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

Dotace na podporu þinnosti
Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
Profesionální vedení svazku obcí – Mikroregion OPZ 1866 – 2016
Realizací projektu bylo zajištČno pokrytí nezbytných nákladĤ v roce 2016. Dotace byla
použita na spolufinancování nákladĤ na vedení svazku, poradenství a podporu pro starosty
þlenských obcí, vedení úþetnictví, koordinaci projektĤ, vypracování zápisĤ, aktualizaci a správu webových stránek a nájem kanceláĜe.
Díky projektu byla zajištČna aktivní a efektivní þinnost svazku, což pĜispČlo k udržitelnému,
ekonomickému, sociálnímu a spoleþenskému rozvoji mikroregionu za podpory Královéhradeckého kraje.
Tento projekt byl podpoĜen þástkou 37 000,- Kþ z dotaþního programu Královéhradeckého
kraje z programu Podpora svazku obcí.
Realizováno za finanþní podpory Královéhradeckého kraje

Projekt „Environmentální a ekologické vzdČlávání široké veĜejnosti Mikroregionu OPZ
1866“ probíhá v období od 1. 6. 2016 do 30. 11. 2017.
V rámci tohoto projektu jsme již uskuteþnili a dále ještČ pĜipravujeme vzdČlávací aktivity pro
širokou veĜejnost, dČti, rodiny, seniory, a také pro žáky MŠ a ZŠ pĤsobících na území
Mikroregionu.
1. exkurze na rodinné AgrofarmČ – Bolkovský dvĤr, Bolkov, Rudník u Vrchlabí – farma se
zabývá chovem ovcí, krav, koní a to na horských krkonošských pastvinách, produkcí
masa a vlny (jaro 2017)
2. exkurze v dopravnČ recyklaþním stĜedisku firmy Marius Pedersen – Rychnovek
u ýeské Skalice (jaro a podzim 2017)
3. exkurze v záchranné stanici pro živoþichy ZO ýSOP JARO JaromČĜ (podzim 2016,
léto 2017)
4. nauþné procházky s odborným výkladem – nauþná stezka – cesta HoĜinČvským
lesem, aneb nesećte doma, pojćte do lesa – HoĜinČves – pĜírodní rezervace HoĜinČvská
bažantnice (jaro 2017)
5. exkurze v Ekocentru Orlice – skanzen KrĖovice (podzim 2016, jaro 2017)
6. exkurze – Sever, Horní Maršov, Na Dotek – nauþné programy na Dotek (jaro 2017)
7. exkurze na ZemČdČlském dni poĜádaného ZAZ Mžany ve spolupráci s agrární komorou
ýR a podporou MAS Hradecký venkov – SovČtice (jaro 2017)
8. exkurze v Lesnické akademii – Trutnov (podzim 2016)
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PoĜádáním tČchto aktivit a poznávacích exkurzí s environmentální a ekologickou tematikou
urþenou široké veĜejnosti chceme pĤsobit na myšlení a jednání jednotlivcĤ, které povede ke
zvýšení vzdČlanosti, odpovČdnosti a péþi o jednotlivé složky životního prostĜedí. PĜi pĜípravČ
jednotlivých zájezdĤ budeme opČt myslet na nČjaký kulturní zážitek, který bude možné na trase k tČmto vzdČlávacím aktivitám pĜipojit. Informace o termínech a konání jednotlivých akcích
získáte, vždy s dostateþným pĜedstihem, prostĜednictvím jednotlivých Obecních úĜadĤ, nebo
na tel. 723 035 424, p. Radmila Kozáková.
Realizováno za finanþní podpory Královéhradeckého kraje

Centrum spoleþných služeb
Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866:
Centrum spoleþných služeb poskytuje služby všem zapojeným obcím našeho mikroregionu s cílem zmírnit administrativní zátČž a nabídnout pomoc s Ĝešením aktuálních problémĤ.
Obcím nabízíme napĜíklad odborné, právní a projektové poradenství, pĜípravu projektových
žádostí a realizaci projektĤ, spolupráci na dodání výstupu v konkrétním projektu, monitoring
dotaþních možností pro obce, konzultace se starostou obce v konkrétní oblasti veĜejné správy, pĜípravu a vydání informaþního zpravodaje, konzultace k veĜejným zakázkám, pĜípravu
podkladĤ pro veĜejnou zakázku, zajištČní školení a vzdČlávání pro starosty þi zamČstnance
obcí, pĜípravu pravidelných setkání starostĤ, zpracování vzorĤ smluv, sdílení dobré praxe
a spoleþných postupĤ, vlastní jednání starostĤ, konzultace k zjištČní potĜeb starostĤ a možností využití dalších služeb CSS.
CSS také funguje jako kontaktní centrum pro obþany na našem území. Obþané se na nás
mohou obracet s podnČty a žádostmi, které se týkají rozvoje daného území a v situaci, kdy
není zajištČna dostupnost jejich obecního úĜadu z dĤvodu omezených úĜedních hodin.
Neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro Vás.
Centrum spoleþných služeb Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
www.cssopz1866.blogspot.cz
Kontakt:
Bc. Helena Kuthanová, tel. 603 843 537, kuthanova.helena@gmail.com
Jana Kuthanová, tel. 724 186 625, ou@horineves.cz
Radmila Kozáková, tel. 723 035 424, kozakova@horineves.cz
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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:
23. Ĝíjna probČhly v Benátkách pro naše nejmenší hned dvČ akce a to šipkovaná a drakiáda. V odpoledních hodinách se vydal prĤvod s natČšenými dČtmi k závoĜe u TĜešĖovky,
což byl start šipkované. Celá hra byla na motiv skĜítka „Dubáþka“, který dČti mimo jiné nauþil
rĤzné užiteþné zásady (napĜ. v lese se nekope do hub). Na trase se nacházela spousta
úkolĤ. Koneþné stanovištČ bylo kousek od benátského rybníka, v domovČ skĜítka Dubáþka,
v DubinČ. Zde byl schovaný poklad, sestávající z množství sladkostí a dobrot.

Druhá akce se konala nedaleko; nad TĜešĖovkou na polní cestČ smČrem na HnČvþeves.
Rodiþe s dČtmi si pĜinesli své papírové draky,
a byĢ vítr pĜíliš nefoukal, tak draci létali pomČrnČ obstojnČ a to hlavnČ díky skuteþnosti, že
dČti byly plné energie a vítr snadno nahradily
svým bČhem. Drakiáda byla proložena soutČží.
Poslední Ĝíjnový þtvrtek, v podveþer pĜed
státním svátkem, probČhlo v Hostinci pod
Svíbem dlabání dýní. Na pĜíchozí þekalo
množství dýní, které bylo potĜeba pĜetvoĜit do
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halloweenské podoby. Tohoto úkolu se s radostí ujaly (nejen) dČti. Brzy se na okolní svČt zubily, usmívaly, a dokonce i mraþily roztodivné dýĖové hlavy. Poté se lidé pĜesunuli se svými
výtvory pĜed hospodu, aby zapálili v dýních svíþky. V panující tmČ to byla okouzlující podívaná!
V sobotu 12. listopadu se konal v Hostinci pod Svíbem již druhý roþník Svatomartinského
posvícení. O hudbu, v podání skupiny Antree, i dobré pití bylo postaráno. Ze vstupenek se losoval šĢastlivec, který vyhrál sekt. Celá akce probíhala v režii našeho pana hostinského.
První adventní nedČli se v naší vsi tradiþnČ rozsvČcel vánoþní stromek. Pod rouškou tmy
se Benátþané sešli pĜed obecním úĜadem, aby pĜihlíželi k této milé události. Po proslovu pana
starosty se stromeþek slavnostnČ rozzáĜil. DČti na nČj následnČ pĜipevnily stĜíbrné ozdoby.
PĜíjemná atmosféra byla umocnČna vánoþními koledami. Na místČ bylo, díky štČdrosti místních, možné ochutnat rĤzné zákusky a pochutiny. Po pĜiĢuknutí si s hrníþky vánoþního punþe
a pĜátelském popovídaní nechybČlo ani spoleþné focení.
V podveþer, o pátém prosinci, se Benátþané s dČtmi sešli v sále Hostince pod Svíbem
na mikulášské besídce. Po zahájení se zaþaly hrát s dČtmi rĤzné hry. Po naladČní správné
atmosféry si zavolali rodiþe dČti k sobČ a spoleþnČ oþekávali Mikuláše. Ten vešel se svými
pomocníky, þerty a andČlem, do sálu. ýerti byli tentokrát tĜi, jeden strašidelnČjší než druhý. Po
úvodním povyku si Mikuláš zval k sobČ dČtiþky. O každém si pĜeþetl ve své kouzelné knize
zápis o jeho chování za uplynulý rok. Žádné z dČtí nebylo zlobivé natolik, aby si ho þerti museli vzít rovnou do pytle, a proto se mohlo pĜistoupit na recitování básniþek. Každé dítČ dostalo za svou snahu od andČla bohatý balíþek sladkostí a ovoce. NáslednČ se Mikuláš a jeho
pomocníci rozlouþili s dČtmi i rodiþi. Spokojené dČtiþky se opČt pustily do hraní her. Moc nás
potČšila hojná úþast obþanĤ, dČkujeme!

