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

Z Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866:
Pro rok 2016 jsme doposud pĜipravili a odeslali na oddČlení krajských dotací Královéhradeckého kraje dvČ žádosti o dotace a to na podporu Profesionálního vedení svazku obcí
a podporu Environmentálního a ekologického vzdČlávání široké veĜejnosti Mikroregionu obcí
Památkové zóny 1866.
Pokud bude tento projekt v letošním roce podpoĜen (v loĖském roce jsme dotaci bohužel
nezískali) uskuteþní se opČt nČkolik vzdČlávacích akcí, formou rĤzných exkurzí, které budou
urþeny a nabídnuty žákĤm MŠ, ZŠ a všem obþanĤm našeho svazku. O výsledku dotaþního
Ĝízení vás budeme nadále informovat.

Jak jistČ víte v letošním roce si pĜipomeneme 150. výroþí bitvy, která zmČnila Evropu
a odehrála se na území našich obcí. V rámci oslav tohoto výroþí probíhá již nyní seriál akcí
napĜ. v sobotu 26. 3. 2016 v rámci slavnostního zahájení sezóny na Chlumu probČhlo
slavnostní pĜedstavení knihy PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA ROKU 1866: VÝZBROJ
A VÝSTROJ, 27. 5. 2016 v Muzeu východních ýech v Hradci Králové se koná Muzejní noc
s tématikou války 1866, ale þekají nás i bitevní ukázky 1. 7. 2016 Bitevní scéna „Srážka
jezdectva u StĜezetic 1866“, nebo bitevní ukázka v Máslojedech U Svíbu, o které se píše na
str. 19 tohoto zpravodaje. Vyvrcholením celých oslav bude Velká bitevní scéna „Königgrätz
1866“ dne 3. 7. 2016 – nedČle v areálu bojištČ 1866 Chlum. Podrobný program oslav tohoto
výroþí Vám pĜineseme v dalším þísle zpravodaje, který vyjde cca týden pĜed konáním celé
akce. Více o celém seriálu akcí najdete na www.koniggratz150.eu.

1

0LNURUHJLRQREFÊ3DP¾WNRYÆ]ÐQ\
K reflexním prvkĤm…
Dne 20. února 2016 vstoupila v platnost novela silniþního zákona, která v ustanovení § 53
– „ChĤze“ v odstavci 9 ukládá chodcĤm, kteĜí se za snížené viditelnosti (tma, soumrak, déšĢ,
mlha, snČžení atd.) pohybují na vozovce v místČ, které není osvČtleno veĜejným osvČtlením
povinnost mít na sobČ prvky z retroreflexního materiálu, umístČné tak, aby byly viditelné pro
ostatní úþastníky provozu na pozemních komunikacích.
DlouhodobČ chodci a cyklisté patĜí k nejohroženČjším úþastníkĤm silniþního provozu.
Zavedení této povinnosti je tĜeba brát jako krok vpĜed z hlediska ochrany zdraví a života tČchto úþastníkĤ silniþního provozu. Následky jejich zranČní pĜi dopravních nehodách bývají
þasto fatální, protože pĜi pohybu na komunikacích nejsou nijak chránČni. V tČchto Ĝádcích
nevycházím z policejních statistik, ale z vlastní zkušenosti, kdy jsem v prĤbČhu své policejní
praxe þastokrát dopravní nehody s úþastí chodcĤ a cyklistĤ šetĜila.
Oblíbené úsloví, že „Ĝidiþ má pĜece svČtla, a tak vidí“, lze nazvat krátkozrakým. Pohyb
chodce na silnici mezi vesnicemi, když je þernoþerná tma, chodec obleþen do tmavého obleþení a pĜidá se k tomu tĜeba déšĢ – je kombinace sebevražedná! Z dlouhodobých výzkumĤ
vyplývá, že chodec pohybující se na vozovce v tmavém obleþení barvy tmavČmodré je pro
Ĝidiþe viditelný na vzdálenost pouhých 18 metrĤ. V souvislosti se svČtlejším obleþením chodce se vzdálenost, na kterou ho Ĝidiþ mĤže vidČt, zvČtšuje. V pĜípadČ, že na sobČ jako chodec
máte bílé obleþení, Ĝidiþ vás vidí až na vzdálenost 55 metrĤ. Toto však stále není vzdálenost,
na níž je Ĝidiþ schopen pĜimČĜeným zpĤsobem zareagovat. Pokud chce chodec poskytnout
Ĝidiþi dostateþnou vzdálenost na reakci a ochránit tím svĤj život a zdraví, mČl by mít na svém
obleþení vhodnČ rozmístČny reflexní prvky, díky nimž, se pak stane pro Ĝidiþe viditelným až na
vzdálenost 200 m.
Jaké reflexní prvky používat, a jak? Jako velice vhodná i pro chodce se mi jeví vesta z retroreflexního materiálu. Z vlastní zkušenosti mohu Ĝíci, že tato se stala hojnČ využívanou i cyklisty. Zakoupit ji lze témČĜ v každém obchodČ s pracovními odČvy þi autosouþástkami atd.
Vhodné jsou též proužky z retroreflexního materiálu, které v souvislosti se zavedením ustanovení pro chodce koupíte témČĜ v každém obchodČ. Zahlédla jsem je k prodeji mimo jiné i v prodejnČ ZemČdČlských potĜeb v Hradci Králové, ul. Za Škodovkou. Tento reflexní proužek je vhodné umístit na paži pĜivrácenou ke stĜedu vozovky. Pokud máte tyto proužky dva, je ideální druhý
z nich umístit na dolní konþetinu pĜivrácenou ke stĜedu vozovky. V souþasné dobČ se módním
hitem staly i kšandy z retroreflexního materiálu, které jsou doporuþovány zejména mládeži pĜi jejich cestách za kulturou a zpČt. Dle mého názoru investovat pár drobných, které nosíte bČžnČ
po kapsách do nČþeho, co vám v koneþném dĤsledku mĤže zachránit život, je v tomto pĜípadČ
na místČ. Ceny reflexních prvkĤ jsou již od 7 Kþ, budeme-li zaþínat tĜeba od samolepek z retroreflexního materiálu vhodných napĜíklad na školní batohy pro Vaše dČti. A utratit napĜ. 30 Kþ za
jeden reflexní pásek nebo ušetĜit až 2000 Kþ za pokutu uloženou za tento pĜestupek policistou
na místČ, je na pováženou. Celá podstata a dĤležitost tohoto zákona nespoþívá dle mého názoru ve vymáhání sankcí v podobČ pokut, ale v tom, že VHODNċ OZNAýENÍ CHODCI BUDOU
PRO ěIDIýE VIDITELNÍ!!! ÚmČrnČ tomu, doufejme, klesnou v policejních statistikách poþty
chodcĤ usmrcených pĜi dopravních nehodách a také se sníží poþet nešĢastných lidí!
Více informací k tématu se lze doþíst na stránkách www.ibesip.cz v sekci chodec (napĜ.
aktuálnČ probíhající kampaĖ „Vidíme se?“). Velice pČkné reflexní prvky nabízí napĜ. firma
Altima (www.altima.cz) nebo firma Lemac Marketing s. r. o. sídlící v Hradci Králové
(www.reflexni-obleceni.cz) a mnoho dalších.

NezapomeĖte – je dĤležité vidČt, ale ještČ dĤležitČjší je být vidČn!!!
Petra Kacálková
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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:
Zaþátkem bĜezna probČhlo veĜejné seznámení obþanĤ se stavbou vodovodu.
Vodovod do naší obce povede od obce
Máslojedy. Vedení k obci by mČlo být dobudováno do konce dubna, poté bude pokraþovat stavba pĜímo v Benátkách. Dokonþení
této stavby je plánováno do konce letošního
roku.
Dvanáctého bĜezna se konal v hostinci Pod Svíbem Obecní ples. Úþast byla skuteþnČ
hojná. StejnČ jako minulý rok byla bohatá soutČž o ceny; tentokrát byl hlavní cenou relaxaþní
pobytový voucher. ŠtČdrým sponzorĤm tímto dČkujeme a doufáme v jejich pĜízeĖ i v letech následujících. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu je již jisté, že se ples uskuteþní i pĜíští rok.
Následující den se konal dČtský karneval, opČt v našem kulturním centru obce – v hostinci Pod
Svíbem. DČtiþky mČly všemožné
masky, objevil se napĜíklad pĜevlek Supermana, Spidermana,
lovce, princezny, šelmy a další.
Zábavu obstarávalo hned nČkolik
klaunĤ. DČti si spoleþnČ zahrály
spoustu her. Celou akci doprovázela hudba v podání DJ George
Blacka.

Nadcházející události
v obci:
Realizace stavby veĜejného
vodovodu.
DČtské akce – ýarodČjnice,
DČtský den a další.
Jaroslav Koćousek
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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

