HOVORČOVICKÝ ZPRAVODAJ
č. 6/2007, ročník I

u Rekapitulace roku 2007 u Rozhovor s Dušanem Jakubcem u Co je Diakonie Broumov? u
Blíží se období, které už teď voní vanilkou, skořicí a čokoládou, hospodyňky se snaží vše naklidit a napéct co nejvíce
vánočního cukroví. Je to čas, kdy by k sobě lidé měli být vzájemně milejší a ohleduplnější, muži galantnější k ženám,
ženy usměvavější ke svému okolí a mladí by mohli projevovat víc úcty těm starším. Ostatně škoda, že tomu tak není
po celý rok. Kdybychom k sobě byli vstřícnější, náš každodenní život by byl o hodně příjemnější.
Vánoce jsou svátky klidu a míru, oslava křesťanství, narození Ježíše Krista. Mějte v této době na paměti, že k tomu,
abyste druhého učinili šťastným, stačí někdy velmi málo. Chtěli bychom Vám v tomto čísle přinést nejen informace o
dění v obci, ale také Vám popřát klidné prožití svátků vánočních a zdraví, štěstí, lásku a pohodu v novém roce 2008.
redakce Hovorčovického zpravodaje

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘ ADU
OPRAVA KOMUNIKACÍ – část oprav komunikací, které
byly provedeny v říjnu kvůli dodavatelem nesprávně
zvolené technologii a špatnému provedení nevydržela.
Na základě reklamace uplatněné u ÚSK Mnichovo
Hradiště byla dohodnuto, že tyto opravy nebudou obci
fakturovány.
UL. SOUBĚŽNÁ – probíhá stavba komunikace v ulicích
Souběžná a Jižní. Byly dokončeny hrubé zemní práce a
postupně se budou (podle počasí) dokončovat obrubníky
a dlažba. Od 22.12.2007 do 6.1.2008 bude stavba
přerušena. Křižovatka s ul. Březiněveskou se bude
budovat až na jaře r.2008. Hlavním důvodem je
skutečnost, že pokládka asfaltového povrchu musí být
provedena za tepla.
MATEŘSKÁ ŠKOLA – 4.12.2007 proběhl konkurz na
funkci ředitele/ředitelky. Do konkursního řízení se
přihlásily dvě uchazečky. Na základě přihlášek,
dosavadních výsledků uchazeček v jejich funkcích v
oblasti školství, mládeže a tělovýchovy a vyhodnocení
osobního pohovoru sestavili členové konkursní komise
pořadí vhodných uchazeček. S ohledem na toto
doporučení starostka obce do funkce ředitelky jmenovala
dosavadní ředitelku, pí. Moniku Mothejzíkovou.
POPLATKY V ROCE 2008 – s novým rokem přichází
povinnost zaplatit místní poplatky na rok 2008. Poplatky
lze uhradit v termínu od 2.1.2008 do 31.3.2008. Žádáme
občany, aby k úhradě poplatků využívali úřední hodiny
podatelny. Platby se hradí hotově na podatelně obecního
úřadu.
Poplatek za svoz komunálního odpadu činí:
• za osobu trvale hlášenou v domě 500, Kč,
• za rekreační objekt 500, Kč.
Poplatek za psy činí:
• 400, Kč za psa,
• důchodci platí 200, Kč za psa,
• od poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Obecní úřad přijme strážníka obecní policie.
Požadavky:
 občan ČR, morální bezúhonnost a spolehlivost
 středoškolské vzdělání, řidičský průkaz skupiny B
 kultivovaný zjev a vystupování, uživatelská znalost PC
 výborný zdravotní stav a kondice
Bližší informace na obecním úřadě.
ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ OBCE  bylo po druhém kole
projednávání a schválení obecním zastupitelstvem
vydáno s účinností od 19.11.2007.
ÚZEMNÍ PLÁN – zadání plánu je připravené k
předložení dotčeným orgánům státní správy (DOSS) a
dalším institucím. Současně se zadáním se však
předkládají územně analytické podklady, jejichž před
ložení v příslušném rozsahu pozdržuje projednání zadání
územního plánu.
UL. NÁDRAŽNÍ  propad v této ulici byl na základě
reklamace uplatněné u spol. IMOS s.r.o. opětovně
sanován.
BUDOVA BÝVALÉ ZŠ – na budově byla vyspravena
střecha v místech, kam zatékala voda.
DOTACE – byla podána žádost o dotaci na rozšíření
kanalizace na Státní intervenční zemědělský fond a
žádost o dotaci na opravu mateřské školy z Fondu
rozvoje venkova Středočeského kraje.
OBECNÍ ÚŘAD – byly odstraněny nejzávažnější násled
ky požáru ze září t.r. Byla provedena výměna požárem
poškozených oken a dveří, oprava rozvodné skříně a
rozvodů telefonních a pc kabelů a další elektroinstalace,
rekonstrukce střechy. V rámci těchto oprav byla znovu
vybudována úřadovna strážníka obecní policie.
OZNÁMENÍ – v době od 27.12.2007 do 1.1.2008 bude
obecní úřad uzavřen. Otevřeno bude od 2.1.2008.

