HOVORČOVICKÝ ZPRAVODAJ
č. 4/2007, ročník I

u Plánované projekty u Představení fotbalové přípravky u Pozvánky na akce u
Je až s podivem, jak ten krásný letní čas uběhl kamsi do dáli, skoro tak rychle jako vítr v zádech kdejakého motoristy
projíždějícího místními komunikacemi. Někteří nám přibyli, někdo už bohužel není mezi námi. Vzpomeňme proto
společně hlavně na předčasně ukončené mladé životy, které si během letošních prázdnin vybraly svou daň mezi
obyvateli Hovorčovic. Zamysleme se nad tím, zda i my můžeme nějakým způsobem zabránit těmto zbytečným
nehodám. Třeba zodpovědným chováním – opatrnějšími a ohleduplnějšími jízdami autem po silnici.

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘ ADU
ODPADKOVÉ KOŠE – koncem srpna bylo instalováno a
rovnoměrně rozmístěno po celé obci celkem 16 košů.
Oproti plánovanému termínu došlo k mírnému posunu
instalace z důvodu uzavření pojištění obecního majetku
proti vandalismu. V obci se nyní nachází 20 odpadkových
košů v majetku obce a čtyři další na autobusových
zastávkách.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK – Obec vyhověla žádosti SKK
Hovorčovice a poskytla finanční pomoc ve výši
30.000,Kč. Finanční prostředky jsou určeny na:
a) nákup sportovních dresů pro nový oddíl minikopané
b) opravu (výměnu) sanity a svítidel ve sprchách
c) vyhotovení páru branek na minikopanou
d) opravu okapů na kabinách

CHODNÍK  v průběhu měsíce srpna došlo k vybudování
chodníku spojujícího lokalitu "Central group" s původní
zástavbou. Po souhlasu vlastníka pozemků tak mohlo
dojít k vybudování jediné přístupové cesty pro pěší do
této obytné zóny.

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU – od 18.8.2007
probíhá oprava třech bytových jednotek. Objekt je zcela
zanedbaný a zejména z důvodu vlhkosti se tvoří plísně. Z
ohledem na finanční náročnost probíhá pouze nejnutnější
oprava
vnitřních
omítek.
Další
opravy
budou
naplánovány na příští rok.

SETKÁNÍ SENIORŮ – další vzájemné setkání se
uskuteční v pondělí 17.9.2007 od 16 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.
SETKÁNÍ SE STAROSTKOU – občané se opět mohou
sejít se starostkou obce, a to ve středu 19.9.2007 od
16 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
ÚŘADOVNA STRÁŽNÍKA – od 3.9.2007 je zřízena
samostatná kancelář obecní policie, která se nachází v
prostorách obecního úřadu (přístupná ze dvora).
Současný nevyhovující stav, kdy strážník sdílel kancelář
s referentem pro správu majetku i výborem pro
výstavbu, umožnilo vyřešit přestěhování archivu obce do
náhradních prostor.
VRBA –
v zahradě mateřské školy došlo v neděli
15.7.2007 vlivem stáří a sucha k ulomení jedné z
hlavních větví. Toto poškození bylo natolik rozsáhlé, že
povolaný znalec v oboru zahradní a krajinné tvorby
doporučil s ohledem na zdravotní stav a stanoviště
stromu radikální snížení koruny stromu. U stromu byl
zachován cca 5 m vysoký kmen, který by měl znovu
obrazit.
MATEŘSKÁ ŠKOLA – z důvodu havarijního stavu
vodovodní šachty došlo k její celkové rekonstrukci.
Neudržovaná šachta ohrožovala bezpečnost osob
pohybujících se v areálu mateřské školy.
OPRAVA KOMUNIKACE – od 20.8.2007 byl částečně
omezen silniční provoz na ulici Hlavní. Probíhalo
frézování vozovky z důvodu opravy propadů a výtluků.
BESEDY SE STRÁŽNÍKEM – určené pro děti v mateřské
škole se budou konat od října t.r. Preventivní besedy
budou zaměřené na bezpečnost silničního provozu,
nebezpečné osoby a na chování v nebezpečných
situacích.
OPRAVA STŘECHY – v těchto dnech byla opravena
nejhorší část střechy nad objektem dílen (v areálu
bývalého JZD). S opravami se bude podle možností
pokračovat dále.