ýistČveský dráþek
V prosinci byla schĤze, na které byli pĜijati dva noví þlenové. Dále byla þlenská základna
seznámena s postupem prací na DílnČ, pĜípravou a zajištČním plesu. ProbČhly též volby a staronovým pĜedsedou sdružení se stal Martin Strejc. Také byly schváleny zmČnČné stanovy, aby
odpovídaly novému zákonu.
Mnoho lidí z širokého okolí se mČ ptá, co to vlastnČ ten Dráþek je. Velkou þást odpovČdi
poskytuje následující projev paní Ivany Doležalové na ýistČveském plesu.
„Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté!
Dovolte mi, abych Vás pĜivítala jménem spolku ýistČveský dráþek. Spolku, který vznikl
v roce 2012 a se kterým jste se možná mnozí setkali v rámci akcí jako je recesistický
Prvomájový prĤvod nebo naopak vážnČ pojatá setkání Hudební festival, Letecký den þi
Zpívání u Betléma. A právČ poĜádání tČchto akcí postupnČ vyvolalo potĜebu získat prostor,
kde by bylo možné spoleþenské dČní uskuteþĖovat.
Jedním ze stČžejních bodĤ je i poĜádání ýistČveského plesu, který jsme chtČli pĜivést
koneþnČ do naší obce. Pro ples se však i náš krásnČ zrekonstruovaný Obecní úĜad se svým
sálem ukázal být malým.
Teć se tedy nacházíme v prostorách, které byly ještČ v dubnu 2015 bývalou dílnou pro
opravy zemČdČlských strojĤ. V jakém byla stavu, vidíte z fotek na stČnách. A tak to celé
zaþalo. ýistČveský dráþek na své þlenské schĤzi odhlasoval návrh pronájmu bývalé dílny
a zámČr vybudovat svépomocí þistČveský klub Dílnu. Koncem dubna 2015 se poprvé koplo
a výsledek vidíte kolem sebe. Výsledek, který je dĤkazem toho, že i v dnešní dobČ se najde
parta nadšencĤ, kteĜí jsou schopni a ochotni ve svém volnu zcela zdarma pĜiložit ruku k dílu
a pustit se do uskuteþnČní zdánlivČ bláznivého nápadu. Nápadu, který chce pĜivést lidi dohromady. A vy jste tu dnes živoucím dĤkazem, že to jde.
Dovolte mi, abych Vám tu jmenovala lidiþky, kteĜí zcela nezištnČ, bez nároku na finanþní
ohodnocení, pĜispČli buć finanþním darem nebo hodinami a hodinami fyzické práce nebo tím,
že naše budovatele podpoĜili tĜeba tím, že je zásobovali pochoutkami ze svých kuchyní.
Díky patĜí a pojćme nejprve naší vsí: JiĜímu Bittnerovi, HanČ a Martinovi Strejcovým, dvornímu dokumentaristovi Karlu Šimeþkovi, Ivanovi Paterovi, IvanČ a Markovi Doležalovým,
HanČ ěíhové, Stanislavu BĜízovi, BlaženČ a Jaroslavu Balcarovým, Františkovi Zyklovi, starostovi obce Milanu Zyklovi, HanČ Zyklové, ZdenČ a Michaele Fejglovým, MartinČ ýížkové, JanČ
Donátové, Jaroslavu Macháþkovi st., Jakubovi Macháþkovi, který díky své nádherné dĜevoĜezbČ sál vyšperkoval úžasným umČleckým dílem, Janu Vejskalovi, Jitce FraĖkové, Ladislavu
Ludvovi, JiĜím st. i ml. Ludvovým, JanČ, ZbyĖkovi, Tomášovi, JiĜímu a Janovi Menglerovým,
Tomášovi Lelkovi, Františkovi Michálkovi, Die NČmcové.
To byli místní, ale mČrou vrchovatou se podíleli i pĜespolní: Ivan Buday z Chlumu, Petr
Vondrus se synem z Lípy, JiĜí HvČzda z Benátek, Libor Balcar ze Žćárek, OndĜej Vodvárka ze
SmiĜic, Irena Zítková, OndĜej Jiránek, pĜátelé Fr. Michálka – JiĜí Kostkan, Marek Spyták,
Rodan Geriš – manželé Jitka a Antonín Etrychovi z ýernilova a dík patĜí i Královéhradeckému
kraji a pivovaru Svijany.
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Je 16. ledna 2016, deset dní od TĜí králĤ a my tu máme své pomyslné TĜi krále. Ty, kteĜí
poslední pĤlrok spojili své životy s naší Dílnou na témČĜ 100%. Jsou to Martin Strejc – duchovní a fyzický motor celého budování, vizionáĜ naší Dílny. Ivan Patera – veselý budovatel
plný optimismu, ochotný vždy zaĜídit, vyĜídit, dojet, pĜivézt, pĜijít. Tonda ‚FriĢák‘ Etrych – Dílna
je doslova jeho dítČtem, jeho práci tady najdete všude. VČnoval pĜestavbČ Dílny nejen své volno, ale i velkou þást dovolené. Zvláštní dík patĜí HanČ Strejcové, Jitce Etrychové i ostatním
partnerkám našich stavitelĤ, které se díky jejich pracovnímu nasazení staly de facto vdovami
a bez jejichž podpory by to prostČ nešlo.
Tak si pojćme pozoruhodný výsledek spoleþné práce všech jmenovaných užívat.“
Ivana Doležalová
A na þistČveském plese bylo k užívání opravdu hodnČ. Nejprve bych zmínil mladoboleslavskou hudební skupinu Unigema se zpČvaþkou z pražských muzikálĤ, která nadchla
všechny vČkové kategorie. Jejich široký repertoár dává pĜíležitost využít jak moderních, tak
i klasických tancĤ. PĜedtanþení provedly taneþnice ze Svobodných DvorĤ. PonČkolikáté v ýistČvsi vystoupili hoĜiþtí mužoreti a dokázali nám, nejen že nestárnou, ale že jsou stále lepší
a lepší. Takovou spršku bleskĤ z fotoaparátĤ a natáþení by jim mohli závidČt všichni naši
politici. Po proslovu paní Doležalové pĜišla na Ĝadu bohatá tombola, u níž patĜí podČkování
vedení Dráþku všem pĜispívajícím, zvláštní podČkování pak panu BednáĜovi z firmy Niva Dolní
PĜím a firmČ Vitaltech z RozbČĜic. A protože domĤ nikdo nespČchal, kapela hrála do þtyĜ
hodin. Sál Dílny prošel zatČžkávající zkouškou a sto padesát hostĤ se ukázalo být optimálním
poþtem.
ýistČveský dráþek se spolupodílel spoleþnČ s obecní knihovnou na tĜech poĜadech cyklu
z historie þs. popmusic Hluboká brázda a hlavnČ ten bĜeznový, s problematikou drogové
závislosti a následující besedou s hudebníkem Andy Seidlem, který se drogového Mementa
zpČváka Petra Nováka úþastnil coby kytarista doprovodné skupiny, byl velmi zajímavý a po-
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uþný. PĜítomní se po skonþení besedy s Andy Seidlem vyfotili pod krásným dílem Jakuba
Macháþka, drakem.
Pan Ladislav Ludva zakoupil do Dílny dva stoly na stolní tenis a tak se zde už odehrálo
mnoho soubojĤ rĤzné úrovnČ. Dráþek mu touto cestou dČkuje.
Z chystaných akcí Dráþku si zaškrtnČte data: 27. a 28. kvČten. V prostorách Dílny probČhne již tradiþní Hudební festival a jako každý rok, i letos se máme na co tČšit. V pátek
27. 5. bude od 19 hodin divadelní pĜedstavení souboru Klicpera z Chlumce nad Cidlinou a následovat bude zábava, na níž zahraje hradecká kapela Ulrichovo námČstí. V sobotu kolem poledního bude zahájen samotný Hudební festival, na nČmž mimo jiných bude úþinkovat Junior
Band ze ZUŠ Habrmanova Hradec Králové pod vedením pana JiĜího Hasala, skupiny Goji,
Golden Sixties a další. Letos prvnČ nebudeme závislí na pĜízni þi nepĜízni poþasí, vše probČhne na dvou jevištích Dílny.
Nezapomenutelný a ojedinČlý hudební zážitek pĜipravuje ýistČveský dráþek na pĜelom
mČsícĤ záĜí a Ĝíjna, datum upĜesním v pĜíštím zpravodaji Mikroregionu. ProbČhne zde koncert
klavírního virtuoza Matyáše Nováka, který provede na mistrovském nástroji firmy Petrof.
Nenechte si tento nevšední kulturní zážitek ujít. Máme se na co tČšit a ýistČveský dráþek zve
všechny þtenáĜe zpravodaje na své akce.
Jaroslav Balcar

Zima v ýistČvsi
Tohle roþní období již ponČkolikáté trhalo plusové teplotní rekordy a tak napĜíklad milovníci bruslení si užili jen na zimních stadionech nebo jako v létČ, na bruslích koleþkových. U lyžaĜĤ se už zdálo, že to nepĤjde ani na horách, nakonec v lednu pĜeci pĜimrzlo a umČlý sníh
byl na svČtČ. Ale u nás dĜíve tak populární výlety na bČžkách na grog do hostince „U Polních
myslivcĤ“ se prostČ už nČkolik let nedají uskuteþnit. Tohle poþasí neprospívá ani pĜírodČ,
nalité pupence stromĤ po celou zimu, tĜešnČ jen rozkvést, pĜemnožení škĤdcĤ, však kdo se
kolem sebe dívá, ten vidí.
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Po velice vytrvalém úsilí obecního zastupitelstva, které vyþerpalo prakticky všechny možné zpĤsoby odvolání, se nakonec podaĜilo zinkasovat dotaci na opravu obecního úĜadu
a stavbu hĜištČ prakticky v plné výši. Pro další rozvoj naší obce je to životnČ dĤležitá vČc,
nechybČlo mnoho a kvĤli zadlužení by byly rĤzné nutné práce v obci v pĜíštích mnoha letech
znaþnČ ochromeny. Obecním zastupitelĤm patĜí veliké uznání.
V souvislosti s pĜíjmem dotace se musí vytvoĜit pracovní místo a zde se poþítá s tím, že
bude možno leckteré práce, na nČž se najímala firma, udČlat zamČstnancem, což mĤže
vykompenzovat náklady, spojené s pracovním místem. Zastupitelstvo v uplynulém období
pĜipravilo podklady k nutné opravČ plotu u sušárny, je vypracován projekt na rekonstrukci bytu
þ. 28 a díky nezadlužení obce bude i na opravu vlhké zdi v obecním domku þ. 31.
Ovšem máme tu i špatné zprávy: jakýsi sbČratel ukradl kovanou branku u pomníku polního myslivce u lesa Svíbu a pak zde máme nČkolik negramotných tĜídiþĤ odpadu, kteĜí za železo považují koberec, ba i starší pohovku a za plast mají staré pneumatiky. UvČdomte si, že
to po vás musí nČkdo jít z kontejneru vyhodit a pak se tyto vČci válejí hned vedle až do té doby,
než pĜijede velkoobjemový nebo nebezpeþný odpad. PĜitom pokud to spČchá, tak není žádná
potíž ve sbČrných dvorech v Hradci Králové. Prosím, dbejte zásad tĜídČní odpadĤ.
Pan Lamr udČlal velice záslužnou práci a zlikvidoval plané ostružiní v areálu sušárny. Už to
bylo nutnČ zapotĜebí, rozlezlo se po velké ploše a jeho trní si užil pĜi této práci dost a dost. Díky.
Paní Hladíková úspČšnČ pokraþuje v rĤzném tvoĜení, lidé s šikovnými prsty se scházejí
jednou za mČsíc a pĜál bych vám vidČt jejich výrobky; tĜeba tak krásné náušnice nikde nekoupíte. A jejich vedoucí patĜí podČkování za neutuchající elán a entuziasmus.
V obecní knihovnČ probČhlo nČkolik zajímavých akcí. S velkým zájmem se setkala výstava
odznakĤ, výstava hudebních zpČvníkĤ, dČti si rády chodí kreslit a omalovávat, i autorské þtení
ýistČveské koþiþí pohádky si našlo své dČtské publikum, snad jen ruþnČ psané recepty po babiþkách pĜekvapivČ mnoho zájemcĤ nepĜilákaly, aþ byly pĜipraveny opravdové unikáty. Základní
knihovní fond se nám znaþnČ rozrostl a i výmČnný soubor z Hradce splnil oþekávání. Vydává
se kulturní obþasník Naše knihovna, v nČmž jsou obþané o všech akcích informováni.
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

UskuteþnČné kulturní akce:
TĜíkrálová sbírka 2016 – v letošním roce probíhala sbírka 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 Michaeli Rejfkové a Jana Huška. DČkujeme všem, za jejich þas, který vČnovali pro dobrou vČc. Také dČkujeme obþanĤm za štČdré pĜíspČvky. Celkem bylo vybráno
11.946,- Kþ, v Žíželevsi 2.330,- Kþ, v HoĜinČvsi 3.845,- Kþ a 5.771,- Kþ. 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 trávit poslední
chvíle spoleþnČ doma, Charitní peþovatelskou a Charitní ošetĜovatelskou službu odborné
terénní péþe poskytované v domácím prostĜedí. V koĖském roce již byla využita þástka
180 tis. Kþ na platby lékaĜĤm, kteĜí nepĜetržitČ poskytují konzultaþní a návštČvní pohotovost
v rámci Domácí hospicové péþe v HK. Také StĜedisko rané péþe Sluníþko a Poradna pro lidi
v tísni získaly finanþní pomoc na úhradu þásti provozních nákladĤ.
TĜíkrálovou
sbírku
poĜádá Oblastní charita
Hradec Králové,
www.charitahk.cz.
Velikonoþní
jarmark, X. roþník – konal
se jako již tradiþnČ na
„kvČtnou nedČli“, která
letos vyšla na 20. bĜezna.
Na návsi a v rodném
domČ V. Hanky probíhaly
Ĝemeslné trhy a pro dČti byl pĜipraven zábavný program s klaunem
a oslíky.
Zajímavost – v záĜí loĖského roku doletČl do HoĜinČvsi a pĜistál na zahradČ pana Jaroslava
Jonáše rĤžový balónek se vzkazem psaném v nČmeckém jazyce. Na pĜiložené kartiþce byla
uvedena adresa odesílatele a prosba o zaslání kartiþky zpČt. Do obálky jsme tedy kartiþku vložili zároveĖ s pohlednicí naší obce, kde jsme vyznaþili místo nálezu a poslali dle instrukcí zpČt.
Zaþátkem února jsme obdrželi malý balíþek z bavorského Erdingu. SpoleþnČ s podČkováním
jsme dostali i výstĜižek z nČmeckých novin a pohlednice mČsta. Balónek, který pĜistál
v HoĜinČvsi byl vypuštČn pĜi pĜíležitosti soutČže Erdingenské podzimní svátky. PĜibližnČ
600 školákĤ vypustilo své balónky ze Šrannenského námČstí. „Náš“ balónek vypustil 10letý
Luis a ten mu doletČl až do 358 km vzdálené HoĜinČvsi. To mu v soutČži zajistilo I. místo. ŠĢastný vítČz obdržel stavebnici LEGO STARS WARS SET a gratulaci starosty mČsta.
9
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PĜipravujeme:
Muzejní noc – uskuteþní se v sobotu 11. 6. 2016 v rodném domČ V. Hanky a okolí.
Program:
16,30 zahájení, hudební vystoupení žákĤ ZŠ HoĜinČves
(zápraží Hankova domu)
17,00 – 17,45 smyþcové trio královny Elišky – populární a filmové melodie
18,00 – 19,30 Ĝízená degustace moravských vín z vinaĜství ZD NČmþiþky
(placená þást: 170,- Kþ/osoba – omezený poþet míst)
19,30 – 21,15 divadelní pĜedstavení na chĤdách pro všechny generace Don Quijote
de la Ancha, v hlavní roli pĜední svČtový chĤdoherec Lenoire Montaine v režii Bolka Polívky. Divadlo klauniky – Brno. (venkovní scéna)
21,30 – 22,30 volné hudební seskupení (venkovní scéna)
Na louce za Hankovým domem bude možnost zakoupení obþerstvení. V prostorách
domu prodej moravských jakostních vín, kávy, domácích koláþkĤ a buchet.
Všichni jste srdeþnČ zváni.