Stavba vodovodu byla úspČšnČ dokonþena a zkolaudována a to v Ĝádném termínu.
MomentálnČ probíhá zapojování vodomČrĤ v domech. Vozovka, v místech kde byla narušena dĤsledkem pokládání trubek, je již zaasfaltovaná. Byl také položen nový chodník od návsi
k domu þ. p. 10.
Pro obþany Benátek to je jistČ ten nejkrásnČjší vánoþní dárek.
V rámci opravy pozemku pĜed Hostincem pod Svíbem, zahrnující pokácení statných vrb
a zbourání starého plotu (viz minulé þíslo zpravodaje), byl postaven nový masivní cihlový plot
dostateþnČ reprezentativní pro naše pohostinství a nové hĜištČ. Nyní se na místČ již nachází
hrací plocha pro volejbal, nohejbal a další míþové sporty. Hned vedle hostince se též pokroþilo s budováním. Na pĜilehlý pozemek se bude v poþátku roku stČhovat dČtské hĜištČ vþetnČ
bran na fotbal a dČtských prvkĤ.
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Podél polní cesty z Benátek k ýepru, která zaþíná kousek od místa, kde se koná pálení
þarodČjnic, byla vysázena jabloĖová alej. Nedaleko odtud, v místČ zvaném Na Mlakách, se
pokraþuje se stavbou biocentra. Jeho dno už je z vČtší þásti vyhloubeno a nyní se staví budoucí hráz.
Jaroslav Koćousek

Nadcházející události v obci
Dne 11. 3. 2017 se bude v hospodČ pod Svíbem konat již tradiþní obecní ples a 12. 3. 2017
maškarní rej pro dČti. Všichni obþané Benátek jsou na obČ akce srdeþnČ zváni.
Obec pĜipravuje projektovou dokumentaci k výstavbČ cyklostezky Benátky – HnČvþeves
v místČ souþasného chodníþku k vlaku.
Tomáš Bouþek
PevnČ vČĜíme, že jste pokojnČ a s radostí prožili vánoþní svátky. Zastupitelstvo obce
Benátek pĜeje všem správné vykroþení do roku 2017!

BENÁTKY – VODOVOD, k.ú. BENÁTKY A MÁSLOJEDY
Realizací tohoto projektu podpoĜeného dotací z rozpoþtu Ministerstva zemČdČlství v rámci programu 12925 a z rozpoþtu Královéhradeckého kraje došlo k vyĜešení zásobování obce
Benátky pitnou vodou. Dokonþené stavební objekty pĜedstavují novostavbu vodovodu pro
veĜejnou potĜebu. Nová vodovodní síĢ v Benátkách je napojena pĜívodním Ĝadem na stávající
veĜejný vodovod Máslojedy – HoĜinČves a napojuje se cca 300 m severnČ od obce Máslojedy
u kĜižovatky silnice þ. 325 Máslojedy – HoĜínČves. Provozovatelem vodovodní sítČ je Královehradecká provozní a.s. Stavba pĜívodního vodovodního Ĝadu a rozvodných ĜadĤ je v celkové délce 4 198 m. Po úspČšném dokonþení vodovodu došlo u obþanĤ ke zlepšení základních
životních potĜeb. Vzhledem k tomu, že se období dlouhotrvajícího sucha a extrémních teplot
podepisují na vyprahlosti pĜírody a tím i na vyprahlosti studní obþanĤ Benátek, je stavba vodovodu pro naši obec zajištČním základního životního standardu.
Celkové výdaje projektu: 7.336.034,- Kþ bez DPH
Hrazeno z dotace Ministerstva zemČdČlství: 6 213 000,- Kþ vþetnČ DPH
Hrazeno z dotace Královéhradeckého kraje: 852 757,- Kþ vþetnČ DPH
Výstavbu vodovodu na základČ výbČrového Ĝízení provedla: STAVOKA Hradec Králové a.s.

Realizováno za finanþní podpory Královéhradeckého kraj

Realizováno za finanþní podpory Ministerstva zemČdČlství ýR
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Výstavba zázemí volnoþasových aktivit pro obþany Obce Benátky
Realizací projektu podpoĜeného dotací z rozpoþtu Královéhradeckého kraje došlo
k vytvoĜení zázemí volnoþasových a odpoþinkových aktivit, které slouží a je veĜejnČ pĜístupné
všem obþanĤm Obce Benátky. Toto zázemí, které se nachází v centru obce, v bezprostĜední
blízkosti Obecní hospody, zároveĖ také slouží návštČvníkĤm a turistĤm, kteĜí zde procházejí
a þasto se zastavují v rámci návštČv památných míst války roku 1866 nejen bČhem pietních
akcí a turistických pochodĤ, které jsou propagovány na celém území kraje.
Na parcele þ. 163/2 bylo vybudováno víceúþelového sportovištČ s umČlým povrchem, zároveĖ zde byly instalovány dva herní dČtské prvky, byla opravena þelní strana plotu a pĜístupová komunikace.
Zázemí bude hojnČ využíváno bČhem celého roku pĜi konání rĤzných obecních akcí spoleþenského a sportovního charakteru. Projekt jednoznaþnČ pĜispČl ke zlepšení vzhledu, vybavenosti a bezpeþnosti venkovního prostĜedí kulturního centra obce, zlepšil kvalitu života obyvatel a zároveĖ zvýšil atraktivitu obce pro návštČvníky a turisty.
Celkové výdaje projektu: 1 047 722 Kþ
Hrazeno z dotace: 391 828 Kþ
Výstavbu na základČ výbČrového Ĝízení provedla: SGJW Hradec Králové spol. s.r.o.

Realizováno za finanþní podpory Královéhradeckého kraje
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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

Podzim v ýistČvsi
Podzim byl ve znamení klidné práce na polích, poþasí pĜálo a úroda byla pČkná. I zahrádkáĜi si pochvalovali úrodu ovoce a zeleniny na svých zahrádkách a tak mají ve svých sklepech dostateþné zásoby na zimu. Zejména jablek se urodilo požehnanČ.
Horší to mČli houbaĜi. V místních lesích bohužel houby nerostly, ale pĜesto jsme zaznamenali jeden malý zázrak. V udržovaném trávníku pod malými boroviþkami u sousedĤ
Tomanových zniþehonic vyrostlo 35 klouzkĤ. A pak se v nČkterých zahradách a dvorcích objevily žampióny a píchavky, takže napĜíklad já jsem pĜi cestČ za houbami ani neotevĜel branku do ulice. 15. listopadu jsme mohli krásnČ pozorovat superúplnČk MČsíce, nejvČtší od roku
1948 a pĜíští podobný bude až v roce 2036.
Ve vsi se udČlalo hodnČ práce. Byl dokonþen plot u nádvoĜí sušárny a je hezký. Na bývalé pekárnČ jsou nové žlaby a za Dílnou byla zatrubnČna kanalizace. V souvislosti s tím byly
provedeny terénní úpravy a rýsuje se tu hezký parþík. Po mnoha letech se v areálu sušárny
objevilo, kde byla studna a nyní prochází rekonstrukcí. Každá kapka vody je v tČchto sušších
letech dobrá a tak i proto je tato zpráva radostná. Na provedení všech tČchto prací mají nejvČtší podíl pánové Luboš Valášek a Jaroslav Macháþek st. Obecní zastupitelstvo jim touto
cestou dČkuje.
Na zaþátku prosince byl proveden svoz nebezpeþného odpadu. Mnozí obþané jej opravdu využili a vyþistili své domovy od tČchto nepĜíjemných vČcí.
Na obecním úĜadČ probČhlo slavnostní vítání þtyĜ nových obþánkĤ naší obce, dále tradiþní setkání dĤchodcĤ. Obec se též podílela ve spolupráci s hasiþi na louþení s prázdninami
a s Dráþkem na mikulášské nadílce.
V plánu prací na pĜíští rok je prvoĜadou akcí rekonstrukce obecního bytu þ. 28, projekt
i povolení jsou vyĜízeny. Dále je tĜeba zavést osvČtlení k domĤm pĜi cestČ na Chlum a opravit
atrakce na horním hĜišti. Pokud zbude þas a peníze, tak by bylo možno zaþít s opravou chodníkĤ.
Obecní knihovna uspoĜádala vydaĜený koncert ženského pČveckého sboru Vokální harmonie z Hradce Králové. Kdo si ho nenechal ujít, byl svČdkem krásného umČleckého zážitku.
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Za milé ohlasy dČkuji, pĜedal jsem je hlavním aktérkám veþera. Z dalších akcí knihovny bych
chtČl pĜipomenout þtení z knihy PovČsti královéhradeckého okresu. Poslechli jsme si povČst
z ýistČvse, Lípy, Chlumu, Všestar, RozbČĜic, Rosnic, StĜezetic a Dlouhých DvorĤ a bylo to velice zajímavé. Dále se þetlo z knihy Josefa Lady O Mikešovi. Knihovna uvedla tĜi poĜady z cyklu Hluboká brázda o historii þs. popmusic. Také probČhly výstavy knih o zpČvácích, þasopisĤ
Folk a country, Rock and All. A v první ĜadČ – dČti vyrábČly dušiþkové ozdoby, andČlíþky
k Mikulášovi a papírové betlémy k vánocĤm. Knihovna byla též patronem prodejní výstavy
dušiþkového zboží. Všechny þtenáĜe Mikroregionu zvu na 1. knihovnický bál, který se bude
konat 25. února od 19:30 hod. v ýistČveském klubu Dílna.
Paní Bohdana Hladíková vedla další korálkování a úþastnice si domĤ odnášely nádherné
vánoþní vloþky a hvČzdiþky.
Jak je vidČt, v ýistČvsi to žije a to je dobĜe.
Jaroslav Balcar

