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HoĜinČves 73, 503 06 HoĜinČves
tel.: 495 426 107
ou@horineves.cz
web: http://www.opz1866.cz/

Vážení þtenáĜi, píše se rok 2016 a Vám se dostává do rukou první þíslo již 12. roþníku Zpravodaje Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866. PĜeji Vám v tomto roce
mnoho zdraví, štČstí a spokojenosti, aĢ se Vám vše daĜí a aĢ Vás provázejí jenom samé
krásné události.
Valná hromada Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 se sešla jako již tradiþnČ
v prosinci t.r., tentokráte jsme se zabývali nejenom obvyklými body jednání v tomto
termínu jako je schválení rozpoþtu na rok 2016, schválení návrhu plánu þinnosti, ustanovení inventarizaþní komise atd., ale na programu jednání bylo i schválení Strategického plánu rozvoje Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na období 2014 - 2020.
Po celý rok 2015 probíhala pracovní jednání se zpracovatelem Strategického plánu,
jímž je Centrum investic, rozvoje a inovací, Hradec Králové. Pro nové programové období jsou stanoveny 4 prioritní oblasti: – cestovní ruch, kultura a památky, – obþanská
vybavenost a spolupráce, – životní
prostĜedí a zemČdČlství, – dopravní
infrastruktura. Schválený Strategický plán bude podkladem pro možné
þerpání z jednotlivých operaþních
programĤ jak pro jednotlivé obce,
tak i s možnosti zpracování projektu
v rámci celého Mikroregionu obcí
Památkové zóny 1866. Jedním
z dalších bodĤ jednání Valné hromady byl návrh na schválení nových
stanov, které pro potĜeby svazku
pĜipravili právníci Svazu mČst a obcí
ýR v rámci projektu Meziobecní
spolupráce. Nové stanovy i Strategický plán Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 budou zveĜejnČny
na www.opz1866.cz.
Jana Kuthanová,
pĜedsedkynČ Správní rady
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Obecní úĜad Benátky, Benátky, 503 03 SmiĜice
tel./fax: 495 426 291, mobil (starosta): 603 219 760
e-mail: podatelna@benatkynb.cz
web: http://www.benatkynb.cz/
úĜední hodiny: St 18.00 – 19.00

DČní v obci:
Dne 24. záĜí se pro naše nejmenší
Benátþany konala šipkovaná. Po nalezení
pokladu se dČti odebraly na louku, kde se
konala drakiáda.
V polovinČ listopadu se v místní hospodČ Pod Svíbem konala Svatomartinská zábava. Tato akce je v naší obci již nČkolikátou kulturní událostí v tomto roce.
V prĤbČhu podzimu se dokonþila pĜestavba hospody Pod Svíbem. Budova je
nyní skuteþnČ krásná. Stala se pýchou naší obce.
Na první adventní nedČli se v naší vsi již tradiþnČ rozsvČcel vánoþní stromek. Na této akci
se i pĜes nepĜízeĖ poþasí shromáždily více jak tĜi desítky obþanĤ. Na místČ nechybČlo velké
množství rĤznorodých zákuskĤ a pochutin. Benátþané si navzájem pĜiĢukli hrníþky s vánoþním punþem. Všichni si pĜátelsky popovídali. Od tohoto dne rozsévá do okolí v noci stromek
po celé návsi vánoþní atmosféru.
Zaþátkem prosince probČhla revitalizace plochy v okolí budovy obecního úĜadu. PĤvodnČ
pouze travnatý pozemek byl obohacen o smrk a nČkolik záhonĤ, jejichž podklad je tvoĜen kĤrou. Na záhoncích jsou zasazeny malé keĜíky. Celý pozemek pĤsobí velice esteticky.
Pátého prosince chodil, jako každý rok, Mikuláš se svými pomocníky – þertem a andČlem.
Tento rok byl jeden andČl a tĜi þerti. Nutno podotknout, že na hodné benátské dČti by staþil þert
jeden jediný. Mikulášská besídka probíhala v hospodČ Pod Svíbem. Rodiþe se svými potomky zaplnili celý obvod hospodského sálu. DČtiþky si zahrály spoleþnČ nČkolik her, po nichž už
nedoþkavČ volaly: „Mikuláši!“. Nato Mikuláš vešel dovnitĜ, následován andČlem a þerty. ýerti
udČlali veliký povyk. Mikuláš si postupnČ volal k sobČ dČti. Starší recitovaly básniþky, mladší
se o to vČtšinou alespoĖ pokusily. Nakonec bylo každé dítČ obdarováno od andČla bohatým
košíþkem dobrot.

Nadcházející události
v obci:
Ihned po Novém roce by
mČla být zahájena výstavba
veĜejného vodovodu, který
bude zásobovat vodou celou
obec.
Na druhou sobotu v bĜeznu
je v místní hospodČ „Pod Svíbem“ naplánován druhý obecní
ples. Všichni obþané Benátek
jsou srdeþnČ zváni.
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Obecní úĜad ýistČves, ýistČves 28, 503 15 Nechanice
mobil (starosta Ing. Miloslav Zykl): 602 526 950
web: http://www.cisteves.cz/
úĜední hodiny: Po 19.00 – 20.00

ýistČvský podzim
BČhem podzimních mČsícĤ se v ýistČvsi vykonala spousta práce. V dolní þásti obce firma
Ivan Beneš z Hradce Králové pod vedením pana Masopusta udČlala stále chybČjící zpevnČné vjezdy k novým domĤm, pĜitom dokázala ještČ opravit propadlou komunikaci v ulici
K Šustu a to celé ve výborné kvalitČ a bez pĜekroþení rozpoþtu.
Na kĜižovatce se státní silnicí u Orla se podaĜilo na popud petice, která vzešla z Dohalic
a k níž se pĜidalo i mnoho našich obþanĤ, vybudovat odboþovací pruhy do Dohalic a do
ýistČvse. Tím se toto místo stává o stupeĖ bezpeþnČjší, pĜesto na silnicích není ostražitosti
nikdy dost.
Správa silnic na žádost našeho obecního zastupitelstva proĜezala stromy podél cesty na
Lípu. VČtve už ohrožovaly þelní skla osobních aut, o autobusech ani nemluvČ. S radostí zaznamenávám, že oĜez byl ihned na místČ zlikvidován, takže je tu uklizeno. Ovšem silnice pod
Lípou se po propadu v dĤsledku dlouhodobého sucha podobá tankodromu.
Ve velice špatném stavu
byl obecní byt þp. 28. A tak
tam byla provedena výmČna
oken a dveĜí, další opravy
budou zahrnuty do dalšího
výhledu.
Pro potĜeby obce a hasiþĤ se podaĜil nakoupit starší
automobil volkswagen transporter, který þekají úpravy
ke zvýšení kapacity pĜevážených osob.
5. prosince uspoĜádalo
obecní zastupitelstvo mikulášské setkání pro dČti. Hlavní poĜadatelská tíha byla na
paní Luþické, která s pomocí dalších maminek pĜipravila nezapomenutelné odpoledne jak pro
dČti, tak i pro jejich doprovod. DČcka zdobila perníþky, malovala þerty, Mikuláše i andČle,
zpívala koledy, pĜednášela básniþky i tanþila. OdmČnou jim za to byla bohatá nadílka, trochu
strachu a hodnČ radosti.
Obecní zastupitelstvo nezapomnČlo ani na seniory. 9. prosince pĜipravila už tradiþnČ paní
Mácová jejich setkání. PĜi malém pohoštČní se vzpomínalo na ýistČves v promČnách doby
a pochopitelnČ se probrala i souþasnost. Se soumrakem se spokojení senioĜi rozešli do svých
domovĤ.
Obþané se 21. listopadu mohli zbavit nebezpeþných odpadĤ, pĜijel svozový vĤz. OpČt se
v nČkterých domácnostech uvolnilo od odpadĤ, které jinak není kam uložit.
Obec se spolupodílela spoleþnČ s královéhradeckým krajem na akci ýistČveského dráþku
zpívání u Betléma a rozsvícení vánoþního stromku v ýistČvsi.
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Novou kronikáĜkou byla jmenována paní Mácová, knihovníkem se stal Jaroslav Balcar. Od
1. ledna se mČní otevírací doba knihovny, otevĜeno bude ve stĜedu od 17 do 19 hodin.
Obec se též spolupodílela na poĜadatelství programu z historie þeskoslovenské populární
hudby Hluboká brázda o skupinČ Katapult, v nČmž písniþky této legendární kapely zahrála
živČ chlumská hudební skupina Voþi a publikum zcela spontánnČ zaplnilo taneþní prostor sálu
pĜi každé písni.
JeštČ trochu z jiného soudku. Suché a teplé babí léto se protáhlo i do Ĝíjna, pak pĜece jen
trochu zapršelo. Na více vláhy jsme si museli poþkat až do druhé pĤlky listopadu. Díky tomu
probíhaly v klidu podzimní práce na polích a ani cukrová Ĝepa se nesklízela z bláta. Kolem
20. listopadu zaþaly na loukách okolo ýistČvse rĤst žampiony a v lese se též objevily bedly.
Ale to bylo letos z houbaĜení zĜejmČ vše. Na sv. KateĜinu napadlo trochu snČhu a pĜimrzlo, tak
uvidíme, jestli vyjde pranostika.
Jaroslav Balcar

ýistČveský dráþek
Veškeré úsilí v této organizaci smČĜovalo k rekonstrukþním pracím v DílnČ, kterou má
Dráþek pronajatu od Obecního úĜadu. ýlenové odvedli neuvČĜitelné kvantum práce; kdo vidČl
stav Dílny v kvČtnu, tČžko by uvČĜil, že se zde 12. prosince bude moci uskuteþnit zpívání
u Betléma již ve velice dĤstojných podmínkách. Všem, kdož se na tomto malém zázraku podíleli, aĢ se jedná o þleny, nebo další lidi, které tenhle projekt zaujal, vedení Dráþku dČkuje.
Zrovna tak i tČm, kteĜí pĜispČli vČcnými nebo finanþními dary, bez nichž by to také nešlo.
Dráþek jako každý rok zajistil, aby se v þistČveských domácnostech 5. prosince veþer objevil Mikuláš, andČl a þerti. Po odpolední nadílce na obecním úĜadu þekal dČti ještČ jeden test
jejich stateþnosti, všechny jej však zvládly, i když hlásky, pĜeĜíkavající básniþky a slibující
polepšení, se leckdy notnČ tĜásly. Je dobĜe, že se tahle veþerní mikulášská tradice v ýistČvsi
dodržuje.
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A tak pĜišel 12. prosinec veþer, kdy Dráþek pod záštitou Královéhradeckého kraje uspoĜádal zpívání u Betléma. Ježíškovi, PannČ Marii a Josefovi zazpíval nejprve dívþí sbor Kantiléna
pod vedením sbormistra Martina Profouse. NádvoĜím u obecního úĜadu znČlo dvacetiminutové pásmo koled a na závČr si s dívþím sborem zazpívali všichni koledu Narodil se Kristus pán.
Všechny pĜítomné ženy potČšila milá pozornost; od pĜedsedy sdružení Dráþek a Antonína
Etrycha dostaly þerstvé jmelí.
Pak se poþetné publikum
pĜestČhovalo do prostor
Dílny, kde již byl pĜipraven
JH Big Band Hradec Králové
pod vedením nestora královéhradecké muziky JiĜího
Hasala. Mnozí starší obþané
si zavzpomínali, že na jeho
orchestr jezdili v mládí tancovat do Hradce, aĢ již do
Palmové zahrady, nebo do
Koruny, þi jinde. JiĜí Hasal
má v hradecké hudební historii obrovský zápis a i v pokroþilejším vČku je plný
energie. BČhem osmdesátiminutového koncertu, složeném z populárních vánoþních písni z celého svČta, se u mikrofonu stĜídali: další legenda
hradeckého hudebního dČní JiĜí KĜídlo, Jana Svobodová a jedenáctiletý talent Petr Kabele.
ZaslouženČ sklízeli bouĜlivý aplaus zaplnČné dílny. Soubor, jezdící po celé EvropČ, se v ýistČvsi doþkal opravdu vĜelého pĜijetí, což po vystoupení kvitoval i sám kapelník.
Publiku se nakonec pĜedstavila hudební skupina ýokoli. A ani ona nezĤstala nic dlužna
vysoce nasazené laĢce pĜedchozích vystoupení. V repertoáru od každého nČco, tedy „þokoli“,
si tancechtivé publikum dokonale zaĜádilo a poslech zpČvu dívþího dua patĜil k velkým zážitkĤm.
Úplný hudební závČr obstaralo desetiþlenné pĜíležitostné seskupení Kulturní dílna.
Nad správným stravovacím režimem bdČl pan Jan Vejskal, který pĜipravil vynikající lososové, vepĜové a kuĜecí steaky, ke kávČ i jen tak na mls byly pĜipraveny zákusky a pitný režim
zajišĢovali manželé Vodvárkovi, Etrychovi a Hana Strejcová. A o tom, že se lidem v pĜíjemném
prostĜedí Dílny opravdu líbilo, svČdþí nejlépe to, že se nČkteĜí rozcházeli k domovĤm až po
þtvrté hodinČ ranní.
Z dalších akcí Dráþku pĜipomenu þtenáĜĤm, že 16. ledna 2016 se bude v DílnČ konat
ýistČveský ples. PoĜadatelé na nČj i na prohlídku Dílny þtenáĜe Zpravodaje Mikroregionu
srdeþnČ zvou.
Jaroslav Balcar
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Obecní úĜad HoĜinČves, HoĜinČves þp. 73, 503 06 HoĜinČves
mobil (starosta): 724 186 825, mobil (obec): 725 615 401, tel.: 495 426 107
e-mail: ou@horineves.cz
web: http://www.horineves.cz/
úĜední hodiny: Po a St 08.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

Vážení spoluobþané, dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva obce HoĜinČves
popĜála vše dobré v novém roce, pĜedevším pevné zdraví, spokojenost a lásku. TČšíme se
na jakákoliv setkání s Vámi u nás na úĜadČ, na spoleþenských akcích, které poĜádáme my þi
naše spolky a uvítáme jakékoliv Vaše podnČty pro naši práci a rozvoj našich obcí.
Jana Kuthanová, starostka obce

Investiþní akce
z Dokonþena rekonstrukce veĜejného osvČtlení v intravilánu obce: V posledních
dnech mČsíce listopadu loĖského roku se podaĜilo dokonþit rekonstrukci veĜejného
osvČtlení v þásti obce HoĜinČves. Jak jsme Vás již informovali v minulém þísle zpravodaje k prodloužení realizace došlo z dĤvodu, že nás ýEZ Distribuce a.s. vþas neinformoval, že zahájí práce na rekonstrukci kabelového vedení nízkého napČtí v této þásti
obce, tak jak bylo domluveno pĜed 4 lety pĜi vydání stavebního povolení na tuto akci.
PĜesto, že jsme ihned zapoþali s realizací všech administrativní prací, celá realizace se
takto prodloužila.
z Dokonþena instalace nových zasklených vitrín a venkovních plakátovacích ploch:
k novým již v létČ instalovaným vitrínám v obci pĜibyly další a to k budovČ ZŠ HoĜinČves
a na náves v Žíželevsi. RovnČž byly nahrazeny plakátovací plochy v HoĜinČvsi a v Žíželevsi, novými zastĜešenými vývČsními plochami.