Informace:
Ze zasedání zastupitelstva:
– Zastupitelstvo obce HoĜinČves schválilo rozpoþet na rok 2016
– Zastupitelstvo obce HoĜinČves schválilo návrh o udČlení souhlasu k provedení stavby
R 178 – cesta HC9, LBK1, LBK5 v k.ú. HoĜinČves
– Zastupitelstvo obce HoĜinČves nemá námitek ke stavbČ R 183 – cesty C1,C2 v k.ú. HoĜinČves

Donáška knih
Donáška knih. Novou službou od 1. listopadu 2015 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.

SbČrný dvĤr HoĜinČve
Svoz nebezpeþného odpadu: sobota – 14. 5. 2016
JeĜiþky:
8,00 – 8,10
Žíželeves:
8,20 – 8,30
Želkovice:
8,40 – 8,50
HoĜinČves – bytovky: 9,00 – 9,10
HoĜinČves – hospoda: 9,20 – 9,30
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Základní škola a mateĜská škola HoĜinČves
Základní škola
Výtvarná soutČž „Voda jako povolání“
Již dva týdny všichni žáci pilnČ pracují na obrázcích do výtvarné soutČže vyhlášené Ministerstvem zemČdČlství ýR na téma „Voda jako povolání“. DČti se seznamují s povoláními,
která souvisí s vodou. NejþastČji se na obrázcích objevují potápČþi, námoĜníci a rybáĜi.
UzávČrka soutČže je koncem bĜezna a my již dnes vČĜíme, že obrázky našich dČtí odbornou
porotu zaujmou.

Recyklohraní – zábavné tĜídČní
Dalším úkolem ve školním recyklaþním programu pod záštitou MŠMT ýeské republiky
– RECYKLOHRANÍ bylo poznat, jak vypadají elektrické spotĜebiþe používané v kuchyních,
kde paní kuchaĜky pĜipravují obČdy pro mnoho strávníkĤ. Jak moc se liší od spotĜebiþĤ
používaných doma maminkou þi tatínkem? Jak se myje nádobí po všech dČtech ze školy i ze
školy? V þem se uvaĜí tolik knedlíkĤ? Na to vše žákĤm 3. – 5. tĜídy odpovČdČly osoby nejpovolanČjší, paní kuchaĜky ve školní kuchyni. Dnes už všichni vČdí, že uvaĜit tolik obČdĤ není jen
tak. DČkujeme paní kuchaĜkám. -

Školní družina
V úterý 23. 2.2016 naši žáci poprvé reprezentovali školu
ve Mžanech na „Miniturnaji ve florbalu“.
ŠtČstí jim pĜálo od samého zaþátku, se þtyĜmi výhrami,
jednou remízou a jednou prohrou se umístili na krásném
1. místČ. DomĤ si každý odvezl zlatou medaili s þokoládovým
zajícem a ve škole nám pĜibyl na výstavu zlatý pohár a diplom.
Všem hráþĤm ještČ jednou gratuluji.
Doufám, že našim dČtem bude pĜát štČstí i ve „Velikonoþní
vybíjené“.

V pátek odpoledne 26. 2. 2016
jsme si užili „Školní karneval“.
Letos si opČt daly dČti záležet
a pĜišly v krásných maskách.
I po dopoledních lyžaĜských
závodech v SedloĖovČ mČly dČti
dost sil na soutČžení a tancování.
Za odmČnu dostaly sladkou medaili „Krustyho“ a diplom na památku .
J. Fejková
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MateĜská škola
Rok se s rokem sešel a my nadále pokraþujeme v projektu polytechnického vzdČlávání
Malá technická univerzita. DČti se seznamují se základy techniky prostĜednictvím stavebnice
LEGO DUPLO. Hrou na architekty, instalatéry a elektrikáĜe se dozvídají: Kde se bere svČtlo
v pokojíþku? Proþ nespadne most? Kam teþe voda, když spláchnu?.... a mnoho dalšího.
V lednu jsme si uspoĜádali karnevalové rejdČní plné her, soutČží, tance, legrace a to samozĜejmČ v krásných kostýmech. Únor byl obohacen divadelním pĜedstavením „O Paleþkovi“
a zpestĜením nám byla návštČva místní zubní ordinace MUDr. Marcely Tomkové, která dČtem
názornČ ukázala správné þištČní zoubkĤ a rĤzné zubaĜské náþiní.
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Týdenní lyžaĜské školiþky SNOWBEAR v Orlických horách se zúþastnilo 7 dČtí z MŠ
a 10 dČtí ze ZŠ. Lyžování bylo vyþerpávající, ale výsledek stál v pátek za to, všechny dČti
projely slalomem až do cíle.
L. Jonášová, A. Šímová

VU3V

– dne 11. února (þtvrtek) jsme zaþali studovat nový semestr VþelaĜský rok.
Celkem bude v tomto semestru 6 lekcí – 1. Med, 2. ýasné jaro, 3. Jaro, 4. Choroby vþel,
5. Podletí, pĜíprava na zimu a odbČr mČli, 6. Chov a výmČna matek, tČžba vosku.
Scházíme se ve þtvrtek každých þtrnáct dní od 14,30 hod. v Základní škole. Vyposlechneme si pĜednášku od pana prof. Ing. Karla VoĜíška, CSc. na dané téma, popovídáme si o nových informacích, které jsme získaly z pĜednášky a vypracujeme spoleþnČ test. Dále máme
za úkol udČlat samostatnČ test, ale to již z domova. NČkteĜí studenti, kteĜí nemají vlastní
pĜipojení na internet, využívají Obecní knihovny, kde si mohou tento test udČlat. Na závČr
semestru získá student OsvČdþení o studiu.
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Obecní knihovna HoĜinČves
http://www.horineves.cz/obecni_knihovna_horineves

VýpĤjþní doba:
Úterý: 15,00 – 18,00

ýtvrtek: 15,00 – 18,00

StĜeda: 14,00 – 16,00

BĜezen – mČsíc þtenáĜĤ, v rámci této celonárodní kampanČ probČhne beseda
s promítáním, poslechem, ukázkou a þetbou z knih, o spisovateli pro dČti a mládež Václavu
ýtvrtkovi. Akce se uskuteþní ve stĜedu 30. 3. od 15,00 hod. v sále rodného domu V. Hanky.
Všichni jste srdeþnČ zváni, malé obþerstvení bude zajištČno.
R. Kozáková

SDH HoĜinČves
www.hasicihorineves6.webnode.cz
Dne 27. února 2016 se naši þlenové
SDH v zastoupení rodiny Huškových zúþastnili soutČže Luþické zelování. Jednalo
se o ochutnávku kysaného zelí vlastní výroby. SoutČžící poskytli vzorek svého doma
nakládaného zelí, které porota ohodnotila
prvním místem. Za toto umístČní si pĜivezli
diplom a putovní pohár.

TJ Sokol HoĜinČves
http://fotbaltjsh.webnode.cz
Doporuþujeme vám k pĜeþtení na našich stránkách þlánek:
„Ohlédnutí za povedeným soustĜedČním našich mládežnických
mužstev.“
Jaro 2016 – Muži HoĜinČves – domácí zápasy
2. 4. so HoĜinČves – Lokomotiva HK B
16. 4. so HoĜinČves – NedČlištČ
30. 4. so HoĜinČves – Syrovátka
7. 5. so HoĜinČves – Malšova Lhota
14. 5. so HoĜinČves – Nové MČsto
4. 6. so HoĜinČves – Kosiþky B
11. 6. so HoĜinČves – Prasek

od
od
od
od
od
od
od

Jaro 2016 – mladší žáci HoĜinČves – domácí zápasy
2. 4. so HoĜinČves – PĜedmČĜice
5. 4. út
Slavie HK – HoĜinČves

od 14:00 hod.
od 16:00 hod.

16:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
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11.
16.
23.
30.
7.
14.
22.
25.
31.
4.
11.

4.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
5.
6.
6.

po
so
so
so
so
so
ne
st
út
so
so

FC HK dívky – HoĜinČves (hĜištČ Slávie)
HoĜinČves – Kosiþky
StČžery – HoĜinČves
HoĜinČves – MyštČves
HoĜinČves – Malšova Lhota
HoĜinČves – Nové MČsto
Kunþice – HoĜinČves
TĜebeš C – HoĜinČves
HoĜinČves – ýervenČves
HoĜinČves – TĜebeš dívky
Malšovice – HoĜinČves

po
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od

17:00
15:00
14:00
13:00
15:00
15:00
15:00
16:30
17:00
15:00
10:00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Žíželeves
SDH Žíželeves
Ani letos hasiþi nezahálí!
Upravili jsme klubovou místnost,
aby zde mohla probČhnout výroþní schĤze v dĤstojných podmínkách. Vše se zdaĜilo a 16. ledna
se sešli hasiþi v rekordním poþtu.
Zhodnotila se þinnost za loĖský
rok, finanþní hospodaĜení a abychom neusnuli na vavĜínech,
hned byl sestaven plán na tento
rok. Plány máme velké a smČlé, ale vČĜíme, že se nám je podaĜí splnit. NadČjí nás naplĖuje
Váš zájem o námi poĜádané akce. Velmi nás potČšily kladné ohlasy na 1. vesnický bál, který
opravdu skonþil až v pokroþilých ranních hodinách. Všude znČl smích a vládla dobrá nálada.
Vše do sebe výbornČ zapadalo
díky výborné pĜípravČ a organizaci, za což patĜí velký dík zejména Martinovi Jadrnému, dámám
Festovým, manželĤm Polzarovým
a Brzkovým. K úspČchu bálu významnČ pĜispČli i štČdĜí sponzoĜi
z Ĝad podnikatelĤ a obþanĤ.
Významnou pomocí byla i podpora
obce Vrchovnice, která nám vyšla
vstĜíc nejen zapĤjþením prostor.
Vážíme si Vaší podpory a dČkujeme za ní. I díky ní se mohl uskuteþnit po dlouhé DČtský karneval.
DČti se vyĜádily a rodiþe mČli
prostor pro nabrání sil po bujarém
16
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veselí pĜedešlé noci. TČšíme se na Vás na dalších akcích a vČĜíme v zachování Vaší pĜíznČ.
Prosíme touto cestou všechny þleny SDH Žíželeves, aby se dostavili 2. dubna na praktický
nácvik použití techniky. Sraz je ve 13 hodin pĜed zbrojnicí. Úþast je pro všechny þleny povinná.