ýistČveský dráþek
Obþanské sdružení ýistČveský dráþek se mĤže pochlubit bohatou podzimní þinností.
Velkou kulturní událostí se stal dne 8. Ĝíjna nádherný koncert mladého klavírního virtuoza
Matyáše Nováka, který odehrál v klubu Dílna strhující pĜedstavení. Zejména v technicky nároþných etudách Ference Liszta pĜedvedl, proþ je už nyní Ĝazen ke svČtové klavírní špiþce.
Matyáš Novák za vynikající výkon sklidil bouĜlivé ovace ve stoje a 142 divákĤ ve zcela zaplnČném sále Dílny ho z jevištČ jen tak nepustilo. ýestným hostem byla paní Dagmar Petrofová,
která do dráþkovské kroniky napsala: „DČkuji všem lidem z ýistČvse, kteĜí se podíleli na tomto úžasném prostĜedí a dokázali to, že jsme dnes zažili krásný veþer s pianistou, slavným
Matyášem Novákem.“ Slavnostní atmosféru též dotvoĜila vkusná výzdoba sálu, s kterou si
dala nevšední práci výtvarná sekce
Dráþku pod vedením paní Ivany Doležalové a autorské obrazy pana Františka
Švehly. Matyáš Novák si od poĜadatelĤ
odvezl neþekaný dar. On je totiž také
znám jako chovatel slepic a tak dostal
kohoutka „holanćana“. Na závČr se
Matyáš Novák jako první podepsal na
sloup slávy v DílnČ a do kroniky napsal:
„Moc dČkuji za vĜelé pĜijetí, pozorné publikum a bájeþnou vesnickou atmosféru.“
Jeho koncert zĤstane natrvalo zapsán
zlatým písmem v historii ýistČvse.
Dráþek zajišĢoval pro obec nebeské poselstvo na Mikuláše. Setkání na obecním úĜadČ se
tentokrát nekonalo, vsadilo se na starší tradici a Mikuláš, andČl a þerti zavítali s nadílkou
pĜímo k dČtem domĤ. Dle ohlasĤ se tento model osvČdþil a þlenové Dráþku se svého úkolu
zhostili velice dobĜe.
10. prosince uspoĜádal Dráþek další akci pro veĜejnost, Zpívání u Betléma. PĜípravy si vyžádaly brigádu ke zhotovení a vymalování betlémských figur, pĜi níž se þlenové i hezky pobavili. Vánoþní výzdoba sálu byla opČt dílem výtvarné sekce a u návštČvníkĤ vzbudila zaslouženou pozornost.
Program zahájil dívþí pČvecký sbor Kantiléna pod vedením sbormistra Martina Profouse
zpČvem známých i ménČ známých koled u Betléma v nádvoĜí obecního úĜadu a spolu
8
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s Kantilénou si je zazpívali i nČkteĜí z pĜítomných divákĤ. Byla dodržena hezká
tradice, kdy Antonín Etrych pĜedává každé pĜíchozí ženČ þi dČvþeti vČtviþku jmelí. Hezký veþer pokraþoval vystoupením
JH Big Bandu, kdy pod taktovkou legendy hradecké hudby JiĜího Hasala znČly
písnČ z rĤzných dob a pČvecká pČtice
Jana Svobodová, Alena Drtinová, Mirek
Peš, Martin RĤža a benjamínek Petr
Kabele pĜedvádČla, stejnČ jako JH Big
Band, skvČlé profesionální výkony.
DČkovaþka nebrala konce a muzikanti si
vĜelé pĜijetí vyslovenČ užívali. ZávČreþná
þást programu pĜipadla známé hradecké skupinČ Josefa Zámeþníka The Golden Sixties.
PoĜadatelé vyklidili þást stolĤ a židlí, þímž vznikl taneþní parket, který byl permanentnČ plný.
Rockové hity ze šedesátých let k tanci pĜímo vybízí a publikum toho náležitČ využilo. SouznČní
kapely s tanþícími bylo dokonalé a hrálo a tanþilo se až do úplného vyþerpání. Nekonþící potlesk byl skupinČ The Golden Sixties sladkou odmČnou.
ZdaĜilý veþer si užilo 172 divákĤ, což bylo zase nejlepším
podČkováním poĜadatelĤm.
Ovšem nejen akcemi žije
ýistČveský dráþek. Pokraþují
práce na budovČ Dílny a s radostí zaznamenávám slova lidí,
kteĜí pĜišli po dvou mČsících
a shledali další velký pokrok ve
stavu tohoto prostoru. Vedení
Dráþku dČkuje všem, kdož k tomu jakkoliv pĜispČli a též tČm,
kteĜí se podíleli na dráþkovských akcích.
ýistČveský dráþek zve þtenáĜe
Zpravodaje mikroregionu na své další
akce. První je ýistČveský ples, který se
bude konat v klubu Dílna 14. ledna 2017
od 19 hodin. Hudbu obstará již tradiþnČ
pražská skupina Unigema a plesající
úþastníky þeká, jak je dobrou tradicí, nejedno milé pĜekvapení.
18. bĜezna 2017 od 19 hodin vás pak
Dráþek zve též do Dílny na karnevalovou zábavu. PoĜadatelé se tČší na originální masky a velikou legraci.
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 obþané, dovolte mi, abych Vám popĜála vše nejlepší v novém roce, pĜedevším
zdraví a štČstí, rodinnou pohodu a spokojenost.
Jana Kuthanová, starostka

Z jednání zastupitelstva:
– Zastupitelstvo obce schválilo zadání projektové dokumentace na akci Zastávka II/325 v obci
HoĜinČves, jedná se o autobusovou zastávku na komunikaci 2. tĜ. þ. 325, tato akce bude
realizována v souvislosti s realizací akce rekonstrukce této komunikace Chlum – HoĜinČves
– Žíželeves – Velký VĜešĢov, na kterou se též zpracovává projektová dokumentace a jejíž
realizace se pĜedpokládá 2017 – 2018.
– Zastupitelstvo obce odsouhlasilo odkup pozemkĤ od ýeské obce sokolské v areálu
TJ Sokol HoĜinČves.
– Zastupitelstvo obce schválilo zadání územního plánu, souþasnČ schválilo podání žádosti
o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj a dále schválilo zadání veĜejné zakázky na zpracování územního plánu.
– Zastupitelstvo obce schválilo zvýšení pĜíspČvku pĜi narození dítČte s trvalým bydlištČm
v obci HoĜinČves na 1000,- Kþ.
– Zastupitelstvo obce odsouhlasilo poĜízení nové cisternové automobilové stĜíkaþky, na kterou obec obdržela dotaci prostĜednictvím HZS ýR, souþasnČ zastupitelstvo odsouhlasilo
prodej souþasné techniky Tatra 815.
– Zastupitelstvo obce souhlasí s pĜevzetím objektĤ þerpací stanice, chlorovny a vodního zdroje od Královéhradecké provozní a.s.
– Zastupitelstvo obce souhlasí se zahájením jednání se spolumajiteli nemovitosti þp.63 v obci
Žíželevsi, ve vČci odkoupení jejich podílu.
– Zastupitelstvo obce odsouhlasilo podání žádosti o dotaci na restaurování památek – Boží
muka v JeĜiþkách, Centrální kĜíž na hĜbitovČ v Žíželevsi a v HoĜinČvsi.

