeže tento oddíl ukončil činnost. Nadále
jsem se podílel na činnosti klubu až do současnosti. Nyní
hraji za A mužstvo.
Můžete nám říci něco o historii klubu?
Klub kopané byl založen již v roce 1931 pod názvem SK
Hovorčovice. Dnes je to občanské sdružení, které bylo
založeno roku 1994 jako pokračovatel tehdy zaniklé
tělovýchovné jednoty TJ Spartak Hovorčovice.
Jste tedy pouze fotbalový klub?
SK Hovorčovice ani později TJ Spartak v minulosti nebyl
pouze fotbalovým oddílem. Působil zde například oddíl
ledního hokeje, oddíl odbíjené, tenis, rekreační
tělovýchova  cvičení žen apod. Z těchto oddílů se
podařilo zachovat pouze oddíl kopané, a zatím tedy
pouze fotbalovým klubem jsme.
Myslíte si, že bychom se mohli dočkat také jiných
sportů?
Určitě ano, v současnosti je zde projeven zájem
například na zřízení hřiště pro plážový volejbal. Případný
oddíl by mohl působit v rámci občanského sdružení SKK.
Bohužel musím konstatovat, že majetkové vztahy v
rámci areálu nejsou dořešené, my jej užíváme na
základě dobré vůle současného obecního zastupitelstva a
jeho vstřícnosti. Výrazně nám to však stěžuje získávání
finančních prostředků pro jeho rozvoj a údržbu.
Dotýkáte se otázky financí a údržby,
současnosti řešíte tuto problematiku?

