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♦ Rozpočet obce ♦ Otevření dětského hřiště ♦ Tipy na výlet ♦ Pozvánky na akce ♦
Vážení a milí čtenáři,
než vám popřejeme nádherné léto a ty nejkrásnější okamžiky s ním spojené, chtěli bychom pro ty z vás, kteří budou
trávit léto zde v Hovorčovicích, nabídnout pár tipů, jak si užít v létě volného času a přitom se obohatit o nové zážitky. Doufáme, že se nám podařilo sestavit výběr, který zaujme příslušníky mnoha generací. Mysleli jsme na ty nejmenší, zkrátka by však neměli přijít ani sportovně založení lidé či ti dříve narození.
Jelikož toto letní období je mnohdy i příčinou možných úrazů a nehod nejen pro děti, dávejme na sebe větší pozor,
buďme opatrnější hlavně v zemích či na místech, kde to třeba vůbec neznáme, a užijme si tyto nejkrásnější měsíce v
roce k odpočinku, relaxaci a nabrání nových sil. Ať se tu všichni v září zase sejdeme a popovídáme si o svých nových
zážitcích z cest tuzemských i zahraničních. Vaše redakce.

TELEGRAFICKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
KANALIZACE, POPTÁVKOVÁ ŘÍZENÍ – obecní úřad
poptává projektanty za účelem vypracování projektů na
ty části obce, ve kterých doposud kanalizace chybí
(např. objekt bývalého JZD). Bylo vypsáno poptávkové
řízení na vybudování objektu hrubého předčištění před
přečerpací stanicí obecní kanalizace u tenisových kurtů.
V lokalitě Veleňská, Východní, Ke Dráze vázne stavba
kanalizace na plnění soukromého investora.
ULICE STŘEDNÍ – byla provedena oprava havarijního
stavu této komunikace, a to v úseku mezi ul. Souběžnou a Líbeznickou. Oprava byla provedena nejjednodušším možným způsobem, a to vybudováním drenáže,
která navazuje na odvodnění ul. Souběžné, a vyspravením povrchu asfaltovým recyklátem. Pokud se tato
úprava osvědčí, bude použita i na jiných komunikacích
v obci. Dále byl pořízen projekt na zbývající část vodovodu. Nyní obecní úřad projednává projekt před podáním žádostí na příslušné úřady.
Lípa rostoucí na veřejném prostranství musela být pokácena vzhledem k rozsáhlým poškozením, způsobených zásahem pracovníků ČEZ, neboť zasahovala do
drátů elektrického vedení v ulici, a napadení houbovými
chorobami. Stav stromu již představoval nebezpečí pro
občany pohybující se v jeho okolí. Přibližně ve stejném
místě byl vysazen strom nový, javor mléč, druh Acer
platanoides Golden Globe.
ÚZEMNÍ PLÁN – dne 15. 5. bylo zastupitelstvem
schváleno „Zadání územního plánu Hovorčovice―. Nyní
se zpracovává samotný návrh územního plánu.
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ – k 21. 6. byla dodatečně povolena stavba a vydán souhlas s užíváním na přístavbu a
stavební úpravy areálu kabin a jeho skladových částí.
V polovině 9O-tých let byla stavba provedena bez rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Dne 2. 5. bylo