Plánované akce:
bĜezen, duben
23. dubna
30. dubna
28. kvČtna
3. þervna
4. þervna

Stavební práce „ýechovka“
Okrskové cviþení
ýarodČjnický rej
DČtský den
Noþní cviþení
Memoriál Petra KozonČ
(Za SDH Jana Heczková)

Obecní knihovna Žíželeves – www.zizeleves.unas.cz
VýpĤjþní doba:
Úterý:

8,30 – 10,00

ýtvrtek:

16,00 – 18,30

BĜezen mČsíc þtenáĜĤ:
3. bĜezna probČhlo spoleþné þtení z knihy Jan Karafiát Brouþci. Ukázky z tvorby Jana Karafiáta. Po zhlédnutí videa a pĜeþtení ukázky z knihy mČli návštČvníci za úkol namalovat nebo
vybarvit brouþka. Akce se uskuteþnila za pomoci p. Gabriely Novotné.
Knihovna bude v mČsíci bĜeznu uzavĜena, zahájení výpĤjþek ve þtvrtek 31. 3. 2016.

Spolek pĜi kostele Sv. Mikuláše v Žíželevsi
Zveme Vás na akci:
PouĢ v Žíželevsi – probČhne dne 22. kvČtna (nedČle) a souþástí bude
mše svatá v kostele sv. Mikuláše, dále prĤvod obcí v kostýmech, Ĝemeslný jarmark, divadelní pĜedstavení – pohádka „O Luciáškovi“ kterou
zahraje Loutkové divadlo Kozlík a II. roþník soutČže „O nejchutnČjší
koláþek“. Úþastníci I. roþníku, jistČ nemohou zapomenout na vítČzný zákusek od paní Aniþky
Polcarové. Tak jsme i letos zvČdavi, kdo vyhraje.
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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
Na obecním úĜadČ se scházíme pravidelnČ každou stĜedu po
18 hodinČ. V letošním roce v mČsíci únoru se nám zatím podaĜilo
zorganizovat DČtský karneval
– Rej þarodČjnic. DČti si hrály,
soutČžily a vyhrávaly, s plyšovými zvíĜátky se spokojenČ v pozdních odpoledních hodinách vracely domĤ. Bavili se malí i velcí.
Na zaþátku bĜezna jsme poĜádali jarní setkání s obþany.
Úvodního slova se ujal místostarosta obce, Pavel Sailer. Seznámil pĜítomné s tím, co obecní
zastupitelstvo pĜipravuje v letošním roce, snad byly zodpovČzeny i všechny dotazy. Všichni
co pĜišli, se mohli opČt seznámit s regionálními potravinami. Mléþné výrobky nám pĜedstavila
rodinná Mini mlékárna z PlotišĢ
a NIVA Dolní PĜím. Všechny druhy sýrĤ byly hodnoceny pozitivnČ. Masné výrobky pĜedstavila
spoleþnost ZEPO Bohuslavice.
Všichni pĜítomní konstatovali, že
se jedná o velmi dobré výrobky,
kterým nic nechybí. Pojízdná prodejna do naší obce zajíždí pravidelnČ každý pátek v 17 hodin,
nabízí mimo výrobkĤ i þerstvé
vepĜové a hovČzí maso a lahĤdky (aspiky podle pĜání zákazníkĤ,
zeleninové saláty…). Ke všemu
jsme mohli ochutnat chléb, rohlíky a koláþky z Praskatecké
pekárny z Praskaþky.
Revitalizace zelenČ – úpravy v obci v okolí vodní nádrže. Již delší dobu odpovídáme na
dotazy spoluobþanĤ, proþ jsme udČlali toto rozhodnutí. Snad nám pomĤže najít odpovČć
na otázku nČkolik málo slov z PamČtní knihy obce Máslojedy, kterou napsal Josef Volf.
PĜipomínám tedy, jak a kdy tato myšlenka vznikla:
„Obmýcením dĜívČjší rozsáhlé nádrže a urovnáváním vysokých dĜívČjších hrází, získáme
mnoho pČkného místa; a tu dál stávající tou dobou starosta obce Josef Fejgl ve schĤzi obec18
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ního zastupitelstva dne 30. prosince 1926 odbývané, uvádí, že jest nutno po estetické stránce, celé okolí vodní nádrže ozdobnými stromy a keĜi osázet a drátČnou sítí oplotit. Po odĤvodnČní byl návrh starosty J. Fejgla vČtšinou hlasu schválen. Hlavní práce s osázením
tohoto parþíku jakož i parþíku kol pomníku svČĜená obecním zastupitelstvem byla mne pisateli (Josef Volf), mne pak ve všem podporoval starosta obce Josef Fejgl, jenž se mnou jevil
zároveĖ zájem pro estetiku. Jen starosta Josef Fejgl má v prvé ĜadČ zásluhu, že oba parþíky,
tou dobou prvé toho druhu na vsi, v naší obci založené a ĜádnČ oplocené byly.
Velkým podporovatelem a zároveĖ mecenášem byl rodák náš pan Ĝeditel cukrovaru
v.v. Jan Vacek, jenž bydlel v Chlumci nad Cidlinou. Pan Ĝeditel obstaral v tamních velkých školkách ta nejvzácnČjší kĜoviska, mnohé sám zaplatil, a když v mČsíci roku 1927 pan starosta
J. Fejgl povoz žebĜinový do Chlumce pro sazeþky poslal, pan Ĝeditel oba lidi povoz doprovázející pohostil, a jim 40 Kþ na útratu daroval. Pan Ĝeditel Vacek koupil a zaplatil mnoho starších kusĤ, a sice šeĜíkĤ, jasmínĤ, japonské kdoule a jiné, z rušící se tamní státní okrasné
zahrady. PĜiþinČním pana Ĝeditele se jevil úþet za sazeþky nepatrný v þástce asi 800 Kþ. Jaro
roku 1927 se objevilo velice rané. Po celý mČsíc bĜezen bylo slunné poþasí, pĤda byla promytá a vyspČlá, þímž se stalo, že již v druhé polovinČ mČsíce bĜezna jsem mohl se dvČma
dČlníky za dva dny oba sady osázet.“

K þinnosti Obecního zastupitelstva
V roce 2016 pĜipravujeme kromČ revitalizace zelenČ v okolí vodní nádrže také opravu
chodníkĤ na obecnici. Uvažovali jsme i nad výstavbou rybníka v lese Svíb, projekt nebude
realizován, nepodaĜilo se nám získat þást pozemku, který není ve vlastnictví obce a pro stavbu je velmi dĤležitý.
Všechny spoluobþany z celého mikroregionu zveme na jednu z mnoha akcí, které se
budou konat v souvislosti s pĜipomenutím 150. výroþí bitvy prusko-rakouské. Bitevní ukázka
se bude konat v sobotu dne 2. þervence 2016 v lese Svíb od 9,00 hodin, v programu nebude chybČt ani vystoupení skupiny KantoĜi.
Zde je rámcový
9,15 hod.
10,00 hod.
10,30 hod.
10,45 hod.
11,30 hod.
12,00 hod.
13,00 hod.
14,30 hod.

program akce v Máslojedech – Svíbu dne 2. 7. 2016:
slavnostní shromáždČní a pietní akt u pomníku, þestné salvy, ěíman
hudební produkce Nešlapeto
komentované ukázky výcviku jezdectva a dČlostĜelectva
Promenádní koncert vojenské dechové hudby FJB Nr.6
živý obraz ze srážky rakouských a pruských vojsk v lese Svíb
vystoupení hudební skupiny KantoĜi
Vystoupení folklorního souboru Barunka
vystoupení hudební skupiny KantoĜi

Na konci mČsíce dubna chystáme pálení þarodČjnic. PĜed koncem školního roku, v þervnu,
pĜipravujeme výlet do ZOO, letos do hlavního mČsta – do Prahy.
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.
V pĜípadČ Ĝešení jakýchkoli nejasností jsme pravidelnČ, každou stĜedu od 18. hodin na
obecním úĜadČ. PĜipomínáme, že na obecním úĜadČ funguje pracovištČ Czech point.
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

Poþátky fotbalu v 50. letech 20.století
Pro sportovní klub sepsal Láća Dus, levý obránce SK NedČlištČ.
„Do NedČlišĢ jsme chodili za fotbalem jako mladí kluci, uþĖové i jako vojáci. Chodilo se po
svých, jelikož kolo jsme nemČli. Byla tam dobrá parta a hezké holky. Co já pamatuji, všichni
jsme byli ‚škodováci‘ a vČtšina ‚kotláĜi‘. Václav Solniþka (pĜezdívaný Picarda), Ladislav Dus
(Timoško), Jaroslav Muzika (Šmudla), OldĜich Kalousek (PĤĢák), Josef Nevedal (Padouch),
Šolc (Pupek), Polák (Radil), Kašparovský (Kyda), Bárta (Lenochod), ěehák (Zmrzla), JiĜí
NČmeþek (Jura), Ladislav Souþek (Laco), Josef Miþík (Krysa), Václav Miþík (Špageta),
Blahoslav Kulhánek (Klicka), JiĜí Kulhánek (Nohylam), Josef Stanner (Klicpera), František
Fidranský (Máklouš), Jan Liška (Baziliška), Jaroslav HaĖáþek (SadaĜ), Václav Veselý, Míra
RĤžiþka, Ladislav Zádorožný (Švec), Josef Láša (Kóća), Josef Pozník, (Mikulášek). Rádi jsme
tam chodili, jelikož tam bylo nČkolik domorodcĤ, tČch starých, kteĜí fotbalem žili: Lášové,
DvoĜákové, NČmeþkové, Prášil aj. Jinak jsme byli oblíbení, až na Pepu Nevedala, ten nás
v lásce nemČl. ChtČl mít holky pod kontrolou a nedaĜilo se. Kluci jsme byli pČkní a dívkám jsme
se líbili a ony nám. DČlal samé naschvály, tak jsem tam dostal vylágoš. UmČl filmovat,
omdlíval a žaloval. Starý Nevedal nás doprovázel sekerou až do SvČtí. Prožili jsme tam krásné chvíle jak fotbalem, tak zábavou. Málokdy se stalo, že bychom se nedostavili na trénink
nebo zápas.“

PĜidal i vzpomínkové verše:
„Nyní jsou pryþ zlaté þasy, když jsme fotbal hrávali,
v parku holky milovali, branky pĜitom dávali.
Teć je tĜeba sehnat holky, Ukrajinky nebo Polky,
otevĜe se ‚Kocanda‘, v obci bude dál sranda.“

Masopustní prĤvod
Po úspČšné premiéĜe v loĖském roce nadšenci z NedČlišĢ uspoĜádali v sobotu 23. 1. 2016
2. masopustní prĤvod. Akce zapoþala v 10,00 hodin na koupališti a pĜišlo ještČ více masek
než vloni. Masky za doprovodu živé hudby navštČvovaly domy, jejichž obyvatelé je hostili hlavnČ buchtami. MedvČdáĜ jim popĜál bohatou úrodu, hojnost a zdraví. Muzika jim zahrála jejich
oblíbenou písniþku. K masopustní atmosféĜe pĜispČlo i poþasí, když mírnČ mrzlo, na zemi leželo nČkolik centimetrĤ snČhu a prĤvod nČkolikrát pocukrovala snČhová pĜeháĖka. Celá akce
byla zakonþena hostinou v klubovnČ sportovního klubu.
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PĜednáška
10. 1. 2016 od 14 hodin poĜádali místní zahrádkáĜi v klubovnČ sportovního klubu pĜednášku na téma „Léþivé rostliny“. PĜednášející p. Dostálová z Holohlav seznámila bČhem
2 hodin cca 25 posluchaþĤ s úþinky a zpĤsoby užívání známých i ménČ známých bylin.
Vzhledem k bohatým zkušenostem v tomto oboru byl její výklad plný zajímavých praktických
rad a doporuþení.