SBĚRNÉ MÍSTO – v rámci zkvalitňování služeb došlo k
rozšíření odběru rostlinného odpadu. Nyní je možné
odevzdávat nejen trávu, ale i listí, drobné větve, ovoce a
zeleninu. Rostlinný odpad lze odevzdat pouze v
nepoškozených a řádně uzavřených tzv. komposto
vatelných pytlích, které je možno zakoupit na obecním
úřadu.
ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ OBCE  v současnosti probíhá
vymezování zastavěného území obce.
 dne 26.2.2007 byla na Úřad územního plánování –
Městský úřad Brandýs n.L. – Stará Boleslav, Odbor
územního rozvoje a památkové péče (dále jen ÚÚP),
podána žádost na vymezení zastavěného území (dále jen
ZÚ) obce podle zákona č. 183/2006 Sb.
 dne 10.5.2007 bylo v obci provedeno místní šetření, při
kterém byl návrh na změnu ZÚ projednán a prověřen v
terénu s dotčenými orgány státní správy
 dne 27.6.2007 zahájil ÚÚP řízení o vydání návrhu
zastavěného území
 od 2.7.2007 do 2.8.2007 byl návrh ZÚ zveřejněn na
úřední desce; ve stejném termínu měli možnost vyjádřit
písemnou formou své námitky vlastníci pozemků
dotčených návrhem ZÚ a vlastníci pozemků sousedících
 na ÚÚP došlo v termínu celkem 6 námitek uplatněných
vlastníky pozemků nezařazených do ZÚ; k těmto
námitkám musí být svoláno nové místní šetření za účasti
dotčených orgánů státní správy; s ohledem na lhůty,
které předepisuje zákon, je pravděpodobným termínem
tohoto šetření konec září
 na základě uplatněných stanovisek dotčených orgánů a
vyhodnocení námitek občanů ÚÚP případně upraví návrh
ZÚ, připraví odůvodnění a změnu projedná s obcí a
dotčenými orgány
 vymezení zastavěného území lze vydat pouze tehdy,
budeli v souladu s výsledky projednání; v případě že
obec nebude souhlasit s předloženým návrhem nebo s
výsledky
jeho
projednání,
schválí
pokyny
pro
přepracování návrhu a vrátí ho ÚÚP k úpravě a novému
projednání
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ŽIVOT

V OBCI

PŘ EDSTAVUJEME FOTBALOVOU PŘ ÍPRAVKU A MINIKOPANOU
(oddíly SKK Hovorčovice)
Oddíl přípravky vznikl v Hovorčovicích v roce 2005.
Důvodem pro jeho založení byl velký věkový a tudíž i
výkonnostní rozdíl mezi hráči v kategorii žáků. A jelikož
se situace začala po čase opakovat i v oddíle přípravky a
zájem o kopanou mělo stále více kluků ve věku 4 – 5 let,
založili letos v létě pro tuto věkovou „třídu“ ještě oddíl
minikopané.
Oba oddíly mají v současné době 38 členů a k tomu 6
kluků, kteří zatím chodí nepravidelně. Celkem 29 kluků
starších 6ti let je registrovaných na ČMFS. O malé
fotbalisty se stará Kačka (Kateřina Češpivová) a
pomáhají zde i tři tatínkové. Vedle tréninků, které jsou
3x týdně, jezdí s dětmi na zápasy, turnaje, zimní a letní
soustředění, ale pořádají i spoustu společných akcí, které
nejsou jen o fotbale.
Oddíl
přípravky je financován z větší části z
rodičovských příspěvků a malých sponzorských darů
rovněž z řad rodičů. V současnosti se jim již podařilo
oddíl vybavit základními tréninkovými pomůckami a
výbavou na zápasy. Ale potřebují i nové míče, sítě a
podobně, a tak se vedle trenérské práce stále snaží
shánět i další sponzory, kteří mohou finančně přispět či
materiálně zabezpečit celé družstvo.
Jejich oddíl není jen o dětech, ale i o rodičích. Díky nim a
jejich zájmu mají s kluky pro fotbal příjemné prostředí a
při zápasech skvělou atmosféru. Rodičům a samozřejmě
klukům patří veliký dík za aktivní účast a pomoc při
brigádách, kterých již proběhlo několik a během nichž se
udělal velký kus práce na zvelebení hřiště a okolí. To, že
se jich na brigádách schází tolik, je důkazem toho, že se
vytvořila skvělá parta lidí, kterým na dětech opravdu
záleží.