Vítání sv. Martina: v poĜadí již V. roþník se uskuteþnil v tradiþním listopadovém termínu, v nejbližší sobotČ po otevírání Svatomartinských vín. Program zahájili svým vystoupením
žáci ZŠ HoĜinČves, následoval šermíĜský souboj a po zatroubení fanfáry k nám opČt zavítali
sv. Martin s princeznou Martinou – oba na bílých koních. Jejich prĤvod doprovázela družina
s šermíĜi a kejklíĜi. Husí hody byly tentokrát pĜipraveny ve vytápČném stanu u kostela a další
teplé obþerstvení zajistil „Hostinec U Polních myslivcĤ“, pod taktovkou Milana Nováka. Ve
venkovním stanu až do veþerních hodin hrála kapela Dobrota Band a pro dČti zahrála divadélko O loupežníkovi spoleþnost Pernštejni.
ěemeslníkĤ a prodejcĤ k nám tentokrát vzhledem k nepĜízni poþasí zavítalo o nČco ménČ,
ale i pĜesto byla jejich nabídka pestrá.
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Vynikající moravské Svatomartinské víno bylo také jako již tradiþnČ záhy vyprodáno.
Jen škoda, že poþasí nebylo pĜíznivČjší, sice bylo celkem sluneþno, ale bohužel vál mrazivý
vítr. Tak uvidíme za rok, že by nám sv. Martin pĜinesl snČhovou nadílku? V roce 2017 se
na Vítání sv. Martina sejdeme a Svatomartinská
vína budeme u nás tentokrát otevírat pĜesnČ 11. 11.
v 11,00!

TĜíkrálová sbírka 2017 probíhala v nedČli 8. ledna. V Žíželevsi se TĜi králové vydali na
cestu v doprovodu paní Ireny Horákové, v HoĜinČvsi vyšly dvČ skupiny s doprovodem pana
JiĜího Pekárka a pana Jana Huška. DČkujeme všem dobrovolníkĤm za jejich þas, který vČnovali dobré vČci a obþanĤm za jejich pĜíspČvek. VýtČžek pro Královéhradecko bude rozdČlen
mezi ranou péþi Sluníþko, která poskytuje zdarma služby rodinám peþujícím doma o dítČ s postižením, domácí hospicovovou péþi a odborné sociální poradenství, které je poskytováno
prostĜednictvím Poradny domácí hospicové péþe a Poradny pro lidi v tísni.
LoĖský rok byla vybraná þástka využita pĜi nákupu služebního automobilu a na financování odborných terapií, konkrétnČ hipoterapie a canisterapie pro péþi o rodiny s dČtmi s postižením ze StĜediska rané péþe Sluníþko, na nákup zdravotnických pomĤcek (dávkovaþe,
odsávaþky), které pomáhají v rámci Domácí hospicové péþe Hradec Králové.
TĜíkrálovou sbírku poĜádá Oblastní charita Hradec Králové, www.charitahk.cz.
Velikonoþní jarmark, XI. roþník pĜipravujeme na KvČtnou nedČli 9. dubna 2017.
ěemeslný jarmark, prodej obþerstvení a velikonoþních jidášĤ, s doprovodným kulturním programem bude probíhat na návsi pod kostelem od 11,00 – 17,00. V rodném domČ V. Hanky
návštČvníci mohou shlédnout ukázky tradiþních Ĝemesel a pro dČti zde budou pĜipraveny
výtvarné dílny. Zájemci o prodejní místo pĜihlaste se na OÚ.

Informace OÚ:
Poplatky za odpad na rok 2017 a za psa
Do konce mČsíce února je nutné uhradit dle sjednaného svozu poplatek za komunální odpad a poplatek za psa. Výše obou poplatkĤ se pro rok 2017 nemČní, zĤstávají ve stejné výši
jako v loĖském roce, a to pĜestože svozová firma poplatky za svoz a likvidaci navýšila.
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Zastupitelstvo obce rozhodlo poplatky obþanĤm dotovat z rozpoþtu obce. Poplatky je možné
hotovostnČ uhradit na Obecním úĜadČ v HoĜinČvsi, nebo v Obecní knihovnČ v Žíželevsi,
rovnČž je možné þástku uhradit bezhotovostnČ na úþet obce, þ. úþtu: 1080847379/0800.
Nová známka a svozový kalendáĜ na rok 2017 budou pĜedány po uhrazení. Svozový den
– pondČlí odpoledne.

Oþkování psĤ – probČhne v našich obcích na pĜelomu ledna a února 2017. Konkrétní
termín a bližší informace budou zveĜejnČny na webových stránkách obce a na obecních
vývČskách.

Základní škola a mateĜská škola HoĜinČves
VU3V – studenti senioĜi ukonþili téma „Cestování, co jste možná nevČdČli“.
Všichni, kteĜí Virtuální universitu studují, projevili zájem dále ve studiu pokraþovat. Další
semestr bude probíhat od 2. února do 12. dubna. Pod vedením tutorky Jany Fejkové, budeme studovat zvolené téma „ýeské
dČjiny a jejich souvislost“, které bude virtuálnČ pĜednášet profesor
PhDr. ZdenČk Beneš, CSc.
Rádi bychom mezi sebe pĜijali
další nové spolužáky, aby rozšíĜili
naše Ĝady. Scházíme se vždy ve
þtvrtek v Základní škole v HoĜinČvsi. Informaþní schĤzka se koná
ve þtvrtek 26. ledna od 15.30 hod.
Studentky Univerzity tĜetího
vČku Vám pĜejí v Novém roce hlavnČ hodnČ zdraví a mnoho šĢastných chvil.

MŠ HoĜinČves – Zpráviþky z naší školiþky
Podzimní poþasí nám pĜálo
a na naší školní zahradČ se uskuteþnilo oblíbené tradiþní opékání
vuĜtĤ. Rodiþe, dČti i paní uþitelky si
setkání užili. Opékání se protáhlo
do pozdních hodin.
S kamarády ze základní školy
jsme shlédli výukový program
E-Liška s živým mládČtem lišky
obecné, pohádku „Dlouhý, široký
a bystrozraký“ a logopedickou pohádku „O líném jazýþku“. V prosinci jsme se opČt sešli s kamarády
12
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ze základní školy, abychom si prohlédli
živé papoušky a dozvČdČli se zajímavosti ze života tČchto exotických ptákĤ.
První polovinu školního roku jsme si
zpestĜili barevným oblékáním. Moc dČkujeme rodiþĤm za kreativní spolupráci.
V pondČlí 28. listopadu jsme vystoupili na návsi pĜi rozsvČcení vánoþního
stromeþku s pohádkovými písniþkami
a také jsme uspoĜádali tradiþní Mikulášskou nadílku.
Jako každý rok sv. Barbora obdarovala dČti adventními kalendáĜi, svaþinkou od „Barborky“, kterou jim poprvé osobnČ i Barborka sama pĜedala.
PĜípravou vánoþního cukroví jsme provonČli celou školku a povídali si o tradicích þeských
Vánoc. Na vánoþní besídce zaznČly vánoþní koledy a tanþícími vloþkami veþera byly naše
holþiþky v pĜevlecích Elsy z pohádky Ledové království.
RodiþĤm dČkujeme za jejich podporu a pĜejeme radostný a úspČšný nový rok 2017.
ved. uþ. L. Jonášová