Hokej
Náš hokejový klub skonþil v tomto roþníku JHLN na 6. místČ, když v play off podlehl
jednomu z favoritĤ soutČže mužstvu ýernþic.

Co probČhlo v obci v uplynulém období:
z 15. 1. 2016 – v klubovnČ SK se konala Valná hromada SDH NedČlištČ
z 29. 1. 2016 – v klubovnČ SK se konala Valná hromada Sportovního klubu NedČlištČ
z 12. 2. 2016 – v restauraci na koupališti se konala Výroþní þlenská schĤze ýeského zahrádkáĜského svazu NedČlištČ
z 4. 3. 2016 – v restauraci na koupališti se konala Výroþní þlenská schĤze ýeského svazu
chovatelĤ NedČlištČ
z 19. 3. 2016 – probČhl v HoĜinČvsi v sokolovnČ XIV. spoleþenský ples obþanĤ z NedČlišĢ
(po uzávČrce tohoto þísla)

Plánované akce:
z 30. 4. 2016 – pálení þarodČjnic spojené s opékáním buĜtĤ
z 28. 5. 2016 – setkání majitelĤ anglických auto-moto veteránĤ na koupališti
z 25. 6. 2016 – uspoĜádá SDH NedČlištČ na fotbalovém hĜišti hasiþskou soutČž

Rozpis fotbalových utkání SK NedČlištČ
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
22

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

26.
2.
9.
16.
23.
1.
7.
14.
21.
29.
4.
11.

3.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
5.
6.
6.

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

15,00
16,00
16,30
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

SKN – Syrovátka
Malšova Lhota – SKN
SKN – Nové MČsto
HoĜínČves – SKN
SKN – Cerekvice
Kosiþky B – SKN
SKN – BoharynČ
Prasek – SKN
SKN – OhnišĢany
Lokomotiva HK B – SKN
SKN – Nový Hradec B
Starý Bydžov – SKN
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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

Z obce
V uplynulém období se v naší obci narodil nový obþánek chlapeþek Vojta. ŠĢastným rodiþĤm gratulujeme a pĜejeme hodnČ zdraví, radosti a pevné nervy. Toto období bylo také
poznamenáno smutnou událostí, když nás po dlouhé tČžké nemoci opustila naše dlouholetá
kronikáĜka a žena, která se aktivnČ zapojovala do dČní v obci paní ing. Dušková. PevnČ vČĜíme, že smutné události se na dlouhou dobu vyhnou naší obci obloukem a my se budeme
radovat z nadcházejících jarních dnĤ. V závČru mČsíce bĜezna se poprvé v letošním roce
vypravíme za našimi jubilanty. Na setkání s nimi se velice tČšíme.
Dne 30. dubna 2016 probČhne v naší obci sbČr nebezpeþného odpadu. Tento bude
vybírán na obvyklých stanovištích v tČchto þasech: autoservis – 8:00 – 8:25 hodin,
obecní úĜad – 8:35 – 9:00 hodin, obecní hostinec – 9:10 – 9:45 hodin. TradiþnČ budou vybírány nebezpeþné odpady jako: barvy, lepidla, pryskyĜice, rozpouštČdla, staré léky, pesticidy,
akumulátory (i plné) a další. Dále budou vybírány: pneumatiky (z osobních voz.), monoþlánky
a elektropĜístroje (rádia, praþky, televize, sporáky, ledniþky a další). Ledniþky, mrazniþky, televizory, monitory, ostatní elektropĜístroje, monoþlánky a záĜivky budou odebírány ne jako
odpad, ale na zpČtný odbČr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné souþásti! Odpady
nenechávejte na stanovišti bez dozoru! Vyþkejte do pĜíjezdu vozidla firmy, která nebezpeþný
odpad sbírá, jinak tento nebude odvezen!
Dne 12. bĜezna probČhlo v naší obci kácení vzrostlých bĜíz u hasiþské zbrojnice, které svými koĜeny poškozovaly zdi budovy zbrojnice. Všem, kteĜí se kácení úþastnili a pĜiložili ruku
k dílu, moc dČkujeme. Foto a popisek z kácení v pĜíspČvku MX Teamu Sendražice.
Petra Kacálková

Chlumování
Dne 31. 12. 2015 probČhnul jubilejní 10. roþník „Silvestrovského Chlumování“. Dle organizátorĤ šlo opČt o velmi zdaĜilou akci.

Kultura v obci
Dne 21. ledna 2016 se konal v hostinci tradiþní Obecní ples. K tanci a poslechu hrála
novobydžovská skupina Rekord. BČhem veþera se tancovalo, hrály se hry, a tak se rychle
pĜiblížila pĤlnoc a s ní okamžik, na který netrpČlivČ þekali všichni návštČvníci – vyhlašování
tomboly. V tombole bylo plno nejen hezkých, praktických ale i dobrých vČcí. Hlavním lákadlem tomboly byla desetikilová uzená kýta. Výherce, tedy v našem pĜípadČ výherkynČ ani na
chvilku neváhala a hned po pĜevzetí výhry dala kýtu nakrájet. Ochutnat tak mohl každý, kdo
pokraþoval v zábavČ i po vyhlášení tomboly. I pĜes menší úþast se veþer vydaĜil. DČkujeme
všem za pĜíspČvky do tomboly!
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V dobČ tisku tohoto þísla zpravodaje probČhl dne 19. bĜezna 2016 v obecním hostinci dČtský karneval. Informace z této a dalších akcí probíhajících v následujícím období pĜineseme
v dalším vydání.
Petra Holeþková, DiS.; pĜedsedkynČ kulturní komise

SDH SENDRAŽICE
Nový rok jsme zahájili tradiþnČ výroþními valnými hromadami a to 8. 1. 2016 v Sendražicích. 15. 1. 2016 jsme byli pozváni na výroþní valnou hromadu do NedČlišĢ a 23. 1. 2016 jsme
zavítali do PĜedmČĜic. Následovala „výroþní valná hromada okrsku“, která se letos konala
v Sendražicích. Dne 4. 3. 2016 jsme se zúþastnili „zasedání starostĤ SDH pro Královéhradecký kraj“, které se konalo v ChudeĜicích.
Dne 20. 2. 2016 jsme uspoĜádali v obecním hostinci Hasiþsko – motokrosový ples. Jeho
návštČvnost byla vysoká, o þemž svČdþí i koneþný souþet 131 platících návštČvníkĤ. Ples
zpestĜilo vystoupení taneþní skupiny Superbaby. Pro návštČvníky byla pĜipravena velice bohatá tombola s hodnotnými cenami, za nČž ještČ jednou dČkujeme všem sponzorĤm. ZároveĖ
bychom touto cestou chtČli
podČkovat všem návštČvníkĤm a lidem, kteĜí se na
pĜípravách a zdárném chodu
plesu podíleli.
V brzké dobČ zaþnou pĜípravy na sezónu, v níž nás
mimo jiné þeká soutČž na domácí pĤdČ, která se bude konat 21. 5. 2016 od 9:00 hodin
na fotbalovém hĜišti v Sendražicích a tímto Vás všechny srdeþnČ zveme.
Plánované jarní akce jsou: þištČní požární nádrže, úklid pĜíkopĤ pĜíjezdových cest k obci
a kontrola požární techniky po zimní pauze.
Za SDH Sendražice – Stanislav Špás, starosta SDH

MX Team Sendražice
MX Team Sendražice zdraví všechny pĜíznivce motosportu! Do nového roku a nadcházející motokrosové sezóny 2016 jsme vstoupili i s novými þleny – Pavel Martinek, Petr Šolc,
Michal Danþuk, KateĜina Danþuková, Jakub Merxbauer, Petr Hlavatý, Lukáš Hlavatý,
Stanislav Špás, Martin Špás, Petra Špásová, Jaromír Pilný, Milan DvoĜáþek, novým reprezentantem je šoumen Martin Švehla. Naší ambicí pro tento rok je úþast v seriálu NOVA CUP
a SMS Vþ. K a pĜíležitostnČ MR BUKSA, a to ve tĜídách Veterán a Hobby Open a získání, co
nejlepších pĜíþek. Uvidíme, jestli budeme bojovat o pĜední pĜíþky šampionátu – více se dozvíme už v dubnu, kdy se jedou první závody obou seriálĤ. Motocykl nového þlena Martina
Švehly je právČ v rukou odborníkĤ Ládi Suchého a Vladimíra BaldyĖáka. Náš druhý reprezentaþní motocykl si do sezóny pĜipravuje Pavel Martinek sám. Zimní pĜípravu jsme podĜídili
poþasí – takže lyže, naše posilovna v Sendražicích apod. Držte nám palce. -
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MX Team se také podílel na realizaci tradiþního Hasiþsko-motokrosového plesu, který se
konal v místním hostinci 20. února. K plnému sálu scházelo jen pár míst, pĜátelskou atmosféru podpoĜilo pĜedstavení taneþní skupiny Super
Baby. Doufáme, že se všichni dobĜe bavili
a snad každý mČl radost alespoĖ z nČjaké maliþkosti z velmi bohaté tomboly. DČkujeme
sponzorĤm, pĜedevším firmám Sadon, s. r. o.
(MotoMach 3), Statek Kydlinov s. r. o., Vitaltech
RozbČĜice a VH Agroprodukt s. r. o. A tČšíme se
zase za rok!
V polovinČ bĜezna se þlenové MX Teamu
spolu se sendražickými dobrovolnými hasiþi zúþastnili brigády pĜi kácení bĜíz u hasiþské zbrojnice, další úpravy budou následovat – zase to
budeme mít ve vsi hezþí!
Za MX Team Sendražice Martin Švehla a Pavel Martinek