Dovolte mi,
abych Vám všem v tomto předvánočním čase popřála příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví,
štěstí a úspěchů v novém roce. Zároveň bych velmi ráda poděkovala všem,
kteří se
v tomto roce podíleli na chodu obce,
zastupitelům,
členům výborů zastupitelstva,
redakční radě
a všem ostatním občanům,
kteří pomohli svým dílem,
radou nebo dobrým slovem.
Vaší pomoci si velice vážím a věřím,
že naše spolupráce bude úspěšně pokračovat
i v roce následujícím,
roce 2008.
Ilona Rozhoňová,
starostka
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TÉMA ČÍSLA 

REKAPITULACE ROKU

2007

Rok se sešel s rokem a nastal čas na rekapitulaci úspěchů a neúspěchů v loňském roce. Projděte si spolu s námi, jak
se daří naplňovat programové prohlášení zastupitelstva obce. Nejde samozřejmě o úplný výčet. K tomu náleží mnoho
mravenčí práce při narovnávání neřešených či nedořešených záležitostí. Práce, která bohužel není pro Vás občany
příliš vidět, ale na kterou bylo nutno vynaložit více času a energie, než jsme si přáli.
Činnost zastupitelstva a obecního úřadu
Otevřený a vstřícný přístup obecního úřadu k občanům 
věříme, že se přístup pracovníků obecního úřadu vůči občanům
zlepšil, v příštím roce budeme formou interních předpisů přesně
definovat postupy pro tuto oblast. Byl nastaven systém
archivace úředních dokumentů.
Dostupné interní služby obecního úřadu  na OÚ je zdarma
dostupný počítač s připojením na internet pro občany obce,
ceny za kopírování a posílání faxových zpráv byly sníženy na
úroveň
běžnou
v
podobných
komerčních
zařízeních
(copycentrum, Česká pošta).
Efektivní využití majetku obce, zejména nemovitého 
mapujeme skutečný stav, zavádíme evidenci a připravujeme
pasporty, provádíme nejnutnější opravy havarijních případů,
připravujeme projekty na využití objektů, pracujeme na
legalizaci nezkolaudovaných nebo černých staveb v majetku
obce (dokončena kolaudace čistírny odpadních vod, rozděleno
čp. 18 podle vlastníků, vyklizení dvora bývalého JZD, legalizace
studní, jednání o využití bývalé školy a družiny, dohledávání
údajů na katastru ...)
Jednání zastupitelstva v termínech a časech dostupných
široké veřejnosti  pro snazší orientaci veřejnosti se jednání
zastupitelstva konají (až na výjimky) ve čtvrtek a vždy od 18
hodin tak, aby byla dostupná maximu obyvatel Hovorčovic.
Pravidelně aktualizované informace na vývěskách a
WWW stránkách obce  za poslední rok se zvýšilo množství
informací na WWW stránkách obce i jejich aktuálnost. Rezervy
jsou určitě ještě v jejich prezentaci. V novém roce budou mít
WWW stránky obce novou podobu a s ní i nové rubriky a
informace. Přibyly nové informační vývěsky.
Pravidelné vydávání obecního zpravodaje  obecní
zpravodaj vychází pravidelně každé dva měsíce. Redakce HZ
uvítá Vaše připomínky a podněty k obsahu dalších čísel.
Motivace občanů k přihlášení k trvalému pobytu  toto je
komplikovaná oblast sestávající se spíše z malých nenápadných
kroků (například zvýhodnění trvale bydlících při příjímání dětí do
MŠ nebo při přijímání odpadu na sběrném místě). Čas ukáže,
jak se nám daří naše představy naplňovat.
Podpora malého a středního podnikání v obci – nabízíme
možnost informovat občany o nabízených službách prostřed
nictvím OÚ, zpravodaje a připravovaných informačních tabulí;
jednáme o využití prostor ve dvoře bývalého JZD a v čp. 1.
Čerpání financí z fondů a grantů  v uplynulém roce jsme
získali dotaci na úroky z úvěru na výstavbu kanalizace a na
automatizaci obecní knihovny. O dotace a granty jsme se
ucházeli v dalších 3 řízeních, kde jsme však nebyli úspěšní. V
současnosti byly podány další 3 žádosti a chystáme další
projekty.
Zveřejňování a zpřístupnění informací o veřejných
zakázkách a výběrových řízeních – o větších zakázkách
informujeme na schůzích zastupitelstva, na úřední desce a na
internetu. K menším zakázkám se dělá poptávka alespoň u tří
možných zhotovitelů. Nejlepší dodavatel je vybírán v
poptávkovém nebo výběrovém řízení. Veškeré tyto poptávky
jsou archivovány a je možné do nich nahlédnout.
Efektivní využití veškerých finančních zdrojů, vyhodno
cení a kontrola jejich toku – informace o rozpočtu na letošní
rok Vám přiblížilo 2. číslo HZ. Po účetních uzávěrkách roku 2007
bude zhodnocení uplynulého roku zveřejněno v HZ.
Transparentní hospodaření, vyjasnění majetkoprávních
poměrů obce  probíhá kontrola starých smluv s investory,
dohledání, evidence a ocenění převzatého majetku, přebírání
dosud nepřevzatého, kontrola legálního stavu majetku na SÚ a
KÚ, dohledávání vlastníků pozemků pod komunikacemi a
jednání o převzetí. Bylo požádáno o převod části pozemku
komunikace Bořanovická a části pozemku fotbalového hřiště do
majetku obce od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.