zahájeno řízení o odstranění předmětné stavby. Avšak
vzhledem k tomu, že Obec před tímto termínem podala
žádost o dodatečné povolení, bylo toto řízení přerušeno
a nově bylo postupováno jako při stavebním řízení.
OPRAVA STŘECHY NÁSTAVBY K DOMU č. p. 256
v areálu bývalého JZD byla kompletně vyměněna střešní krytina včetně okapů nad půdní vestavbou objektu
dílen. Zároveň byl zadán projekt na změnu využití
prostor půdní vestavby.
DOVOLENÁ NA OÚ - od 28. 7. do 1. 8. bude obecní
úřad uzavřen z důvodů čerpání řádné dovolené.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ – v parku v ul. Nádražní byly instalovány dětské herní prvky a lavičky. Oficiální otevření
dětského hřiště se konalo 30. května v rámci oslav Dne
dětí. Více najdete v článku uvnitř.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – ve dnech 12. a 13. června se
konalo vítání občánků. V uplynulém období se narodilo
30 dětí a na obecním úřadě bylo přivítáno celkem 26
malých občánků. Dárky pro malé občánky věnovala
Obec Hovorčovice a společnosti DM drogerie markt,
New Life, Olymptoy, Nutricia Deva. Fotografie z akce
jsou již pro rodiče k dispozici na podatelně obecního
úřadu.
ZASTÁVKA ČD – prostory kolem zastávky byly osazeny pěti javory mléč (druh: Acer platanoides Globosum),
parková úprava bude dokončena letos na podzim.
SBĚRNÉ MÍSTO – obecní úřad přijme od září tohoto
roku obsluhu sběrného místa. Bližší informace poskytnou pracovníci obecního úřadu.
POTOK – vzhledem ke stále častějším lokálním povodním způsobeným ucpáváním koryta potoka, a to zvláště
na hranicích pozemků, byli majitelé pozemků pod potokem vyzváni, aby v zájmu obecní bezpečnosti neprodleně odstranili z koryta na svých pozemcích všechny cizí
předměty a překážky, zejména ploty a mříže a jiné nepovolené stavby, a také byli upozorněni na skutečnost,
že koryto musí být udržováno v nezarostlém stavu.
Vlastníci propustků byli vyzváni k jejich vyčištění a propláchnutí. Kontrola stavu koryta bude provedena kompetentními orgány ve dnech 1. - 4 . 7.
DŮM S PĚČOVATELSKOU SLUŢBOU – bylo provedeno oddělení elektřiny bytu č.1 od společných prostor a
osazen nový odpočtový elektroměr. Byla taktéž opravena střecha poškozená vichřicí Emma. Oprava byla hrazena z pojištění.
Dne 29.05. t.r. se konala ustavující schůze Společenství
vlastníků bytových jednotek, která měla pouze deklarativní charakter a byla notářsky ověřena. Společenství
vzniklo ze zákona již nabytím právní moci vkladu prohlášení vlastníka a prodejem jedné bytové jednotky.
Obecní úřad přijme pro toto sdružení účetní. Bližší informace poskytnou pracovníci obecního úřadu.
OPRAVA KOMUNIKACE III/2438 – opravu povrchu
komunikace spojující Hovorčovice s Líbeznicemi provedla pro Správu a údržbu silnic společnost STRABAG.
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ROZPOČTU OBCE