Letní soustředění malých fotbalistů
z pohledu účastníka
Ve dnech 21. až
28. 7. 2007
proběhlo namá
havé fotbalové
soustředění.
Toto soustředění
bylo zaměřeno
především
na
fyzickou kondici.
Po příjezdu a
zabydlení násle
dovaly "fyzické testy" z kterých se půlka kluků pak 3 dny
nemohla ani hnout. Tréninky byly poprvé rozděleny na
žáky a přípravku. No jídlo letos zklamalo. Když bylo
hezky chodilo se do bazénu, který jsme měli cca 50
metrů od našich pokojů. V mém pokoji proběhl také
"letečák". Každý den se bodovalo a náš pokoj no, zkrátka
neměl nejlepší body a tak Martina s Kačkou vzaly věci a
hups do bazénu. V tomto činu je nedokázal zastavit ani
Dan Hutař, a to je co dodat :) Poslední noc následovala
"bojovka". Bojovka se povedla já jsem se trochu bál, ale
nejhůř z žáků dopadl Tomáš Urban který absolvoval
PRVNÍ bojovku v životě a bylo vidět "jakej je to hrdina".
Asi tak v půlce soustředění naši trenéři domluvili
přátelské utkání, soupeře jsme roznesli 5:3. Mě osobně
se soustředění moc líbilo i když mě potom bolel celej
člověk.
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Svědčí o tom i pravidelné nedělní fotbálky tatínků. Dali
dohromady i tým rodičů (Parent´s team) a každou neděli
v podvečer chodí provětrat svá těla.
V nadcházející sezóně je samozřejmě čekají tvrdé
tréninky, mistrovská utkání, plánují uspořádat letní
fotbalový turnaj přípravek, v zimě vyrazí na soustředění
do hor. Shání nějaký zahraniční fotbalový turnaj a rýsuje
se i možnost sportovního pobytu kluků a maminek v
zahraničí u moře.
Kdo je kdo?
Trenér – Kateřina Češpivová. Kačka zná důvěrně
hovorčovický trávník z žákovských let, později se z ní
stala ligová hráčka a reprezentantka ČR v ženské
kopané. Vystudovala vyšší odbornou školu ATVS
Palestra, obor manager sportu.
Asistenti:
René Drtina – tatínek, který Kačce pomáhá již druhým
rokem
 „a je to velmi potřebná pomoc ve všech
směrech“ (řekla Kačka). Renda nechybí na žádném
tréninku a má na starosti ty nejmenší, které pohybově
připravuje pro pozdější tréninky u Kačky.
Jirka Kundrát – také jeden z rodičů a pomáhá při
trénincích a zápasech
Josef Rozhoň – další z tatínků a má na starosti tréninky
gólmanů
Pokud vás zaujaly předchozí řádky, rádi vás mezi sebou
přivítají. Též by vás rádi všechny pozvali na utkání
našich malých borců – přijďte povzbudit nadějné
fotbalové hráče. Sezóna začíná 2.9. 2007, přesný rozpis
naleznete na nástěnce u autobusové zastávky nebo
spolu s veškerými informacemi a novinkami z oddílu na
internetových stránkách – www.hovorčovice.estranky.cz