Výstavba, infrastruktura a rozvoj území
Vypracování územního plánu obce  je připraveno zadání
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územního plánu k předložení dotčeným orgánům státní správy a
dalším institucím. V současnosti je pozdrženo vzhledem k tomu,
že pořizovatel nemá připraveny územně analytické podklady
podle nového stavebního zákona, proto musíme doplnit naše
podklady v příslušném rozsahu. Mezitím bylo vydáno zastavěné
území obce podle nového zákona.
Vypracování dlouhodobého plánu rozvoje obce  v tomto
bodě má zastupitelstvo svůj úkol teprve před sebou, je to téma
pro několik následujících měsíců.
Dobudování veřejné kanalizace  je vybrán dodavatel pro
lokalitu Veleňská, práce váznou kvůli podmiňující investici
soukromého investora. Pro lokalitu Bořanovická je připraven
výkup potřebného pozemku, který vázne na jednání s
investorem zóny Lány II. Lokalita Březiněveská vázne jednak na
přístupu soukromého investora, jednak na nevyjasněném řešení
území, pokud se týká zastavěnosti a přístupu k pozemkům.
Rekonstrukce veřejného osvětlení a jeho dobudování v
částech, kde chybí – letos byly provedeny nejnutnější opravy
na svítidlech. Doplňují se lampy u rekonstruované vlakové
zastávky. V příštím roce budou práce na VO pokračovat.
Pokračování rekonstrukcí komunikací v obci  pokračuje se
v opravě ulice Souběžné podle přepracovaného projektu, projekt
na rekonstrukci Bořanovické je ve stádiu projednávání s úřady,
je připraveno nebo se pracuje na zaměření dalších ulic, probíhá
poptávka na další projekty. Současně se snažíme alespoň
udržovat stav ostatních ulic. Byl vybudován chodníček spojující
lokalitu Central s původní částí obce.
Regulace nové výstavby v obci  zastupitelstvo schválilo
nové regulační podmínky výstavby, které mají regulovat
výstavbu do doby schválení územního plánu, a snaží se
prosazovat jejich dodržování. V tomto ji však příliš nepomáhá
nový stavební zákon.