jak

v

Informace z Občanské sdružení Hovorčovice (OSH)
Jak jsme na tom?
Řada z Vás si jistě již položila otázku, co se děje s OSH.
Na místě je tedy pár informací o současném stavu i
vizích do budoucna. OSH bylo založeno s úmyslem
zastřešit občanské aktivity v obci. Stanovy byly
formulovány natolik obecně, že lze pod jeho hlavičkou
pořádat kulturní, sportovní, společenské akce, zájmové i
ekologické aktivity nebo se třeba zasadit o výstavbu
dětského hřiště. Výhodou OS je, že na rozdíl od např.
obecního úřadu může zažádat o granty, které jsou
směrovány pouze do nestátní sféry na rozvoj občanských
aktivit a projektů. V předvolebním období se z řad členů
OSH vyprofilovali kandidáti do místního zastupitelstva,
kteří sestavili kandidátku SNK  Za lepší Hovorčovice.
Role OSH nicméně zůstává i nadále striktně apolitická a
součastní zastupitelé se po volbách svých funkcí v OSH
vzdali. Největší slabinou každého sdružení však bývá
malá členská základna i nezájem veřejnosti o jeho rozvoj
a využití. OSH se tedy obrací ke všem občanům, kterým
není lhostejné, kde a jak žijí, a mají chuť něco dělat  pro
sebe, děti, sportovce, seniory. Platforma OS je Vám k
dispozici! Nic není dokonalé, byla by škoda, kdyby OSH
zaniklo  pro řadu projektů, které se, doufáme, jednou
rozjedou i u nás, jej lze využít. Vedle již téměř „tradiční“
oslavy Dne dětí, organizované ve spolupráci s obecním
úřadem, se nesměle začínají objevovat i další „vlaštovky“
 dětská divadélka pod širým nebem. Takže, máte
nápady? Nabízí se Vám prostor pro jejich realizaci!
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Finance jsou řešeny formou členských příspěvků,
dotacemi od sdružení TJ/SK působícího v rámci ČSTV,
podporou
obecního
úřadu
a
nemalou
měrou
sponzorskými dary, případně dalšími aktivitami, např.
pronájmem hrací plochy apod.
A co údržba areálu?
Pamatuji si, že v dorosteneckých letech jsme si jako
hráči zvětší části areál udržovali svépomocí sami. Dnes
je o údržbu postaráno dobrovolným správcovstvím
rodiny pana Masluka, která se o provoz areálu stará již
14 let. Dále se na údržbě podílí členové A mužstva a v
současnosti se do údržby areálu zapojují i ostatní, např.
oddíl přípravky ve spolupráci s rodiči dětí a dalšími
spoluobčany, za což jim patří velké poděkování.
Kolik oddílů působí v SKK?
V současné době v rámci SKK působí tři oddíly: A
mužstvo, mužstvo žáků a oddíl přípravky. Pro
nadcházející sezónu navíc přibude soutěž nejmenších
fotbalistů mini kopané. Dohromady je to zhruba 120
registrovaných členů.
Jak vidíte budoucnost klubu?
Už jsem zmínil neexistenci řádné nájemní smlouvy k
areálu s obcí, jejíž uzavření je pro naši činnost opravdu
zásadní. Dlouhodobá smlouva by přinesla nové možnosti
ohledně dotací, které jsou takovou smlouvou podmíněny.
Na základě závěrů nedávné valné hromady a
schváleného záměru rozvoje SKK chceme především
nadále vytvářet podmínky pro sportovní a kulturní vyžití
v obci a zajistit podporu a chod celého klubu. V brzké
době plánujeme mimo jiné i vybudování malého
dětského hřiště v areálu pro naše nejmenší naděje.
Děkuji za rozhovor.
Také děkuji za možnost seznámit občany s naším
fotbalovým klubem. A ještě si dovoluji upozornit na naše
internetové stránky www.skkhovorcovice.estranky.cz,
kde naleznete další informace a samozřejmě výsledky
našich týmů.
Dětský den
Udatní rytíři, spanilé princezny, souboje, tanečky, víření
bubnů… buřty, limo, zpěv. Tak by se dal ve zkratce
shrnout letošní dětský den zahalený do historického
hávu. Děti si odpoledne krásně užily a mnohde se zápasí
a parádí dodnes. A protože ve víru událostí nezbyl čas na
poděkování, tak alespoň nyní všem, kdo pomohli s
poměrně rozsáhlou přípravou a poskytli spoustu tvůrčího
materiálu, který udělal tolik radosti  DĚKUJEME!!!
Hodnocení akce od našeho dopisovatele Vládíka
Syrového + fotogalerii najdete na internetových
stránkách OSH www.hovorcovice.info.
Divadlo pod širým nebem
Prostorů pro pořádání kulturních a společenských akcí je
u nás zatím poskrovnu, a tak jsme si řekli, proč nevyužít
k troše kultury park uprostřed obce? Začali jsme
představeními pro děti: v květnu Domek plný pohádek a
v červnu hned dvě pohádky o slonech a nepořádném
křečkovi. Ti, kdo se přišli podívat, budou jistě souhlasit,
že jen tak na dece pod stromy a s dobrou svačinou, má
divadlo své neodolatelné kouzlo. Výtěžek ze vstupného
se ukládá na účet OSH* a umožní pořádat další, třeba i
finančně náročnější akce. Vstupné je prozatím jediným
zdrojem financí na tyto akce, a tak s každou zakoupenou
vstupenkou přispíváte částečně i na další představení,
čímž Vám předem děkujeme. Divadla budou pokračovat
v září a dále, jak počasí dovolí…
* Veřejně přístupný transparentní účet OSH 2399565001/2400

TÉMA

ČÍSLA

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU V OBCI
Bezpečnost na silnicích je téma, které určitě zajímá
většinu z Vás. Proto bychom Vás rádi informovali o
opatřeních, která v této oblasti byla v poslední době
zavedena nebo jsou v nejbližší době plánována.
Jistě jste si již všimli, že v ranních hodinách dohlíží nad
bezpečností chodců na přechodu obecní policista.
Vzhledem k tomu, že obec disponuje pouze jedním
obecním policistou, je pověřen dohledem zejména na
nejnebezpečnější a zároveň ale i nejpoužívanější přechod
u autobusové zastávky u kostela. V průběhu letošního
roku bude navíc zajištěno osvětlení na všech přechodech
v obci, což by mělo přispět k větší bezpečnosti chodců
zejména v zimních měsících. V příštím roce se plánuje
obnova vodorovného dopravního značení.
Dodržování maximální povolené rychlosti bohužel nepatří
ke ctnostem mnoha řidičů. Maximální rychlost v obci je
upravena zónovými značkami, instalovanými u vjezdu do
obce, na 40 km/h. Kdo v dopravní špičce vyjíždí z
vedlejších silnic na Hlavní jistě si uvědomí nutnost tohoto
omezení. Protože však toto dopravní omezení nebylo
příliš respektováno a kontroly státní policie byly spíše
symbolické, rozhodla se obec provádět namátková
měření rychlosti projíždějících automobilů. Tato měření
prováděná naší obecní policií probíhají v obci již od