Základní škola HoĜinČves
V tomto školním roce došlo v naší škole k personálním zmČnám. Žáky první a druhé tĜídy
uþí paní uþitelka Simona HvČzdová, která zastává i funkci Ĝeditelky školy a žáky tĜetí, þtvrté
a páté tĜídy vyuþuje paní uþitelka Milena Matuchová. Školní družinu i nadále vede paní
vychovatelka Jana Fejková.
Od záĜí navštČvovali žáci tĜetí, þtvrté a páté tĜídy pravidelnČ plavecký výcvik v MČstských
lázních v Hradci Králové. Plavání si užili a zdokonalili se v plaveckých dovednostech. NejvČtší
radost mČli z návštČvy Aquacentra a plaveckých závodĤ, v kterých zmČĜili své síly. V prĤbČhu prvního pololetí žáci absolvovali divadelní pĜedstavení a zajímavé výukové programy ve
spolupráci s mateĜskou školou. Mezi nejvČtší zážitky patĜil výukový program E-Liška s živým
mládČtem lišky obecné a „exkurze do svČta papouškĤ“.
Koncem listopadu dČti vystoupily pĜi akci RozsvČcení vánoþního stromeþku. Zazpívaly vánoþní a zimní písnČ. NejvČtší úspČch mČly s písní Grónská písniþka, kterou nejen zazpívaly,
ale i divadelnČ ztvárnily. V prosinci se sportovnČ založení žáci naší školy zúþastnili vánoþního
turnaje malotĜídních škol ve vybíjené, která se konala v MalšovČ LhotČ. Vybojovali krásné sedmé místo.
A co chystáme ve škole od ledna? Od 6. ledna bude probíhat program „PĜedškoliþka“ pro
dČti z mateĜské školy. PĜedškoláci se hravou formou seznámí se školou. V prĤbČhu ledna
a února dČti navštíví tĜi divadelní pĜedstavení a bude probíhat projekt „Buć fit“, kde se zábavnou formou seznámí s péþí o své zdraví. Na pĜelomu února a bĜezna budeme lyžovat s lyžaĜskou školou Snowbear. V mČsíci dubnu se uskuteþní zápis do naší školy. Zaþátkem dubna také chystáme Velikonoþní tvoĜení pro dČti, rodiþe a pĜátele školy. Bližší informace najdete
na stránkách školy: www.zshorineves.cz.
Dny otevĜených dveĜí: 11. 1., 22. 3. 2017 (8.00 – 12. 00 hod.).
Do nového roku pĜejeme všem hodnČ štČstí, zdraví, lásky a pohody. RodiþĤm dČkujeme
za spolupráci.
S. HvČzdová
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TJ Sokol HoĜinČves
http://fotbaltjsh.webnode.cz/
Hodnocení podzimní þásti a velké podČkování všem lidem, kteĜí se pohybují kolem mládežnických družstev!!
Podzimní sezonu jsme odstartovali v historickém momentu, kdy poprvé v historii
HoĜinČveského fotbalu má náš klub 4 mužstva a pĜes 50 dČtí.Zaþali jsme tréninkovou þástí zaþátkem srpna. První mistrovské utkání odehráli starší žáci, pro které to byla veliká premiéra
na velkém hĜišti a byla velice krutá. Olympie HK nás probudila ze snu minulé sezony, kdy jsme
ve všech soutČžích mladších žákĤ dominovali. Po tomto zápase jsme odjíždČli s hráþi mladších žákĤ a starší i mladší pĜípravkou na týdenní soustĜedČní do Svratouchu u Hlinska.
SoustĜedČní jsme absolvovali skvČle, myslím si, že splnilo svĤj úþel a zároveĖ jak hráþi, tak
trenéĜi a asistentky trenérĤ si to užili. Po návratu nám odstartovala sezona pro všechny kategorie. Ke každé kategorii se vyjádĜím v jejich odkazu týmĤ. CelkovČ bych chtČl podČkovat
za obrovskou pomoc všech rodiþĤ dČtí, co nám pomáhali dovážet hráþe nČkdy i nemalé dálky k utkáním a i jejich velkou podporu na každém utkání. ZároveĖ jim patĜí i díky za to, že se
snaží svoje dČti držet v režimu, kdy svoje dČti pravidelnČ posílají na tréninky a zápasy. Tak
to nastavený režim se jim bude hodit i v mimo fotbalovém životČ. Velké díky patĜí správcĤm
našeho sportovního areálu za vždy co nejlépe pĜipravené hĜištČ a to jmenovitČ p. Kotkovi
a p. Rejfkovi staršímu. Díky patĜí i p. Rejfkové a p. Vaculþiakové, které se snaží vždy našim
hráþĤm a fanouškĤm poskytnout co nejlepší obþerstvení. A dČkování bych rád zakonþil
u mých trenérských kolegĤ p. StĜedy, p. Baþiny a p. Mouþka, bez kterých bychom nemohli fungovat, a zároveĖ bych vyzdvihl jejich odvedenou práci u našich hráþĤ.
ZávČrem bych chtČl pĜedat motto do nového roku 2017: „rozdíl mezi obyþejným þlovČkem
a úspČšným je pouze rozdíl v myšlení a psychice a kdo tohle pochopí, tak mĤže být v jakémkoliv vČku a situaci v životČ úspČšný.“
Tak hodnČ zdaru do nového roku všem hráþĤm a jejich rodiþĤm, fanouškĤm
HoĜinČveského klubu a dále vám pĜeji hodnČ síly v plnČní životních cílĤ a snĤ!!
S pozdravem Otakar Rejfek

Plánované akce:
21. 1. Myslivecký ples
11. 3.

Sokolsko-hasiþský ples

12. 3. DČtský karneval
18. 3. Spoleþenský ples obþanĤ obce NedČlištČ
31. 3. Výroþní schĤze TJ Sokol HoĜinČves

14

+2µ,1©9(6
SDH HoĜinČves
www.hasicihorineves6.webnode.cz
Družstvo mladých hasiþĤ pokraþuje ve
výborných výsledcích. Zúþastnili jsme se
tČchto závodĤ:
Chlum: mladší družstvo – 1. místo, starší družstvo – 1. místo
Jezbiny: mladší družstvo – 2. místo,
starší družstvo – 1. místo
Sezónu jsme zakonþili závodem v požární všestrannosti, která se konala v Klamoši. Na tuto soutČž jsme postavili mladší
hlídku, která obsadila 18. místo. Další hlídka byla v kategorii starších, která se umístila
na 13. místČ. Dále jsme mČli zastoupení v dorostencích – jednotlivci. Za dívky bojovala Lucie Hajtmanová s umístČním na
9. místČ a za chlapce Josef Hušek
na 4. místČ. DČtem jsme pĜipravili
malý vánoþní dárek a to exkurzi
na Hasiþskou záchrannou stanici
ýepro v Cerekvici nad BystĜicí,
kde jim byla pĜedstavena veškerá
technika a vybavení. Všem se to
moc líbilo a tímto bychom rádi
hasiþĤm podČkovali a popĜáli jim
mnoho zdaru v jejich další práci.
V této sezónČ se nám velice daĜilo a to díky podpoĜe SDH HoĜinČves, Obce HoĜinČves a také
podpoĜe všech rodiþĤ našich
mladých hasiþĤ. Tímto všem moc
dČkujeme.
Hušek Jan, vedoucí MH
Sbor dobrovolných hasiþĤ HoĜinČves uspoĜádal dne 28. 11. 2016 v místní hospodČ u ŠáfrĤ výstavu modelĤ hraþek znaþky Bruder.
Vystavovaných modelĤ bylo celkem 74 kusĤ,
které propĤjþili Jan a Josef Huškovi z HoĜinČvsi, Majda a Fanda Müllerovi z Olešnice
u Chlumce nad Cidlinou, Dominik VČĜíš z Luþice u Chlumce nad Cidlinou a Adámek ŠtČrba
z LibnČ u Nového Bydžova. Na výstavČ bylo
možné si s vystavovanými modely i pohrát, což
se dČtským návštČvníkĤm velice líbilo. Tuto
akci bychom v pĜíštím roce chtČli opČt uspoĜádat a rovnČž rádi pĜivítáme další vystavovatele.
ýlenové SDH HoĜinČves
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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 rámci celorepublikové kampanČ BĜezen – mČsíc þtenáĜĤ (1. – 31. 3.) pĜipravujeme
besedu s promítáním a þtením o spisovatelce BoženČ NČmcové. Beseda probČhne v sále
rodného domu V. Hanky ve stĜedu 22. 3. ve 14,30 hodin. Všichni jste srdeþnČ zváni.

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

8,30 – 10,00

ýtvrtek:

16,00 – 18,00

V roce 2017 bude knihovna odebírat tato periodika:
TvoĜivý mČsíþník rozmanitých tvĤrþích nápadĤ – Rozmarýna, mČsíþník zahrádkáĜĤ, ovocnáĜĤ a kvČtináĜĤ ZahrádkáĜ a mČsíþník Betynka o rodinČ, dČtech a sociální problematice.

RozsvČcení stromeþku:
Na 1. adventní nedČli jsme se sešli na návsi v Žíželevsi, abychom spoleþnČ zapálili 1. svíþku na adventním vČnci a rozsvítili stromeþek. Vánoþnímu stromeþku, který byl krásnČ nazdobený, zazpíval smíšený pČvecký sbor a dČti. Na varhany doprovázela Dis. Zuzana Janáková.
DČti návštČvníkĤm rozdávaly perníþky a cukroví a pro všechny byla pĜipravená teplá domácí
polévka.
Velké díky patĜí paní ZuzanČ Janákové, Dis. za nácvik písní s dČtmi v knihovnČ.

