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♦ Rozhovor se sopranistkou Janou Štěrbovou ♦ Rizika spalování odpadu ♦ Nové tarify MHD ♦
Pošmourná zima pomalu ustupuje a minulý víkend nám dalo jaro krásně „ochutnat― z toho, na co se můžeme v příštích týdnech těšit. Zima se ještě asi úplně nevzdává, ale rašící keře a rozkvétající jarní kvítka asi každému zvednou
náladu. S nastávajícím jarem zahajujeme i druhý ročník vydávání zpravodaje. Kromě aktuálních zpráv z obce jsme
se Vám snažili přiblížit zajímavé osobnosti Hovorčovic a občas přidat i trochu ponaučení. Za ten první rok vydávání
jsme se ledacos naučili, takže doufáme, že i nový ročník bude stejně jako nadcházející jaro ještě svěžejší.
Vaše redakce
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - proběhne 3. března

VÝSADBA ZELENĚ - v současnosti probíhají terénní

2008 od 14.00 do 16.00 hodin. Přihlášky si můžete vy-

úpravy v okolí zastávky ČD, které umožní výsadbu nové

zvednout v mateřské škole.

zeleně.

ULICE BOŘANOVICKÁ - firma Ekospol provedla, po

OTEVŘENÍ SBĚRNÉHO MÍSTA - sběrné místo pro

urgencích obce, provizorní opravu části komunikace

rostlinný, velkoobjemový odpad a stavební suť bude

nad teplovodem. V tomto místě byly položeny panely.

opět otevřeno každou neděli od 2.3.2008 od 16.00 do

KOMUNIKACE SOUBĚŢNÁ-JIŢNÍ – v nejbližší době

18.00. Od 4.5.2008 pak bude sběrné místo otevřeno

bude dokončena pokládka dlažby v ulici Jižní. Ulice Sou-

v obvyklém čase od 17.00 do 19.00.

běžná je již téměř dokončena. Jakmile to klimatické

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2008 - do konce března

podmínky dovolí, bude dostavěna křižovatka s ulicí Bře-

2008 jsou splatné poplatky za psy a svoz komunálního

ziněveská.

odpadu. Poslední úřední den v březnu je 26.3.2008!

VODOVOD – dlouho očekávané propojení vodovodních

Poplatek za svoz komunálního odpadu činí:

řadů v ulicích Lánská a Pakoměřická bylo provedeno
poslední únorový týden. Toto propojení přispěje k lepší
kvalitě vody v této lokalitě.
KANALIZACE – v obecní kanalizaci se objevují předměty, které ji poškozují a způsobují výpadky čerpacích
stanic, čímž ohrožují všechny uživatele kanalizace. Níže
přetiskujeme dopis od provozovatele kanalizace v obci.

• 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.
SÁČKY NA EXKREMENTY - zdarma obdrží na obecním
úřadě všichni plátci poplatku za psa. Jedná se o 100ks

Věci které do kanalizace nepatří !

igelitových sáčků vyrobených speciálně pro tento účel.

Zkušenosti z provozu splaškové kanalizace ukazují, že
se ve splaškových odpadních vodách, které jsou vypouštěny z objektů na kanalizaci napojených, ve značném
množství vyskytují i věci, jež do kanalizace nepatří.
Jedná se zejména o hadry, trička, igelitové pytlíky a
tašky, dámské vložky a dámské prádlo včetně punčochových kalhot, dětské pleny a vlhčené ubrousky pro
dětskou hygienu, drobné plastové předměty a zbytky
stavebních materiálů.
Tyto věci by se měli dávat do popelnic, nikoliv splachovat do záchodové mísy.
Na stokové síti obce je několik přečerpávacích stanic a
výše uvedené věci a předměty způsobují časté ucpávání
čerpadel.
Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste splaškovou kanalizaci používali pouze k vypouštění splaškových odpadních vod, nikoli k likvidaci jiného odpadu z domácnosti.
Děkujeme
VaK Zápy, s.r.o.
Provozovatel obecní kanalizace