UskuteþnČné kulturní akce:
Zájezd do Divadla na Vinohradech „Rod GlembayĤ“: za krásného podzimního poþasí
se uskuteþnil zájezd do Prahy. Všichni úþastníci si užili z bezprostĜední blízkosti, v pĜedních
Ĝadách, nádherné klasické divadelní pĜedstavení s vynikajícími výkony pĜedních divadelních
hercĤ. Po pĜedstavení následoval volný rozchod, který si vČtšina zúþastnČných užila v pĜíjemném prostĜedí kaváren a restaurací, které v nepĜeberném množství nabízí malebné Mírové
námČstí.
V novém roce opČt pro vás pĜipravíme zájezd v podobném „kulturním“ duchu.
Všichni jste srdeþnČ zváni!
Vítání sv. Martina: v poĜadí již IV. roþník této podzimní akce se uskuteþnil v klasickém
listopadovém termínu po otevírání Svatomartinských vín. Mezi poĜadateli podobných akcí se
mĤžeme pyšnit unikátem, a to tím, že jsme u nás tentokrát mohli pĜivítat nejen sv. Martina na
bílém koni, ale i jeho princeznu Martinu, taktéž na bílém koni. Jejich poþetnou družinu doplnili kejklíĜi a žongléĜi a také rytíĜi, kteĜí pĜedvedli dva rytíĜské souboje. Opravdu bylo na co se
dívat, ĜemeslníkĤ a prodejcĤ k nám zavítalo také dosti a husí hody v podaní rodinného tan6
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demu v hostinci „U ŠáfrĤ“ byly též vynikající.
Vynikající Svatomartinské víno bylo také
jako vždy vyprodáno Jen škoda, že poþasí
nebylo pĜíznivČjší. Tak snad za rok, že by
k nám koneþnČ sv. Martin pĜinesl snČhovou
nadílku?
RozsvČcení stromeþku v HoĜinČvsi: v pondČlí 30. 11. jsme se sešli na návsi pod kostelem sv. Prokopa. Tuto tradiþní pĜedvánoþní akci, tentokrát doprovázela smuteþní nálada.
Program byl zahájen uctČním památky, minutou ticha a zapálením svíþky za paní Ĝeditelku ZŠ
a MŠ HoĜinČves Mgr. NadČždu Petrusovou, která nás v dĤsledku tČžké nemoci neþekanČ
opustila. DČti z mateĜské a základní školy si, také i pro ni, pĜipravily krásné hudební vystoupení, za které sklidily velký potlesk. NávštČvníci se potČšili drobnými nákupy pĜekrásných vánoþních výrobkĤ vyrobených žáky ZŠ a MŠ a také pohledem na nádhernČ nasvícený strom.
Pro všechny dospČlé bylo pĜipraveno svaĜené víno a pro dČti þaj a domácí vánoþní cukroví.
Zájezd do adventní VídnČ: tato akce byla poĜádána ve spolupráci s CK Jana Hudková.
V tomto pĜedvánoþním þase ve Vídni vládlo témČĜ jarní poþasí a mČsto nás pĜivítalo zalité
sluncem. Procházka mČstem a návštČva adventních trhĤ stály za to. Tradiþní svaĜák na „zahĜátí“ byl v originálních hrneþcích nabízen k prodeji témČĜ na každém rohu.
Zájezd byl zakonþen pĜíjemnou podveþerní návštČvou kláštera Klosterneuburg, kde právČ
probíhal koncert a venku prodej regionálních výrobkĤ.
Pro letošní pĜedvánoþní þas pro vás tentokrát plánujeme návštČvu adventních trhĤ
v polském mČstČ Wroclav.
TĜíkrálová sbírka: v letošním roce probíhala v nedČli 3. ledna. V Žíželevsi se vydali na
cestu TĜi králové v doprovodu p. Ireny Horákové a v HoĜinČvsi vyšly dvČ skupiny s doprovodem sl. Michaely Rejfkové a Jana Huška. DČkujeme všem tĜem skupinám za jejich þas, který
vČnovali pro dobrou vČc. Také dČkujeme všem obþanĤm za jejich finanþní pĜíspČvek. VýtČžek
sbírky je urþen pro ranou péþi, která poskytuje zdarma služby rodinám peþujícím doma o dítČ
s postižením, domácí hospicovou péþi, která umožĖuje umírajícím a jejich blízkým strávit
poslední chvíle spoleþnČ doma, Charitní peþovatelskou a Charitní ošetĜovatelskou službu
a jejich odbornou terénní péþi poskytovanou v domácím prostĜedí. V loĖském roce již byla
využita þástka 180 tis. Kþ a to na platby lékaĜĤm, kteĜí nepĜetržitČ poskytují konzultaþní
a návštČvní pohotovost v rámci Domácí hospicové péþe HK. Také StĜedisko rané péþe
Sluníþko a Poradna pro lidi v tísni získaly pomoc na úhradu þásti provozních nákladĤ.
TĜíkrálovou sbírku poĜádá Oblastní charita Hradec Králové, www.charitahk.cz.
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PĜipravujeme:
Velikonoþní jarmark: tentokrát již X. roþník se uskuteþní na KvČtnou nedČli 20. 3. 2016.
Na návsi pod kostelem sv. Prokopa a v rodném domČ V. Hanky bude probíhat tradiþní Ĝemeslný jarmark s doprovodným programem.
PĜijćte ochutnat tradiþní velikonoþní mazance a beránky a navodit si jarní velikonoþní
atmosféru. Zájemci o prodejní místo pĜihlaste se na OÚ u p. Pavlíkové.

Donáška knih
Novou službou pro obþany je donáška knih a þasopisĤ domĤ.
Podmínkou pro využívání této služby je platný þtenáĜský prĤkaz a bydlištČ v obci
HoĜinČves nebo v místních þástech (JeĜiþky, Želkovice, Žíželeves). Tato služba je poskytována zdarma a je urþena všem, jimž dlouhodobČ nepĜíznivý zdravotní stav, vysoký vČk þi handicap nedovoluje navštívit knihovnu osobnČ.
Vámi požadované tituly dopravíme k vám domĤ a následnČ také zpČt do knihovny.
Pravidelný den na rozvážku knih – úterý odpoledne.
Více informací a podmínky na tel. þíslech: Obecní úĜad 495 426 107 nebo u p. Pavlíkové
604 253 014 nebo na e-mailu: donaskaknih@seznam.cz.

Informace:
Poplatky za odpad v roce 2016 a poplatek za psa:
Do konce mČsíce února je povinnost zaplatit poplatek za komunální odpad podle sjednaného svozu a poplatek za psa. Ceny pro rok 2016 se nemČní a zĤstávají ve stejné výši jako
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v loĖském roce. Poplatky mĤžete zaplatit na Obecním úĜadČ v HoĜinČvsi, v knihovnČ v Žíželevsi a také je lze hradit bezhotovostnČ na úþet obce, þ. ú. 108 084 7379/ 0800, v.s. Vaše rodné þíslo / v pĜípadČ, že máte trvalý pobyt na území obce HoĜinČves, Žíželeves, Želkovice, JeĜiþky/, v ostatních pĜípadech uvećte Vaše jméno do poznámky pĜíkazu.
Po zaplacení poplatku za odpad obdržíte novou známku a svozový kalendáĜ.
Svozový den zĤstává stejný – pondČlí odpoledne. POZOR mČní se týden svozu, od
roku 2016 lichý.
Oþkování psĤ: probČhne v našich obcích v sobotu 30. 1. 2016. JeĜiþky – 8,30 hod, Žíželeves – 9,00 hod., Želkovice – 9,30 hod., HoĜinČves, bytovky – 10,00 hod., HoĜinČves, hostinec – 10,30 hod.

Ze zasedání zastupitelstva:
Zastupitelstvo obce HoĜinČves schválilo sazebník úhrad nákladĤ za poskytování informací ve smyslu zákona þ.106/1999, o svobodném pĜístupu k informacím, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, s úþinností od 1. 11. 2015
Zastupitelstvo obce HoĜinČves schválilo Plán spoleþných zaĜízení pro katastrální území
JeĜiþky a souhlasí s návrhem priority pro realizaci Plánu spoleþných zaĜízení, na kterém se
usnesl též Sbor zástupcĤ.

Základní škola a mateĜská škola HoĜinČves
Základní škola a mateĜská škola HoĜinČves vyhlašuje
ZÁPIS DO 1. ROýNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Zápis se uskuteþní dne 20. ledna 2016 od 16,00 hod.
v budovČ základní školy
K zápisu se povinnČ ze zákona musí dostavit všechny dČti,
které do 31. 8. 2016 dosáhnou vČku šesti let.
S sebou vezmČte: rodný list dítČte, obþanský prĤkaz rodiþĤ,
v pĜípadČ rozvedených þi nesezdaných rodiþĤ notáĜsky ovČĜený souhlas druhého rodiþe
(dle nového obþanského zákoníku)
Mgr. Sylva Beþáková

MateĜská škola
Vážení rodiþe a pĜátelé školy, rády bychom vám do nového roku popĜály mnoho šĢastných
chvil s vašimi dČtmi, pevné zdraví a mnoho úspČchĤ vám i vašim dČtem do dalšího roku
jak ve školce, tak i pĜi zápisu do škol.
DČkujeme, že jste se úþastnili akcí mateĜské školy, zejména tradiþního opékání buĜtĤ ve
školce s rodiþi. S dČtmi jsme si podzim užily bájeþnČ. Dlabaly jsme dýnČ, zorganizovaly jsme
9
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podzimní olympiádu s medailemi,
úþastnily jsme se tradiþnČ již tĜetím
rokem programu „Prima vizus“
(screeningové oþní vyšetĜení), navštívila nás dvČ divadelní pĜedstavení. Prvním rokem se taktéž úþastníme programu „Malá technická
univerzita“, která bude dČti provázet
do konce školního roku. V ýeské
Skalici jsme se zúþastnily programu
„Jak krtek ke kalhotkám pĜišel“.
V prosinci jsme navštívily zámek
Karlova koruna v Chlumci nad
Cidlinou s programem, který seznámil dČti, jak se slaví Vánoce v ýe-

chách a ve svČtČ. Zpívaly jsme na rozsvČcení stromeþku a tradiþnČ jsme se naladily na
vánoþní atmosféru besídkou ve školce, kde si dČti rozbalily dárky od Ježíška. Život bohužel
nepĜináší jen radostné zprávy, a tak jsme se na konci listopadu musely se zármutkem v srdci
rozlouþit s naší paní Ĝeditelkou Mgr. Naćou Petrusovou. MČly jsme to štČstí, že jsme se s ní
mohly rozlouþit a podČkovat za to, co pro nás
a pro vzdČlání v této obci udČlala. Byla nejen nadĜízenou, ale i pĜítelkyní, která nám bude strašnČ
chybČt. Bylo jí líto, že se s vámi rodiþi rozlouþit
nemohla, tak to prostĜednictvím nás dČláme teć.
Doufáme, že špatných zpráv bylo dost a že si þas
adventu užijete se svými blízkými v pohodČ a klidu a vstoupíme do nového roku jen s pozitivní
energií.
A. Šímová, L. Jonášová

Školní družina
V úterý 15. 12. 2015 se naši žáci zúþastnili již
19. roþníku „Vánoþní vybíjené“ v MalšovČ LhotČ.
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Tentokrát se jim opravdu vedlo, vybojovali si krásné 3. místo a to z celkem 10 družstev.
JeštČ jednou jim moc gratuluji a pĜeji hodnČ úspČchĤ v dalších turnajích.
J. Fejková

VU3V:
– studenti senioĜi ukonþili podzimní semestry na daná témata – Evropské kulturní hodnoty a ýínská medicína v naší zahrádce. Slavnostní zakonþení se uskuteþní 28. 1. 2016 od
10,00 hod. ve SmiĜicích. Všichni studenti, kteĜí Virtuální universitu doposud studovali pod
vedením Mgr. NadČždy Petrusové, projevili zájem nadále ve studiu pokraþovat. Od února
pod vedením nového tutora p. Blanky Zadrobílkové z Chlumu, budeme pravdČpodobnČ
studovat obor VþelaĜství. Na schĤzce, která se uskuteþní 14. 1. spoleþnČ vybereme z témat
VU3V.
Rádi bychom mezi námi pĜivítali nové spolužáky (50+ let). Scházíme se vždy ve þtvrtek
v Základní škole v HoĜinČvsi. Nový semestr zaþíná již v únoru. V pĜípadČ zájmu o studium kontaktujte p. Zadrobílkovou na tel.: 723941124, nebo p. Pavlíkovou na OÚ.