Obþanské sdružení pĜi kostele Sv. Mikuláše v Žíželevsi:
Koncert v kostele – v nedČli 18. prosince 2016 probČhl adventní koncert v podání Královédvorského chrámového sboru pod vedením sbormistra Víta Havlíþka. Posluchaþi vyslechli skladby Mozarta, Rossiniho,
Linka a jiných slavných autorĤ a na závČr zaznČly také vánoþní koledy.
Koncert v kostele – v nedČli 18. prosince 2016 probČhl adventní koncert v podání Královédvorského chrámového sboru pod vedením sbormistra Víta Havlíþka. Posluchaþi vyslechli skladby Mozarta, Rossiniho,
Linka a jiných slavných autorĤ a na závČr zaznČli také vánoþní koledy. Každá rodina byla
podarována perníkovou rybiþkou a snítkou jmelí.
Zpívání u betléma – náš spolek uspoĜádal v kostele „Zpívání u betléma“ dne 25. 12. 2016
na Boží hod vánoþní. Bylo pĜipraveno pásmo koled a þtení z dČtské bible.
PĜed vystoupením jsme naplno trénovali v knihovnČ za doprovodu varhan, jak se Zuzanou
Janákovou tak s Vojtou Jonášem. Pro návštČvníky bylo pĜipraveno pĜed kostelem teplé
obþerstvení a vánoþní cukroví z žíželevských domácností.
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SDH Žíželeves
Letos jsme již po druhé odjeli na spoleþný výlet. Tentokrát na prodloužený víkend do termálních lázní v Dunajské StredČ. DČti i dospČlí mČli na výbČr z mnoha aktivit. Veþery jsme
trávili spoleþnČ v pĜíjemném sklípku, dny v lázních, nebo na výletech. Z ohlasĤ „úþastníkĤ
zájezdu“ znČla pĜevážnČ chvála za výbornou organizaci a pĜípravu. Za to patĜí dík všem,
kteĜí se na tomto podíleli, ale i tČm, kteĜí svou disciplinovaností a vstĜícností pĜispČli k tomu,
že jsme odjíždČli s hezkými vzpomínkami.
V mČsíci Ĝíjnu jsme již tradiþnČ zavzpomínali na nČkdejšího starostu SDH Žíželeves pana
Františka Festu. Tentokrát roztanþil ýechovku 25ti þlenný jazzový Big Band. Hudba hrála
krásnČ, i pĜes nepĜízeĖ poþasí nám bylo teplo a žaludek pČl ódy na výborné obþerstvení.
Za dva týdny patĜila ýechovka dČtem. Letos poprvé jsme spojili drakiádu s lampionovým
prĤvodem. A také poprvé foukalo! - Vzduchem létalo spousta drakĤ a znČl dČtský smích.
V pauzách si dČti s podporou rodiþĤ, nebo
místních maminek vyrobily lampiony. Po setmČní jsme vyrazili na cestu za svČtélkem, na
které nás doprovázel skĜítek Vítek a dával nám
rĤzné úkoly. Po jejich splnČní se dČtem za odmČnu rozzáĜily lampiony, þímž se pochlubily pĜi
pochodu vesnicí. Na konci cesty þekalo ještČ
pĜekvapení v podobČ ohĖové show skupiny
Ascarya. DČti byly nadšené a myslím, že jsme
zavedli další pĜíjemnou tradici.
S rokem jsme se rozlouþili ýertovským
rejem. ýertĤ letos pĜišlo opravdu hodnČ, ale
naštČstí si nikoho do pekla neodvedli. DČti zpívaly krásné písniþky a slibovaly nápravu všech
prohĜeškĤ zapsaných v knize hĜíšníkĤ. Budeme jim držet pĜi plnČní slibĤ pČsti.
Za pĜípravu a organizaci všech
akcí dČkuji jménem SDH všem þlenĤm i neþlenĤm, kteĜí se zapojili
a obČtovali kousek svého þasu pro
radost a potČchu druhých. Doufám,
že i v pĜíštím roce se budeme scházet
v hojném poþtu na všech akcích
a bude se vše daĜit aspoĖ tak, jako
letos.
Zveme všechny þlenky a þleny
SDH Žíželeves na výroþní schĤzi
14. ledna 2017 do HustíĜan. Podrobnosti se dozvíte z pozvánek, které
obdržíte do schránky.
PĜejeme Vám klidné a spokojené Vánoce, prožité s tČmi nejbližšími, a v pĜíštím roce pevné zdraví, i krok. AĢ se Vám vyplní, co si pĜejete a budeme se na Vás zase tČšit na jaĜe na
okrskovém cviþení.
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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: StĜeda 18.00 – 18.30

K þinnosti Obecního zastupitelstva
V roce 2016 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 2016 se nám podaĜilo provést rekonstrukci chodníku u cesty na HoĜinČves, v horní þásti byl chodník prodloužen v úseku vedle vojenského hĜbitova. Na autobusové zastávce
– Máslojedy u váhy byla provedena úprava povrchu pod novou „autobusovou zastávkou“, dĜevČným, proskleným domkem, vyrobený truhláĜem, panem Horáþkem z Chlumu. U rybníku
v obci jsme na jaĜe provedli rozsáhlé úpravy zelenČ a snad poprvé se nám v létČ po silném
dešti rybník vylil z bĜehĤ. Z tohoto dĤvodu byla vybudována protipovodĖová opatĜení u rybníka. Vzhledem k tomu, že nám nestaþila parkovací místa u budovy obecního úĜadu, byla vytvoĜena dvČ nová stání. Všechny akce byly financovány pouze z prostĜedkĤ obecního úĜadu.
Všechny stavby od zaþátku až do konce dozoroval a se stavební firmou – Ekostav, aktivnČ
spolupracoval Pavel Sailer, místostarosta.
Na podzim se stalo již tradicí poĜádání dýĖového dne, poþasí bylo na naší stranČ, nové
hĜištČ nám poskytlo pĜíjemné zázemí. Pro všechny bylo v letošním roce pĜipraveno pĜekvape-
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ní, odpoledne k nám pĜijela sanitka zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.
Všichni pĜítomní si mohli zopakovat základní úkony související s poskytnutím první pomoci,
seznámit se s detaily vozidla záchranné služby nejen z venku, zájemci se mohli seznámit
s pĜístrojovým vybavením sanitky, s prostorem, ve kterém zdravotníci zachraĖují lidské životy… a tak jsme ukonþili naše aktivity na dČtském hĜišti a pĜesunuli jsme se do tepla obecního
úĜadu, kam za námi pĜišel Mikuláš s hodným þertem a andČlem, který opČt vypadal jako princezna. Mikuláš nám také pĜinesl vánoþní stromeþek.
Dne 12. 11. 2016 se v prostorách hostince U polních myslivcĤ na LípČ uskuteþnil další roþník trojkového mariáše o putovní pohár starosty Máslojed – MÁSLOJEDSKÝ FLEK. V þtyĜkolovém klání 18 borcĤ se nakonec na stupních vítČzĤ umístili pouze karbaníci z Máslojed.
VítČzem se stal Tomáš Lesák, na druhém místČ se umístil Jan Havrda a tĜetí byl JiĜí Kabrhel.
Za všechny hráþe tímto dČkujeme obsluze hostince a Jirkovi Kabrhelovi za bezchybnou pĜípravu turnaje.

K þinnosti Obecního zastupitelstva
V roce 2017 budeme pokraþovat v revitalizaci zelenČ v obci a opravách pomníkĤ. V únoru chystáme karneval, nejen pro dČti, a pro všechny zájemce o kulturní zážitky máme pĜipraveny vstupenky na další divadelní pĜedstavení – v bĜeznu.
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
19

1('©/,i7©
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

Vítání obþánkĤ
V nedČli 6. 11. 2016 od 14.30 hodin se
v klubovnČ sportovního klubu konalo vítání
nových obþánkĤ naší obce. Starosta obce pĜivítal jménem obecního úĜadu pĜítomné rodiþe
a v krátkém proslovu zdĤraznil, že mít a vychovávat dítČ je to nejkrásnČjší co na svČtČ
mĤže být. Po té dČti z místní mateĜské školy
recitovaly verše a Ĝíkanky, zazpívaly písniþky.
Noví obþánci byli postupnČ pokládáni do
kolíbky a rodiþe se podepsali do pamČtní knihy. Dítka obdržela na památku dárek a maminky kytiþku. ZávČreþné focení se týkalo tČchto
rodiþĤ a dČtí: Martina a Jaroslav Hetešovi se synem Markem, Pavlína a Tomáš Stannerovi
s dcerou Natálií, Lucie Nosková a Petr NČmec s dcerou
Terezou, Klára a Michal Stannerovi se synem Michalem,
Šárka Špaþková a Jakub Gabriel se synem Šimonem,
Pavlína Charvátová a Michal
DvoĜák se synem Michalem,
Klára a Miloš Budínovi s dcerou Emou, Aneta a Roman
Šedivkovi s dcerou Eliškou,
Jitka VojtČchová a David Petr
s dcerou Anetou, Petra a Radek NovosvČtšĢí se synem
René, Hana Ságnerová a Jaroslav VČchet se synem
Lukášem, Andrea Netušilová a Petr Ságner se synem Ladislavem, Šárka a Pavel Venselidesovi se synem Tomášem.

Dlabání dýní
V sobotu 29. 10. 2016 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
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i dospČlí, kterých se dostavilo velké
množství se mohli obþerstvit þesneþkou
vaĜenou v kotlíku na ohni, ovocným þajem a svaĜeným vínem.

Výstava ovoce a zeleniny
Výstava se konala ve dnech
29. – 30. 10. 2016 v zasedací místnosti
obecního úĜadu. 18 vystavovatelĤ se
pochlubilo více jak 30 druhy ovoce a zeleniny. Výstavu shlédlo pĜes130 návštČvníkĤ vþetnČ dČtí z místní mateĜské
školy. KromČ tradiþních druhĤ ovoce a zeleniny zde bylo k vidČní nČkolik druhĤ dýní, zastoupení mČly i nejrĤznČjší zavaĜeniny a k výzdobČ pĜispČly krásné podzimní kvČtiny.

RozsvČcení vánoþního stromu
V sobotu 3. 12. 2016 byl pĜed obecním úĜadem rozsvícen vánoþní strom za hojné úþasti
dČtí i dospČlých. Skupina místních žen secviþila s dČtmi kulturní vystoupení složené z básniþek a písniþek s vánoþní tématikou. Pro zahĜátí dČtí se podával horký þaj, dospČlí uvítali svaĜené víno a grog.