Bezpečnost a životní prostředí
Vytvoření komplexního systému nakládání s odpady  v
letošním roce bylo vytvořeno sběrné místo na rostlinný a
velkoobjemový odpad a stavební suť.
Vypracování obecních vyhlášek, např. o veřejném
pořádku a čistotě a důsledně trvat na jejich dodržování –
nové vyhlášky o místních poplatcích, o provádění staveb na
veřejných prostranstvích a o nakládání se splaškovými vodami
byly schváleny na posledním zastupitelstvu obce, chystá se
vyhláška o životním prostředí. Postihy za porušování obecních
vyhlášek řeší zřízená přestupková komise.
Pravidelně udržovaná a kontrolovaná obecní zeleň  o
údržbu zeleně se stará obecní úřad prostřednictvím své pracovní
čety. Byl zakoupen malotraktor, zvýšila se četnost sekání trávy,
byly
zlikvidovány
některé
přestárlé
stromy
ohrožující
bezpečnost. Postupně dochází k výsadbě nových keřů a stromů.
Péče o čistotu v obci  bylo namontováno 17 nových
odpadkových košů a byly přidány kontejnery na tříděný odpad.
Vše bohužel bývá terčem místních vandalů. Byl vyklizen prostor
nad rybníkem a areál bývalého JZD.
Vypracování plánu pravidelné údržby obce  máme plán
zimní údržby. Plán letní údržby připravujeme na základě
vyhodnocení zkušeností z uplynulého roku.
Pravidelné kontroly prováděné obecním policistou na
přechodech pro chodce  policista téměř každé ráno dohlíží
nad bezpečím na přechodu pro chodce při cestě dětí do školy.
Osvětlení přechodů pro chodce a zlepšení jejich označení
 letos byly osvětleny dva nejfrekventovanější přechody, pokud
se osvětlení osvědčí, v příštím roce budou osvětleny i zbývající
2 přechody na Hlavní ulici.
Pravidelné kontroly dodržování rychlostního limitu v obci
 obec si pronajímá mobilní radar a obecní strážník pravidelně
kontroluje dodržování rychlostních limitů v obci. V příštím roce
se kontroly rozšíří i na víkendy a boční ulice.
Zlepšení dopravního značení v obci  byla doplněna část
dopravního značení, je třeba vypracovat komplexní plán
dopravního značení pro celou obec. V příštím roce bychom rádi
vyřešili i značení ulic (názvy ulic).

ŽIVOT

V OBCI

ROZHOVOR S DUŠANEM JAKUBCEM
Dušan
Jakubec
je
uznávaným
odborníkem v oblasti gastronomie.
Dobrou pověst si vydobyl nejen jako
šéfkuchař
vyhlášené
pražské
restaurace Flambée a spolumajitel
moderní kavárny Café WOW, ale
také
jako
kapitán
Českého
národního týmu kuchařů a cukrářů.
Tuto funkci zastává již několik let a
pod jeho vedením se český tým
zúčastnil mnoha mezinárodních soutěží, ze kterých si
Češi přivezli řadu ocenění. Dušan (34 let) pochází z
Hovorčovic, kde s krátkými přestávkami žije dodnes.
Dnes jste uznávaným kuchařem, vzpomenete si ale
ještě na chvíli, kdy jste se poprvé postavil ke
sporáku?
Vím to úplně přesně, bylo to s babičkou a pekl jsem
škvarkové placky. Dopadlo to skvěle, ale bude to tím, že
jsem měl vedle sebe kvalitní dozor. To mi bylo asi 5 let.
Co rozhodlo, že jste se stal profesionálním
kuchařem?
Asi bych měl říct, že rozhodla volba oboru po základní
škole. I když to není zcela přesné, protože to neplatí o
každém. Je totiž mnoho kuchařů, kteří absolvují školu, a
pak se této práci nevěnují. Pro mě se stal ale tento obor
zábavou, možností poznání a komunikování se
zajímavými lidmi. Postupně jsem se i díky štěstí dostal
na určitou úroveň. Ale musím stále svou odbornost
rozšiřovat, protože gastronomie je obor, který se velmi
rychle vyvíjí.
Šéfujete
vyhledávané
pražské
restauraci.
Připravujete pokrmy sám nebo pouze dohlížíte na
své spolupracovníky?
Přes den jsem plnohodnotný manager. Mojí náplní práce
je kompletní zajištění výroby – kuchyně a cukrárny nejen
pro naši restauraci. Kromě chodu restaurace zajišťujeme
totiž i cateringové služby do předních českých firem a do
privátních letadel, připravujeme luxusní svatební dorty,
dodáváme dezerty a dorty do našich dalších provozoven.
Samozřejmě vymýšlím výrobní program – nová jídla,
jídelní lístky, sezónní akce. Teprve večer s příchodem
hostů se stávám šéfkuchařem a můžu stát i za
sporákem. Každý den je ale originál.
Kdo navštěvuje Vaši restauraci? Zajímá Vás reakce
Vašich hostů?
Do naší restaurace chodí různí hosté  od přátel, stálých
hostů až po turisty. Všechny spojuje ale jedna věc 
cesta za gurmánským zážitkem. Ke každému stolu se
chodím ptát na spokojenost. Komunikace s našimi hosty
je sice velmi krátká, ale přátelská.