Õ

Zimní soustĜedČní
MX Team Sendražice
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KALENDÁě MOTOCROSS 2016
datum

seriál

místo konání

9. 4. 2016

Nova Cup

ŽAMBERK

16. 4. 2016

SMS Pce

TěEMOŠNICE

24. 4. 2016

Nova Cup

BENÁTKY NAD JIZEROU

1. 5. 2016

MM ýR

PACOV

7. 5. 2016

Nova Cup

BENÁTKY U LITOMYŠLE

14. 5. 2016

SMS Pce

RUDNÍK

21. 5. 2016

Nova Cup

ŽAMBERK

28. 5. 2016

SMS Pce

LEDEý NAD SÁZAVOU

4. 6. 2016

Nova Cup

TRUTNOV

5. 6. 2016

MM ýR

KRAMOLÍN

18. 6. 2016

SMS Pce

BENÁTKY U LITOMYŠLE

25. 6. 2015

Nova Cup

ŽAMBERK

3. 7. 2016

SMS Pce

OPATOV

10. 7. 2016

MM ýR

PETROVICE U KARVINÉ

7. 8. 2016

MM ýR

KAPLICE

13. 8. 2016

SMS Pce

RUDNÍK

20. 8. 2016

Nova Cup

ŽAMBERK

27. 8. 2016

Nova Cup

RUDNÍK

4. 9. 2016

MM ýR

VRANOV U BRNA

10. 9. 2016

Nova Cup

KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ

17. 9. 2016

SMS Pce

TRUTNOV

18. 9. 2016

MM ýR

OPATOV

24. 9. 2016

Nova Cup

TěEMOŠNICE

2. 10. 2016

MM ýR

LOKET NAD OHěÍ

15. 10. 2016

SMS Pce

NOVÁ PAKA
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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
Zaþátek letošního roku probČhl v místním hostinci tradiþní
akcí. Jednalo se o každoroþní
turnaj ve stolním tenise, který se
konal v sále místního hostince.
Všichni hráþi, jak z Ĝad dospČlých
i dČtí se zúþastnili v dostateþném
poþtu a sportovní den si užili.
Po turnaji ve stolním tenise
se o nadcházejícím víkendu 8. 1.
uskuteþnil za podpory a organizace Klubu žen ve StĜezeticích
a Dlouhých Dvorech, z. s. (dále jen
„klub žen“) lampiónový prĤvod,
který zaþal v klubovnČ místního
hostince, kde si dČti s pomocí rodiþĤ vyrobily lucerniþky a lampiony.
S tČmi absolvovaly pochod po
opravené komunikaci pro pČší
ze StĜezetic do Dlouhých DvorĤ,
a nČkteĜí také po stejné trase zpČt.
Tradiþní spoleþenský ples probČhl 23. 1. pod patronací klubu žen.
O zpestĜení veþera se postarala
skupinka mladých taneþníkĤ, kteĜí
pĜedvedli nČkolik ukázek spoleþenských tancĤ. Všichni pĜítomní
ocenili mladé taneþníky po jejich
krásném vystoupení velkým potleskem a tanec si poté zaþali užívat
i všichni zúþastnČní, kteĜí dorazili
v hojném poþtu.
Výroþní þlenské schĤze klubu
žen i dobrovolných hasiþĤ byly naplánovány na leden a únor. Zde þlenové
zhodnotili uplynulý rok a seznámili se
s programem na rok letošní.
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Dne 27. 2. se uskuteþnil pro dČti
v místním hostinci tradiþní maškarní bál. Za hudební podpory pana
Libora Jáneše si dČti zatanþily
a s Veronikou Holubiþkovou si ještČ
mohly formou hry zacviþit a celé odpoledne se moc líbilo, jak dČtem tak
dospČlým, kteĜí podpoĜili dČti a pĜišli
také v maskách.
Obecní úĜad pĜipravil pro naše
spoluobþany novou spoleþenskou
akci, která se uskuteþnila v sobotu
5. 3. v sále místního hostince. Jednalo se o netradiþní sousedské
posezení obþanĤ našich obcí, které
bylo spojené se svátkem žen (8. 3. MDŽ). PĜítomné ženy obdržely kytiþku a spoleþnČ se
všemi pĜítomnými prožili pČkný veþer pĜi hudbČ a tanci. Tato akce sklidila mezi obþany velký
úspČch a zcela urþitČ se takové sousedské posezení bude opakovat i v budoucnu.
V rámci celorepublikové kampanČ „Celé ýesko þte dČtem“ se v nedČli 6. 3. dČti ve vČku
od tĜí do sedmi let zaposlouchaly do pohádky pod názvem „Pušíci“, kterou dČtem pĜeþetla
paní Mgr. Blanka Moravcová. Pokraþování þtení dČtem probČhlo také 13. 3. tentokrát pro dČti
od sedmi let.
V bĜeznu se mČla uskuteþnit pro obþany cestopisná pĜednáška s názvem „Cestování po
Bali“. Z dĤvodu úrazu pĜednášejícího se tato akce pĜesouvá na náhradní termín, pravdČpodobnČ na kvČten.
V uplynulém období obecní úĜad provedl pravidelnou údržbu dĜevin a pokácené stromy,
které byly ve špatném stavu, budou v nejbližší dobČ nahrazeny novou výsadbou stromĤ
a keĜĤ.
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Obþané rybáĜi i dobrovolníci pomohli pĜi úklidu a úpravČ porostĤ u obecního rybníku. Akce
probČhla za sluneþného, i když chladného sobotního dopoledne. Tímto obecní úĜad dČkujeme všem, kteĜí pomohli a odvedli spoustu dobré práce. Kontejner urþený na bioodpad bude
v nejbližší dobČ pĜistaven na pozemek, který byl pro tento úþel zĜízen uprostĜed obce
StĜezetice, kde se rovnČž nacházejí nádoby na sbČr železného odpadu.
V Dlouhých Dvorech byly vymČnČny nové kontejnery za poškozené a jsou urþené pro
plasty a smČsné i tabulové sklo.

Plánované akce
z 1. 4. – veĜejné zasedání obecního zastupitelstva
z 1. 4. – budou pĜistaveny velkoobjemové kontejnery na zahradní odpad
z 22. 4. – budou pĜistaveny kontejnery na nadmČrný komunální odpad
z 24. 4. – „Dámský den s Caresse“. Akci poĜádá klub žen a je urþena pro ženy, jak místní,
tak ze širokého okolí
z sbČr nebezpeþného odpadu
Ženy stále cviþí! A to v pondČlí a ve þtvrtek od 18 hodin v sále místního hostince. Cviþební
lekce pĜipravuje Veronika Holubiþková.
UpozorĖujeme obþany, že obecní úĜad vybírá poplatky ze psĤ. Za prvního psa je poplatek
80,- Kþ, za každého dalšího psa 100,- Kþ.
Obecní úĜad dále žádá obþany o Ĝádné tĜídČní odpadu.

BlahopĜejeme
Významná životní jubilea: Bažantová Marie, Prokeš Josef
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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 9. 1. 2016 se konala Výroþní schĤze Sboru dobrovolných hasiþĤ v Hostinci „Na Zavadilce“
z 18. 1. a 17. 2. 2016 probČhla veĜejná zasedání zastupitelstva obce
z 12. 3. 2016 se konal již 16. Obecní ples v hostinci „Na Zavadilce“, k tanci a poslechu hrála
skupina Mamut, s.r.o. z Broumova, bylo pĜipraveno také losování o vČcné ceny. Obec SvČtí
dČkuje všem sponzorĤm a všem, kteĜí se podíleli na pĜípravČ a realizaci plesu
Hostinec „Na Zavadilce“ má nového provozovatele – paní JiĜinu Kulichovou.
V zimním období je otevírací doba st 18 – 22 hodin, pá – so 18 – 23 hodin.
V letním období se poþítá s rozšíĜením otevírací doby.
16. 4. 2016 od 18 hodin jste zváni na „Vítání jara na Zavadilce“ v retro stylu 80. a 90. let.

Investiþní akce
V letošním roce jsou plánovány následující investiþní akce:
Revitalizace veĜejného prostranství u kostela
Celá akce bude pravdČpodobnČ dokonþena do þervna 2016. MomentálnČ probíhá restaurování pĤvodních barokních pískovcových sloupĤ bývalého zámku. Dále probČhnou terénní
úpravy a renovace zvoniþky. Vjezd do areálu hĜištČ a plochy kolem pomníkĤ budou vydláždČny. Plot bude doplnČn kovanými výplnČmi, bránou a brankou s þasovým zámkem.
Zatrubení vodoteþe od rybníka ke vpusti z „Panny“
Po ukonþení administrativních krokĤ bude výše uvedená þást vodoteþe zatrubena, vysvahována a oseta travou. Dojde tak ke zpevnČní svahu a bude zabránČno dalšímu trhání místní komunikace.
Chodník a parkovištČ u hostince
Obec získala povolení na realizaci chodníku od hostince k autobusové zastávce ve smČru na NedČlištČ a parkovištČ u hostince. Akce bude realizována v letošním roce.
ParkovištČ u obchodu
Obec získala povolení na zatrubení vodoteþe a vybudování parkovištČ u budovy firmy
ASJ. ýást parkovacích míst bude sloužit pro potĜeby spoleþnosti ASJ a zbytek bude urþen pro
obþany – zákazníky obchodu. Akce bude realizována spoleþnČ s chodníkem a parkovištČm
u hostince.
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Dále je pĜipravována projektová dokumentace na chodník od ýihalových ve smČru na
BĜízu a zprovoznČní autobusové zastávky. Dokumentace je pĜipravována tak, aby obec mohla žádat o dotaþní prostĜedky na zaþátku roku 2017.

Akce
14. 5. 2016 je plánován zájezd do Divadla Semafor na pĜedstavení „Co na svČtČ mám rád“
bližší informace budou ve vývČskách a na webových stránkách obce
4. 6. 2016 jste zváni na tradiþní DČtský den – v letošním roce bude kromČ soutČží pro dČti
pĜipraven také atraktivní program v podobČ mobilního planetária.

Územní plán
Obec SvČtí pĜipravuje nový územní plán obce. PĜípadní zájemci o zmČnu stávajícího
stavu mohou podat žádost volnou formou na Obecním úĜadu ve SvČtí, nebo mailem na
obec@sveti.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

Informace z obce
Kanalizace v obci
Jak všichni víte, nČkolikrát jsme psali v pĜedchozích þíslech tohoto zpravodaje, že se neustále snažíme sehnat finanþní prostĜedky na výstavbu kanalizace a þistiþky odpadních vod
v obci. Již v roce 2013 jsme podávali žádost o dotaci prostĜednictvím Královéhradeckého
kraje na stavbu kanalizace, ale bohužel jsme neuspČli. V roce 2014, když Královéhradecký
kraj vyhlásil dotaci na kanalizace tak, jsme neváhali a opČt se rozhodli zkusit podat žádost
o dotaci. Zkusili jsme to, ale i na druhý pokus nebyla naše žádost úspČšná. V roce 2015, když
Královéhradecký kraj vyhlásil dotaci tak jsme si položili otázku, zda do toho jít potĜetí nebo ne.
V tuto dobu byla vyhlášena i dotace Ministerstvem zemČdČlstvím. Rozhodli jsme se, že když
se nám dvakrát nic nepodaĜilo získat, že v roce 2015 podáme žádosti o dotace hned dvČ a to
jak na Ministerstvo zemČdČlství, tak i na Královéhradecký kraj. Dnes se Vám mĤžeme pochlubit tím, že naše rozhodnutí bylo správné. Byli jsme úspČšní u obou podaných žádostí.
Dotaci z Královéhradeckého kraje jsme obdrželi ve výši 250 000,- Kþ a dotaci z Ministerstva
zemČdČlství se obdrželi ve výši 4 391 000,- Kþ. Tady se mĤžeme Ĝídit heslem, kdo si poþká
ten se doþká. Teć nám nezbývá už nic jiného, než se pustit do samostatné stavby. Stavbu
bude provádČt firma Agrostav Pardubice v þasovém horizontu duben – srpen 2016. V prĤbČhu záĜí by se obþané mČli napojit na novou kanalizaci a mČl by se spustit i zkušební provoz.

OtevĜení obecního hostince
Zastupitelstvo obce na svém posledním jednání schválilo nového nájemce Obecního hostince, který se bude otvírat již v nedohlednu. Tímto zveme všechny milovníky dobrého moku
a pĜíznivce dobré nálady s chutí se bavit – k pĜíjemnému posezení. Bude se zde prodávat
pivo, víno, nealko, káva atd. NezapomeĖte si vzít sebou dobrou náladu.
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Deratizace hlodavcĤ
Na základČ pĜipomínek od obþanĤ provedla obec hromadnou deratizaci hlodavcĤ. Deratizace je rozdČlena na dvČ etapy. Jedna etapa probČhla zaþátkem prosince a další se musí
opakovat na jaĜe, aby byla deratizace úspČšná. Druhá etapa bude koncem bĜezna a obþané
budou vþas informováni.

Plánované akce
Od 29. 3. 2016 bude v obci provádČno zamČĜení hranic pozemku. Každý obþan bude vþas
informován prostĜednictvím Katastrálního úĜadu Hradec Králové.
SrdeþnČ zveme obþany na tradiþní stavČní májky, které se bude konat dne 30. 4. 2016.