A jako vždy: ZAJÍMAVOST
Matěj Baranek na soustředění obdržel diplom za
"nejlepšího vychovatele malých fotbalistů" a v současné
době pomáhá Kačce trénovat kluky z přípravky.
Moje hodnocení (jako ve škole)
 Ubytování:2
 Stravování:4 (musíme dodat, že trenérům chutnalo
velice. Hold kluci musíte si zvykat na jiná jídla než jsou
brambůrky a cocacola chichi…)
 Tréninky:1
 Volný čas:1
 Bojovka:1*
 Celkové hodnocení:1
Autor: Vládík S. (12 let)
příspěvek nebyl redakčně upraven

Chtěli bychom vyjádřit dík mnoha lidem, kteří nás v
naší nelehké chvíli podpořili. Děkujeme paní starostce
Iloně Rozhoňové za citlivé rozloučení s naší sestrou,
dcerou a vnučkou Martinou Hříbalovou. Děkujeme
všem spolužákům základní i střední školy,
zaměstnancům provozovny Čakovice,
u které byla Martina zaměstnána,
a všem obyvatelům obce za účast
na posledním rozloučení
a za krásné květiny.
Rodina Hříbalova a Veigertova

TÉMA

ČÍSLA

PLÁNOVANÉ PROJEKTY OBECNÍHO ÚŘ ADU
Rekonstrukce komunikací

Dětské hřiště

Jistě se už ptáte, kdy bude pokračovat výstavba
komunikace v ulici Souběžné a v okolí. Na přípravě
výstavby pracujeme již od jara. Jelikož však první část
byla v loňském roce postavena bez řádné projektové
dokumentace, což sebou přineslo řadu problémů, bylo
zapotřebí začít nejprve s doplněním projektu.
Teď máme zpracovanou novou niveletu ul. Souběžné tak,
aby nepřevyšovala vjezdy na parcely a hlavně umožnila
v budoucnu i snížení ulice Březiněveské. Ulice v této části
je někde vlivem stálého dosýpání děr až půl metru nad
úrovní, na které byla původně, což způsobuje časté
vyplavení okolních pozemků. Dále jsme nechali posoudit
konstrukční skladbu vozovky a věříme, že provedení
bude lepší. Kromě původního záměru 4 m široké
komunikace
ze
zámkové
dlažby
chceme
podél
komunikace částečně zpevněný pás ze zatravňovacích
tvárnic, který by umožnil lepší vyhýbání vozidel, a přitom
pomohl se vsakování srážkových vod. Podobné řešení už
je tu v lokalitě Central Group. V některých místech bude
muset být komunikace ještě širší (např. u křižovatky s
Březiněveskou, v zatáčce do Jižní ulice či při odbočce z
Hlavní do Jižní).
Nyní musíme naše záměry projednat se správci sítí,
nechat je vytýčit, podle nich případně upravit průběh
trasy. Vzhledem k většímu rozsahu zemních prací a
důrazu na kvalitu provedení bude nová úprava bohužel
dražší, než byla předchozí. Po stanovení rozsahu, na
který letos finančně dosáhneme, budou všichni obyvatelé
dotčených ulic informování o postupu výstavby. Pro ně a
pro všechny, které tato výstavba zajímá, připravujeme v
polovině září veřejné projednání.
K rekonstrukci komunikace v ulici Bořanovické, ke které
je smluvně zavázaná firma Ekospol s.r.o., chyběla
projektová dokumentace, kterou je obec povinna
investorovi
dodat.
Projektanta
jsme
vybrali
v
poptávkovém řízení v únoru. Geodetické vyměření
proběhlo již na jaře. Projekt se musí projednat se správci
sítí a s úřady. Tato jednání jsou bohužel zdlouhavá. Od
Hlavní až k teplovodu bude nová asfaltová vozovka. Jsou
zde však problémy s odvodněním. Křížení s ulicí
Souběžná je totiž níže než potok, kam má odvodnění
směřovat. Změny se dotknou i přejezdu přes teplovod,
který chceme snížit, jak jen to půjde. Za teplovodem
není k dispozici dostatečná šířka pozemku, zde začne
obytná zóna.
Ve spolupráci se Správou a údržbou silnic (SÚS)
Mnichovo Hradiště řešíme opravu aspoň těch nejhorších
děr v ulicích, které už mají nebo měly asfaltový povrch.
Práce jsou objednány na září. Jedná se o ulici Revoluční,
Březiněveskou v západní části, U Studánky, Nádražní a U
Rybníka. Jen tyto opravy nás budou stát odhadem půl
miliónu korun. Pro ulici U Rybníka máme vyjednaný
příspěvek investora, který v lokalitě staví. Opravy na
Hlavní hradí SÚS, i když zálivy pro zastávky patří obci.
Veškeré opravy a rekonstrukce komunikací v obci
komplikuje fakt, že některé pozemky pod komunikacemi
nepatří obci. Jedná se přibližně o třetinu komunikací ve
staré zástavbě. Tato situace vznikla v minulosti
neřešením majetkoprávních vztahů a nezapisováním
změn do katastru nemovitostí. Vlastníky pozemků – ulic,
kde se nyní chystá větší oprava nebo rekonstrukce, jsme
již před časem oslovili s návrhem na převod těchto
pozemků na obec. Některé se zatím nepodařilo
kontaktovat. Část z oslovených vyslovila ochotu pozemky
na obec převést. Někteří z nich chápou vzniklou situaci a
vycházejí obci vstříc nabídkou bezúplatného převodu.
Těm patří zvláštní poděkování.