Mikulášská nadílka
V pátek 9. 12. 2016 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 pyšné þarodČjnici a pak už pĜišel Mikuláš s þertem a pĜinesli spoustu dárkĤ.

Vánoþní koncert
V pondČlí 19. 12. 2016 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie uskuteþnil koncert ženského sboru Vokální harmonie z Hradce Králové.
21

1('©/,i7©
Fotbalový klub
Fotbalový klub Sk NedČlištČ na podzim ve 3. tĜídČ odehrál þtrnáct zápasĤ (jeden
zápas se pĜedehrával). Z nich 7 vyhrál, 3x remizoval a 4 prohrál, získal tedy 24 bodĤ
a prozatím je na 4. místČ. Skóre 29:24.

Plánované akce:
13. 1. 2017 – v klubovnČ SK se koná Valná hromada SDH NedČlištČ
27. 1. 2017 – v klubovnČ SK se koná Valná hromada Sportovního klubu NedČlištČ
3. 2. 2017 – rovnČž v klubovnČ SK se koná Výroþní þlenská schĤze ýeského zahrádkáĜského svazu NedČlištČ
18. 3. 2017 – probČhne v HoĜinČvsi v sokolovnČ XV. spoleþenský ples obþanĤ
z NedČlišĢ
Obec NedČlištČ pĜeje všem obþanĤm v novém roce 2017 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

Ve víru roku 2016 jsme dospČli k jeho konci. Na jedné stranČ je tĜeba provést závČreþnou
bilanci, dopĜát si pár vytoužených dní klidu o vánoþních svátcích a pak opČt mílovými kroky
a zbČsilým tempem vstoupit do roku 2017. A tak to jde rok za rokem, snad nejenom mnČ pĜijde, že tento opakující se proces, je rok od roku rychlejší.
Proto mi dovolte popĜát všem našim obþanĤm jménem zastupitelĤ Obce Sendražice a zamČstnancĤ obecního úĜadu, co nejklidnČjší a nejpohodovČjší prožití Vánoc a do nového roku
2017 hlavnČ pevné zdraví, štČstí, pohodu a dostatek energie na zvládnutí všeho, co Vás v následujícím roce þeká. PevnČ vČĜíme, že i nám se podaĜí, co nejlépe zvládat nové výzvy a pĜispČt, tak k tomu, aby se v naší obci dobĜe žilo.
V uplynulém období jsme spoleþnČ s pĜedsedkyní kulturní komise navštívily tĜi jubilanty
v naší obci. Že setkání s nimi byla pĜíjemná a nesla se v milé a pĜátelské atmosféĜe snad netĜeba zdĤrazĖovat. Tentokrát naše cesta za jednou z jubilantek vedla mimo Sendražice, a proto nás velmi potČšilo, že jsme ji pĜekvapily a udČlaly jí radost. Za druhou z jubilantek jsme se
vypravily v rámci obce a potČšily se její pĜátelskou povahou, stále dobrou náladou a elánem
do dalších dnĤ. StejnČ mile a pĜátelsky plynul þas na návštČvČ u našeho jubilanta, kam jsme
mČly spoleþnou cestu se zástupci SDH Sendražice. ZávČrem mi dovolte, abych ještČ jednou
popĜála všem našim jubilantĤm hlavnČ pevné zdraví a to, aby jim nechybČl jejich optimistický
pĜístup k životu. Už nyní se tČšíme na naše jubilanty, za kterými se vypravíme v nadcházejícím roce.
Petra Kacálková

Kulturní dČní v obci
Sportovní odpoledne aneb rozlouþení s létem
Letní prázdniny skonþily, zaþal nový školní rok a s tím se blížil i konec horkých, slunných
a suchých dnĤ. PrávČ toto období bylo tím správným na rozlouþení s létem a þasem na pĜiví-
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tání podzimu. Dne 17. záĜí probČhl na
místním fotbalovém hĜišti sportovní
den aneb rozlouþení s létem. Pro dČti
byly pĜipraveny rĤzné sportovní disciplíny, kde si mohly zmČĜit a porovnat
své síly. Mezi disciplínami nechybČla
napĜíklad, našimi závodníky velmi oblíbená, stĜelba z luku nebo rĤzné disciplíny, v nichž záviselo na tom, mít
dobrý þas. I pĜes chladné vlhké poþasí se akce vydaĜila a všechny dČti
za své sportovní výkony byly ĜádnČ
odmČnČny. Pro pĜíchozí bylo pĜipraveno obþerstvení v podobČ opékaných
kýt, které vČnoval starosta obce pan
František MatČna.

DýĖové odpoledne
30. Ĝíjna probČhlo v obecním
hostinci dýĖové odpoledne.
NedČlní pĜeddušiþkové odpoledne bylo jako stvoĜené pro tuto
akci. Všechny dČti dorazily na
akci ĜádnČ vybaveny lžícemi
a noži a pak už nezbývalo, než
se pustit do práce a vytvoĜit tu
správnou dýni k obrazu svému.
Co kus, to originál. OpČt se ukázalo, jak šikovné a nadané dČti
v naší obci máme. Kdo mČl chuĢ
a chtČl se ohĜát, mohl ochutnat
pĜipravenou dýĖovou polévku
a po ní se tĜeba ještČ zakousnout
do dýĖového koláþe. DČti si své
výtvory odnesly domĤ a pĜebývající dýnČ, bez majitelĤ, pak po
nČkolik dní zdobily stráĖ pĜed
hostincem.

RozsvČcení vánoþního
stromeþku
Jako každý rok, tak i letos probČhlo o prvním adventním víkendu tradiþní slavnostní rozsvČcení vánoþního stromeþku. Pro navození vánoþní atmosféry byl pĜipraven Adventní koncert smyþcového tria vystupujícího pod názvem Trio Královny Elišky. Muzikanti ve složení
AlžbČta Kapitolová (housle), Vít Kapitola (viola) a Blanka Skalová (violoncello) v zasedací síni
obecního úĜadu rozeznČli své nástroje a zahráli vánoþní koledy, jako byly napĜíklad Tichá noc,
Den pĜeslavný, Narodil se Kristus Pán, Nesem Vám noviny a jiné. Byl to opravdu nezapome25
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nutelný zážitek, pĜi kterém nejeden z posluchaþĤ zamaþkával slzu dojetí. Po vystoupení tria
akce pokraþovala venku u stromeþku, kde pod vedením a za doprovodu paní Ing. Petry
ŠtČpánkové vystoupil dČtský pČvecký sboreþek, scházející se každoroþnČ nČkolik týdnĤ pĜed
rozsvČcením, právČ za úþelem oprášit a secviþit koledy, které se budou zpívat. A pak se
rozzáĜila svČtla na vánoþním stromu, který bude obec po nČkolik týdnĤ zdobit. BČhem akce
se obþané mohli obþerstvit svaĜeným vínem, punþem, grogem, dČtským punþem a domácím
vánoþním cukrovím.

Mikulášská nadílka
Poslední akcí, kterou Obec Sendražice v letošním roce uspoĜádala, byla již tradiþnČ
Mikulášská nadílka. Jako každý rok, tak i letos se pĜišel na naše dČti podívat Mikuláš s andČlem a dvČma þerty. JeštČ pĜed samotnou návštČvou si dČti ĜádnČ zatancovaly a zasoutČžily.
Když se venku setmČlo, nastal ten pravý þas, kdy dČti usedly ke svým rodiþĤm, aby spoleþnČ
vyþkaly na pĜíchod vzácné návštČvy. Mikuláš s andČlem a þerty s sebou pĜinesli pro všechny