února. Protože je ke kontrolám potřeba dvou policistů,
navzájem si vypomáháme s obcí Měšice. K měření si
obec pronajímá mobilní radar na základě smlouvy s
firmou Gornex s.r.o. Za pronájem obec platí 30 % z
částky vybraných pokut a 70 % je pak příjmem obecního
rozpočtu. O neukázněnosti řidičů svědčí i fakt, že do 30.
května bylo na pokutách vybráno více než 200.000, Kč.
Peníze vybrané na pokutách budou použity na další
zlepšení funkce obecní policie a na výdaje související se
zvýšením bezpečnosti v naší obci.
Do budoucna se bude dodržování maximální povolené
rychlosti kontrolovat i na ostatních komunikacích v obci.
Mějte proto na paměti, že v obytných zónách je rychlost
omezena na 20 km/h. Při současném stavu komunikací v
obci nadměrná rychlost navíc způsobuje velmi zvýšenou
prašnost.
Možná jste si i Vy všimli, že měření rychlosti má smysl a
na Hlavní ulici se jezdí o trochu pomaleji než dříve.
Nezapomeňme však, že významnou část projíždějících
automobilů tvoříme my, místní obyvatelé. A proto pokud
se nám nelíbí rychlost některých bezohledných řidičů,
dbejme na to, abychom jim šli vždy příkladem a touto
nejjednodušší cestou rychlost regulovali sami.
Nestyďme se za to, že dodržujeme rychlost.

VYPOUŠTĚ NÍ ODPADNÍCH VOD
O studnách se toho v posledním půlroce namluvilo
hodně. O vypouštění odpadních vod však ne, protože by
to u nás v Hovorčovicích neměl být z hlediska zákonnosti
problém. Přesto není na škodu si pár zásad zopakovat,
aby se předešlo možným nedorozuměním.
1. Na většině území obce je už teď možné připojení na
kanalizaci. Většina občanů už také přípojky má a
přesvědčila se, že se toto pohodlí se vyplatí. Kdo platí
stočné, nemusí se starat o žádné povolení k vypouštění
odpadních vod. Kanalizace zatím chybí kolem Veleňské, v
ulici K Potoku a za trubkami kolem Bořanovické. V těchto
lokalitách se stavba kanalizace připravuje.
2. Ten, kdo nemá přípojku, musí mít podle stavebního
povolení nepropustnou jímku na vyvážení (tzv. žumpu) a
musí ji nechávat pravidelně vyvážet. Doklady o tomto
vyvážení by si měl každý pečlivě schovávat pro
případnou kontrolu ze strany úřadů. Také on se nemusí
starat o povolení k vypouštění odpadních vod.
3. Tzv. septiky, tj. nádrže zpravidla dvou nebo
vícekomorové s vypouštěním odpadní vody např. do
vsakovací drenáže nebo do vodoteče, se už mnoho let v
obcích s hustou zástavbou nepovolují a neměly by tu
být. Mnoho lidí tu odebírá vodu ze studní a septiky ji
znečišťují. Ti co septiky přesto mají, by si měli toto dát
ve vlastním zájmu co nejrychleji do pořádku, ale
nebudou žádat o povolení k vypouštění, nýbrž podle výše
uvedeného o přípojku na kanalizaci nebo tam, kde to
dosud není možné, o jímku na vyvážení.
4. V obci je pouze splašková kanalizace. To znamená, že
se do ní nesmí vypouštět dešťová voda z ulic, ze střech, i
ze soukromých pozemků, ale ani např. voda z bazénů.
Důvodů pro to je hodně. Když pomineme ty ze zákona,
jsou to hlavně technologické (naše ČOV ani čerpací