Připravujeme projekt dětského hřiště umístěného v
lokalitě Central group. Dětské hřiště bude plně hrazeno z
rozpočtu obce, kde je na tento záměr vyhrazena částka
150.000, Kč. V současnosti máme hotový návrh, který
byl konzultován na Stavebním úřadě v Líbeznicích. Hrací
prvky umístěné na hřišti jsou navrženy pro věkovou
kategorii 2 – 8 let. Na začátku září budou s tímto
návrhem podrobně seznámeni občané žijící v těsném
sousedství plánovaného hřiště, jejichž souhlas je nutný k
hladkému průběhu výstavby. Každý má možnost se s
tímto návrhem blíže seznámit na obecním úřadě nebo při
jeho veřejném projednání dne 13. září 2009 od 18 hod
na obecním úřadě.

Veřejné osvětlení
Velice poruchová síť veřejného osvětlení, zejména ve
starší zástavbě, vyžaduje opravu. Zatím nebyla
stanovena konečná koncepce veřejného osvětlení v obci,
a proto bude v září provedena pouze oprava
nejzanedbanějších částí. Jedná se zejména o výměnu
lamp, kabelů a světelných zdrojů v lokalitách Souběžná,
U Studánky, ulice U Rybníka a U Obory. V rámci těchto
oprav budou nově umístěna speciální svítidla nad dvěma
nejfrekventovanějšími přechody v obci u zastávek
autobusů. Pokud se tato svítidla osvědčí, plánujeme v
příštím roce osvětlit i zbývající přechody pro chodce v
obci.
Ne všechny výpadky funkce veřejného osvětlení jsou
však způsobeny zastaralou sítí. Zejména v novějších
lokalitách dochází ke krádežím výstroje v rozvaděčích
(čímž zhasne celá lokalita) nebo dokonce k vykrádání
výbojek přímo z lamp. V této souvislosti bychom Vás rádi
informali, že údržbu a opravy veřejného osvětlení v obci
provádí výhradně firma Daniel Marcol. Pokud uvidíte při
„opravách“ někoho jiného neváhejte dát zprávu
obecnímu strážníkovi na tel. číslo 720 513 665.