Zúčastnil jste se různých mezinárodních soutěží.
Můžete nám přiblížit, co taková soutěž obnáší?
Jako kapitán národního týmu se zúčastňuji pravidelně
šesti světových soutěží, které probíhají mezi čtyřletým
obdobím kuchařské olympiády. Tyto soutěže bývají
součástí velkého gastronomického veletrhu. Samotná
soutěž je rozdělena na dvě části. První část se zaměřuje
na studenou kuchyni, kdy tým připravuje podle zadání
výstavu studených a teplých pokrmů – vždy vystavované
za studena a pokryto slabou vrstvou aspiku. V druhé
části se připravuje teplá kuchyně. Zde mají týmy
přichystat 100 – 120 porcí tříchodového menu za 4 až 5
hodin. Světový pohár není ale přístupný všem zemím.
Zúčastnit se ho mohou pouze ty země, které splní jistá
kritéria. Mezi ně patří úspěchy a počet absolvovaných
soutěží v uplynulém období.
Ve kterých zemích soutěže probíhaly a co
považujete za svůj největší úspěch?
Olympiáda je každé čtyři roky v Německu, světové
poháry se konají v Basileji, Luxemburgu, Singapuru,
Chicagu, Glasgow. Za svůj největší úspěch v kategorii
jednotlivců považuji zlatou medaili ze soutěže v Basileji
(studená kuchyně), největšího úspěchu s národním
týmem jsem se dočkal v Singapuru, a to za teplou
kuchyni.
Máte rád českou kuchyni nebo dáváte přednost
nějaké zahraniční?
Mám rád kvalitní suroviny k přípravě jídel, to je základ
pro dobrou kuchyň. Neupřednostňuji žádnou z kuchyní a
beru si z každé etnické kuchyně zajímavou chuť anebo
kombinaci surovin, která mě zaujme.
Vaření je Vaše profese, máte však ještě chuť a sílu
vařit doma?
V žádném případe doma nechci sporák ani vidět. Jsem
vděčný strávník, a tak si raději dám chleba s máslem
nebo grilované kuře. Když už to musí být, tak doma
vařím zásadně nejrychleji, jak to jde – takže opravdu ta
jednoduchá jídla bez práce.
Blíží se Vánoce, můžeme Vás poprosit o nějaký
kulinářský tip pro tuto dobu?
Rád bych vám všem popřál vánoční svátky v klidu, bez
stresu a nervů. Odpočiňte si a svěřte se do rukou
odborníků. Zajděte si na dobrou večeři, odpolední dortík
a pak na procházku po staré Praze a nestůjte celé svátky
za sporákem.
Recept nebo tip dám rád na cokoliv, ale nenapadá mě
čím se trefit do chutě čtenářů tohoto zpravodaje, a tak si
o
recept
nebo
radu
napište
emailem
na
jakubec@flambee.cz

TÉMA ČÍSLA  REKAPITULACE ROKU 2007 (dokončení ze strany 2)
Kulturní, sportovní a sociální zázemí pro občany
Vybudování dětského a víceúčelového sportovního hřiště
– vybudování dětského hřiště bylo plánováno na letošní rok.
Bohužel se zatím nepodařilo nalézt vhodnou plochu. Více o této
problematice již přineslo minulé číslo HZ. Realizace
alternativního řešení je plánovaná na příští rok.
Zajištění kapacitně vyhovující mateřské školy pracujeme
na studii vývoje počtu dětí v naší obci a prověřujeme možnosti
rozšíření kapacity stávající mateřské školy.
Vytvoření podmínek pro dostupnou zdravotní péči a
zajištění prostor pro kulturní a společenské akce –
zastupitelstvo obce odsouhlasilo nákup nemovitosti č.p. 1 na
Staré návsi. Tento objekt by měl poskytnout prostory pro tyto
účely.
Podpora kulturního a sportovního dění v obci, podpora
spolků, sdružení a občanských aktivit v obci – domníváme