stanice na to nejsou stavěné, chemicky upravená voda z
bazénů způdobuje narušení procesu biologického čištění
odpadu a každý velký příval deště navíc znamená
vyplavení) a ekologické (vody ubývá, spotřeba roste a
snaha je co nejvíce srážkových vod v zemi zadržet).
Každý je proto povinen srážkové vody nějakým
způsobem likvidovat na vlastním pozemku, např.
jímáním pro zalévání (tím ještě ušetří) nebo vsakováním.
5. Některé části ulic zde mají historicky vzniklou
částečnou dešťovou kanalizaci (vpusti) zpravidla se
zaústěním do potoka, u některých nových něco
podobného vzniká, pokud to mají k potoku blízko, ale
spíše se preferuje provedení vsakovacích příkopů a
vsakovacích šachet. Jedná se o asfaltky, kde té vody
může najednou přitéct hodně a nestačí odtéct do terénu.
Ani tam se však nepočítá s tím, že by tam byly svedeny
okapy ze střech. Pokud to tak někde je (speciálně u ul.
Hlavní, kde domy přímo hraničí s pozemkem
komunikace), je na to třeba pohlížet jen jako na
výjimku. Vzhledem ke stavu dešťové kanalizace u této
ulice je řešení tohoto problému jedním z úkolů obce a
SÚS Mnichovo Hradiště do budoucna.
V čistírně se produkuje příliš mnoho mokrých kalů,
jejichž likvidace je problematická. Proto čeká čistírnu
odpadních vod v příštích letech přestavba. Už teď je její
kapacita, co do množství přitékajících splašků,
vyčerpána. Mámeli umožnit připojení v nově stavěných
lokalitách, případně schválit další výstavbu v obci, je to
nezbytné. Dalším důvodem je to, že proces čištění není
tak dokonalý, aby vyhovoval narůstajícím požadavkům.
I pak však výše uvedené zásady zůstanou v platnosti a
nezbývá, než apelovat na všechny producenty odpadu,
aby se podle nich řídili a nepřenášeli náklady z toho
plynoucí na své spoluobčany a na obec jako celek.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

SPONZORSKÝ DAR

Obecní úřad přijme pracovníka na úklid a údržbu obce.
Bližší informace na telefonním čísle: 283 933 123.

Mateřská škola v Hovorčovicích děkuje společnosti
VITALL centrum s.r.o. za dar ve výši 10 000 Kč
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TIPY NA



VÝLET

Tip č.1 – Vzhůru na kopec
Náš první tip není tak úplně tip na výlet, ale spíš na delší procházku. Víte, kde se v
Hovorčovicích říká na Paní tetě? Pokud jste odpověděli, že je to název jižního svahu kopce
západně od Hovorčovic, přes který vede polní cesta směrem na Bořanovice, máte pravdu.
Vydat by se sem měli určitě milovníci dalekých rozhledů, které určitě upoutá pohled na
severní obzor. Pravidelně jsou odtud vidět hory Říp nebo Malý a Velký Bezděz. Za
jasného počasí je ale tento rozhled ještě působivější a sami můžete hádat, zda všem těm
kopcům dokážete dát správná jména. Podaří se vám najít třeba Ještěd nebo hřeben
Krkonoš?