Obecní knihovna HoĜinČves
http://www.horineves.cz/obecni_knihovna_horineves

VýpĤjþní doba:
Úterý: 15,00 – 18,00

StĜeda: 14,00 – 16,00

ýtvrtek: 15,00 – 18,00

V Ĝíjnu se uskuteþnila v rodném domČ V. Hanky beseda o spisovateli OndĜeji Sekorovi.
Na mČsíc bĜezen (BĜezen – mČsíc þtenáĜĤ) pro vás pĜipravuji povídání s promítáním, ukázkou a þetbou knih o spisovateli pro dČti a mládež Václavu ýtvrtkovi. Beseda se uskuteþní ve
stĜedu 30. 3. od 15,00 hod.
R. Kozáková

SDH HoĜinČves –

www.hasicihorineves6.webnode.cz

V uplynulém období, v Ĝíjnu, jsme poĜádali spoleþnČ s OSH Hradec Králové, branný závod
všestrannosti mladých hasiþĤ, který je souþástí „Hry plamen“. Závodu se i pĜes nevlídné
poþasí zúþastnilo cca 300 dČtí, které mimo terénního bČhu, plnily úkoly na 6 stanovištích
rozmístČných po trase. Trasa vedla HoĜinČvskou pĜírodní rezervací „Bažantnice“. Až na pár
drobných poranČní, závod probČhl ke spokojenosti všech zúþastnČných. Náš kolektiv mladých
hasiþĤ mČl v závodČ premiéru a umístil se na 15. místČ. DČkujeme všem dobrovolníkĤm za
pomoc a pĜípravu pČkného dne.
Dále naši Mladí hasiþi závodili na závodech v požárním sportu v Jezbinách a umístili se
na 1. místČ. TrenéĜi Mladých hasiþĤ dále nabírají nové zájemce a tak se nám tým rozrostl
o další družstvo Mladých hasiþĤ kategorie Mladší. Tréninky v souþasné dobČ probíhají v tČlocviþnČ ZŠ HoĜinČves. Kolektiv Mladých hasiþĤ byl také na exkurzi na požární stanici
HZS ýepro – Cerekvice n.B., kde si pro nČ místní hasiþi pĜipravili prohlídku techniky a dalších
prostĜedkĤ, které používají pro svoji práci. DČti tak prožily další pČkné odpoledne plné zážitkĤ. DČkuji tímto trenérĤm Janu Švehlovi, Janu Huškovi a Josefovi Huškovi ml. za práci a þas,
který dČtem vČnují.
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V Jednotce dobrovolných hasiþĤ se práce zamČĜovala na pĜechod techniky na zimní provoz a probČhlo také školení velitelĤ na stanici v Novém BydžovČ. V tomto období nebyl žádný výjezd, pouze probČhlo cviþení jednotek na zdolávání požáru budovy v areálu ýepro, a.s.,
Cerekvice n.B. , které pĜipravila místní jednotka HZSD ýepro. Cílem cviþení byla spolupráce
nasazených jednotek v dané situaci a provČĜení pĜi zdolávání mimoĜádné události.
V mČsíci prosinci jsme pĜipravili vánoþní posezení pro þleny jednotky a jejich rodiny, kde
jsme podČkovali þlenĤm za práci, pĜedali malé dárky a popĜáli všem klidné a pohodové prožití vánoþních svátkĤ, i když pohotovost v tČchto svátcích je samozĜejmostí.
ProbČhla provozní porada zástupcĤ jednotky a starostky obce HoĜinČves o dalších postupech a financování jednotky pro další období, tak aby jednotka a technika byla akceschopná
pro zdolávání mimoĜádných událostí. DČkujeme tímto zastupitelstvu obce za podporu a pĜízeĖ
v naší práci.
V nastávajícím roce pĜipravujeme Valnou hromadu SDH, která se bude konat 30. ledna
v místním hostinci „U ŠáfrĤ“, Sokolskohasiþský ples dne 27. února a DČtský karneval
28. února.
DČkujeme tímto všem za celoroþní práci jak v JSDH, tak i v SDH a všem þlenĤm a obþanĤm pĜejeme hodnČ zdraví v novém roce.
velitel jednotky, V. Bouz

TJ Sokol HoĜinČves
http://fotbaltjsh.webnode.cz
Fotbalová mužstva TJ Sokol HoĜinČves, hlavnČ mládežnická, zažila velice úspČšnou þást
podzimní sezony. Jedinou kaĖkou je mužstvo mužĤ, které bude bojovat v jarní þásti
o záchranu v soutČži III. tĜídy. Mužstva mládeže, pĜedevším mužstvo mladších žákĤ je prozatím po pĤlce soutČže na prvním místČ a bude bojovat v jarní þásti o vítČzství v této soutČži.
Mužstvo mladší pĜípravky zaþíná novou éru, kdy už nastupuje bez svých dlouholetých opor,
ale i tak se velice fotbalovČ lepší a výsledky jsou dobré.
Podzimní tabulka muži sezona 2015/2016
1. Nový Hradec B

14

10

0

4

38:31

30

2. Cerekvice

14

9

2

3

51:21

29

3. OhnišĢany

14

8

3

3

39:22

27

4. Syrovátka

14

8

1

5

47:36

25

5. Starý Bydžov

14

7

2

5

37:27

23

6. Nové MČsto

14

7

2

5

30:32

23

7. BoharynČ

14

7

1

6

27:17

22

8. Lok.Hradec B

14

6

2

6

24:32

20

9. NedČlištČ

14

6

0

8

28:34

18

10. Malšova Lhota

14

5

2

7

32:32

17

11. Kosiþky B

14

4

2

8

34:43

14
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12. HoĜinČves

14

3

4

7

12:29

13

13. Prasek

14

3

2

9

27:43

11

14. Roudnice B

14

3

1

10

19:46

10

Nejlepší stĜelci mužstva:
1. Štefan Pudleiner – 4
2. Otakar Rejfek – 3

3. Pavel Kopecký – 2

KONEýNÁ TABULKA okresní pĜebor mladších žákĤ
SEZONA 2015/2016
1. HoĜinČves

13

10

2

1

127:17

32

2. StČžery

13

10

2

1

66:9

32

3. Nové MČsto

13

10

1

2

79:22

31

4. FC HK dívky

13

9

3

1

54:12

30

5. Malšova Lhota

13

8

3

2

61:25

27

6. TĜebeš C

13

8

1

4

67:22

25

7. Kunþice

13

6

1

6

44:41

19

8. ýervenČves

13

4

2

7

41:47

14

9. Malšovice

13

4

1

8

42:51

13

10. TĜebeš dívky

13

4

1

8

16:52

13

11. Slavia Hradec

13

3

3

7

16:44

12

12. MyštČv./Ohniš.

13

3

1

9

46:56

10

13. PĜedmČĜice

13

1

0

12

13:120

3

14. Kosiþky

13

0

1

12

7:161

1

Nejlepší stĜelci mužstva:
1. Erik Novák – 30
2. František Ferdinand – 26
3. Martin Jonáš – 25
Mladší pĜípravka nemá koneþné tabulky, ale jejich podzimní výsledky najdete na našich
webových stránkách.
Nejlepší stĜelci mužstva:
1. Jakub StĜeda – 32
2. Adam Pejcha – 16

3. Jakub Malý – 10
Otakar Rejfek ml.

PĜipravované akce v SokolovnČ
Myslivecký ples

23. ledna 2016 od 20:00 hod.

Sokolskohasiþský ples

27. února 2016 od 20:00 hod.

DČtský karneval

28. února 2016 od 14:00 hod.

Ples NedČlištČ

19. bĜezna 2016 od 20:00 hod.
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Žíželeves
Obecní knihovna Žíželeves – www.zizeleves.unas.cz
VýpĤjþní doba:
Úterý:

8,30 – 10,00

ýtvrtek:

16,00 – 18,30

V roce 2016 bude knihovna odebírat tato periodika:
TvoĜivý mČsíþník rozmanitých tvĤrþích nápadĤ – Rozmarýna
MČsíþník zábavných úkolĤ a þtení pro nejmenší þtenáĜe – Sluníþko

RozsvČcení
stromeþku:
Na 1. adventní nedČli
jsme se sešli na návsi v Žíželevsi, abychom spoleþnČ
zapálili 1. svíþku na adventním vČnci a rozsvítili stromeþek. Vánoþní stromeþek
se u knihovny v letošním
roce rozsvítil v novém nádherném provedení. V knihovnČ jsme také vyrobili
ozdoby na novou plakátovací plochu, která byla novČ umístČna v Žíželevsi spolu s novými
vývČskami. Také letos si pĜipravily dČti hudební vystoupení, pĜi kterém je svým zpČvem posílili i dospČlí.

Obþanské sdružení pĜi kostele sv. Mikuláše v Žíželevsi
Obþanské sdružení podniklo potĜebné kroky pro pĜejmenování spolku,
nový název – Spolek pĜi kostele Sv. Mikuláše v Žíželevsi.
Zpívání u betléma: spolek uspoĜádal dne 25. 12. 2015. v kostele
Zpívání u betléma. V rámci programu jsme zazpívali pásmo koled a probČhlo také þtení z dČtské bible. PĜed kostelem si mohli návštČvníci
nabídnout teplý þaj a vánoþní cukroví.

SDH Žíželeves
V uplynulém období jsme brigádnČ pracovali na úpravách klubovny, nové garáže a na þásteþné úpravČ pĜíjezdové cesty na ýechovku.
5. prosince – akce pro dČti – ýerti na ýechovce
Výroþní schĤze probČhne v novČ opravené klubovnČ na ýechovce dne 16. 1. 2016.
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Komplexní pozemkové úpravy
HoĜinČves
V souþasné dobČ probíhají projektové práce na realizaci hlavní polní cesty mezi silnicí
II tĜ. þ. 325, podél mléþné farmy na k.ú. HoĜinČves a cestu k Frantovu, cesta je navržena jako
jednopruhová, zpevnČná, s volnou šíĜkou vozovky 4 m, oboustranné krajnice s asfaltového recyklátu 2 x 0,5 m, délka komunikace 1228,7 m, povrch asfaltobeton. V rámci této stavby bude
též realizován lokální biokoridor, který bude plnit funkci doprovodné zelenČ, výsadba kryto koĜenných odrostkĤ v druhovém složení dub letní, habr obecný, buk lesní, lípa srdþitá, tĜešeĖ
ptaþí, javor klen. KeĜe ve složení hloh jednosemenný, brslen obecný, bez þerný, dĜín obecný.
Biokoridor povede pouze po vypoĜádaných pozemcích ve vlastnictví obcí. Celková výmČra je
1,8558 ha
Další lokální biokoridor, který je pĜedmČtem projektu na pozemku p. þ. 762 v k.ú.
HoĜinČves tj. od lesu na Tumplacích – HoĜinČvské lípy k silnici III tĜ. smČr Sendražice
k Bažantnici, bude realizován na 0,6055 ha, výsadba bude podobná jako na pĜedchozím
lokálním biokoridoru.

JeĜiþky
V prĤbČhu roku 2015 probíhala intenzivní jednání v rámci Komplexních pozemkových
úprav, které na katastrálním území JeĜiþky probíhají pod odborným vedením pracovnic
Státního pozemkového úĜadu. Od jejich zahájení se již uskuteþnilo šest jednání SborĤ
zástupcĤ. Na posledních jednáních Sbor odsouhlasil priority Plánu spoleþných zaĜízení, které
pozdČji potvrdilo svým usnesením i zastupitelstvo obce. Jednou z tČchto priorit je rekonstrukce cesty C4 – cesta Za Chloumkem.
Návrh nového uspoĜádání pozemkĤ byl Sboru pĜedložen v Ĝíjnu 2015, Sbor pĜedevším
posoudil pĜístupnost jednotlivých pozemkĤ. NáslednČ byl bČhem listopadu rozeslán všem
úþastníkĤm Ĝízení. Zapracování pĜipomínek pĜedpokládáme do konce ledna t.r.

Žíželeves, Želkovice
Také v rámci komplexní pozemkové úpravy na katastrálním území Žíželeves a Želkovice
probČhlo již sedm jednání Sboru zástupcĤ, byly vyhotoveny a vlastníkĤm rozeslány soupisy
nárokĤ, plán spoleþných zaĜízení byl pĜedložen k vyjádĜení dotþeným orgánĤm statní správy.
Na posledním jednání Sboru zástupcĤ se opČt Ĝešily doporuþené osevní postupy, v rámci
Plánu spoleþných zaĜízení – malá vodní nádrž na k.ú.Želkovice, zatravnČná údolnice nad
Žíželevsí.
Jana Kuthanová
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Obecní úĜad Máslojedy, Máslojedy 33, 503 03 SmiĜice
mobil (starosta): 724 189 546
e-mail: obec@maslojedy.cz
web: http://www.maslojedy.cz/
úĜední hodiny: St 18.00 – 18.30

K þinnosti Obecního zastupitelstva
V roce 2015 pracovalo zastupitelstvo v poþtu pČti þlenĤ – Blanka Karešová, starostka;
Pavel Sailer, místostarosta; Radim Štefan – pĜedseda kontrolního výboru; OldĜich StanČk
– pĜedseda finanþního výboru a Lenka Kopecká.
V roce 2015 se nám podaĜilo realizovat projekt sportovištČ vedle obecního úĜadu. Projekt
byl financován pouze z prostĜedkĤ obecního úĜadu. Na jeho úspČšném dokonþení má velkou

zásluhu Pavel Sailer, místostarosta, který celou stavbu od zaþátku až do konce dozoroval
a aktivnČ spolupracoval se stavební firmou. Na bývalém dČtském hĜišti tak vzniklo sportovištČ s pevným povrchem, lanová pyramida a umístČny byly nové dČtské prvky, vþetnČ nové
trampolíny. HĜištČ je hojnČ využíváno dČtmi pĜi zápasech florbalu, dospČlí si chodili zahrát
tenis, i pĜi obecních akcích, jako byl dČtský den a dýĖový den byla plocha využita.
Na podzim se stalo již tradicí poĜádání dýĖového dne, poþasí bylo na naší stranČ, nové
hĜištČ nám poskytlo pĜíjemné zázemí. Pro všechny bylo pĜipraveno bohaté obþerstvení. …
a tak jsme ukonþili naše aktivity na novém dČtském hĜišti.
16
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Mikulášská besídka se konala v teple obecního úĜadu, Zdenda Burda se postaral o zábavu dČtí, než k nám pĜišel Mikuláš s þertem a andČlem. Trochu nejistoty mezi dČtmi bylo,
ale nikdo neplakal a všichni dostali za písniþku, þi básniþku sladké dáreþky. DČtem se hry
a taneþky moc líbily.