ROZPOČET OBCE HOVORČOVICE

Výdaje 18.173.588,- Kč

Podle aktuálně platného znění zákona o rozpočtovém
určení daní obcím přísluší zjednodušeně řečeno 21,4 %
z celostátního hrubého výnosu sdílených daní.

Významné investiční výdaje letošního rozpočtu
2.400.000,- Kč na vybudování kanalizace ve zbývajících
třech lokalitách, tj. Veleňská, Březiněveská,
Bořanovická. Jedná se o lokality, kde výstavba probíhá v návaznosti na jiné investory, aby dopad na obecní pokladnu byl co
nejmenší – proto také tato investice nemohla být realizována loni, jak bylo plánováno.
5.550.000,- Kč opravy a rekonstrukce silnic v obci;
z toho:
2,2 mil. Kč doplatek za již provedenou rekonstrukci ul. Souběžné a Jižní;
2 mil. Kč komunikace v lokalitách Veleňská,
Březiněveská, Bořanovická (závazek obce
z doby dávno minulé);
300 tis. Kč projekty na rekonstrukce některých dalších ulic (např. Revoluční-U Rybníka, Březiněveská-Západní), neboť bez projektu není možné žádat o dotace a bez nich
se rekonstrukce v obci neobejde.

Každá obec z výše uvedené procentní části čerpá stanovený díl určený vyhláškou ministerstva financí. Pro letošek se pravidla rozdělení mezi jednotlivé obce změnila.
Nyní tento díl závisí nejen na počtu obyvatel obce a počtu zaměstnanců, ale i na velikosti katastrálního území.
Katastrální území je dané, a proto má pro Hovorčovice
největší váhu počet obyvatel. Pro rozpočet na rok 2008
je to počet obyvatel k 1.1.2007 dle bilance počtu obyvatel ČR zpracované Českým statistickým úřadem, tj.
1482 obyvatel.
Ovšem ve skutečnosti měly Hovorčovice 1482 obyvatel
již na počátku roku 2006. Toto zhruba dvouleté zpoždění mezi aktuálním počtem obyvatel, kteří jsou v obci
trvale hlášeni, a počtem obyvatel, podle kterého se plní
„obecní kasa― penězi ze státního rozpočtu, je pro nás
bohužel handicap.
Většinu příjmů rozpočtu naší obce tvoří tento výnos sdílených daní. Jak sami víte, patří Hovorčovice mezi obce
s velkým přírůstkem obyvatel. V současné době je
v obci hlášeno zhruba 1680 obyvatel, dalších možná 500
zde hlášeno není. Uvědomte si tedy, že v obci je cca.
2200 obyvatel očekávajících životní prostředí a služby
na úrovni 21. století, ale stát nám přispěje jen na 1482
obyvatel…

1.350.000,- Kč údržba, nutné opravy a sanace nemovitostí v majetku obce, včetně první splátky
za nemovitost č.p. 1.
400.000,- Kč vytvoření územního plánu obce
(částečná platba se loni neprovedla).

Každý občan, který má v Hovorčovicích trvalý pobyt
nejméně od roku 2006, přinese zjednodušeně řečeno do
„obecní kasy― v letošním roce necelých 7400,- Kč. Patříte mezi ně i vy?

230.000,- Kč vybudování dětského hřiště – peníze
z loňska, neboť projekt na dětské hřiště
v lokalitě Central loni narazil na nesouhlas
některých sousedících občanů.

K letošnímu rozpočtu obce

125.000,- Kč dobudování vodovodu v ulici Střední

V minulém roce obec splatila cca. 2,4 mil. Kč půjček a
závazků obce. Zadlužení obce se tím snížilo na cca.
9,5 mil. Kč. Závazky obce z výstavby plynovodu se loni
doplatily a k doplacení tedy zůstávají půjčky na kanalizaci od Státního fondu životního prostředí a firmy IMOS
Zlín, na vodovod od Ministerstva financí ČR a půjčka od
firmy AVE CZ odpadové hospodářství.
I letos obec zaplatí dalších cca. 2,2 mil. Kč za půjčky
obce z let 2001—2006. To je vzhledem k výši příjmů
obecního rozpočtu nezanedbatelná částka, která pak při
investicích do obecní infrastruktury chybí.
Návrh rozpočtu vychází z rozpočtu loňského, který, ačkoli byl navržen schodkový, skončil jako přebytkový, a
proto je možné loni nepoužité finance využít v rozpočtu
letošním. Je to opět rozpočet schodkový, výdaje jsou
v tomto roce vyšší než-li příjmy. Tento rozdíl ale nebude
kryt novými půjčkami. Některé platby (např. územní
plán) či investice (dokončení kanalizace) se posunuly do
letošního roku.
Podrobný rozpočet členěný na jednotlivé paragrafy a
položky je bez obsáhlého výkladu nepřehledný, a proto
zde uvádíme zjednodušený výtah. Samozřejmě má každý možnost se v případě zájmu s rozpočtem na obecním
úřadě podrobně seznámit.
Příjmy 14.021.050,- Kč
Z toho ze státního, resp. krajského rozpočtu očekáváme
cca 11 mil. Kč.
Zbytek jsou pak příjmy z místních poplatků (poplatky za
komunální odpad, ze psů, z výherních automatů a jiné),
z pronájmu budov a pozemků či sankčních plateb (např.
pokuty za rychlou jízdu v obci).

Splátky půjček a úroků z nich
2.200.000,- Kč – půjčky od Státního fondu životního
prostředí, Ministerstva financí ČR a firem
IMOS Zlín a AVE CZ.
Z dalších výdajů
1.200.000,- Kč sběr a svoz odpadů
140.000,- Kč platba za provoz příměstských autobusů
267.000,- Kč dotace na provoz mateřské školy a platba školeného za předškoláky
400.000,- Kč platba za naše žáky ZŠ jiným obcím
70.000,- Kč kulturní akce (vítání občánků, dětský
den, mikulášské představení pro děti a jiné)
50.000,- Kč sportovní aktivity
120.000,- Kč opravy a rozšíření (zastávka ČD) veřejného osvětlení (bez platby za elektřinu)
40.000,- Kč požární ochrana
Činnost obecního úřadu, tj. platy zaměstnanců, veškeré
výdaje s chodem úřadu od papíru do kopírky přes opravy multikáry, poštovné, bankovní poplatky, platby právníkovi, elektřina, voda, plyn činí cca. 2,8 mil. Kč.