Pokud jste poplatek za psa uhradili hned na počátku
roku a sáčky jste prozatím neobdrželi, můžete se o ně
přihlásit na obecním úřadě.
Pokud se Vám sáčky osvědčí a nebudou Vám stačit,
můžete si další balení dokoupit na obecním úřadě za
cenu 25,- Kč/100 ks

pro trvale hlášené občany (30,-

Kč/100 ks pro ostatní).
OBYVATELSTVO HOVORČOVIC— Hovorčovice se stále rozrůstají a možná si řada z Vás klade otázku „Kolik
nás vlastně je?―. Zde máte odpověď z evidence obecního úřadu.
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ŽIVOT V OBCI
ROZHOVOR SE SOPRANISTKOU JANOU ŠTĚRBOVOU
Sopranistka Jana Štěrbová si
našla před pár lety spolu se
svou rodinou domov tady
v Hovorčovicích. Začátek její
pěvecké kariéry byl ryze operní, dnes se věnuje především
operetě. Po dvou sezónách na
prknech Státní opery Praha se
stala sólovou koncertní pěvkyní. Vydala dvě CD. V současné
době
koncertuje
především
v Německu, Rakousku, Holandsku a Dánsku a samozřejmě i
v tuzemsku.
Jak jste se dostala k hudbě a zpívání?
K hudbě mě přivedla moje maminka. V šesti letech mě
zapsala na klavír. Ten mě ale příliš nebavil a po několika
letech bylo všem jasné, že klavírní virtuozka ze mě nebude. Pak přišel další milník. Maminka mě dovedla na
konkurz do Kühnova dětského sboru. To mi bylo dvanáct.
Kdy přišel sólový zpěv?
Zpívání mě bavilo odjakživa. Po roce ve sboru jsem se,
na popud maminky, zeptala sbormistra p. Chvály, zda
by mi mohl doporučit pedagoga zpěvu. Dal mi telefon
na Ludmilu Bendlovou, profesorku pražské konzervatoře
na penzi. K ní jsem pak léta docházela na soukromé
hodiny klasického zpěvu. Jí vděčím za vše, co umím.
Je pravdou, ţe i z „vrány“ se dá správnou pěveckou technikou hlas vycvičit aţ na „slavíka“?
Moje paní profesorka vždycky říkala, že pěvec musí mít
od Pána Boha alespoň 50% talentu (přirozená hudebnost, zdravý hlas), zbytek tvoří dřina a píle.
Jak se dá tento druh umění skloubit s rodinou a
Vašimi dvěma dětmi?
Mám bezva zázemí a podporu v manželových rodičích.
Jsou blízko a vždy ochotní mi děti pohlídat. Největší a
nejvěrnější obdivovatelku, svou maminku, jsem před
pár lety tragicky ztratila, a táta má nový život, kde už
není pro mě moc místa. Obě těhotenství jsem měla pohodová, tak jsem skoro do šestého měsíce zpívala a
brzy po porodu se vrátila ke koncertování. U prvorozené
dcerky mi to trvalo déle, chtěla jsem si ji vychutnat. U
KRÁTKÝ „KVÍZ“ K ČLÁNKU NA STRANĚ 3:
Odpadky, které doma vyprodukuji:
3 Třídím a odnáším kam patří
1 Házím do koše, popelnice a v pondělí předám
popelářům
0 Co se nevejde do popelnice, přikládám do kotle
-1 Co hoří, přikládám do kotle
Obal od jogurtu:
1 Vždy hned vyhodím do koše
2 Doma nemám, jogurty mi nedělají dobře
0 Stavím z obalů komíny a ty pak přikládám do kotle
3 S ostatními plastovými obaly je odnesu do kontejneru
na plasty
Kdyţ zatápím v kotli:
3 Oheň nechám vždy nejdřív dostatečně rozhořet
0 Podpálím nahromaděné odpadky, naložím uhlí a
topeniště hned zavřu
3 V kotli nezatápím, mám plynový/elektrický
1 Nikdy jsem nezatápěl