MÁSLOJEDSKÝ FLEK 2016
Dne 28. 11. 2015 se v místní hospodČ u Kulatý Báby konal tradiþní turnaj ve voleném trojkovém mariáši o pohár starosty obce Máslojedy – MÁSLOJEDSKÝ FLEK.
Turnaje se zúþastnilo 26 hráþĤ vČtšinou z okolních vesnic, dorazili však i úþastníci
z Hradce Králové, PodČbrad nebo z Vysoþiny.
Vše probČhlo v pĜíjemné pĜátelské atmosféĜe a spoleþnČ jsme posedČli až do pozdních
veþerních hodin.
17
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Tímto všem mariášníkĤm ještČ jednou dČkujeme za úþast a doufáme, že
se pĜíští rok zase sejdeme ve velkém
poþtu.
Koneþné poĜadí:
1. místo: Petr Herman – Raþice nad
Trotinou
2. místo: Vladimír Hudeþek – PodČbrady
3. místo: Pavel Dunda – Horní PĜím
Na závČr bychom rádi podČkovali
obci Máslojedy za upomínkové dary
a podporu pĜi pĜípravČ turnaje.
S pozdravem MARIÁŠI ZDAR,
karbaník JiĜí Kabrhel

K þinnosti Obecního zastupitelstva
V roce 2016 pĜipravujeme revitalizaci zelenČ v okolí vodní nádrže. V PamČtní knize obce
Máslojed je uvedeno, že k úpravČ vodní nádrže do dnešní podoby dalo podnČt zastupitelstvo
v lednu roku 1926. Úpravou vodní nádrže vznikla plocha, o jejíž úpravČ následnČ rozhodlo
zastupitelstvo v prosinci téhož roku. Navrženo bylo: „že jest nutno po stránce estetické, celé
okolí nádrže ozdobnými stromy a keĜi osázet a drátČnou sítí oplotit“. Práce pokraþovaly v prĤbČhu celého roku 1927, vysazeny byly šeĜíky, jasmíny, japonské kdoule a mnohé další. Hlavní
zásluhu o vznik a údržbu mČli, tehdejší starosta Josef Fejgl, pisatel kroniky Josef Volf a Jan
Vacek, rodák Z Máslojed, Ĝeditel cukrovaru v Chlumci nad Cidlinou.
OpČt pĜipomínám, že na internetových stránkách http://www.maslojedy.cz/, úĜedních deskách obce pro Vás pravidelnČ zveĜejĖujeme všechny dĤležité informace. MĤžete nás také najít na Facebooku
Na konci mČsíce ledna a v únoru se budou na obecním úĜadČ vybírat poplatky za popelnice a psy.
V pĜípadČ Ĝešení jakýchkoli nejasností jsme pravidelnČ, každou stĜedu od 18. hodin na
obecním úĜadČ. PĜipomínáme, že na obecním úĜadČ funguje pracovištČ Czech point.
Všechno nejlepší v novém roce, hodnČ zdraví, štČstí, lásky a úspČchĤ, klidu a jistoty Vám
všem pĜeje za obecní zastupitelstvo
Blanka Karešová
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Obecní úĜad NedČlištČ, NedČlištČ, 503 12 Všestary
mobil (starosta): 602 583 250, tel./fax: 493 815 290
e-mail: nedeliste@seznam.cz
web: http://www.nedeliste.cz
úĜední hodiny: Po 17.00 – 19.00

Spoleþenský veþírek
V sobotu 24. 10. 2015 uspoĜádal þeský svaz zahrádkáĜĤ pro své þleny tradiþní veþírek v restauraci na koupališti. Sešlo se 35 hostĤ, kterým k poslechu i tanci hrála dvojice muzikantĤ – harmonikáĜ
a bubeník. Všichni se dobĜe bavili, takže vČtšina se rozcházela do svých domovĤ až po pĤlnoci.

Dlabání dýní
V sobotu 31. 10. 2015 od 14 hodin uspoĜádal þeský svaz zahrádkáĜĤ v areálu sportovního klubu dlabání dýní pro dČti. OrganizátoĜi akce mČli pro dČti pĜipraveny nejen velké množství dýní, ale i pĜedlohy k jejich realizaci. NČkteĜí zhotovovali dýnČ dle vlastních pĜedloh. Po
jejich zhotovení a vložení svíþky do jejich vnitĜku, nastalo jejich hromadné rozsvícení. DČti
i dospČlí, kterých se dostavilo velké množství se mohli obþerstvit þesneþkou vaĜenou v kotlíku na ohni, ovocným þajem a svaĜeným vínem.

Zájezd do divadla
V pondČlí 23. 11. 2015 uspoĜádala kulturní komise obecního úĜadu zájezd do divadla
Radka Brzobohatého do Prahy na pĜedstavení „Edith Piaf"“ Zájezdu se zúþastnilo 50 lidí.

Mikulášská nadílka
V pátek 11. 12. 2015 uspoĜádal sportovní klub a sbor dobrovolných hasiþĤ NedČlištČ pro dČti
mikulášskou nadílku v klubovnČ sportovního klubu. Po dobrých zkušenostech z minulých let nás
letos opČt navštívilo loutkové divadlo Kozlík se svým programem. Nejprve návštČvníci shlédli pohádku o perníkové chaloupce a pak už pĜišel Mikuláš s þertem a pĜinesli spoustu dárkĤ.

Vánoþní koncert
Ve stĜedu 16. 12. 2015 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie uskuteþnil koncert ženského sboru Vokální harmonie z Hradce Králové.
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Fotbalový klub
Fotbalový klub Sk NedČlištČ ve svém premiérovém podzimu ve 3. tĜídČ odehrál þtrnáct
zápasĤ (jeden zápas se pĜedehrával). Z nich 6 vyhrál a 8 prohrál, získal tedy 18 bodĤ a prozatím je na 9. místČ. Skóre 28:34 vypadá hrozivČ, ale tĜi zápasy nestála v brance NedČlišĢ
naše jedniþka, ale hráþ z pole.

Hokejový klub
Tabulka JHLN 2015/2016 – základní þást
PoĜadí

Tým

Z

V

V sn

R

P

Skóre Body

nasazení pro
nadstavbovou þást

1.

CSKA JaromČĜ

12

11

1

0

0

78:18

35

1

2.

HC ýernþice

12

9

0

1

2

78:36

28

2

3.

HC Rychnovek

12

9

0

0

3

48:34

27

3

4.

HC Brzice

12

9

0

0

3

74:41

27

4

5.

TP Hokej

12

7

0

1

4

57:45

22

5

6.

HC RybníkáĜi

12

7

0

0

5

62:35

21

6

7.

SK NedČlištČ

12

6

1

0

5

61:57

20

7

8.

HC Mechov

12

5

0

0

7

50:63

15

8

9.

HC HoĜice

12

4

0

0

8

42:69

12

9

10.

Street MAX Team

12

4

0

0

8

57:65

12

10

11.

HC Slunce Jezbiny

12

2

0

0

10

34:54

6

11

12.

HC Diablos

12

2

0

0

10

29:92

6

12

13.

HC SmiĜice

12

1

0

0

11

14:73

3

13

Rozlosování nadstavba 1. ligy:

20

90

úterý

22. 12. 2015

A

HC Rychnovek – SK NedČlištČ

20:15 – 21:30

96

nedČle

3. 1. 2016

A

SK NedČlištČ – CSKA JaromČĜ

21:15 – 22:45

101

nedČle

10. 1. 2016

A

HC RybníkáĜi – SK NedČlištČ

19:45 – 21:00

106

þtvrtek

14. 1. 2016

A

SK NedČlištČ – HC Brzice

21:30 – 23:00

109

úterý

19. 1. 2016

A

HC ýernþice – SK NedČlištČ

20:15 – 21:30

120

nedČle

31. 1. 2016

A

TP Hokej – SK NedČlištČ

21:15 – 22:45

125

nedČle

7. 2. 2016

A

SK NedČlištČ – HC Rychnovek

19:45 – 21:00

132

nedČle

14. 2. 2016

A

CSKA JaromČĜ – SK NedČlištČ

21:15 – 22:45

137

nedČle

21. 2. 2016

A

SK NedČlištČ – HC RybníkáĜi

19:45 – 21:00

142

þtvrtek

25. 2. 2016

A

HC Brzice – SK NedČlištČ

21:30 – 23:00

145

úterý

1. 3. 2016

A

SK NedČlištČ – HC ýernþice

20:15 – 21:30
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Plánované akce:
z 10. 1. 2016 – v klubovnČ SK odborná pĜednáška ZO ýeského zahrádkáĜského svazu na
téma „Léþivé rostliny“
z 15. 1. 2016 – v klubovnČ SK se koná Valná hromada SDH NedČlištČ
z 29. 1. 2016 – v klubovnČ SK se koná Valná hromada Sportovního klubu NedČlištČ
z 12. 2. 2016 – v restauraci na koupališti se koná Výroþní þlenská schĤze ýeského zahrádkáĜského svazu NedČlištČ
z 19. 3. 2016 – probČhne v HoĜinČvsi v sokolovnČ XIV. spoleþenský ples obþanĤ z NedČlišĢ

Svoz odpadu v roce 2016

Obec NedČlištČ pĜeje všem obþanĤm v novém roce 2016 hodnČ zdraví, štČstí a spokojenosti.
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Obecní úĜad Sendražice, Sendražice 1, 503 03 SmiĜice
tel.: 495 426 210, fax: 495 426 184, mobil (starosta): 603 844 069
e-mail: ou@sendrazice.cz
web: http://www.sendrazice.cz/
úĜední hodiny: Po 17.30 – 19.00

Vážení a milí obþané obce Sendražice,
až budete þíst toto þíslo zpravodaje, bude už vánoþní shon minulostí. Tak jako vy i my zastupitelé Obce Sendražice a zamČstnanci Obecního úĜadu v Sendražicích budeme vstupovat
do nového roku 2016 plni pĜedstav, oþekávání, pĜedsevzetí a plánĤ. Za všechny zastupitelé
a zamČstnance Obecního úĜadu v Sendražicích mi dovolte Vám, našim obþanĤm, popĜát do
roku 2016 hlavnČ hodnČ zdraví, štČstí, spokojenosti, pohody a splnČných pĜání. PevnČ vČĜíme, že i my pĜispČjeme k tomu, aby se vám v Sendražicích lépe žilo a byli jste všichni spokojeni!
Petra Kacálková

PodČkování za úklid
Starosta obce by chtČl touto cestou podČkovat panu Stanislavu Špásovi, Martinu Špásovi, Lukášovi Hlavatému, Petru Hlavatému, Jaromíru Pilnému a Michalovi StĜedovi, kteĜí pomohli pĜi dokonþování terénních úprav a úklidu kolem novČ vzniklého dČtského hĜištČ. Dále by
chtČl podČkovat panu Stanislavu Špásovi, Martinu Špásovi, Lukášovi Hlavatému, Petru
Hlavatému, Michalovi Danþukovi, Pavlu Martinkovi a Jaromíru Pilnému, kteĜí provedli podzimní úklid listí po obci, a v neposlední ĜadČ by chtČl podČkovat také všem obþanĤm, kteĜí
v prĤbČhu roku provádČli úklid pĜed svými domy.
František MatČna, starosta obce

SDH SENDRAŽICE
Sbor dobrovolných hasiþĤ Sendražice pĜeje všem svým pĜíznivcĤm do nového roku jen to
nejlepší a pevné zdraví. ZároveĖ dČkuje za projevenou pĜízeĖ v roce 2015 a v roce 2016 vás
všechny zve na plánované akce, a to:
8. 1. 2016 Výroþní valná hromada (19:00 hodin Obecní hostinec)
20. 2. 2016 Tradiþní hasiþský ples ve spolupráci s MX Teamem Sendražice (20:00 hodin
– Obecní hostinec).
Za SDH Sendražice Stanislav Špás, starosta SDH

UskuteþnČné kulturnČ-sportovní akce:
Sendražická olympiáda
Dne 19. 9. 2015 se uskuteþnila na fotbalovém hĜišti „Sendražická olympiáda“, které pĜedcházely v dopoledních hodinách rybáĜské závody pro naše malé rybáĜe. Aþ toho dopoledne
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svádČly sluneþní paprsky boj, kdo z koho,
s hustou mlhou, tak sluníþko nezklamalo
a vykouklo nad rybníþek za fotbalovým hĜištČm. Na „pĜespolĖáky“, kteĜí na závody pĜišly
v hojném poþtu, zbyla v koneþném souþtu
pouze stĜíbrná pĜíþka. Na zlato a bronz
dosáhli domácí borci. Velké podČkování za
organizaci rybáĜských závodĤ a za krásné
ceny vČnované pro malé rybáĜe patĜí panu
Aleši Trnkovi.
Odpoledne už patĜilo na hĜišti našim
zdatným olympionikĤm. DČti byly nejprve
rozdČleny do tĜech týmĤ – Francie, USA
a Švédsko. Poté probČhl zahajovací ceremoniál bČhem, kterého starosta obce pan
František MatČna slavnostnČ zahájil „Sendražickou olympiádu.“ SamozĜejmČ na nČm
nechybČl olympijský oheĖ a další náležitosti.
DČti postupnČ absolvovaly celkem 10 rĤzných sportovních disciplín – skok do dálky,
stĜelba na bránu, stĜelba z luku, bČh s pingpongovým míþkem, hod baþkorou, stĜelba z pušky, skákání v pytli, bČh pĜes pĜekážky, sprint
a štafeta. PrávČ štafeta byla závČreþnou disciplínou, kde proti sobČ nastoupily všechny týmy
najednou, a která rozhodla o poĜadí na stupních vítČzĤ. Po strhujícím závČru se týmy umístily následovnČ: 1. místo – tým Švédska, 2. místo – tým USA a 3. místo – tým Francie. Byl to
velmi pČkný den a to nejen díky vydaĜenému poþasí. Všichni se dobĜe bavili a snad se nenašel nikdo, kdo by odcházel domĤ hladový, a to díky daru od pana starosty Františka MatČny
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v podobČ peþeného prasátka. Za tento dar a nejen za nČj moc dČkujeme. DČkujeme všem
i za pomoc bez níž by se jen tČžko mohly takovéto akce poĜádat.

DýĖové odpoledne
Dne 31. 10. 2015 se uskuteþnilo v místním hostinci dýĖové odpoledne. DČti si mohly vydlabat, následnČ vyĜezat a ozdobit dýni podle své fantazie. Pro

všechny úþastníky akce bylo pĜipraveno pohoštČní v podobČ dýĖové polévky a dýĖového koláþe, po
kterém se jen zaprášilo, což mČ velice potČšilo.

RozsvČcení vánoþního stromeþku
Rok se s rokem sešel a nastal nám krásný pĜedvánoþní þas – advent. TradiþnČ v obci nemohl zaþít
jinak než rozsvČcením vánoþního stromeþku u obecního úĜadu. RozsvČcení probČhlo dne 28. 11. 2015 za
doprovodu dČtského pČveckého sboru pod vedením
paní Petry ŠtČpánkové. Pro všechny bylo pĜipravené
obþerstvení v podobČ svaĜeného vína, domácího punþe, dČtského punþe a grogu. Dále byly nachystány
i pochutiny v podobČ domácího cukroví, vánoþek
a ĜezĤ. DČti si po rozsvČcení mohly v dílniþce v prostorách obecního úĜadu vyrobit svícen z jablka, želé
dobrĤtek a kandovaného ovoce.
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DČkujeme dČtem a paní PetĜe ŠtČpánkové za krásné vystoupení. Dále dČkujeme všem
za pomoc a dobrĤtky.