ZE ŽIVOTA V OBCI
I MY UŢ MÁME DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

NOVINKY Z KORUN NAŠICH STROMŮ

K dětskému dni jsme se konečně dočkali otevření dlouho
očekávaného hřiště pro děti.
Najít vhodné místo a soulad
mezi názory občanů nebylo
kupodivu jednoduché (více
jsme se tomuto tématu věnovali ve Zpravodaji č. 5/2007),
a tak z původně zamýšlených
lokalit mohl být nakonec záměr
realizován zatím pouze v parku
v Nádražní ulici. Kromě prostředků z obecního rozpočtu se
na vybudování dětského hřiště
podařilo získat i dotaci z fondů
Středočeského kraje.
Herní prvky byly vybrány tak, aby odpovídaly co nejširší věkové kategorii dětí a současně nerušily, ale naopak
vhodně doplnily prostředí parku. Ukotvení houpačky
musí být, bohužel, reklamováno. Pobyt na hřišti se řídí
provozním řádem, který je vyvěšen v obou částech parku, prosíme, přečtěte si ho. Nezbývá než doufat, že pro
všechny, kdo si na hřiště přijdou pohrát, budou samozřejmostí takové základní zásady jako například: neničit
herní prvky nebo zeleň v parku, neodhazovat odpadky,
chovat se ohleduplně k ostatním, všímat si stavu herních prvků a případné závady nahlásit … Provozní řád
mimo jiné omezuje i horní věkovou hranici dětí, jimž je
hřiště určeno, a hodinu, do kdy je možné hřiště využívat, ale pamatuje například i na zákaz kouření, konzumaci alkoholu a pohybu na kolech mezi herními prvky.
Dodržování řádu bude namátkově kontrolovat obecní
strážník a případné přestupky bude v rámci své pravomoci postihovat.
Hřiště nebude prozatím oploceno, nicméně do herního
prostoru platí přísný zákaz vstupu psů. Po pěšině podél
parku je možné se psem projít, ale s ohledem na bezpečnost dětí musí být pes připoután na vodítku. A je
samozřejmostí, že pokud by zde náhodou pes vykonal
svou potřebu, jeho majitel po něm vše uklidí.
V rámci budování hřiště byla
provedena i úprava okolí pomníku padlým z první světové války, který se nachází
uprostřed parku. Jistě nemusíme zvlášť připomínat, že
není vhodné, aby byl pomník
součástí dětských her, že bychom měli mít úctu k padlým
i jejich pozůstalým a vést k ní
i naše děti.
Je přáním nás všech, aby
dětské hřiště přineslo hodně
radosti dětem a příjemných
chvil dospělým, kteří je budou doprovázet. To, jaké naše hřiště bude za pár týdnů
nebo měsíců, již záleží jen na
nás – važme si toho, čeho
jsme konečně dosáhli, nebuďme lhostejní a veďme
k tomu i naše nejmenší.
Máte-li náměty k provozu
dětského hřiště, můžete své
připomínky sdělit na obecním
úřadě nebo je zaslat na adresu ou@hovorcovice.cz .