syna byl návrat na pódia bleskový. Když mu byly tři měsíce, jel se mnou a s babičkou v roli au pair na měsíční
turné po Holandsku a Německu. V současné době mám
tak čtyři koncerty měsíčně, po zbytek jsem se svou rodinou. Tak je to, myslím, ideální. Spolupracuji s několika
uměleckými agenturami. Na internetu jsem prezentována na adrese www.roun.cz
Nyní konkrétně k Vaší technice zpěvu. Jak jste postavila hlas?
U paní profesorky jsem se učila techniku bel canta. Začaly jsme dechovými cviky, rovnáním mých zad, pěveckým postojem, výrazem, maskou – tj. tím, jak se u zpěvu tvářím. První tóny a hlasová cvičení jsme prováděly
v brumendu – zpěv s přivřenými ústy, teprve po čase
v nazálu, tedy s pootevřenými ústy. Myslila jsem si, že
snad nikdy nebudu zpívat normálně, připadalo mi to
nekonečné. Ale kantorka věděla, že cílem je dostat tón
na správné místo v hlavě a při zavřených či přivřených
ústech letí na správné místo automaticky.
Byla jste odjakţiva soprán?
Ne. Vždy jsem měla barevný hlas, a tak jsem byla coby
dívčina dlouho vedena jako mezzosoprán. Hlas zraje
s věkem a říká se, že hotový je ve třiceti letech. Přirozeně jsem vyzrála v lyrický soprán.
Studovala jste nějakou hudební školu?
Ne. Mám všeobecné gymnázium. Hudební vzdělání jsem
získala dlouholetým soukromým studiem zpěvu, klavíru,
hudební teorie a dějin hudby. Klasické vzdělání jsou má
zadní vrátka, kdyby mi hlas vypověděl službu.
Jak jste získala angaţmá ve Státní opeře?
To byl blesk z čistého nebe. Bylo mi osmnáct. Rozkoukávala jsem se, co budu po maturitě dělat. Do toho pořádali ve Státní konkurz. Tak jsem se jen tak přihlásila.
Ze zvědavosti, co na mě řeknou. Večer mi domů přišel
telegram, že jsem přijata, ať přijdu podepsat smlouvu.
Proč jste odešla z divadla na „volnou nohu“?
Jsem pánem svého času.
Máte nějaký sen, čeho chcete ještě dosáhnout?
Mám. Chci zpívat v Národním Rusalku. Rovněž Violetta
z Verdiho La Traviaty je můj cíl.

Trávu a listí na zahradě zásadně:
2 Nechávám ležet bez povšimnutí
0 Pravidelně shrabuji a hned zčerstva pálím
-1 Pravidelně shrabuji, ale pálím je až o víkendu
3 Dávám do kompostu nebo sběrného dvora
Starou lakovanou skříň po babičce:
0 Rozřežu a spálím
3 Odvezu do sběrného dvora
3 Prodám na inzerát
1 Nechám ji, kde je
Hodnocení:
-1 a 0 ve většině otázek: bez bázně a hany byste se
mohli přihlásit do soutěže „hovorčovický ropáček roku―,
jistě byste byli žhavými adepty na hlavní cenu.
1 nebo 2 ve většině otázek: zjevně jste si oblíbili heslo
„Kdo nic nedělá, nic nezkazí―. Ovšem více aktivity, i té
ekologické, by Vám docela slušelo.
3 ve většině otázek: děkujeme, že nám prostředí neničíte kouřem, zápachem a jedy. Děkujeme, že se vedle
Vás dá žít a dýchat.