PodČkování
Zastupitelé obce touto cestou chtČjí podČkovat všem, kteĜí se dne 19. bĜezna 2016 zúþastnili brigády a pĜišli pĜiložit ruku k dílu a spoleþnČ se podíleli na jarním úklidu obce. Byla
odvedena velká þást práce, proĜezaly se stromky, uklidilo se veĜejné prostranství a pohrabala se tráva. MĤžeme tak pĜivítat první jarní den krásnČ þistou obcí.

Zima v obci
Nastal þas odcházející zimy a zde je nČkolik pohledĤ do naší zasnČžené obce:
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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,
zima je snad již definitivnČ za námi a s pĜicházejícím jarem se díky vzrĤstající síle slunce
probouzí i vše kolem nás. PĜeji Vám, aby pĜineslo hojnost úrody nejen do Vašich zahrad, ale
aby jeho paprsky byly zdrojem radosti, pohody a vlídnosti ve Vašich rodinách i v srdcích
Vašich blízkých.
Ing. Michal Derner – starosta obce

Kanalizace a þistírna odpadních vod
Po dlouhých pĜípravách a nutných úpravách projektové dokumentace jsme v lednu požádali o pĜidČlení dotace na výstavbu þistírny odpadních vod ve Všestarech a splaškové kanalizace v BĜíze, LípČ, Rosnicích, RozbČĜicích a Všestarech. Žádost v souþasné dobČ prochází
kontrolou na Státním fondu životního prostĜedí (SFŽP). PĜedpokládáme, že budeme úspČšní
a letos na podzim zahájíme výstavbu.

Kanalizaþní pĜípojky – povolení stavebního úĜadu a financování?
V nynČjší dobČ se dokonþují projekty domovních kanalizaþních pĜípojek ve BĜíze a LípČ,
kde jsou projekþními spoleþnostmi zajišĢovány i souhlasy vlastníkĤ pĜipojených nemovitostí
prostĜednictvím Smlouvy o právu provést stavbu.
PĜípojky v Rosnicích, RozbČĜicích a Všestarech byly vyprojektovány již v letech 2009-2010. Tehdy získané souhlasy se stavbou domovní pĜípojky však nyní nesplĖují požadavky
na souþasnou legislativu a to je nutno napravit. Všechny obþany tČchto tĜí místních þástí
proto postupnČ znovu požádáme o vyjádĜení souhlasu rovnČž formou podpisu Smlouvy o právu provést stavbu.
K otázce financování obþanĤm sdČlujeme, že celou pĜípojku, tedy projektovou dokumentaci, zajištČní územního rozhodnutí þi stavebního povolení a výstavbu veĜejné i soukromé
þásti (pĜed plotem i na pozemku vlastníka), bude hradit obec.

Pokraþují i další projekty:
z MŠ + školní jídelna Všestary – zmČna vytápČní – je dokonþena projektová doku-

mentace, v dubnu podáme žádost o dotaci na SFŽP, realizace probČhne bČhem letních
prázdnin.
z Oprava místní komunikace kolem hĜíbárny na LípČ – realizace probČhne v období duben – kvČten 2016, na stavbu jsme získali dotaci 0,5 mil Kþ z Královéhradeckého kraje.
z RozdČlení kotelny pro ZŠ + bazén – spoleþná kotelna bude rozdČlena na dvČ samostatné kotelny pro každý objekt, realizace probČhne bČhem letních prázdnin.
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z Bazén Všestary – rekonstrukce sociálních zaĜízení bazénu a sauny – úprava by mČla

probČhnout bČhem letních prázdnin.
z Chodníky v RozbČĜicích, LípČ a BĜíze – žádost o dotaci na SFDI (Státní fond doprav-

ní infrastruktury) nemohla být v lednu podána, protože nebylo k dispozici pravomocné
stavební povolení. V dubnu tak budeme žádat o dotaci v jiném dotaþním fondu.
Výstavba je závislá na získání dotace.
Ing. Michal Derner – starosta obce

Konec svozu pytlĤ se zeleným odpadem – aneb kam s ním?
Od jara minulého roku mČly obce poprvé povinnost zajistit a umožnit obþanĤm tĜídČní biologicky rozložitelného komunálního odpadu (tzv. BRKO), tedy v zásadČ odpadu ze zahrádek
a zelených ploch. Protože jsme ve Všestarech nemČli pĜipravené žádné prostory ani kapacity
pro tĜídČní takového odpadu, rozhodlo zastupitelstvo, že doþasným Ĝešením této povinnosti
bude v roce 2015 svoz zeleného odpadu v pytlích. BČhem uplynulého roku tuto možnost
nČkteĜí obþané také využívali.
SouþasnČ se nám ale podaĜilo zajistit dotaci na poĜízení kompostérĤ pro každou domácnost. Svoz zeleného odpadu v pytlích tak již nadále nebude probíhat. Kompostéry jsou
k vyzvednutí na obecním úĜadu pro všechny, kteĜí tuto možnost ještČ nevyužili. Kompostér je
po sepsání smlouvy zájemci na pČt let zapĤjþen, poté pĜechází zdarma do jeho vlastnictví.
Bližší informace jsou na webových stránkách obce.
Díky další dotaci ze Státního fondu životního prostĜedí jsme vybaveni i velkoobjemovými
kontejnery, které mohou obþané využít v pĜípadČ, že zeleĖ v kompostérech nezvládnou sami
zkompostovat. PĜebyteþný zelený odpad mohou do kontejnerĤ ve dvoĜe za obecním úĜadem
obþané odvézt v úĜedních hodinách.

S jarním úklidem pomĤže svoz nebezpeþného
a velkoobjemového odpadu
Svoz nebezpeþného odpadu
se uskuteþní v sobotu 9. dubna 2016 od 09.00 do 12.15 hod.
Kontejner firmy Marius Pedersen bude pĜistaven na stanovištích následovnČ:
místo
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od

do

BĜíza – hasiþská zbrojnice

09.00

09.25

Rosnice – pohostinství

09.30

09.55

Všestary – nákupní stĜedisko

10.00

10.35

RozbČĜice – náves

10.40

11.05

Chlum – autobusová zastávka

11.15

11.40

Lípa – hasiþská zbrojnice

11.45

12.15
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Druhy odebíraných odpadĤ:
Barvy, lepidla, pryskyĜice, Ĝedidla, rozpouštČdla, kyseliny, fotochemikálie, nepoužitelná léþiva,
pesticidy a postĜiky, oleje, kosmetiku, chladící kapaliny a nemrznoucí smČsi, auto pneumatiky ( pouze malé množství 4 – 5 ks/osoba).
Spolu s nebezpeþnými odpady bude provádČn zpČtný odbČr elektrospotĜebiþĤ:
TV pĜijímaþe, PC, monitory, chladniþky, vysavaþe, ostatní elektro.

Žádáme obþany, aby odpad pĜedávali pĜímo obsluze sbČrny !!!
PĜi svozu nebezpeþných odpadĤ se nesbírají zejména: stavební odpady, objemné odpady,
kovový šrot.
SbČr a svoz nebezpeþných a velkoobjemových odpadĤ není urþen pro právnické a fyzické
osoby oprávnČné k podnikání, ale pouze pro odpady z domácností !!!

Kontejnery na velkoobjemový komunální odpad
budou pĜistaveny v pondČlí 11. dubna 2016 ve BĜíze u hasiþské zbrojnice, v Rosnicích u pohostinství a ve Všestarech pod nadjezdem a u železniþní zastávky. Ve stĜedu 13. dubna 2016
budou vyprázdnČny a pĜistaveny na další místa do pátku 15. dubna 2016 tj. ve Všestarech
u kurtĤ, v RozbČĜicích na návsi, na Chlumu u hasiþské zbrojnice a na LípČ u sbČrného místa.
Obecní úĜad Všestary

TĜíkrálová sbírka
Zaþátkem ledna, tj. od 2. do 10. 1. 2016 probČhla celostátní TĜíkrálová sbírka, kterou poĜádá CHARITA.
I naše obce se podílely na dobrovolnické þinnosti, pomoci tČm kteĜí to potĜebují – dČti,
matky, staĜí i mladí, tČm kteĜí nemají život tak hladký jak by si pĜedstavovali.
Letos se sbírka rozbČhla ve Všestarech skoro do všech našich vesnic (místních þástí).
ProbČhla ve Všestarech, LípČ, RozbČĜicích na Chlumu a ve BĜíze.
BČhem pár dní se vybralo pro potĜebné v našich obcích do 6 kasiþek neuvČĜitelných
21.068,- Kþ. Z toho Všestary 11.015,- Kþ, RozbČĜice 4.115,- Kþ, Chlum 4.050,- Kþ, a ve BĜíze
1.880,- Kþ. Tyto velké finance se vybrali díky
dobrovolníkĤm, dČtem
z našich obcí, kteĜí s koledou „TĜi Králové“ obešly domácnosti a vnesly
do nich pohodu na celý
tento rok.
Chci podČkovat všem
dČtem, které se této akce
zĤþastnily. Dále bych
chtČla podČkovat MarkétČ Faltové a RomanČ
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Nové, které se také na sbírce podíleli s dČtmi. DČkuji dČtskému centru „Beránek“ za pomoc pĜi akci pĜípravou nápojĤ pro zahĜátí a obþerstvením.
K tomu všemu nám také pĜibyla þástka 6.000,- Kþ, která
se vybrala na TĜíkrálovém koncertČ v kostele ve Všestarech
pĜi nádherném vystoupení mladého, talentovaného zpČváka
Martina RĤži.
Marika ýapková Dohnalová

TĜi králové v BĜíze
V sobotu 9. 1. 2016 se
i obþané BĜízy zapojili do TĜíkrálové sbírky organizované
Oblastní charitou Hradec Králové. V dopoledních hodinách
pĜijela skupinka dČtí pĜevleþe-
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ná za Kašpara, Melichara a Baltazara. SpoleþnČ s hudebním doprovodem pĜinesli poselství
Vánoc krásnou koledou a zpČvem. Nápisem napsaným posvČcenou kĜídou, K+M+B 2016, pĜinesli TĜi králové radost do domĤ a spoleþnČ s našimi dárci pomohli dobré vČci ve prospČch
lidí, kteĜí potĜebují zdravotní a sociální pomoc hradecké charity. K hradecké skupince dČtí se
pĜipojili i místní dČti a spoleþnČ prošli þást vesnice.
Petra Rufferová

Nohejbal BĜíza
Nový rok 2016 zaþal pro Nohejbal klub BĜíza výroþní þlenskou schĤzí, která se uskuteþnila dne 16. 1. 2016. Zde se zhodnotil uplynulý rok 2015, jak po pracovní a finanþní stránce,
tak po stránce sportovní. Dále následoval plán þinností na letošní rok. Byla provedena volba
výboru na následující volební období.
Nyní, v zimním období navštČvujeme sportovní halu
v PĜedmČĜicích nad Labem,
kde 2x týdnČ mČĜíme síly s vyzyvateli z okolních venkovských týmĤ.
Už se všichni tČšíme, až
nám poþasí dovolí trénovat na
našem domácím hĜišti. Doufám, že se budeme scházet
v co nejvČtším poþtu jak
sportovci, tak pĜátelé tohoto
sportu. Tomuto potČšení však
bude pĜedcházet nepostradatelná jarní pĜíprava hrací plochy ve formČ brigády, která by
se mČla spojit, jako každý rok,
s jarním úklidem obce a pĜíkopĤ od odpadkĤ nevychovaných motoristĤ.
Martin ýerný pĜedseda