Do sloupku ze života v obci patří jistě i zprávy o životě
ptačím. Co je tedy nového v naší ptačí říši? Obyvatelé
v těsném sousedství parku v Nádražní ulici si již jistě
zvykli, že mají každoročně letní noci zpestřené pronikavým a stále se opakujícím pískáním – ani letos tomu
není jinak. Není to ani hlučný budík od sousedů, mobilní
telefon nebo podivně znějící alarm vozu zaparkovaného
přes ulici - to se o potravu hlásí mláďata Kalouse ušatého (Asio otus), krásné „ušaté― sovy. Kalousi jsou stálí,
pravidelně hnízdící ptáci, o čemž svědčí fakt, že se
k nám do parku každoročně vrací. Vloni mohl pozorný
badatel až do podzimu spatřit na stromech v parku a
okolních zahradách 3 podřimující odrostlá soví mláďata,
která si zvídavého pozorovatele měřila ospalým pronikavě žlutým pohledem. Hostování asi 30 – 40 cm velkých kalousů na vaší zahradě můžete poznat podle tzv.
„vývržků―, neboli nestravitelných zbytků drobných hlodavců, které najdete pod stromem, kde sovičky tráví
kořist ze svého nočního lovu. A že se umí činit! Po jedné noci vám na zahradě mohou zanechat každá i 5 podobných trofejí! Zvědavá mláďata bývají méně ostražitá, a tak pokud máte štěstí, můžete si je v podvečer
prohlédnout i docela zblízka. I pro svátečního ornitologa
je to nezapomenutelné setkání – velké sytě žluté oči,
výrazná kresba obličeje a dlouhá pérka kolem uší, která
dala sovičce i druhový název „ušatý―. Ale hlavně jeho
legrační pohyby – kalous se totiž snaží prohlédnout si
Vás ze všech úhlů, a tak vykrucuje hlavu do neuvěřitelných poloh (umí totiž otočit hlavu až do 270°!). Mr.
Bean by jen tiše záviděl... Lidé na sovu pohlíží jako na
velice moudrého ptáka, zasloužila se o to zejména tím,
že na rozdíl od ostatních opeřenců „rozvážně― mrká
horním a ne spodním očním víčkem.
I letos se ze snůšky vylíhla 3 mláďata, která nyní už
létají a jejich volání o příděl potravy je tak slyšet každý
večer z jiného koutu parku nebo okolních zahrad. Doufejme, že přežijí všechny civilizační nástrahy, a vrátí se
k nám do parku i napřesrok. Vždyť kdo dnes může na
předměstí Prahy říci, že mu na zahradě přespává sova?
PLACENÁ INZERCE

VOLNÝ ČAS—TIPY NA VÝLET
S DĚTMI DO ŠŤASTNÉ ZEMĚ
Nabízíme tip na pěkný výlet pro rodinu s dětmi, který ale mohou činorodé maminky absolvovat
i samy - bez auta a pracujících tatínků. Cílem je dětský areál Šťastná země v Radvánovicích u
Turnova na okraji Českého ráje, kde je kromě spousty krásných prolézaček, dřevěného hradu,
trpasličí vesničky nebo pískových rýžovišť s pravými českými granátky pro rodiče s dětmi každý
víkend připraven i doprovodný program – western, slavnosti dřeva, pohádkový víkend, gotická
bitva, slavnosti slámy nebo pro otrlejší rajčatová bitva. Zajímavý pro děti nebude ovšem jen cíl
našeho výletu, ale také cesta – od nás do Radvánovic je totiž možné dojet poměrně pohodlně
vlakem! Spojení: Čakovice odjezd v 7:39 (nebo 9:39), zastávka Hrubá Skála příjezd v 9:48
(nebo 11:51) a odtud cca 1 km pěšky do Radvánovic, přestupuje se v Turnově. Zpět: Hrubá
Skála odjezd v 14:11 (nebo 16:17), Čakovice příjezd v 16:16 (nebo v 18:16), opět přestup
v Turnově. Více informací na www.stastnazeme.cz a ohledně spojení na stránkách systému
IDOS.

NA OKOŘ JE CESTA
„Na Okoř je cesta, jako žádná ze sta ….―, kdo by neznal slova této známé písně. Jaká je ale
cesta, která má jako svůj cíl zříceninu hradu Okoř, pokud se na ni vydáte z Hovorčovic? Pěšky
zřejmě náročná a díky profilu krajiny i trochu nudná, ale pro ty, kteří rádi šlapou na kole a
vzdálenost 50 km pro ně nepředstavuje žádný problém, by tento výlet mohl být příjemným
zážitkem.
Při pohledu do mapy zjistíme, že Okoř je vzdušnou čarou vzdálená asi 20 km. Nejbližší trasa
není zpočátku úplně pohodlná, zato je naprosto bezpečná. Můžeme doporučit polní cesty, kterými se dá dojet z Hovorčovic do Březiněvse a poté i do Zdib. Dále by cesta pokračovala do místní
části Klecan Klecánek. Zde však narazíme na jednu přírodní překážku, kterou přestavuje řeka
Vltava. Ta ale není nepřekonatelná, naopak její zdolání může být příjemným zpestřením našeho
výletu. V úseku mezi Klecánkami a Roztokami je totiž provozován přívoz. Podle jízdního řádu
má o víkendu jezdit každou půlhodinu, ve skutečnosti přepravuje osoby podle potřeby, to znamená, že v sezóně vyjíždí daleko častěji. Z Roztok se můžeme vydat zajímavým údolím Únětického potoka do Únětic, a dále pak přes vesnice Černý Vůl, Statenice, Lichoceves do cíle naší cesty - na Okoř. Zde si můžete odpočinout od sportovního výkonu na kole v některém z místních podniků
nebo prohlídkou zříceniny hradu.
A pak už nás čeká cesta zpět k našim domovům. Kdo jezdí nerad stejnou cestou, může si návrat do Roztok naplánovat přes Noutonice a Velké Přílepy. A poté známou trasou do Hovorčovic. Celá popisovaná trasa se vyhýbá frekventovaným silnicím, takže by
měla být bezpečná. Kromě samotné Okoře prochází i dalšími kulturně či přírodně zajímavými místy, takže se vyplatí zastavit na
chvíli třeba v Roztokách.