Výzva podnikatelům a drobným živnostníkům
Obecní úřad Hovorčovice a redakce Hovorčovického
zpravodaje připravuje zpracování
"Adresáře podnikatelů a drobných živnostníků"
Pokud máte zájem o bezplatné zveřejnění své firmy či
živnosti v tomto adresáři, registrujte se pomocí
formuláře dostupného na obecním úřadě nebo na
internetových stránkách obce.
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VOLNÝ ČAS
SPORT

POZVÁNKY

EXIT HOLIDAY HOVORČOVICE CUP  v sobotu 1.9. v
10.00 začíná na hřišti fotbalový turnaj rodičů a dalších
čtyř družstev pořádaný Oddílem přípravka a Parents
teamem. Srdečně zveme všechny příznivce fotbalu!
Rozpis mistrovských utkání pro sezónu 2007/2008
Soutěž
3.kolo
15.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo
14.kolo

dospělých  III.třída odd. A
Zeleneč – Hovorčovice
Hovorčovice – Řež
Hovorčovice – Odolena Voda
Škvorec A – Hovorčovice
Hovorčovice – Zápy B
Měšice B – Hovorčovice
Březí – Hovorčovice
Hovorčovice – Veleň
Záluží A – Hovorčovice
Hovorčovice – Mochov A
Pacov A – Hovorčovice
Hovorčovice – Brandýs B
Kojetice – Hovorčovice

1. 9.
5. 9.
8. 9.
15. 9.
22. 9.
30. 9.
6.10.
13.10.
20.10.
27.10.
3.11.
10.11.
17.11.

17,00
17,00
17,00
16,30
16,30
16,30
16,00
16,00
15,30
14,30
14,00
14,00
13,30

Soutěž žáků  okresní soutěž žáků odd. A
1.kolo Klíčany – Hovorčovice
2.kolo Hovorčovice – Toušeň
3.kolo Nehvizdy – Hovorčovice
4.kolo Hovorčovice – Jirny
5.kolo Řež – Hovorčovice
6.kolo Hovorčovice – Sibřina
7.kolo Radonice B – Hovorčovice
8.kolo Zápy – Hovorčovice
9.kolo Hovorčovice – Veleň
10.kolo Škvorec – Hovorčovice

1. 9.
8. 9.
15. 9.
22. 9.
29. 9.
6.10.
14.10.
21.10.
27.10.
4.11.

10,15
10,15
10,15
10,15
10,15
10,15
12,30
13,30
10,15
10,15

Přípravka  skupina G1A odd. A
1.kolo Toušeň – Hovorčovice
12.kolo Říčany – Hovorčovice
2.kolo Hovorčovice – Úvaly
3.kolo Veltěž – Hovorčovice
4.kolo Hovorčovice – Brandýs
13.kolo Hovorčovice – Čelákovice
5.kolo Odolena Voda – Hovorčovice
7.kolo Hovorčovice – Šestajovice
8.kolo Zápy – Hovorčovice
9.kolo Hovorčovice – Zeleneč
10.kolo Sibřina – Hovorčovice
11.kolo Hovorčovice – Stará Boleslav

2. 9.
5. 9.
9. 9.
15. 9.
23. 9.
28. 9.
30. 9
14.10.
21.10.
28.10.
4.11.
11.11.