TÉMA ČÍSLA— RIZIKA SPALOVÁNÍ ODPADU
Opět a stále se vracíme k problému, který
každoročně se začátkem topné sezóny
trápí občany řady obcí
českého venkova, a
ani Hovorčovice bohužel nejsou výjimkou.
Ano, tušíte správně,
budeme hovořit o čpícím ovzduší a kouřovém oparu, do kterého se pravidelně naše obec zahaluje
začátkem podzimu a zbavuje se ho koncem jara (i když
jsou mezi námi i takoví zarputilci, kteří vydrží celé léto).
Zmínek o tom, že je nevhodné obtěžovat sousedy produkcí kouře, zápachu a zdravotně nebezpečných škodlivin z věcí, které do kamen nepatří, jste mohli
v minulých číslech Zpravodaje najít již několik. Dnes se
této stále se nelepšící problematice chceme věnovat
podrobněji. Možná si řeknete proč, když je vysvobození
v podobě příchodu jara za dveřmi? Třeba proto, že přijde další zima a také proto, že ta letošní opět nebyla
v tomto směru lepší, než ty předchozí... zkrátka proto,
že jsou stále dny, kdy se nemůžeme nadechnout, aniž
bychom se přitom neudusili. A že nepřeháníme, o tom
se můžete přesvědčit dále.
Zase staré dobré uhlí…
Spalování nekvalitního uhlí a odpadů v domácnosti je
považováno za největší plošný zdroj dioxinů i dalších
jedů. Při srovnání paliv zemní plyn/uhlí/palivové dříví
vzniká nejvíce emisí právě při spalování uhlí. Kromě neblahých účinků na životní prostředí obsahují tyto emise i
nadměrné množství organických látek, které se vyznačují nepříjemným zápachem, ale hlavně mají rakovinotvorné či toxické účinky. Problematiku návratu k topení
tuhými palivy v souvislosti s rostoucími cenami plynu a
elektřiny asi těžko ovlivníme, ruku v ruce s ním ovšem
kráčí silně zakořeněný tuzemský zlozvyk, a tím je spoluspalování domovního či jiného odpadu.
… a kdyţ uţ, tak i pár odpadků!
Na rozdíl od spaloven odpadu není v lokálních topeništích (kamnech) možné vytvořit takové podmínky, aby se
jedovaté látky ze spalovaných odpadků rozložily, a tak
jich část vesele uteče do komína a druhá část se ukryje
v popelu, který si pak nasypeme do záhonků, posypeme
s ním kluzký chodník, přidáme ho do popelnice nebo do
kompostu… Kromě pálení očí a pár šťavnatých poznámek neprojevuje dospělá osoba na jedy unikající
z domovních komínu zjevnou okamžitou reakci, jinak je
tomu ovšem u dětí. Ty absorbují při vdechování téhož
vzduchu až šestkrát více škodlivin než dospělí lidé.
Dětské tělo je také mnohem náchylnější k poškození
rtutí, olovem, kadmiem a dalšími těžkými kovy, přítomnými v kouři. Na jedy ve vzduchu jsou samozřejmě citlivé i těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým
či jiným dýchacím onemocněním.
A co ţe to vlastně dýcháme, kdyţ se nedá dýchat?
Komínové „menu― bývá díky nepřebernému množství
kombinací použitých surovin velmi rozmanité. Nabídněte
si z našeho týdenního jídelníčku:
Pondělí – přidáváme oblíbené plasty: pálením PVC vzniká velké množství dioxinů (dioxin TCDD - nejsilnější
známý karcinogen, pro nějž není stanovena bezpečná
dávka, předpokládá se, že je škodlivý v jakékoliv detekovatelné koncentraci).