Mikulášská nadílka
Poslední akcí tohoto roku,
kterou jsme jako kulturní komise
pĜichystali, byla Mikulášská nadílka. Tato se konala dne 5. 12.
2015 v místním hostinci.
DČti si mohly zatancovat na
„nejvČtší pecky“ a zahrát rĤzné
hry, které pro mČ byly pĜipraveny. Když se dČti rozehĜály a ztratily poþáteþní ostych, nastal ten
pravý okamžik na to, aby pĜišel
na návštČvu Mikuláš s andČlem
a þertem. SoudČ podle dáreþkĤ,
co s sebou pĜinesli, se zdálo, že
v naší obci jsou jen samé hodné
dČti. Dokonce ani þert nemČl, co
na práci a po obdarování všech
dČtí odešel s prázdným pytlem
neznámo kam, ale zĜejmČ smČr
– PEKLO!
Na závČr byla pro dČti pĜipravena dílniþka pod vedením sleþny Kláry Pavlové, kde si dČti
mohly vyrobit krásnou lucerniþku.
DČkujeme všem za pomoc
a dary, které jsme obdrželi.
V poslední dekádČ roku 2015 jsme spoleþnČ s paní místostarostkou navštívily jubilantku
a pogratulovaly jí ke krásným 75. narozeninám. Za prvními jubilanty roku 2016 vyrazíme
v bĜeznu. OpČt se tČšíme na pĜíjemná setkání s Vámi.

Nejbližší plánovaná akce:
Obecní ples – 23. ledna 2016 od 20:00 v místním hostinci.
Dovolte mi, abych jménem celé kulturní komise podČkovala všem, kteĜí nás bČhem celého roku podporovali a podali nám pomocnou ruku pĜi rĤzných akcích. Také dČkujeme všem
štČdrým dárcĤm. DċKUJEME!!!
Petra Holeþková, DiS., pĜedsedkynČ kulturní komise
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Blue Sky Involve 2015 – grant na dobrovolnickou aktivitu Sendražic
Již se stalo témČĜ tradicí, že
obecní rozpoþet získal mimoĜádný pĜíjem do svého rozpoþtu ve
výši 1.000 USD od spoleþnosti
Johnson Controls. Není to však
tak pĜímoþaré a vždy to vyžaduje definování takové aktivity
obce, která odpovídá v daném
roce zadaným podmínkám grantu Blue Sky Involve. Tento rok
byl grant obdržen na pĜípravu
realizace vČtší investice do zázemí pro naše dČti.
Díky tČmto prostĜedkĤm mohla pro obec vzniknout projektová dokumentace a mohla být angažována agentura na získání
vyhlášené dotaþní výzvy od
Ministerstva pro místní rozvoj
(MMR). S radostí mohu konstatovat, že díky investovanému
úsilí, þasu a prostĜedkĤm se výsledek dostavil. BČhem podzimního období bylo za úþasti dobrovolníkĤ z Johnson Controls
a zástupcĤ obecního úĜadu instalováno nové dČtské hĜištČ
v areálu fotbalového.
VČĜím, že bude dlouho dobĜe sloužit, a že získaný grant pomohl dobré vČci.
Ing. František Krtiþka, zastupitel, zamČstnanec Johnson Controls

Blue Sky Involve 2015 – grant na dobrovolnickou aktivitu Lochenic a Sendražic
V letošním roce se podaĜilo navázat užší spolupráci s obcí Lochenice. Za spoleþné úþasti zástupcĤ obou obcí probČhlo dne 5. 2. 2015 jednání na Obecním úĜadČ v Sendražicích za
úþasti zástupkynČ Státního pozemkového úĜadu. Na jednání byl definován spoleþný bod obcí
k realizaci a tou je pokraþování „Hradeþnice“ až k napojení na stávající polní cesty a cyklostezky smČrem na JaromČĜ. Tento požadavek bude SPÚ evidován. K samotnému zaĜazení do
plánu zadávání projektové dokumentace však SPÚ dojde, až bude zahájena realizace stavby
pokraþování dálniþního tČlesa HK – JaromČĜ. V souþasné dobČ je budoucí prĤbČh dálnice D11
již vymČĜován. Je jen otázka þasu, kdy se zaþne s realizací.
Díky dohodČ mezi obcemi jsme tak mohli definovat alespoĖ doþasné Ĝešení pro cyklisty.
Tímto Ĝešením by pĜípadnČ mohl být podjezd cyklistĤ pod mezinárodní silnicí I/33 v místČ toku
Olšovky, aby se tak obþané mohli vyhnout nebezpeþnému pĜejezdu pĜes frekventovanou silnici.
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V rámci tohoto Ĝešení byl definován projekt, který byl pĜihlášen k získání dobrovolnického
grantu od spoleþnosti Johnson
Controls ve výši 1.000 USD pro
obec Lochenice. Projekt byl
schválen a získané peníze z obdrženého grantu byly použity na
nákup motorové pily pro dobrovolné hasiþe z Lochenic. Zbytek
penČz je pĜipraven pro zadání
projektové dokumentace k trvalejšímu Ĝešení tohoto podjezdu.
K samotné realizaci Projektu
BSI došlo dne 17. 10. 2015. Ten
den se sešla na místČ skupina
dobrovolných hasiþĤ z Lochenic,
ze Sendražic, dČtí ze skautu
z Lochenic a zástupcĤ od poskytovatele grantu, spoleþnosti
Johnson Controls.
Za výborné nálady, znaþného pracovního nasazení všech
pĜítomných a celkem pĜíznivého
poþasí místo realizace ožilo jako
mraveništČ. Každý pĜiložil ruku
k dílu a hojná úþast dobrovolníkĤ byla na rychlosti prací znát.
V místČ došlo k vykácení náletových dĜevin a vysekání
vzrostlé trávy. Byl zlikvidován,
hojnČ se zde nacházející, rĤznorodý odpad. Pokácené dĜeviny byly pod kontrolou hasiþĤ spáleny na místČ.
Jsem potČšen, že získaný grant pomohl dobré vČci. Všichni úþastníci akce odvedli znaþný
kus práce a pĜispČli, tak spoleþnČ k simulaci možného prĤjezdu cyklistĤ pod pĜetíženou silnicí.
Kéž se nám dále podaĜí zajistit projektovou dokumentaci, která by následnČ mČla být
schválena k realizaci jak zástupci povodí Labe, tak zástupci ěeditelství silnic a dálnic.
Ing. František Krtiþka, zastupitel Sendražic, zamČstnanec Johnson Controls

Poslední tankování v Sendražicích
Na konci Ĝíjna uspoĜádal sendražický motokrosový team na místní trati tzv. poslední tankování – tedy rozlouþení se sezónou. Jsme velmi rádi, že jsme mohli na naší malé trati pĜivítat i takové hvČzdy jako je Petr Bartoš – vícemistr Evropy a Petr Michalec – 2. vícemistr
Evropy. Na traĢ mohli dorazit všichni pĜíznivci motokrosu, aĢ už jen posedČt a pochutnat si na
tradiþní kydlinovské krĤtČ od našeho sponzora nebo si i zatrénovat. Celkem dorazilo 26 jezd27
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cĤ vþetnČ pČti dČtských závodníkĤ.
Jsme rádi, že se za tohoto slunného
odpoledne sešlo i kolem 50 divákĤ
a pĜíznivcĤ našeho sportu. Celou
akci také zdokumentoval profesionální motokrosový fotograf Miroslav
Jireþek.
DČkujeme obci Sendražice za
možnost tuto akci uspoĜádat a doufáme v podporu a pĜízeĖ i v pĜíštích
letech.

Plánované aktivity
na rok 2016
Únor:
Hasiþsko-motokrosový ples
Duben – Ĝíjen:
úþast na motokrosových závodech, reprezentace MX Teamu
Sendražice
MX Team Sendražice
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Obecní úĜad StĜezetice, StĜezetice, 503 12 Všestary
tel./fax: 495 447 440, mobil (starosta): 725 489 909
e-mail: obec@strezetice.cz
web: http://www.strezetice.cz/
úĜední hodiny: Po 19.00 – 21.00

DČní v obci
Koncem záĜí se opČt
uskuteþnilo veĜejné zasedání obecního zastupitelstva,
na kterém byly obþanĤm
pĜedstaveny zámČry obce do
konce roku. Podzim byl zahájen pĜistavením velkoobjemných kontejnerĤ na zahradní odpad do obou obcí
a to v záĜí a znovu pak v listopadu. Obþané tuto pĜíležitost využili ke své spokojenosti. Pro kulturní zážitek si
mohl každý v Ĝíjnu pĜijít do místního hostince. Zde nás na pozvání Klubu žen ve
StĜezeticích a Dlouhých Dvorech, z. s.
(dále jen „klub žen“) navštívil svČtový chĤdoherec Lennoire Montaine s vynikající
komedií „Don Quijote de la ancha“.
PĜedstavení se velmi líbilo a ti co nepĜišli,
pozdČji litovali. Koncem Ĝíjna pĜipravil klub
žen za pomoci dČtí a rodiþĤ „Halloweenský
den“. Všichni pracovali jak v prostorách
hostince, tak i venku. Vydlabané výrobky
byly vystaveny na obecním pozemku pĜed
místním obchodem, kde od spoluobþanĤ
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sklidily velký úspČch. Na volném prostranství pĜed prodejnou byl vysazen stĜíbrný
smrk. Ten bude sloužit v budoucích letech jako vánoþní.
Dále byly opraveny další
kanalizaþní vpustČ podél
komunikací a nainstalována
nová vrata u vjezdu na pozemek u místního hostince
v sousedství dČtského hĜištČ.
Dobrovolníci z Ĝad obþanĤ
pomohli se zazimováním
hĜištČ u hasiþské zbrojnice.
28. 11. se uskuteþnilo tradiþní rozsvČcení vánoþních
stromĤ v obou obcích. O pĜipomenutí pĜedvánoþního þasu se prostĜednictvím hudebního vystoupení postaraly místní dČti za pomoci paní
Hany Ruthové, Lucie Bramborové a pana
Libora Jáneše. Tímto okamžikem zaþíná
pro nás všechny pĜedvánoþní þas, který se
snažíme strávit spoleþnČ. Dne 5. 12. se nejen senioĜi sešli na již tradiþním vánoþním
posezení. Setkání se všem moc líbilo.
Atmosféru vánoc nám všem pĜiblížil soubor
„Pro Musica“ s pásmem „Veselé Vánoce“.
Následující den klub žen zajistil pro místní
dČti loutkové pĜedstavení s názvem
„Vodnická pohádka“, které nám pĜedvedl
loutkový spolek „Kozlík“ z Pardubicka. Po
skonþení pĜedstavení navštívil pĜítomné
Mikuláš s andČlem a þerty. Malý hrdinové
si od nich odnesli balíþek s ovocem a sladkostmi.

SDH
V polovinČ listopadu hasiþi Dlouhých
DvorĤ se tak jako v minulém roce, podíleli
na úklidu listí v obci. Na malou obec jako
jsou Dlouhé Dvory, máme dost zelenČ, pĜevážnČ listnatých stromĤ konkrétnČ javorĤ, které
bývají bohatČ olistČné. Stromy jsou vysázeny kolem hĜištČ na odbíjenou, podél chodníþku od
kapliþky, þásteþnČ na dČtském hĜišti a podél cesty u statku. Hasiþi se starali i o ukládání
zahradního odpadu do kontejneru od obþanĤ a þistoty kolem kontejneru. Úklidu se zúþastnilo
sedm þlenĤ a dvČ þlenky SDH. O pĜíjemné pohoštČní se postarali paní Líba Smecková
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a František Kolovratník ml., tímto jim dodateþnČ dČkujeme. Škoda, že jsme nemohli splnit
úkol, který jsme si dali na minulé výroþní schĤzi a to, že vyþistíme a propláchneme kanalizaci po celé obci. Proti nám byla matka pĜíroda, která se postavila proti a nedodala nám dostatek vody nejen na tento úkol ale i na kondiþní trénink hasiþské stĜíkaþky. Snad se nám v následujícím roce pĜíroda umoudĜí a proplach kanalizace se podaĜí. Doufejme, že naši hasiþi
budou stejnČ aktivní i v následujícím roce jako byli letos, pĜi údržbČ a zkrásnČní obce a byli
pĜíkladem následování i dalším obþanĤm. DČkujeme Obecnímu úĜadu za spolupráci, ale hlavnČ pĜejme našim spoluobþanĤm hodnČ zdraví pohody a vzájemného porozumČní.
SDH Dlouhé Dvory

Plánované akce
z 8. 1. 2016 projde obČma obcemi TĜíkrálový lampionový prĤvod dČtí, který pĜipravuje klub
žen.
z 23. 1. 2016 klub žen poĜádá Spoleþenský ples. Ten má u spoluobþanĤ již svou tradici.
z Koncem února 2016 se uskuteþní maškarní bál pro dČti. Datum bude upĜesnČn.
z V bĜeznu 2016 probČhne v místním hostinci cestopisná pĜednáška.
Stále probíhá v sále místního hostince cviþení pro ženy. A to v pondČlí a ve þtvrtek od
18 hodin, lekce cviþení si pro ženy pĜipravuje Veronika Holubiþková, tímto ji dČkujeme.
UpozorĖujeme obþany, že opČt bude obecní úĜad vybírat poplatky ze psĤ za kalendáĜní rok
2016. Za prvního psa je poplatek stanoven ve výši 80,- Kþ, a za každého dalšího 100,- Kþ.
Klub žen ve StĜezeticích a Dlouhých Dvorech, z. s., dČkuje všem dobrovolníkĤm z Ĝad
obþanĤ pĜi pĜípravČ a následné realizaci všech uskuteþnČných projektĤ v uplynulém roce
a dČkuje také všem sponzorĤm zejména pak obci StĜezetice, Nadaci ýEZ a Královéhradeckému kraji.