se, že se nám daří úspěšně spolupracovat s občany, kteří mají
zájem o dění v obci, a že jste v poslední době měli možnost
zúčastnit se celé řady zajímavých kulturních a sportovních akcí
konaných přímo v Hovorčovicích. V letošním roce byla
poskytnuta finanční výpomoc SKK Hovorčovice a tělesně
postiženým. Obnovili jsme tradici vítání nových občánků.
Rozvoj obecní knihovny s veřejným internetem  knihovna
byla zaregistrována (po právní stránce do té doby neexistovala)
a získali jsme také dotaci na nákup počítače pro usnadnění
evidence výpůjček.
Posílení veřejné hromadné dopravy  v uplynulém roce byl
zvýšen počet autobusů ve špičkách, zavedena nová expresní
linka 358 do zastávky Obchodní centrum Čakovice. Od prosince
byla zavedena nová linka 417 do Brandýsa nad Labem  Staré
Boleslavi. Jednáme o zavedení "expresní" linky k nově budované
zastávce metra v Letňanech.

3

VOLNÝ

ČAS

OHLÉDNUTÍ

POZVÁNKY

Konalo se již třetí setkání seniorů
Snad již bez nadsázky můžeme konstatovat, že setkání
seniorů se pomalu stávají nedílnou součástí života v obci.
Druhé, listopadové setkání se neslo v duchu vzájemného
seznamování a představení plánů, nabídky služeb a
možností dalších aktivit. Nechyběla samozřejmě ani
trocha kultury v podání paní Jany Štěrbové a jejích
malých žákyň. A protože nemáme od slov daleko k
činům, bude se od ledna vždy ve čtvrtek od 16.30 konat
v MŠ cvičení pro seniory pod vedením zkušené cvičitelky
paní Hukelové. Všichni jsou srdečně zváni a kdybyste
snad měli dojem, že je cvičení nad Vaše možnosti, přijďte
se nejdříve přesvědčit, možná příjemně překvapíte sami
sebe!

Malý štědrovečerní koncert
Dovolujeme si Vás pozvat na malý štědrovečerní
koncert, který se bude konat v našem kostele sv. Jana
Křtitele na Štědrý den od 15.30 hodin. Vánoční skladby
známých autorů nám zazpívá sopranistka paní Jana
Štěrbová, na varhany ji bude doprovázet paní Jaromíra
Stránská. Těšíme se, že si s krásnou hudbou společně
užijeme neopakovatelnou atmosféru nadcházejícího
Štědrého večera.

Třetí, předvánoční setkání, mělo skutečně tu pravou
sváteční atmosféru – vynikající cukroví, milé vystoupení
dětí z MŠ a nechyběly ani symbolické dárečky, které děti
našim seniorům připravily.
A zajímá Vás, co naši senioři vnímají jako jeden ze
zásadních problémů naší obce? Je to soužití „starých“ a
„nových“ Hovorčovic. Opakovaně zaznělo přání sblížení a
vzájemného respektu. Je to téma citlivé a bohužel se asi
nevyřeší hned. Myslíme si však, že čím bohatší bude
„transgenerační“ společenský život v obci a více
příležitostí k setkávání, tím dříve se z obyvatel
jednotlivých čtvrtí stanou sousedé, přátelé a známí.
Přáli bychom si, aby k tomu přispěla i naše setkání
seniorů. Další proběhne v lednu – o termínu budete včas
informováni na oficiálních vývěskách, info nástěnkách pro
seniory (na OÚ a v DPS) a dalších, již zaběhlých místech
(Potraviny u Cicvárků, Vitall Centrum).
Vánoční jarmárek  poděkování
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na
přípravě a organizaci vánočního jarmárku v sobotu
8. prosince na Staré návsi. Všichni máme v tomto
předvánočním období napilno  ti kdo pomáhali, nejsou
výjimkou. Přesto si čas našli a za to jim patří velký dík.
Doufáme, že se dětem akce líbila a že si všechny domů
odnesly
alespoň
jednu
vlastnoručně
vyrobenou
ozdobičku.