15,30
17,00
10,15
13,30
10,15
10,15
16,30
10,15
12,00
10,15
10,15
10,15

Sportovní odpoledne  v neděli 16. září od 13 hodin
proběhne v areálu fotbalové hřiště v Hovorčovicích
sportovní odpoledne. Připravena bude řada sportovních
disciplín pro děti všech věkových kategorií.
Výstava fotografií
V minulém čísle jsme vyhlásili fotografickou soutěž s
názvem „Hovorčovice našima očima“. Za zaslané
fotografie děkujeme. Ti, kteří to prozatím nestihli a rádi
by se ještě zúčastnili, však nemusí smutnit. Ještě máte
několik dní čas. Uzávěrka soutěže je 10. září. Těšíme se
na vaše fotografie s motivy obce – domy, přírodou,
zákoutími i se zachycením událostí všedních i
nevšedních. Z došlých fotografií bude uspořádána
výstava. Uskuteční se v zasedací místnosti obecního
úřadu a začne vernisáží v úterý 16. října od 18 hodin. Na
vernisáži bude předána cena vítězi naší soutěže. Výstava
však tímto dnem nekončí, fotografie zde budou
vystaveny až do 16. listopadu.
Lampiónový průvod  již tradiční lampiónový průvod se
bude konat v neděli 28. října od 19 hodin. Průvod se,
podobně jako v loňském roce, vydá ze třech míst
(náměstíčko v "Centralu", park u ulice Nádražní, roh ulic
Slunečná a Horní). Na konci průvodu se můžete opět
těšit na připravený ohňostroj.
Divadélko pro děti  divadélka pod širým nebem budou
pokračovat i po prázdninách. Bohužel do redakční
uzávěrky nebyly známy přesné termíny. Sledujte proto
vývěsky, ať se dozvíte víc.

CO SE DĚ JE U SOUSEDŮ
Líbeznické posvícení  4. narozeniny Divadla kouzel
Pavla Kožíška 8. a 9. září na Mírovém náměstí v
Líbeznicích. Po celou dobu akce je zajištěn bohatý
program na venkovním pódiu, pouťové atrakce, stánky s
výrobky lidových řemesel, občerstvení, skautské soutěže
pro děti a tombola.
Se zpěvem jde všechno líp  na začátku září proběhne
v zadní budově Čakovického zámku zápis do pěveckého
sboru Camerata. Jeho komorní sbor koncertoval na jaře v
našem kostele a nejmenší Broučci se pak představili v
rámci programu na Den dětí. Zápis se koná ve čtvrtek
6.9. od 15.30 do 17.30 hodin. Další informace získáte u
prof.
Veroniky
ŽofákovéDvořáčkové,
na
tel.
732 158 429 nebo na www.cameratapraha.cz.

MALÉ OHLÉDNUTÍ  Vítání občánků
Dne 15. června 2007 byla v naší obci obnovena po velmi
dlouhé době tradice vítání nových občánků. Velmi nás
potěšilo, že jsme s naším synem byli při tom.
Je vidět,že populační exploze neminula ani Hovorčovice,
neboť jsme se dostavili v hojném počtu. Byli jsme rozděleni
do dvou skupin, abychom se najednou do zasedací místnosti
obecního úřadu vůbec vešli. Když se dostavili poslední
opozdilci, mohlo se začít. Paní starostka akci zahájila
krásnou řečí, která dojala snad všechny přítomné. Pak jsme
se my rodiče podepsali do pamětní knihy, všechny maminky
dostaly kytičky a miminka dárkové balíčky. Nechybělo ani
vyfocení se s děťátkem v ozdobené kolébce. Následovalo
vystoupení dětí z místní mateřské školy. Jakmile děti
překonaly počáteční ostych, potěšily nás písničkami a
básničkami, které si připravily pro své malé spoluobčánky.
Celou událost dokumentovala profesionální fotografka. Vítání občánků bylo moc milé a hezky připravené. Jsme rádi, že
se tato tradice do Hovorčovic vrátila. Třeba si to za nějaký ten rok rádi zopakujeme.
Martina Dalíková
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