BlahopĜejeme
Významná životní jubilea: Kolovratníková Jitka, Deml JiĜí, Bažant Josef
Narodili se: Fofová Eliška, Myšák Theodor

Obecní úĜad pĜeje všem obþanĤm ze StĜezetic a Dlouhých DvorĤ
šĢastné vykroþení do roku 2016, pevné zdraví, spokojenost a hodnČ úspČchĤ
v osobním i pracovním životČ.
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Obecní úĜad SvČtí, SvČtí, 503 12 Všestary
mobil (starosta): 606 649 132
e-mail: obec@sveti.cz
web: http://www.sveti.cz/
úĜední hodiny: Po 18.00 – 20.00

DČní v obci
z 26. 9. se konalo již tradiþní
Svatováclavské posvícení, které
bylo letos spojeno s oslavami 650.
let Obce SvČtí, byl pĜipraven bohatý
program pro dČti i dospČlé a také
spousta gastronomických specialit.
Poþasí pĜálo a tak se i program podaĜilo naplnit. Bylo slavnostnČ otevĜeno nové dČtské hĜištČ, které bylo
realizováno za finanþní podpory
Ministerstva pro místní rozvoj.
z Zastupitelstvo obce udČlilo þestné obþanství „in memoriam“ panu Jaroslavu Dusovi, který
byl autorem dvou dílĤ kroniky obce. Oba díly kroniky byly digitalizovány a jsou k prohlédnutí na webových stránkách obce.
z Materiály vydané u pĜíležitosti výroþí (almanach, sada pohlednic) jsou k dispozici na obecním úĜadu.
z 19. 10. se konalo veĜejné zasedání zastupitelstva obce.
z 3. 11. obec poĜádala zájezd do Národního divadla na taneþní pĜedstavení ýarodČjĤv uþeĖ
z První adventní nedČli 29. 11. probČhlo rozsvČcení vánoþního stromu. Vzhledem k deštivému poþasí byl doprovodný program pĜesunut do hostince, kde vystoupily místní dČti a byly
pĜipraveny stánky s Ĝemeslnými výrobky a obþerstvením.

z 5. 12. chodil po obci Mikuláš se svou družinou – dvČma þerty a andČlem.
z 6. 12. obec pĜipravila pro dČti a další zájemce zájezd do pražského divadla na pĜedstavení
DČvþátko – vánoþní pĜíbČh, po pĜedstavení mČli úþastníci možnost navštívit adventní trhy.
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z 12. 12. se dopoledne konal v hostinci kreativní kurz zdobení perníþkĤ a v odpoledních hodinách
bylo pĜipraveno již tradiþní pĜedvánoþní setkání seniorĤ z obce,
na zaþátku vystoupily dČti s koledami a rozdaly seniorĤm drobné
dáreþky, dále bylo pĜipraveno vystoupení Sester Chalupových ze
Skalice, které v nČkolika obrazech pĜedstavily módu 20. a 30.
let 20. století.
z 13. 12. se konal poslední letošní
zájezd do divadla a to opČt pĜímo
do Národního divadla, tentokrát na þinoherní pĜedstavení Strakonický dudák.
z 14. 12. probČhlo poslední veĜejné zasedání zastupitelstva obce.

Informace pro obþany
Byl rozšíĜen poþet kontejnerĤ na tĜídČný odpad, aby kapacitnČ vyhovoval potĜebám obþanĤ.
Svoz bioodpadu a štČpkování bude provádČno v pĜedem vyhlášených termínech a zaþne
v jarním období (na pĜelomu února a bĜezna).
Zastupitelstvo obce SvČtí dČkuje všem za celoroþní spolupráci
a v novém roce 2016 pĜeje mnoho štČstí, zdraví a úspČchĤ.

Sbor dobrovolných hasiþĤ SvČtí
Jak jsme uvedli v minulém zpravodaji, uskuteþnilo se v záĜí hasiþské soustĜedČní, které probČhlo v Krkonoších ve Velké ÚpČ. Zúþastnilo se ho 16 dČtí a 9 dospČlých. V pátek po pĜíjezdu a ubytování jsme si opekli buĜty a dČti se seznamovaly s okolím. V sobotu jsme nachystali
svaþiny a vyrazili na celodenní výlet. Po namáhavé cestČ jsme dorazili do cíle na ýernou horu.
Prohlédli jsme si televizní vysílaþ a nČkteĜí vylezli i na rozhlednu. Cestou jsme vidČli vodopády
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i SnČžku (tam jsme byli loni). Veþer jsme si pochutnali na palaþinkách a bramborácích. ProbČhl
i menší test znalostí a postĜehu. Každý si odnesl diplom a malého plyšáka. V nedČli jsme si
udČlali menší procházku a prohlédli jsme si hasiþskou zbrojnici ve Velké ÚpČ. Po obČdČ nás
þekal návrat domĤ, kam se nikomu nechtČlo. Pro všechny to byl krásný zážitek.
Týden na to probČhlo 25. 9. Svatováclavské posvícení, kde na každého návštČvníka þekal kvíz, dobré jídlo a pití. K prodeji zde byly upomínkové pĜedmČty a drobné výrobky (perníþky, šité vČciþky, bižuterie). Na dČti þekala dČtská tombola, skákací hrad, klouzaþka, jump
a vláþek i novČ otevĜené hĜíštČ. NechybČla ani oblíbená stĜelnice. Celé odpoledne provázela
živá hudba. V Ĝíjnu probČhl sbČr železného šrotu.

A naše plány do budoucna?
Leden – Výroþní valná hromada
Únor – Hasiþský ples
KvČten – Hasiþské závody
www.sdhsveti.blog.cz
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Obecní úĜad Vrchovnice, Vrchovnice 18, 503 03 SmiĜice
mobil (starosta): 608 970 359
e-mail: vrchovnice@tiscali.cz
úĜední hodiny: Út 19.00 – 20.00

Vážení spoluobþané,
Nejprve mi dovolte, abych Vám i Všem blízkým jménem zastupitelstva obce Vrchovnice
popĜál v novém roce vše nejlepší,hodnČ zdraví, štČstí a spokojenosti. VČĜíme, že jste prožili
krásné svátky vánoþní a do nového roku vkroþili tou správnou nohou.
Ing. Stanislav ŠtČrba, starosta

Ze zasedání zastupitelstva obce
– ZO schválilo rozpoþet na rok 2016, který je vyrovnaný a to ve výši 921 550 Kþ
– ZO schválilo rozpoþtový výhled na rok 2018 a 2020

DČní v obci:
Od vydání posledního zpravodaje se v obci Vrchovnice provedlo spoustu práce a o nČkterých bychom se chtČli zmínit.
Jednou z akcí bylo zajištČní výmČny poškozené podlahové krytiny, aby nedošlo k úrazu,
v kuchyni a malém sále v hospodČ.
Byly osloveny tĜi firmy, které se touto þinností zabývají a vybrána firma, jenž tuto výmČnu
podlahové krytiny zrealizovala.
Dále obecní zastupitelstvo také oslovilo majitele pĜenosové sítČ elektrické energie o proĜez stromĤ, zejména tam, kde vedení elektrické energie procházelo korunami stromĤ, kdy pod
vlivem vČtrného poþasí došlo k nČkolika výpadkĤm elektrické energie. Po nČkolika písemných
a telefonních rozhovorech se podaĜilo zajistit proĜez vČtví dotþených stromĤ.
Další záležitostí, které obecní zastupitelstvo Ĝešilo ještČ pĜed zahájením vegetaþního
období zelenČ v obci, byla údržba zelenČ v obci, zejména sekání trávy travnatých ploch v obci
Vrchovnice. Velice dobĜe se této práce ujali obþané, kteĜí této záležitosti vČnovali svĤj drahocenný þas.
Tímto by obecní zastupitelstvo chtČlo podČkovat všem obþanĤm, kteĜí svoji pílí pomohli pĜi
zvelebování obce Vrchovnice.
JeštČ nČkolik pohledĤ do naší krásné a zelené vesnice.
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Další velkou událostí bylo opČtovné vymČĜení takzvané „sousedské cesty“, která
bývala pĜístupovou cestou k polím za naší
vesnicí od želkovského kĜížku.
Na zasedání obecního zastupitelstva
bylo projednáváno nové vytyþení polní cesty,
které po digitalizaci pĜilehlých pozemkĤ,
oznámil pozemkový úĜad v Hradci Králové.
ZároveĖ byl podán návrh na osázení této
polní cesty stromy po jedné stranČ. Vzhledem k umístČní této cesty, jež sousedí s parcelami, které jsou v katastru obce Želkovice, bylo nutné tuto záležitost projednat se starostkou obce HoĜinČves p. Janou Kuthanovou.
Tohoto úkolu se ujal starosta obce Vrchovnice p. Ing. Stanislav ŠtČrba a p. starostka obce
HoĜinČves mČla pochopení pro tento zámČr.
V obci Vrchovnice se dne 8. 11. 2015 v 9:00 hodin na pozvání obecního zastupitelstva,
uskuteþnilo po vytyþení sousedské cesty sázení stromĤ. Poþasí nám pĜálo. Na brigádu se
sešlo dost zájemcĤ o založení stromové aleje. NČkteĜí si vzali na pomoc stroje, jiní pĜišli
s náĜadím v rukou. Všichni se s chutí pustili do práce, stromky bylo nutné po zasazení ĜádnČ
zalít vodou a ochránit pĜed okusem zvČĜe. Zasazené stromy se následnČ pĜipoutaly ke kĤlĤm.
Po dokonþení sázení se všichni zájemci o sadbu pĜemístili do hospĤdky, kde je po nároþné
práci þekalo pĜíjemné obþerstvení.
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Informace o úhradČ poplatkĤ v roce 2016
Oznamujeme obþanĤm, že poplatky pro rok 2016 se nemČní.
Cena za svoz odpadu – mČsíþní svoz 785 Kþ, svoz poloviþní/mČsíþní – 1268 Kþ
Poplatky ze psa – dĤchodci 60 Kþ, ostatní 120 Kþ

Svozový kalendáĜ rok 2016
Svozový den pondČlí

21x svoz

13x svoz

bílá

modrá

leden

1, 3

3

únor

5, 7, 9

7

bĜezen

11, 13

11

duben

15, 17

15

kvČten

19

19

þerven

23

23

þervenec

27

27

31, 35

31, 35

záĜí

39

39

Ĝíjen

41, 43

43

listopad

45, 47

47

prosinec

49, 51

51

srpen
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Obecní úĜad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary
tel./fax: 495 458 155, mobil (starosta): 724 184 485
e-mail: urad@vsestary-obec.cz
web: http://www.vsestary-obec.cz/
úĜední hodiny: Po, Út, ýt 07.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30

St 07.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

Slovo starosty
Milí spoluobþané, milí sousedi,
rok 2015 je za námi. Byl to rok mnoha událostí a nových zkušeností, které bezpochyby
ovlivní naše dny pĜíští – v rodinách i v celé spoleþnosti.
Zaþínající rok je jako každý na svém zaþátku knihou nepopsanou, která má však svĤj pĜedchozí díl. PĜeji nám všem, abychom si do nových kapitol roku 2016 pĜenesli jen to nejlepší
z nás, abychom dokázali svobodnou vĤli þlovČka rozvíjet v dobrých rodinných i sousedských
vztazích, abychom se rádi potkávali, pracovali spolu a také se spoleþnČ radovali. PĜeji Vám,
aby svČtlo hvČzdy nad Betlémem rozptýlilo každou temnotu a pomohlo rozzáĜit každé srdce.

Jaký byl rok 2015 v naší obci
BČhem uplynulého roku zaþalo pracovat novČ zvolené zastupitelstvo, ve kterém zasedla
asi jedna tĜetina nových zastupitelĤ. Pro mČ, i pĜes urþité zkušenosti a znalosti z práce zastupitele z minulých volebních období, byl první rok ve funkci starosty rokem uþení se a poznávání. Každý den pĜinášel nové úkoly do budoucna i mnohá pĜekvapení z minula. KaždopádnČ
mi dal mnoho zkušeností pĜedevším pak poznání, že je tĜeba mít úctu ke každému, kdo Vám
podá pomocnou ruku a pomĤže korigovat Vaše rozhodování. Proto bych rád krátce uplynulý
rok zrekapituloval.

Co se povedlo
Zastupitelstvo pĜedevším muselo rozhodnout, kterým z investiþních akcí dá prioritu. Vedle
projektĤ, které byly již dlouho rozpracované (splašková kanalizace a chodníky), muselo
zastupitelstvo pĜedevším rozhodnout o prioritách pro další investiþní akce. Od myšlenky k realizaci však bývá zdlouhavá cesta, proto jsme v mnoha pĜípadech zaþínali poĜízením projektové dokumentace. Tedy spousta práce, která zatím není navenek vidČt.

Máme radost, že v letošním roce se podaĜily pĜedevším tyto akce:
z
z
z
z
z
z

poĜídit kompostéry do domácností (financováno z dotací)
zakoupit nákladní automobil s kontejnery (financováno z dotací)
zprovoznit þistící stanici na vodu v požární nádrži ve Všestarech
stavební úprava suterénu bývalé hospody v Rosnicích – odvodnČní vnČjších ploch
rekonstrukce zvoniþky v Rosnicích a dokonþení soklu zvoniþky v RozbČĜicích
a jiné další

... a co nás þeká?
z Kanalizace a ýOV – vČĜíme v úspČšnou žádost o dotaci a zahájení výstavby
z v MŠ a školní jídelnČ Všestary vymČníme akumlaþky za úsporné plynové topení
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z
z
z
z

v bazénu a saunČ ve Všestarech v létČ probČhne rekonstrukce sociálních zaĜízení
RozdČlení kotelny pro ZŠ + bazén
Chodníky v LípČ, RozbČĜicích a BĜíze – podáme žádost o dotaci na výstavbu
SbČrný dvĤr ve Všestarech – stavba probČhne pod mostem silnice I/35

Mnohé další vize (napĜ. obnova chodníþku od kostela kolem bývalé roubené školy a pramene Melounky…) tu uvedeny nejsou.
PĜejme si po celý rok 2016, aby se nám splnilo co nejvíce našich pĜání. A to nejen tČch
pracovních, ale i ve Vašem osobním a rodinném životČ.

Kompostér do každé domácnosti
V rámci Operaþního programu Životní prostĜedí získala obec dotaci na poĜízení kompostérĤ pro každou domácnost. Kompostéry obdrží bezplatnČ do výpĤjþky na 5 let obþané, kteĜí mají trvalé bydlištČ þi zahradu v našich obcích. Po uplynutí pČtileté lhĤty pĜechází kompostér do vlastnictví obþanĤ. Žádost o kompostér i další informace jsou k dispozici na webových
stránkách obce v modré záložce „Obec“ pod tlaþítkem „Dokumenty“, nebo na obecním úĜadČ.
Ing. Michal Derner – starosta obce

Významná životní jubilea v bĜeznu až prosinci 2015 oslavili
z ve Všestarech: pan Ing. Milan Svoboda, pan Josef Hofman, paní Jaroslava ýermáko-

vá, paní Eva Míšková, pan Josef Bárta, paní Jana Havrdová, pan ZdenČk Kopecký, paní
Libuše Pánková, pan Jan Medek, pan Václav Pulec, pan Josef MatČjovský
z ve BĜíze: pan JiĜí Chládek, pan Ladislav Dolanský, paní Ing. Marie ěežábková, paní

Vlasta Volfová, pan Josef BČlohoubek,
z v RozbČĜicích: paní Libuše Houserová, paní Helena Dintrová, paní VČra Kvasniþková,

paní RĤžena SkoĜepová, paní Marie Marešová,
z v LípČ: paní Margita Möwaldová, paní Irena MatČjková, paní Helena Vondrusová, paní

Marie Antošová,
z v Chlumu: paní Drahomíra StrĤnová, pan František Zíb, pan Ing. Bohumil Urban, paní

BedĜiška Fidranská, paní VČra Jásenská, paní Josefa Špráchalová,
z v Rosnicích: pan Ladislav Kalousek, pan Jaroslav StanČk

Zlatou svatbu – 50 let spoleþného života oslavili
z ve Všestarech manželé František a Vlasta Holubovi
z v RozbČĜicích manželé Josef a Jaroslava Hejcmanovi
z v LípČ manželé JiĜí a Helena Vondrusovi

Všem jubilantĤm gratulujeme a v novém roce 2016 pĜejeme pevné zdraví a mnoho štČstí,
spokojenosti a rodinné pohody.
Ing. Michal Derner – starosta obce
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OSLAVY 150. VÝROýÍ BITVY ROKU 1866
V pĜíštím roce probČhnou v našich vesnicích vzpomínkové akce ke 150. výroþí bitvy
u Hradce Králové 1866. Kulturní a spoleþenské akce, výstavy, pietní akty a podobnČ zaþínají
již 1. ledna novoroþním ohĖostrojem a projekcí v Hradci Králové. S ukonþením se poþítá
3. þervence velkou bitevní scénou „KÖNIGGRÄTZ 1866“ na Chlumu.
Nosným pilíĜem oslav bude odhalení nového pomníku jezdecké srážky u StĜezetic od akademického sochaĜe Petra Nováka za více jak 2,5 mil. Kþ. PodrobnČjší informace o jednotlivých akcích pĜineseme našim þtenáĜĤm v pĜíštím þísle.