CO SE DĚ JE U SOUSEDŮ
Staročeské Vánoce aneb zpívání pod stromečkem
V sobotu 22. prosince od 10.00 hodin na Mariánském
nám. ve Staré Boleslavi se můžete podívat na Betlém v
životní velikosti, živá zvířata v salaši, dobová řemesla,
pastýře a vesničany v dobovém oblečení, doprovodný
program… více informací na www.brandysko.cz
Vánoční čas
Od 22. do 30. prosince ve skanzenu v Přerově nad
Labem hraje, zpívá, vypráví, maluje paní Marcela Maria
Tereza Slavíková z Křivoklátu, kterou známe z
mikulášského představení v naší MŠ. Více informací na
pm.4ip.cz.
Netradiční Betlém
Až do 27. ledna si můžete v Malém máslovickém muzeu
másla prohlédnout Betlém z másla a vánoční výstavu
čokolády. Více informací na www.maslovice.cz
Koncerty
Úterý 25. a středa 26. prosince od 10.00 hodin – zpívání
při mši v kostele sv.Remigia v Čakovicích, účinkují
Kamarádi.
Středa 26. 12. v 18.00 hodin  Vánoční koncert v kostele
sv.Alžběty ve Kbelích, účinkují žáci a profesoři ZUŠ
Čakovice.
Neděle 6. ledna od 10.00 hodin – J.J.Ryba – Česká mše
vánoční zazní v kostele sv. Alžběty ve Kbelích, účinkuje
pěvecký sbor Camerata a orchestr ZUŠ Hronov pod
vedením p.dirigenta J.Vlacha.

VÍCE O CHARITATIVNÍ SBÍRCE A OBČANSKÉM SDRUŽENÍ DIAKONIE BROUMOV
Před časem proběhla v naší obci
charitativní sbírka Diakonie Broumov, a
protože řadu z Vás zajímalo, co se s
darovanými věcmi děje, zajímali jsme se i
my.
Těch, kdo přispěli, bylo hodně. Obnošené šatstvo či jiné
nepotřebné věci z domácnosti  i tak málo totiž může
pomoci člověku v tísni. Člověku, který se z různých
důvodů ocitl v krizové životní situaci, sociální nouzi nebo
na okraji společnosti.

věci jak ve vlastních střediscích, tak za pomoci stovek
dobrovolníků, kteří darované věci od dárců shromažďují.
Tím organizace získává nejen materiál pro poskytování
bezprostřední pomoci, ale především vytváří pracovní
místa pro ty,kteří by jinak práci jen těžko našli, a má
možnost poskytnout jim i další zázemí – ubytování,
poradenství, vzdělávání.

Uživatelé služeb Diakonie mají možnost se aktivně
zapojit do svozu a transportu darovaných věcí, další
pracovní příležitosti jsou vytvořeny v hlavním pracovišti
Diakonie Broumov je občanským sdružením, jehož
v Broumově, kde se věci přebírají a třídí. Dlouholetými
posláním je poskytování sociálních služeb právě těmto
zkušenostmi se *Diakonie
Broumov* naučila
zpracovávat
FOTOSOUTĚŽ
FOTOSOUTĚŽ
* FOTOSOUTĚŽ
FOTOSOUTĚŽ
FOTOSOUTĚŽ
* i
lidem.
Hlavním cílem* je,
aby se tito lidé
osamostatnili a * FOTOSOUTĚŽ
dále nepoužitelný textil  příprava a zpracování takových
opět si našli své místo ve společnosti. Na to se zaměřují
zbytků je přínosem pro životní prostředí a prodej
všechny projekty sdružení  „Nová šance“, „Střecha pro
zpracovaných zbytků tvoří významnou část příjmů, z
všechny“, „Resocializace a integrace dlouhodobě duševně
kterých Diakonie zajišťuje svou činnost.
nemocných“, „Zpět do společnosti“.
Diakonie Broumov je otevřena ke spolupráci se všemi
Nosnou činností, která umožňuje shora zmíněné projekty
lidmi dobré vůle, organizacemi, církvemi, institucemi i
realizovat, je práce s darovaným textilem a dalšími
státními úřady, jejichž součinnost je pro pomoc
věcmi. Diakonie Broumov díky pochopení a pomoci
potřebným nezbytná.
desítek tisíců dárců sbírá ošacení, textil i další potřebné
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