DO MĚLNÍKA NEJEN ZA VÍNEM
Město Mělník je pro mnoho obyvatel středních Čech spojeno s velkými kulturními akcemi v době
vinobraní, které se konají každoročně v září. Tehdy zaplaví centrum davy lidí, a tak v tomto
momentě jde krása samotného města odhalit jen stěží. Tak proč se tam nevypravit právě teď,
pokud počasí nebude zrovna lákat na polehávání u vody?
Míst, která nás tu mohou zaujmout, je více. Jen málokdo asi vynechá procházku k soutoku Labe
s Vltavou. Za vidění stojí i dominanta města – místní zámek, který je dnes v majetku rodiny
Lobkowiczů. Ochladit se můžete při návštěvě mělnického podzemí a studny na náměstí Míru.
To je pár tipů, jak strávit několik hodin v tomto městě, které není příliš vzdáleno od Hovorčovic. Vydat se do něj můžete samozřejmě autem, ale pro milovníky železnice se nabízí možnost
podniknout tento výlet vlakem. Spojení z Hovorčovic není složité, i když se musí absolvovat
jeden přestup ve Všetatech. Naštěstí doporučené spoje na sebe navazují. Z Hovorčovic odjíždí
vlak v 9:17, po přestupu ve Všetatech dorazí jiný spoj do Mělníka v 10:15. Lze využít i pozdější varianty, a to v 11:56. I v čase
návratu na sebe spoje navazují. Doba odjezdu z Mělníka směr Všetaty je buď 13:07 nebo 15:38. A za necelou hodinu už můžete
vystupovat na nově upravené hovorčovické zastávce.

POZVÁNKY
FILMOVÁ SETKÁNÍ V HOVORČOVICÍCH
Dovolujeme si Vás upozornit na projekt FILMOVÁ SETKÁNÍ pořádaná Občanským sdružením Hovorčovice ve spolupráci s Obecním úřadem Hovorčovice a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
V rámci tohoto projektu budou pravidelně až do konce roku probíhat veřejné projekce filmů ze „zlatého fondu české kinematografie― pro děti i dospělé doplněné dalším programem. První „testovací― promítání proběhnou již
v průběhu prázdnin. Promítat se bude v zasedací místnosti obecního úřadu, která se vždy na pár hodin promění na
malý Biograf, a potěšíme se s hrdiny nezapomenutelných filmů jako například Ať žijí duchové, Páni kluci, Pan Tau a dalších, řadou
animovaných seriálů pro nejmenší diváky a české filmové klasiky pro dospělé.
Termín prvního promítání je plánován na neděli 13.7. od 17 hodin – vše bude upřesněno na vývěskách a internetových stránkách
obce.
ROZLUČKA S PRÁZDNINAMI
V sobotu 6. září 2008 zveme všechny děti a jejich rodiče od 13 hodin na zábavnou rozlučku s prázdninami. Akce
proběhne na palouku u bývalé školy. Pro děti budou připraveny zábavné soutěže, písničky a mnoho dalšího. Občerstvení zajištěno.
Tato akce je náhradou za dětský den pořádaný Občanským sdružením Hovorčovice, který se nekonal z důvodu
souběhu s akcí „Hovorčovický den dětí se záchranou stanicí pro zvířata LARY a jejími mazlíčky―.
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