Vítání obþánkĤ
Na podzim 7. listopadu 2015 jsme pĜivítali
v obĜadní síni obecního úĜadu 4 naše nejmladší
obþánky. Mezi nimi byla 2 dČvþátka a 2 chlapci.
Z Rosnic Richard Šolc, z RozbČĜic Kristýna Nosková, ze Všestar Lukáš Novotný a z Lípy jedno
dČvþátko.
Monika Kutálková – matrikáĜka

Kultura v obci
KULTURNÍ VÝBOR
Uskuteþnilo se ….
Ve stĜedu 28. Ĝíjna 2015 jsme uskuteþnili pro nás již tradiþní podzimní zájezd do Polska.
Tentokráte jsme vybrali lokalitu Jelenie Gory.

Odpoledne pro seniory
Kulturní výbor ve spolupráci s OÚ Všestary
uspoĜádal v sobotu 21. listopadu 2015 „Spoleþenské a taneþní odpoledne pro naše seniory“. Každý
návštČvník obdržel pĜi vstupu malý dáreþek – domácí medovinu a nádherná vánoþní pĜáníþka, která vyrobili žáci místní základní školy. Oþekávaná
návštČva Pavlíny Filipovské na sebe nenechala
dlouho þekat a tato známá pražská hereþka a zpČvaþka se objevila na jevišti. Povídala o svém dČtství, rodinČ, zážitcích z divadla, vtipné pĜíbČhy s kolegy, vzpomínala na dČtství a na svého tatínka Františka Filipovského – známého
herce. Své vyprávČní zpestĜila písnČmi.

PĜipravujeme zájezd na divadelní pĜedstavení
Dovolujeme si vás, všechny naše obþany, pozvat na divadelní pĜedstavení VSTUPTE! do
Divadla na Vinohradech v Praze, a to na þtvrtek 18. února 2016. Je to pĜedstavení o dvou hercích – komicích, kteĜí celou kariéru bavili spoleþnČ publikum, jež je vnímá pouze jako dvojici,
nikoli jako dvČ rozdílné osobnosti. Po letech odlouþení dostávají možnost si znovu spoleþnČ
zahrát v televizní show svĤj slavný skeþ. ZvítČzí profesionalita nad nevraživostí?
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Divadelní hra amerického dramatika a scenáristy Neila Simona byla uvedena na Brodway
v roce 1972 a v Divadle na Vinohradech hned v roce 1974. Nyní se Divadlo na Vinohradech ke hĜe,
jež je jeho „rodinným stĜíbrem“, vrací s hereckou
dvojicí Viktorem Preissem a Tomášem Töpferem.
Vstupenky jsou v hodnotČ Kþ 390,- a pĜihlásit
se mĤžete na OÚ ve Všestarech v lednu 2016 po
vyhlášení v místním rozhlase, kde budou uvedeny i bližší organizaþní informace.
Petra Rufferová, Marika ýapková

Vánoþní besídka na DaMPi
V nedČli 20. 12. jsme udČlali radost našim kamarádĤm z DaMPi. Vyrobili jsme spoleþnČ
vánoþní ĜetČzy z tČstovin, aranžmá z pomeranþe VRKOýE. ěetČz jsme povČsili spoleþnČ na
ozdobený stromek a dodČlali tak vánoþní atmosféru, která již celým DaMPi vládla. Pochutnali
jsme si na vánoþním cukroví, které napekli pro sebe i nás všichni kamarádi dampáci, my jsme
donesli nČco slaného a ovoce. Nakonec jsme pod stromeþek nadČlili dárky a zazpívali pár
vánoþních písní. Už aby byl ŠtČdrý den.
Den na DaMPi jejich oþima:
Na našem chránČném bydlení DaMPi ve Všestarech nás tu v roce 2015 bylo 8 kamarádĤ. Jedna z nás
se rozhodla odejít do novČ zĜízeného bydlení v Plotištích, a jelikož nám bylo smutno, pĜijali jsme další dva
do party. Služba našich asistentĤ zaþíná každý den
v 7:30 hodin. NČkdy se na noc radČji zamkneme,
a náš asistent þeká venku pĜede dveĜmi, než se jeden
z nás vzbudí. Ten si totiž všimne, že stále není možnost udČlat si snídani, jelikož se pĜi konci služby
v 19:30 hodin kuchynČ zamyká, abychom náhodou
nevyhoĜeli. Náš asistent je nám pomocí ve všem. Jeho úkolem je dohlédnout nad vaĜením
obČda a pomoci nám s jeho pĜípravou. Dále nám hlídá pravidelné dávkování lékĤ a povídá si
s námi o všemožných vČcech, které máme na srdci. Naše asistentky nás také pobízí k úklidu
naší domácnosti, do kterého se nám ale kolikrát vĤbec nechce. Když ovšem neuklidíme
poĜádnČ, mĤžeme to dČlat zas a znova, protože nemají rádi nepoĜádek, a to se za námi pak
nemusí tČšit. V tomto roce se nám tu promČnil kolektiv pracovníkĤ a nČkdy nám tyto zmČny
nedČlaly dobĜe. Doufáme, že tu od roku 2016 budeme mít stálé a pĜátelské vedení, které
potĜebujeme. ýasto sem za námi chodí návštČvy, aĢ jsou to rodinní pĜíslušníci, nebo pĜátelé
ze Všestar. A my? Taky obþas odjedeme užít si prázdniny k našim rodinám. NČkteĜí z nás se
v tomto roce organizovali v obþanské výpomoci a pomáhali v naší kouzelné vesnici s domácími pracemi. Vy, co o tom ještČ nevíte, nás o to klidnČ požádejte, máme rádi program.
VČnujeme se výrobČ adventních vČncĤ, nebo vánoþních dekorací na Váš stĤl. Abychom mČli
i nČjakou fyzickou aktivitu, navštČvujeme bazén, který je souþástí našeho CHB a v létČ hrajeme pétanque na hĜišti za rohem. ěekneme pravdu, když tvrdíme, že nás asistentky nešetĜí.
Doufáme, že jim pĜíští rok budeme dČlat víc radostí, než starostí, a pĜejeme jim spoustu
trpČlivosti. A co pĜejeme Vám? ŠĢastný Nový rok, dny plné úsmČvĤ a hlavnČ spoustu zdraví,
které pĜejeme všem, protože je to to jediné, co opravdu potĜebujeme.
Vaši spoluobþané, klienti, pĜátelé DaMPáci, Asistent Sabina Surmová
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KNIHOVNA
Naše knihovna mezi ocenČnými
Dne 14. listopadu 2015 ve Státní vČdecké knihovnČ v Hradci Králové byl pod záštitou hejtmana udČlen
paní HanČ Šanderové, knihovnici obecní knihovny ve
Všestarech, titul Knihovnice roku 2015 královéhradeckého kraje.
DČkujeme za práci v naší knihovnČ a k udČlenému ocenČní srdeþnČ gratulujeme.
Ing. Michal Derner

Z ýINNOSTI SPOLKģ Z OBCÍ
BěÍZA, CHLUM, LÍPA, ROSNICE, ROZBċěICE, VŠESTARY
BěÍZA
NOHEJBAL KLUB BěÍZA
Naše þinnost se ke konci roku soustĜedila na datum 12. záĜí 2015, kdy jsme na našem hĜišti poĜádali již tradiþní posvícenský turnaj trojic s hlavní cenou pro vítČze – tzv. BĜezská husa.
Turnaj, kterému pĜálo poþasí, probČhl
v dobré atmosféĜe, pĜi které bylo možno vidČt velmi dobré herní výmČny hrajících
týmĤ. Celkem se turnaje zúþastnilo 7 týmĤ.
Poslední brigáda na hĜišti probČhla
17. Ĝíjna 2015, pĜi které jsme pĜipravili naši
klubovnu na zimní období. Dále byla provedena úprava terénu okolo hĜištČ, na kterou
jsme si sehnali mechanizaci, která se ukázala jako velký pomocník.
Na konci listopadu, konkrétnČ 28. 11.
2015, jsme se zúþastnili turnaje v Chlumci nad Cidlinou ve složení Klouþek, Kocián
a ýerný senior. Následoval postup ze skupiny a souboj s týmem z Nového Bydžova,
který byl považován za favorita turnaje. Hrál se vyrovnaný zápas, ale za stavu 1:1 na sety
a 9:9 ve tĜetím setu nakonec rozhodl jediný míþ v náš neprospČch. To pro nás znamenalo vyĜazení z turnaje, ale i tak jsme byli spokojeni, protože jsme zahráli nejlepší zápas na turnaji.
CelkovČ se nám ale turnaj vydaĜil a se svými výkony mĤžeme být spokojeni.
Koneþné zhodnocení naší þinnosti v tomto roce se plánuje na 16. ledna 2016, kdy se uskuteþní výroþní schĤze klubu. Na závČr bych chtČl za nohejbalový klub Všem obþanĤ popĜát
hezké prožití vánoþních svátkĤ a do nového roku pevné zdraví, hodnČ štČstí a spokojenost.
Tomáš Kocián
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SDH BĜíza
Letošní sportovní sezóna je již za námi a já bych vám chtČl nabídnout krátké shrnutí našeho úspČšného zápolení. Sportovní družstvo se letos zúþastnilo nČkolika soutČží, na kterých
se nám velmi daĜilo, dvakrát si naše družstvo pĜivezlo zlato a dvakrát stĜíbro.
V Ĝíjnu jsme uspoĜádali brigádu, pĜi které byla
novČ položena dlažba v prostoru mezi zbrojnicí
a obchodem.
Pátého prosince, tak jako každým rokem, navštívila naše nejmenší spoluobþany známá parta,
a to Mikuláš s þerty a andČlem. DČti byly obdarovány balíþky, které pĜipravila již tradiþnČ prodejna
potravin ELÁN ve BĜíze, které bychom tímto chtČli
podČkovat.
Na pĜíští rok sbor plánuje opČt mnoho akcí.
V nejbližším termínu tj. 9. 1. 2016 se bude konat
výroþní valná hromada sboru, na únor pĜipravujeme další roþník bowlingu, pro mČsíc bĜezen je plánován tradiþní hasiþský ples.

SDH CHLUM
Výjezdy, požární asistence
Dne 2.10 2015 naše výjezdová jednotka asistovala pĜi požáru kamionu na R35.
Po uhašení požáru pomáhali hasiþi pĜi pĜekládce a uklízení kartonĤ se sklem, které
kamion pĜevážel. Zaþátek Ĝíjna pĜinesl ještČ asistenci pĜi dopravní nehodČ osobního
automobilu na R35, které skonþilo po nehodČ v pĜíkopu.
V sobotu 5.12. zajišĢovali naši hasiþi technickou pomoc obci Všestary spoþívající v propláchnutí propustí pod cestou. Konec roku je spojen také s pĜípravou techniky na zimní výjezdy.
Mladí hasiþi
I v letošním roce se naši mladí hasiþi úþastnili nČkolika soutČží, kde dosáhli mnoha úspČchĤ. Nadále se pĜi pravidelných schĤzkách pĜipravují na soutČže pĜíštího roku. PĜi svém setkávání „nepilují“ jen své dovednosti a znalosti, ale tráví þas spoleþnými hrami a zábavou.
Prosinec se nese ve znamení þertĤ, Mikuláše a blížících se Vánoc. Sladkou nadílku pĜinesl Mikuláš v sobotu 5. prosince. DČti si zatancovaly, zasoutČžily a pak po krátké písniþce
nebo básniþce dostaly od andílka sladkosti s ovocem. NaštČstí si nikoho þert neodnesl a my
se mĤžeme tČšit na pĜíští rok.
Nový rok pĜinese další akce. ChtČli bychom vás pozvat do restaurace Na Bojišti na tradiþní hasiþský ples, který se koná 23. ledna 2016 od 20.00 hod., k tanci a poslechu zahraje
skupina Labyrint, nebude chybČt dostatek dobrého moku a možnost vyhrát nČco pČkného.
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Nezapomínáme ani na dČti. DČtský karneval plný nádherných masek se uskuteþní v nedČli 20. bĜezna 2016 od 14.00 za opČtovného doprovodu skupiny Labyrint. DČti se mohou
tČšit na písniþky, tanec, soutČže a krásné dáreþky.
kolektiv SDH Chlum