Tip č.2 – Máslovice
10 km severozápadně od Hovorčovic se nacházejí Máslovice. Na první pohled obyčejná
obec o 300 obyvatelích pořádá v průběhu roku mnoho akcí. Inspiraci pro ně našli
Máslovičtí v zajímavém názvu obce. Vzniklo tady "Malé máslovické muzeum másla" s
interaktivní expozicí, které je otevřeno o víkendech. Byla tu vybudována naučná stezka.
Je 1,2 km dlouhá, má 12 zastavení a vede od Vltavy k muzeu. 2x ročně se můžete vydat
na turistický pochod, jehož cíl je u máslovického muzea. Anebo se odreagovat při Máslo
country. Akce vypukne v sobotu 14.7. v 11 hodin a vyvrcholí večer taneční zábavou.
Tip č.3 – Cyklotip
Šlapete rádi na kole a baví vás to zejména, když máte nějaký cíl? Pak si můžete tuto
aktivitu spojit s návštěvou dvou míst – zámku ve Ctěnicích, kde se nachází expozice
kočárů a letos nově otevřená expozice věnovaná Habsburkům v Českých zemích, a
zříceniny hradu Jenštejn, kam je však možný přístup pouze o víkendu. Trasa je dlouhá
přibližně 25 km a výlet by měl zvládnout i méně trénovaný cyklista. Vydat se můžete po
oficiálních komunikacích na Čakovice, Ctěnice, Vinoř, Podolanku, Jenštejn a zpět třeba z
Podolanky na Přezletice, Veleň a zpět do Hovorčovic, ale budete se muset proplétat mezi
auty. Trasu lze vylepšit o průjezd klidnými úseky, ale musíte se smířit s tím, že pojedete
po polních a lesních cestách. – např.od ctěnického zámku do Vinoře lze jet po turistické
značce lesem, z Podolanky do Jenštejna vede široká pěšina a z Přezletic do Veleně lze
využít asfaltové polničky přes Zlatý kopec.
Tip č.4 – Po kolejích do minulosti
Další způsob, jak se vydat z Hovorčovic někam na výlet, je vlakem. Vlaková zastávka sice
vypadá opuštěně, ale vlaky tady staví několikrát denně. Na zajímavá místa můžete vyjet
oběma směry, my bychom vás chtěli nalákat do Ostré u Lysé nad Labem. Nachází se zde
Historická vesnice řemesel a umění a bylinné zahrady Botanicus. Otevřeno je od úterý do
neděle od 10 do 17 hodin a kromě prohlídky s průvodcem na vás čekají ukázky tradičních
řemesel, tance nebo vystoupení kejklířů. A o víkendech se konají další doprovodné akce.
Doprava vlakem není tak složitá, čeká Vás jen jeden přestup ve Vysočanech. Nejlepší
spojení z Hovorčovic je vlakem v 10:25, na který navazuje spoj z Vysočan v 11:01 a v
11:35 jste na místě. Návrat můžete naplánovat podle zaujetí, vlaky jezdí z Ostré každou
hodinu – např.14:18 , 15:18 , 16:18. Ale návaznost do Hovorčovic už není bezprostřední.
Nejrychlejší se zdá být spojení v 15:18 anebo přestoupit ve Vysočanech na autobus 351.
Vyhlašujeme fotografickou soutěž „Hovorčovice našima očima“. Snímky by měly mít souvislost s
Hovorčovicemi. Soutěže se mohou zúčastnit všichni bez rozdílu věku, jediné omezení se týká počtu
příspěvků. Limit jsme stanovili na 5 snímků. Fotografie můžete zasílat elektronicky na adresu
redakce@hovorcovice.cz. Nebo můžete klasické fotografie přinést v obálce označené heslem "Fotosoutež"
do podatelny na obecní úřad. Měli byste připojit také jméno, adresu a věk (kvůli případné dětské kategorii)
a pokud chcete také název svého dílka či vtipný komentář, ale to už není podmínkou. Uzávěrka je
stanovena na 10.9.2007.
Pro vítěze je připravena malá odměna a ze zaslaných fotografií bude vytvořena výstava. Tak
neváhejte a zapojte se. Těšíme se na vaše příspěvky.

* FOTOSOUTĚŽ * FOTOSOUTĚŽ * FOTOSOUTĚŽ * FOTOSOUTĚŽ * FOTOSOUTĚŽ * FOTOSOUTĚŽ *
NA DOBRÁ PŘEDSEVZETÍ NENÍ NIKDY PŘÍLIŠ BRZO NEBO POZDĚ. PŘINÁŠÍME VÁM TEDY PÁR TIPŮ.
Dali jste si i Vy nějaké předsevzetí pro blaho společného soužití nebo máte vhodný tip pro své spoluobčany? Napište nám jej do redakce!.

 Nebudu plnit na místních komunikacích rychlostní zkoušky ani jezdit rallye! Odolám pokušení, i když k
tomu jejich stav mnohde svádí… všiml(a) jsem si totiž, že si zde často hrají děti, a v létě navíc hrozně práším!
 Nebudu venčit svého psa sousedům před domem, v parku, ani jinde v obci… všiml(a) jsem si totiž, že se
znečištěnou obuví jezdí do práce lidé neradi a hrát si v parku bez nepříjemných následků je téměř nemožné! (a kdyby
náhodou při procházce na mého miláčka potřeba přece jen přišla, tak to po něm uklidím!)
 Nebudu iniciativně likvidovat odpadky „ekologickým“ spalováním v kotli… všiml(a) jsem si totiž, že mi před
oknem stojí popelnice, za rohem kontejnery a vůbec… v okolí se pak nedá dýchat a k zemi se ladně snáší jemný
popílek a saze!
 Nebudu odhazovat odpadky po vsi a nebudu je vršit ani v polích za humny… všiml(a) jsem si totiž, že na ně
existují tzv. odpadkové koše, popelnice a krásně barevné kontejnery!
 Nebudu ničit a znečišťovat… už mě totiž nebaví pořád poslouchat, že za to zase můžu já a že nic jiného neumím!
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