Úterý – dnes si dáme staré palety, dřevo z demolice či
stavby, rozbitý nábytek a pak tu máme natřená prkna a
chemicky ošetřené dřevo: a těšit se můžeme na 50500krát více dioxinů, než při topení čistým palivovým
dřívím (proč bychom si nedopřáli…).
Středa – pečeme umělé textilie: a užíváme si zejména
vůně čpavku, který již při nižších koncentracích spolehlivě dráždí oči, sliznice nosu, působí nevolnost a bolesti
hlavy. Kyanovodík si v tomto případě dopřejeme pouze
v omezeném množství, ale i tak nás příjemně škrábe v
krku, rudnou nám spojivky a přepadají nás prudké bolesti hlavy až závratě.
Čtvrtek – dnes trochu barvy a tištěného slova: celobarevné letáky a časopisy vzplanou jasným plamenem a
z ovzduší se na nás zlehka snášejí těžké kovy a jim
v patách vrozené vady a rakovina.
Pátek – je ve znamení nebezpečných odpadů: zásobu
máme velikou - baterie, barvy, léky… spálením je sice
nezničíme, ale jedovaté látky, které obsahují, si přes
vzduch uložíme do půdy na horší časy.
Sobota – konečně volný den! Máme štěstí, sluníčko svítí
– ideální příležitost k úklidu zahrady: nejdříve vrstvu
trávy, pak listí a navrch pár čerstvoučkých větviček – a
už se valí! Nejdřív oxid uhelnatý, za ním se tlačí uhlovodíky a nakonec i dehtovité látky, že na sebe ale daly
čekat!
Neděle – to chce něco svátečního: posledních pár pneumatik, které jsme si schovávali pro slavnostní příležitosti, a s nimi zástup vznešených polycyklických aromatických uhlovodíků obklopený skupinou běžnějších jedovatých látek.
A heslo týdne? Kdo by neznal: „Zhluboka dýchat, zhluboka dýchat…―

Kam s nimi, kdyţ ne spálit?
Tříděný odpad (plastové obaly, papír, sklo) – barevné
kontejnery dnes již na 10 místech v obci.
Zbylý směsný odpad z domácnosti – popelnice.
Velkoobjemový odpad – sběrné místo v areálu bývalého
statku (březen – listopad).
Bioodpad – vlastní kompost nebo ve speciálních pytlích
na sběrné místo (březen – listopad).
Sezónní bioodpad (větve, listí) – kontejner ve sběrném
místě (nárazově).
Nebezpečný odpad – svoz 2x ročně.
Někdy příště…
S příchodem jara nás problematika komínů zřejmě na
čas zase přestane „pálit―, ale ani tak nemáme zdaleka
vyhráno: psí výkaly, odpadky, nepořádek a černé skládky, bezohledná jízda po vedlejších cestách v obci, vypouštění a přečerpávání septiků, vandalismus nebo třeba jen obyčejná lhostejnost nás trápí stále. Témat je
hodně, ale o těch zase někdy příště… (nebo že by již
nemuselo být žádné příště?)

VOLNÝ ČAS
ZMĚNY V TARIFU PID
Pravidelní cestující autobusu PID (pražské integrované
dopravy) byli jistě od nového roku připraveni, že ze
svých peněženek museli vytáhnout větší obnos na jízdné, než tomu bylo dříve. Mnohé z nich ale zároveň zaskočilo, když v autobuse cestou z Hovorčovic na metro
uslyšeli hlášení „Pozor, změna tarifního pásma― dokonce dvakrát – před příjezdem do Třeboradic a mezi stanicemi Obchodní centrum Čakovice a Trutnovská. Někoho snad mohlo napadnout, že se řidič zmýlil a pustil
toto hlášení trochu pozdě, ale není tomu tak. Pro autobusy integrované dopravy bylo totiž na okraji Prahy
vytvořeno nově další pásmo. A tak cestujícímu zvykajícímu si na nové ceny jízdenek naskočila další vráska.
Znamená to snad, že si musí zase připlatit?
Příliš mnoho změn najednou vyvolává nejasnosti. A tak
si zde můžete zkontrolovat, zda nejezdíte na špatnou
jízdenku:
Jízdenka za 10 Kč, platná pouze pro vnější pásma do
jízdní doby 15 minut. Při použití linek 351,305 a 358 do
Měšic, Nové Vsi, Čakoviček a Kojetic či zpět. Ve směru
do Prahy či zpět ji mohou použít jen ti, kteří mají předplatní kupon MHD pro Prahu.
Další možností je jízdenka za 14 Kč. Tu lze použít pro
jízdu až do Neratovic na konečnou linky 351 nebo
v opačném směru do Třeboradic, Čakovic či až do stanice Obchodní centrum Čakovice, která je poslední stanicí
pásma B.
Jízdenku za 20 Kč si koupíte při jízdě linkami 351,305
a 358 jedete-li do stanice Trutnovská nebo třeba až na
konečnou stanici Českomoravská (pro pásma 1,B,0 do
60 minut).
Na standardní jízdenku za 26 Kč můžete při cestách
z či do Hovorčovic raději zapomenout. Můžete ji použít
jen za předpokladu, že se
projdete ke stanici linky 166
K teplárně
u železničního
přejezdu. Potom můžete jezdit neomezeně po celé Praze
po dobu 90 minut.

CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI
V místní mateřské školce probíhá cvičení pro
maminky s dětmi ve věku od 3 měsíců do 3
let pod vedením vynikající, zkušené a kvalifikované instruktorky Petry Štibráni formou
říkanek, písniček a aktivních her. Cvičení
probíhá vždy v úterý (miminka začínají v
14.30, chodící batolata v 15.10) a stojí 70,Kč za hodinu. Během března máte možnost se zúčastnit
první ukázkové hodiny zdarma. Přijďte se podívat a případně domluvit v úterý 11.3. nebo 18.3., zveme především miminka ve věku 3 až 6 měsíců. Těšíme se na
vás! Dana (724 028 939) a Petra (724 548 660).
CVIČENÍ SENIORŮ - v prostoru mateřské školy probíhá od ledna cvičení pro seniory. Pokud máte chuť strávit příjemnou hodinku a zároveň udělat něco pro své
tělo, můžete se příště připojit i Vy. S paní Hukelovou a
ostatními milovníky pohybu se můžete setkat každý
čtvrtek v 16.30.
NÁBOR NOVÝCH HRÁČŮ – SKK Hovorčovice hledá do
svých týmů přípravky a mini šikovné kluky i
holky ročníků 1998-2002.
Tak neváhejte,
vezměte sportovní oblečení, kopačky, pití a
přijďte na náš trénink ve středu či pátek od 17
hodin na fotbalové hřiště. Těšíme se na každého, kdo k nám zavítá. Trenéři Kateřina Češpivová tel.
775 054 802 a René Drtina tel. 602 327 112.
PŘIJĎTE SI S NÁMI ZAZPÍVAT - dovolujeme si pozvat všechny děti ve věku od 4 do 7 let na zápis do oddělení Broučků pěveckého sboru Camerata Praha, který
jste měli možnost slyšet v našem kostele například
v prosinci loňského roku. Zápis a ukázkové hodiny probíhají vždy ve čtvrtek od 16:30 hodin v sále čakovického zámku (zadní vchod). Další informace získáte na tel.
732158429 nebo na www.cameratapraha.cz

Jízdenku za 32 Kč je nutné
použít při jakémkoliv přestupu z linek 351,305 a 358 na
pražskou
dopravu
(označenou jako pásmo P, přitom
pásmo P se počítá za 2 pásma). Tato jízdenka platí 120
minut. Použití běžné jízdenky
za 26 Kč je v tomto případě
neplatné.
Pro děti od 6 do 15 let platí
ve všech případech zvýhodněné jízdné – poloviční tarif.
Důchodci do 70 let však musí
ve vnějších pásmech platit
plné jízdné. Zvýhodněni jsou
pouze v případě cestování po
Praze, kdy např. místo jízdenky za 26 Kč mohou použít
jízdenku za 13 Kč.
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