AMFITEÁTR
Vánoce jsou již za dveĜmi a konec stávajícího roku se kvapem blíží. Pokud nepropadneme pĜedvánoþnímu šílenství nákupĤ a úklidĤ a necháme si tam trochu prostoru pro sebe, je
to i vhodná doba na rekapitulaci a bilancování toho, co nám
tento rok pĜinesl. Dovolte mi tedy taktéž trochu zamyšlení nad
pĜírodním divadlem a pĜidat malou rekapitulaci toho, co se
nám povedlo a co nás ještČ možná þeká…
Máme za sebou již šestiletou historii, a tak mĤžeme trochu bilancovat. Dle vašich reakcí jsou zdá se nejoblíbenČjší
divadelní pĜedstavení. Letošní rekordní úþast na pĜedstavení
Filumena Marturano se Simonou Stašovou a Svatoplukem
Skopalem þinila 1400 divákĤ!
Pan Sypal s Kšandou obsadil krásné druhé místo s témČĜ
800 návštČvníky, ochotníci z Ochozu SmiĜice a jejich MČsícem nad Ĝekou pak se 400 návštČvníky krásné tĜetí místo. Jsou to krásná þísla, která vynásobením ceny vstupenky generují znaþnČ vysokou þástku, pokud ale od ní odeþteme náklady na každé pĜedstavení a ztráty z pĜedstavení, která tak úspČšná nebyla, pak je výsledek
podstatnČ jiný…
A co nás þeká pĜíští rok? Nerad bych prozrazoval detaily, tak alespoĖ fotka Î.
Potom tĜeba ChlumFest 2016, který bude v ponČkud vČtším stylu…
TČšíme se na další spoleþnČ prožité chvíle
v tomto kouzelném pĜírodním prostoru a pĜejeme
vám spousty krásných zážitkĤ v novém roce, a to
nejen v prostorách Lesního divadla na Chlumu.
Jakub ZvČĜina
Dne 13. 12. 2015 na Chlumu v Hostinci Na
Bojišti vystoupil Dechový orchestr ZUŠ
Habrmanova Hradec Králové.
Kompaktní tČleso a jeho sekce Trombonband pĜedvedli že umí. Bájeþní muzikanti,
šikovní sólisté, sympatický kapelník a nadšené
publikum.
Nadaní žáci nám zahráli krásné vánoþní
písnČ, ale i skladby od þeských i svČtových
autorĤ. Koncert nás pĜíjemnČ vánoþnČ naladil
a budeme se tČšit i napĜíštČ.
Zdenek Zackl
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LÍPA
Šampion je jeden z nás
David DvoĜák se po nČkolika mČsíþním trénování
a nabíráním nových zkušeností vrátil na konci záĜí
z USA, kde trénoval v teamu Vanguard gym. Krátce
po návratu mu zaþala pĜíprava na jeho další prosincový zápas v Pardubickém Afipaláci.
David se vČnuje sportu MMA. Je to jeden z nejexpanzivnČjších sportĤ dnešní doby. Profesionální zápasníci zápasí v osmihranné kleci, popĜípadČ ringu.
Tento sport je složen z úderĤ, kopĤ, strhĤ na zem.
V podstatČ všechny sporty dohromady – kombinace
judo, zápasu, boxu a jiných bojových sportĤ. Jde
v nČm o to soupeĜe donutit vzdát nebo dostat pod takový tlak, že rozhodþí zápas ukonþí.
Jelikož David na konci kvČtna porazil svého soupeĜe v první minutČ zápasu na technické KO, stal se
šampionem nejvČtší þeské organizace GCF a nemá
na þeské a slovenské scénČ konkurenci. Proto dostal
nabídku na zápas s Rusem Vladimirem Karasionovem, který má za sebou 16 profesionálních
zápasĤ a urþitČ nenechá nic zadarmo. David se na tento zápas pĜipravoval od zaþátku Ĝíjna
a úþastnil se tréninkového kempu v NČmeckém klubu MMA Spirit. Tento klub je považován za
jeden z nejlepších klubĤ v EvropČ a David tam strávil 2 týdny s jednČmi z nejlepších evropských zápasníkĤ. Zbytek pĜípravy probČhl v domácím klubu Good Luck Gym Hradec Králové.
Po prosincovém zápase David odlétá na tréninkový kemp do nejlepšího thajského klubu
Team Quest Thailand, kde ho þeká 10 týdnĤ v mČstČ Chiang Mai. A je to další velká pĜíležitost
ke zlepšení. VČĜíme, že naváže na úspČchy, jako jsou: MMA šampion organizace GCF, mistr
ýR v Grapplingu (boj bez úderĤ), 2. místo na mistrovství svČta v Rusku a mnoho dalších.
Radovan DvoĜák

SDH Lípa
Zdobení perníþkĤ na LípČ
V sobotu 28. listopadu 2015 se na LípČ mohli
dČti i dospČlí ponoĜit do pĜedadventní atmosféry,
protože si paní hostinská pro všechny pĜipravila
zdobení perníþkĤ. Napekla krásné vánoþní perníþky rĤzných tvarĤ i rĤzných rozmČrĤ. A jelikož má
naše nová paní hostinská Blanka ýervenková
dobré nápady, ale také šikovné prstíky, dČtem ukázala, jak na zdobení vyzrát. MČla pĜichystanou
zdobící hmotu, rĤzné jedlé ozdĤbky a pĜedlohy pro
zdobení. Sama nám ukázala, jak již léta zdobí perníþky. A tak dČti i maminky zdobily a zdobily.
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Mikulášská besídka na LípČ
V sobotu 5. prosince se na LípČ v místní hospĤdce sešli dČti a dospČlí, aby oslavili svátek
Mikuláše. ýlenové SDH Lípa pozvali dČti spolu s rodiþi, prarodiþi a kamarády prostĜednictvím
pozvánek na Mikulášskou besídku. Místní hospĤdka se zaþínala plnit sotva se zešeĜilo a dČti
plné oþekávání vyhlížely, kdy dorazí þerti s Mikulášem a snad i AndČlem. NČkterým se na besídku pĜíliš nechtČlo, držely se rodiþĤ nebo prarodiþĤ, ale vČtšina dČtí se už nemohla doþkat.
VždyĢ se celý rok snažily, nezlobily a pĜichystaly si i básniþky, písniþky a hlavnČ sliby do dalšího roku. UdeĜila pátá hodina odpolední, zazvonil zvoneþek, zarachotily ĜetČzy, dveĜe se
otevĜely a Mikuláš, AndČl i þerti byli mezi dČtmi. Mikuláš dČti utČšil, AndČl se pousmál a þerti
radČji poodstoupili dozadu, protože vidČli, že na LípČ jsou jen hodné dČti. DČti zpívaly písniþky, Ĝíkaly básniþky, hrály na flétnu a ujišĢovaly Mikuláše, že se polepší a budou se v pĜíštím
roce snažit ještČ více. Andílek každému z nich pĜedal dárky, které si pro nČ þlenové SDH Lípa
spolu s paní hostinskou pĜipravili. Mikuláš se rozlouþil a slíbil, že za rok je tu jako na koni opČt.
DČti zaþaly mlsat a hlavnČ tanþit, protože pro nČ byla pĜipravena diskotéka, kterou zorganizovala paní hostinská s panem hostinským. Tanþili dČti i dospČlí. DČkujeme za pČkný zážitek
a pĜiþichnutí k pĜedvánoþní atmosféĜe.
A co má v plánu SDH Lípa dále? V pĜíštím roce SDH Lípa nebude zahálet a již na jaĜe má
pro ženy pĜichystanou tradiþní oslavu MDŽ, která se mohla v minulých letech pochlubit velikým úspČchem. Ženy, jste srdeþnČ zvány. Pokud uznáte za vhodné, vezmČte s sebou i muže.
Další již tradiþní akcí je Pomlázková zábava, která se bude konat v sobotu 26. bĜezna 2016,
jste srdeþnČ zváni místní i pĜespolní.
PĜichystaných akcí je mnohem více a tČšíme se na vaši úþast a podporu. DČkujeme
za pĜízeĖ, kterou jste nám vČnovali v tomto roce. Do roku 2016 pĜejeme všem zdraví, štČstí
a hodnČ lásky.
Lenka Nožiþková

ROSNICE
Závody o pohár starosty obce Rosnice
V letošním roce se u nás poĜádala soutČž v požárním sportu O pohár starosty Obce Všestary,
která se konala 11. záĜí 2015 u hasiþské nádrže.
Náš sbor se zhostil poĜádání, jak nejlépe umČl
a mohl. Celý den zahájil starosta obce pan Michal
Derner. Pro závodníky i diváky bylo pĜipraveno
pohoštČní v podobČ uzenin z naší udírny a také
chlazených i teplých nápojĤ. Hlavní náplní však
nebylo jen obþerstvení, ale soutČžení ve sportu nám nejbližším. Ve výsledkové listinČ si všichni našli své místo a každé družstvo si odneslo diplomy a ty nejlepší i poháry. Mezi dČtmi
se staly nejlepšími mladší i starší dČti z Chlumu, v kategorii žen se na prvním místČ umístila
dČvþata ze Sendražic a na druhém místČ z Chlumu.
V kategorii mužĤ mohla družstva vyzkoušet štafetu. V požárním útoku zvítČzily Všestary, které neuvČĜitelným výkonem 28:03 získaly primát za letošní rok. Na druhém místČ skonþila BĜíza
a pohár za tĜetí místo si odnesly Sendražice, þtvrtí skonþili domácí a páté místo vybojovali chlumští muži, kteĜí pĜijeli v dost omezené sestavČ díky povinnostem požárního dozoru ve Všestarech.
Ve štafetČ zvítČzil domácí sbor a díky tomu zĤstal pohár za první místo v domácím prostĜedí, na
druhém místČ o pouhé 2 vteĜiny skonþily Sendražice a na tĜetím družstvo ze Všestar.
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Sousedské posezení
Den pĜed svátkem svatého Václava naši hasiþi uspoĜádali pro spoluobþany sousedské
posezení. Byla pĜipravena grilovaná kýta, dostatek nápojĤ i dobré nálady pro všechny. Celé
odpoledne a veþer se povídalo, jedlo a pilo, vzpomínalo a smálo.

Vánoþní zpívání
Již tradiþnČ se u nás poĜádalo vánoþní zpívání, které všechny naladilo na vánoþní náladu.
DČti spoleþnČ s Josefem Macháþkem ml. pod vedením Jany Karlíkové zazpívaly a zahrály
vánoþní koledy, mnozí pĜítomní si je pobrukovali s nimi pĜi popíjení svaĜáku. Po zpívání si
mohly dČti jít ozdobit perníþky, které pro nČ pĜipravily naše hasiþky, tatínkové si bČhem toho,
co dČti zdobily, povídali o tom, co jim pĜinese letos Ježíšek.

Brigády
Vánoþnímu zpívání pĜedcházelo také nČkolik
brigád, na kterých hasiþi museli zasadit nový
stromeþek, ten pĤvodní ustoupil pĜi rekonstrukci
zvoniþky. Dále museli navČšet na stromek žároviþky a pĜipravit výzdobu pĜed zpíváním. Všem, kteĜí
se podíleli na kterékoliv brigádČ, pĜípadnČ jakékoliv pomoci pĜi organizaci, pĜípravČ, nebo úklidu
kterékoliv akce SDH Rosnice, dČkujeme a doufáme, že v pĜíštím roce se budeme scházet nejen na
konzumaci, ale i na práci.

Mikuláš
I letos všechny dČti v naší vesnici navštívil Mikuláš s andČlem a þerty. Pro ty hodné mČli pĜipravené balíþky s odmČnou. Zlobivých letos bylo jen málo a všechny slíbily, že se do pĜíštího
roku polepší, takže þerti odešli s prázdnou. Dle slov jednoho z þertĤ byly úplnČ ty nejmenší nejodvážnČjší, asi proto, že ještČ nestíhají zlobit. Za rok se dČti mohou tČšit na návštČvu zase.
ZávČrem bych vás rád pozval na ples našeho sboru, který se bude konat 30. ledna 2016
v hospodČ U Monþi ve Všestarech. SamozĜejmostí je bČhací pĤlnoþní slosování o ceny a dobrá zábava až do rána!
JiĜí Novák

ROZBċěICE
SDH RozbČĜice
Výbor SDH RozbČĜice a þlenové sboru si
dali za cíl tento rok pĜipravit pro své spoluobþany nČjaké kulturní akce, nadále se starat
o majetek SDH a také zajistit pravidelné služby
pro obþany (sbČr železa apod.). SvĤj cíl splnili.
V listopadu se uskuteþnil první roþník RozbČĜského bramboráku. Deset týmĤ pĜipravilo
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svĤj nejlepší recept na domácí bramborák a utkalo se o pĜízeĖ divákĤ – ochutnávaþĤ. I pĜes
nepĜízeĖ poþasí se na malém prostranství pĜed hasiþárnou sešly témČĜ celé RozbČĜice a užily si pĜíjemnČ strávené chvíle se spoluobþany.
5. 12. 2015 byly rozbČĜské dČti navštíveny þerty, Mikulášem a andČlem. PČknými básniþkami a písniþkami obmČkþily srdce þertĤ a RozbČĜice nezaznamenaly žádný pĜesun dČtských
obþanĤ do pekla.
Mimo tyto spoleþenské akce se hasiþi, jako každý rok, starali o svoji techniku, opeþovávali
svĤj majetek, udržovali hasiþárnu a prostranství pĜed hasiþárnou a uspoĜádali sbČr železa.
KateĜina Netušilová

SDH Všestary a Sokol Všestary
Jako již každoroþnČ jsme s TJ Sokol a ve spolupráci s OÚ poĜádali první adventní nedČli 7. ADVENTNÍ TRHY.
Sice nás letos potrápilo poþasí, ale i tak se sešlo hodnČ lidí, kteĜí si pĜišli nasát vánoþní atmosféru. Jako vždy bylo u stánkaĜĤ z þeho
vybírat. Od rĤzných vČneþkĤ, vánoþních dekorací, dČtského a kojeneckého obleþení, proutČné a háþkované dekorace do bytu, svíþky
a jiné drobnosti. NechybČly ani koše na houby (snad se pĜíští rok
urodí více), v nabídce byly i vánoþky, trubiþky, pstruzi, klobásy, kýta, svaĜák a punþ a pĜi takovém množství dobrot se tČm z nás, kdo se na první advent vypravili ven, jen tČžko šlo zase
domĤ. Zkrátka, aþkoli poþasí nebylo valné, i tak jsme si všichni se starostou zazpívali vánoþní písniþky a rozsvítili vánoþní strom ve Všestarech a dČti nám ozdobily vánoþní stromeþek
u betléma. PĜání Ježíškovi jsme pĜedali do pravých rukou. Tak zase za rok…
6. 12. 2015 pĜišel do Všestar Mikuláš a AndČlem a þerty! Jako pĜedešlé roky do hospĤdky u Monþi pĜišlo hodnČ dČtí, které si užily celé odpoledne u soutČží a poþkaly si do 17. hodiny, kdy za nimi pĜišel Mikuláš s AndČlem a všechny pozdravili. Už se asi pĜestaly obávat nejhoršího, když v tom do sálu vtrhli dva þerti, kteĜí atmosféru natotata zmČnili. Je pravda, že dČti
byly hodné, a proto se nemusely bát a þerti odešli s nepoĜízenou a prázdnými pytli. DČti prý
budou zase celý rok hodné.
Marika ýapková

SDH VŠESTARY POěÁDÁ

TRADIýNÍ HASIýSKÝ PLES
KTERÝ SE BUDE KONAT 20. 2.2016 OD 20:00 HOD
V HOSPģDCE „U MONýI“ VE VŠESTARECH
LOSOVAT SE BUDE BOHATÁ TOMBOLA

Redakþní rada: Správní rada Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
Registraþní þíslo: MK ýR E 20556 z Tisk: Garamon s.r.o., Hradec Králové
2016

48