Šachový klub Lípa
Do finále smČĜují všechny soutČže družstev, v kterých má náš oddíl zastoupení. Ve velice
dramatické 2. lize dospČlých je naše áþko na tĜetím místČ, z osmi zápasĤ þtyĜi vyhrálo a þtyĜi
prohrálo, ale zisk 12 bodĤ je jen o tĜi víc, než má na první sestupové pĜíþce desátý Rapid
Pardubice. Tak nás ještČ þeká velká fuška.
Béþko má v krajském pĜeboru už vystaráno, z devíti zápasĤ þtyĜi vyhrálo, dvakrát remízovalo a tĜikrát prohrálo a se þtrnácti body je na pátém místČ v klidném stĜedu tabulky, kde nehrozí ani postup, ani sestup, hraje se jen o koneþné umístČní.
Zrovna tak je na tom v krajské soutČži céþko. Je šesté, z osmi zápasĤ má þtyĜi výhry a þtyĜi prohry, ale v této soutČži to pro klid na rozdíl od druhé ligy bohatČ staþí. Dokonce i nepĜíliš
lichotivá bilance déþka, ze sedmi zápasĤ dvČ výhry, jedna remíza a þtyĜi prohry už staþí na
klidné dohrání soutČže.
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Éþko si v regionálním pĜeboru vede celkem zdatnČ: z devíti zápasĤ pČt vyhrálo, jeden
remízovalo a tĜi prohrálo, ale tady to zatím staþí jen na šesté místo.
V 1. lize mladšího dorostu letos bojujeme o záchranu, po sedmi kolech máme jednu výhru
a šest proher a jsme se tĜemi body dvČ kola pĜed koncem devátí.
V krajském pĜeboru žákovských družstev bojovala Lípa B a s vyrovnanou bilancí dvČ výhry, dvČ remízy a dvČ prohry se umístila na þtvrtém místČ v sedmiþlenné tabulce. Tady už je
dohráno.
V pĜíštím vydání Mikroregionu pĜinesu koneþné tabulky ze všech soutČží.
Jaroslav Balcar

Hluboká brázda
Šachový klub Lípa je garantem cyklu z historie þeskoslovenské populární hudby Hluboká
brázda, který už má více než sto dílĤ a je uvádČn v hostinci U polních myslivcĤ pod rozhlednou. V letošním roce budou uvedeny ještČ tyto poĜady:
8. dubna – Tabáþek Chinaski
13. kvČtna – Kdo tČ má rád L. Vondráþková
16. záĜí – K narozeninám bratĜi Ebenové
21. Ĝíjna – Krajina VČry Wajsarové
2. prosince – SouhvČzdí Olympicu (3. þást)

22. dubna – Kabaret svČt CK Vocal
3. þervna – 60. léta þs. popu (5. þást)
7. Ĝíjna – Sen Lucie
11. listopadu – 70. léta þs. rocku (3. þást)
16. prosince – PČkná Janka Ledeckého

Zaþátky hudebních veþerĤ jsou v 19:00 hodin, po skonþení hlavního programu hraje
pĜíležitostné hudební uskupení Brázda Band, zcela výjimeþnČ až desetiþlenné, k tanci, zpČvu
i poslechu. Na klidné veþery s dostupnou kulturou zve autor cyklu Jaroslav Balcar.
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SDH CHLUM
Rok 2016 nám pĜináší nejen þinnost výjezdové jednotky, práci malých hasiþĤ, poĜádání tradiþních akcí, ale také pĜípravu na oslavy 150 let výroþí bitvy na Chlumu u Hradce Králové, která se bude konat 3. þervence 2016.
Rok zaþal zásahem naší výjezdové jednotky ve Všestarech dne 20. ledna 2016 pĜi požáru komína.
Dne 23. ledna 2016 se konal tradiþní hasiþský ples, který se nesl ve znamení tance, hudby
skupiny Labyrint, dobré nálady a bohaté tomboly.
V únoru probČhlo školení ĜidiþĤ, na které navazuje 19. bĜezna 2016 školení výjezdového
družstva.
V nedČli 20. bĜezna se koná od 14:00 hod tradiþní dČtský karneval v hostinci Na Bojišti. Pro
dČti je pĜipravené odpoledne plné her, tance, zábavy a sladkých a vČcných cen. Pro bájeþnou
náladu zahraje skupina Labyrint.
V jarních mČsících probČhne svoz železného šrotu, datum bude vþas upĜesnČno.
Malí hasiþi se setkávají na pravidelných schĤzkách, kde se kromČ spoleþných her a získávání nových poznatkĤ pĜipravují na letošní soutČže.
Své požární dovednosti pĜedvedou 2. dubna 2016 v BĜezhradČ, 8. kvČtna 2016 v Chlumci nad
Cidlinou, 14. kvČtna 2016 se koná Okresní kolo hry Plamen, na nČj navazuje 21. kvČtna
Okresní kolo dorostu a na závČr se 28. kvČtna 2016 uskuteþní 1. kolo Okrsku v BĜíze.
Pohár starosty obce Všestar se letošní rok koná 17. záĜí 2016 na sokolském cviþišti Chlum.
I tento rok je ve znamení asistence naší jednotky pĜi akcích jako Pálení þarodČjnic, již zmiĖovaného výroþí bitvy 1866 a pokraþuje spolupráce s Amfiteátrem Chlum.

SDH Rosnice
První mČsíce roku 2016 byly pro náš sbor ve znamení kulturních þi sportovních akcí, ale
probČhla také první brigáda letošního roku. Hned po Novém roce jsme uspoĜádali kuleþníkový turnaj, následovala výroþní valná hromada a vyvrcholení v podobČ plesu a dále jsme si
pĜipomnČli svátek všech sleþen, dívek a žen, takže si každý mohl najít svou akci, které se chtČl
zúþastnit.

Kuleþníkový turnaj
Hned po oslavách Nového
roku jsme zaþali první akcí roku 2016, kterou byl, stejnČ jako
v minulém roce Novoroþní turnaj v kuleþníku. Celkem se
zúþastnilo 16 hráþĤ, a že bylo
o co hrát, o tom není pochyb.
Celé klání dospČlo až do semifinálových bojĤ, kde nejlepší
þtveĜice sehrála napínavé boje o pozice nejvyšší. Nakonec
zvítČzil Vlasta Kaplan, pĜed Josefem Peškem starším, bron41
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zovou pozici obsadil Jan Kalhous a pomyslnou bramborovou medaili si odnesl Petr Kalousek.
DČkujeme všem za úþast a dárcĤm, za ceny pro nejlepší a tČšíme se na další turnaj.
Lenka Nožiþková

Výroþní valná hromada
Letošní výroþní valnou hromadu jsme poĜádali 16. ledna a uzavĜeli jsme tak minulý rok. Po
zahájení všichni pĜítomni uctili tichou vzpomínkou þleny, kteĜí s námi již nemohou být a pĜivítali jsme mezi sebou pana místostarostu Obce Všestary Ing. Vladimíra Fofa. Poté pĜednesli
své zprávy o þinnosti postupnČ starosta sboru, jednatel, velitel, hospodáĜ a nakonec pĜedsedkynČ kontrolní a revizní komise. Všichni se shodli, že minulý rok byl pro sbor pozitivní
a probČhl nad oþekávání dobĜe. Dále byl pĜednesen plán þinnosti na letošní rok a volnou
diskuzí a klobásou z udírny jsme výroþní schĤzi zakonþili.

Brigáda
Týden po valné hromadČ
jsme uspoĜádali první pracovní brigádu letošního roku, abychom naĜezali a odvezli dĜíví
na zátop na ples. Sešlo se
14 hasiþĤ a hasiþek, což je
þíslo, které by se nám líbilo na
všech dalších brigádách v letošním roce.

Ples SDH
Veþer 30. ledna se vČtšina našich hasiþĤ promČnila v dokonalé gentlemany a dámy
oblékly krásné šaty, ve kterých to všem moc slušelo. Kapela mČla opČt skvČle nazvuþeno
a nacviþeno a tak celý veþer
probČhl v maximální dobré
a pohodové náladČ. Postupnou konzumací a tancem jsme
se dostali až k pĤlnoþnímu
slosování o ceny, kde se nám
sešlo, i díky sponzorským darĤm, obsáhlé množství krásných cen. Po slosování jsme
se protanþili až k závČru plesu
a cestČ do domovĤ. PevnČ
vČĜíme, že všichni pĜítomní si
náš ples užili a ti z Vás, kteĜí
nedorazili, jsou srdeþnČ zváni
na rok pĜíští, ale také na
kteroukoliv jinou akci našich
hasiþĤ.
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SchĤze SDH
Letos jsme již stihli uspoĜádat také první þlenskou schĤzi, na které jsme Ĝešili pĜedevším
plánování MDŽ a bruslení na stadionu v JaromČĜi. O MDŽ se mĤžete doþíst níže a o bruslení Vám pĜineseme þlánek v pĜíštím þísle.

MDŽ
Další akcí, kterou naši hasiþi
pĜipravili, byla oslava svátku nČžného pohlaví, která probČhla
v podveþer 5. bĜezna a na kterou
dorazilo 15 žen, dívek a sleþen.
Veþer jsme zaþali promítáním
videa ze stavby nové zvoniþky
z minulého roku a oslav 670 let.
Následovala volná zábava a karaoke. Všechny ženy dostali chlebíþek a drobnou kytiþku tulipánĤ.
DČkujeme všem, kteĜí pĜinesli
drobné obþerstvení, aĢ už slané
þi sladké, musíme Ĝíct, že máme
šikovné hospodyĖky v naší vesnici.

Webové stránky
V letošním roce jsme se rozhodli rozjet webové stránky našeho sboru. Vše je zatím ve fázi
stálého budování a pĜizpĤsobování. Naleznete zde kalendáĜ plánovaných akcí, nČkolik
fotografií z akcí, které probČhly, pozvánky na blížící se události i vybrané informace obecního
úĜadu pro obyvatele. Adresa stránek je sdhrosnice.webovky.cz.
JiĜí Novák, jednatel SDH Rosnice

TJ Sokol Všestary a SDH Všestary
Zimní þas nám pĜinesl oslavy nejen vánoc, ale i vydaĜenou zábavu na ŠTċPÁNA, která
byla poĜádaná Sokolem. Vánoþní atmosféra zlákala mnoho lidí, kteĜí si ji zpestĜili tancem a zábavou. SamozĜejmČ se patĜiþnČ oslavili vánoþní svátky.
V únoru se konal velmi vydaĜený SPOLEýENSKÝ PLES hasiþĤ ze Všestar s bohatou tombolou. Díky sponzorĤm nebylo o ceny v tombole nouze, protože jich bylo opravdu rekordní
množství, snad nikdo neodešel domĤ s prázdnou.
Dne 19. 3. 2016 se uskuteþnila nejen pro všechny jmenovce „JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA“.
Jako všechny pĜedešlé, nebude tomu jinak, než v naší hospĤdce „U Monþi“. O této tradiþní
zábavČ se doþtete v dalším vydání.
Jaro nám zaþne co nevidČt a s ní i sportovní sezóna roku 2016. Hned v dubnu oslavíme
þarodČjnice s trochou sportu pro dČti, v kvČtnu zaþne opČt boj o nejlepší místo ve volejbale.
Marika ýapková Dohnalová
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Knihovna Všestary
Knihovna nám pokraþuje dvoudenní otevírací dobou v týdnu:
PondČlí, þtvrtek veþer (18:00 –19:30 hod).
I letos se bude konak pro dČti oblíbená „NOC S ANDERSENEM“ plná pĜekvapení, noþního
lumpaþení ale i vyprávČní a prožití spousty zážitkĤ.

Kultura v obci
Uskuteþní se:
Kulturní výbor obce Všestary poĜádá jarní výlet pro zahradníky a zemČdČlce, ale také pro
milovníky piva. Tentokráte pojedeme 29. dubna 2016 do Jilemnice, do zahradnického centra
KRUH a poté do Pivovaru Nová Paka na exkurzi spojenou s ochutnávkou a obþerstvením.
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