hodné dČti spoustu dobrot. Sice se u nás našly dČti, které by þerti rádi odnesli s sebou do pekla, na konec však usoudili, že jinde jsou dČti pĜece jen o nČco zlobivČjší než u nás, a tak po
vyslechnutí písniþek, básniþek a obdarování dČtí dobrotami, odešli s prázdnou.
ZávČrem mi dovolte, abych jménem kulturní komise podČkovala všem pomocníkĤm z Ĝad
obþanĤ a zapojeným vystupujícím ze spolkĤ v obci, a to SDH Sendražice, MX Teamu
Sendražice a TJ Sokolu Sendražice za pomoc pĜi realizaci akcí. Dále bych chtČla všem podČkovat za dary, které nám byly vČnovány. Zvláštní podČkování za ochotu, vstĜícnost a velkou
pomoc patĜí paní DanČ Zvolské – vedoucí Smíšenky.
Vám všem patĜí velký „Dík“ a doufám a tČším se na další spolupráci v nadcházejícím roce
2017.
Již nyní pro Vás pĜipravujeme další akci – Obecní ples, který probČhne 21. ledna 2017
od 20:00 hodin v obecním hostinci, a na který Vás tímto srdeþnČ všechny zveme. Informace
z plesu pĜineseme v dalším vydání zpravodaje.
Petra Holeþková, DiS.
pĜedsedkynČ kulturní komise
26
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SDH Sendražice
Podzimní období sezony jsme zahájili soutČží na Chlumu, odkud si ženy odvezly krásné
druhé místo, a muži se umístili na bronzové pĜíþce. Následovaly závody v ýernožicích, které
jsou pro náš mužský tým zakleté. JeštČ nikdy se nepodaĜilo dokonþit bez chyby, o þemž vypovídá i letošní páté umístČní. Naopak ženám unikl zlatý pohár o pouhou setinu sekundy.
Poslední závody v letošní sezonČ se konaly v LibĜicích, kde se bČžely dvČ soutČže – mužĤm
se velmi zadaĜilo v obou a umístili se dvakrát na stĜíbrných pĜíþkách, zatímco ženám se povedl první start, ze kterého si pĜivezly druhé místo, ale druhý rozebČh, byl horší a skonþily až
na šesté pozici.
Koncem Ĝíjna jsme uspoĜádali ukonþení hasiþské sezony pro veĜejnost. PĜi této pĜíležitosti si lidé mohli prohlédnout hasiþskou zbrojnici, s dČtmi se projet v hasiþské avii a vyzkoušet
si bČh a stĜíkání s hasiþskými hadicemi. K tomu bylo pro všechny toþené pivo, nealko a grilovaná kýta. Myslím si, že se akce velmi vydaĜila a jsem rád, že se jí zúþastnila spousta lidí.
Bilanci letošní sezony bych tedy shrnul takto: týmy se zúþastnily celkem 7 soutČží, na kterých muži obsadili 4 x 1. místo, 2 x 2. místo, 1 x 3. místo, 1 x 4. místo a 1 x 5. místo. Ženy
3 x 1. místo, 4 x 2. místo, 1 x 3. místo a 1 x 6. místo.
Tímto bych chtČl podČkovat všem pĜíznivcĤm požárního sportu, ale také všem þlenĤm,
kteĜí se na chodu sboru ve svém volném þase podílejí a pomáhali aĢ už pĜi poĜádání plesu, pĜi
kácení bĜíz, þištČní koupalištČ a pĜíkopĤ, þi na zásahu pĜi povodni, na lampionovém prĤvodu,
nebo u vodní fontány v ýeské Skalici.
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Plánované akce v roce 2017:
20. 1. 2017 – Výroþní valná hromada, Obecní hostinec od 19:00 hodin
25. 2. 2017 – Hasiþsko – motocrossový ples, Obecní hostinec od 20:00 hodin
20. 5. 2017 – Hasiþské závody, fotbalové hĜištČ od 9:00 hodin
Za celý sbor dobrovolných hasiþĤ pĜeji všem krásné prožití svátkĤ Vánoþních a do nového roku hlavnČ zdraví.
Špás Stanislav, starosta SDH Sendražice

TJ Sokol Sendražice
Podzimní þást sezony 2016/2017 se nám vĤbec nepovedla. Z rĤzných dĤvodu jsme se
snad jen jednou sešli kompletní, což se pak projeví na hĜišti. ChtČl bych všem hráþĤm, kteĜí
pravidelnČ chodí na zápasy a tréninky podČkovat a doufám, že se v jarní þásti zlepší docházka nČkterých jedincĤ a nebudeme muset Ĝešit existenþní problémy a fotbal bude v Sendražicích dál pokraþovat. Všem hráþĤm, pĜátelĤm a fanouškĤm TJ SOKOL SENDRAŽICE pĜejeme krásné svátky a hodnČ štČstí do nového roku 2017.
Michal StĜeda, Aleš StĜelka
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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
V letošním roce se nám podzim pĜedstavil barevnou škálou padajícího listí.
Obþané se 25. 9. sešli na „Sousedském posvícenském posezení“, které se
konalo v místním hostinci ve StĜezeticích.
Naše ženy pĜipravily pohoštČní a k poslechu nám zazpívalo „Hradecké komorní
Tucteto“. Od všech pĜítomných si po
posledním pČveckém vystoupení vysloužilo nekoneþný potlesk.
Protože si všichni pĜejeme, aby naše obce byly stále uklizené, byly do obou obcí o víkendech v záĜí a listopadu pĜistaveny kontejnery na zahradní odpad. Spoluobþané této možnosti
hojnČ využili.
Vzhledem k tomu, že adventní období v tomto roce pĜipadlo již na konec
listopadu, Klub žen ve StĜezeticích
a Dlouhých Dvorech, z. s. (dále jen „klub
žen“) ve spolupráci s Obecním úĜadem
ve StĜezeticích (dále jen „obecní úĜad“)
uspoĜádal v sobotu 26. 11. „Rozsvícení
vánoþního stromu“ pĜi, kterém nám
zazpívaly naše dČti vánoþní koledy, za
hudebního doprovodu pana Libora
Jáneše. Také jsme si poslechli vánoþní
melodie, které nám zahrála na flétnu paní Lucie Bramborová a na
klarinet Adam BednáĜ. Teplé nápoje zahĜály, a lidé odcházeli naladČni na pĜedvánoþní þas.
Ten pokraþoval již další víkend
v sobotu 3. 12., kdy se v místním
hostinci ve StĜezeticích konalo
„PĜedvánoþní posezení nejen pro
seniory“. Všichni se dobĜe bavili,
a k tomu jim hrála kapela „Pardubická šestka“. Podle následné
odezvy od obþanĤ se tento hudební zážitek všem líbil. Následující
29
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den 4. 12. uspoĜádal klub žen
pro dČti „Mikulášskou nadílku“, spolu s loutkovou pohádkou „O perníkové chaloupce“, kterou jim pĜijela zahrát
divadelní spoleþnost „Loutkové divadlo Kozlík“ z Hradce Králové.
Koncem roku byla vymČnČna stĜešní krytina na hasiþské zbrojnici a instalován
hromosvod na místním hos-

tinci ve StĜezeticích. Byla podána žádost o dotaci z Programu
obnovy venkova Královehradeckého kraje 2017 na pokraþující rekonstrukci chodníkĤ v Dlouhých Dvorech. Obecní úĜad
upozorĖuje spoluobþany, že kontejnery na bioodpad budou
pĜistaveny na obvyklá místa v obou obcích opČt na jaĜe 2017.
Pytle na komunální odpad je stále možné zakoupit na obecním úĜadČ. V této souvislosti žádáme obþany, aby odpad tĜídili pĜímo do barevných sbČrných nádob k tomu urþených,
které jsou umístČny na obvyklých místech v obcích. SbČr nadmČrného komunálního odpadu i odpadu nebezpeþného se
uskuteþní v jarních mČsících roku 2017.
Poplatky ze psĤ na rok 2017 budou vybírány na obecním
úĜadu od zaþátku ledna.

Plánované akce
Klub žen pak zaþátkem roku pĜipravuje „TĜíkrálový lampiónový prĤvod“, „Spoleþenský ples“
a „DČtský karneval“.

BlahopĜejeme
Významná životní jubilea: Podsadlo Josef, Ruml 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
Poslední þtvrtletí roku 2016 bylo v duchu dokonþování investiþních akcí. BČhem tradiþní
akce Svatováclavské posvícení bylo slavnostnČ otevĜeno renovované veĜejné prostranství
pod kostelem, jehož souþástí je i pĤvodní pískovcové oplocení areálu zámeþku doplnČné
kovanými výplnČmi, bránou a brankou.
Dokonþeno bylo zatrubnČní vodoteþe u obchodu a realizace veĜejného parkovištČ.
V lokalitČ u hostince byla dokonþena stavba chybČjícího chodníku s drobným veĜejným
prostranstvím kolem kapliþky „ÚtČk svaté rodiny do Egypta“, tato drobná sakrální stavba byla
také novČ nasvícena. U hostince byla vybudována menší parkovací plocha.
V roce 2016 byla ještČ dokonþena kompletní renovace hĜbitovní zdi, márnice, chodníþkĤ
a pumpy na hĜbitovČ.
U Drábkových bylo realizováno zatrubnČní vodoteþe, þímž došlo ke zpevnČní opČrné zdi
pĜilehlé cesty.
ProbČhly také tradiþní spoleþenské akce jako RozsvČcení vánoþního stromu v sobotu
26. listopadu. NechybČl betlém s živými zvíĜátky, vystoupení dČtí z obce, drobný jarmark i obþerstvení. Dopoledne se konal také kreativní kurz zamČĜený na výrobu adventních vČncĤ.

5. prosince chodil po naší obci Mikuláš s andČlem a dvČma þerty a roznášel hodným dČtem
balíþky sladkostí. Pro všechny domácnosti
pak byl pĜipraven stolní kalendáĜ vydávaný
Mikroregionem obcí Památkové zóny 1866.
Sobotní odpoledne 10. prosince bylo urþeno
pro setkání seniorĤ obce. Byl pĜipraven bohatý
program s vystoupením dČtí a dáreþky, netradiþním hudebním vystoupením, svČtelnou show
i taneþnicí s hadem. O hudební doprovod se
v prĤbČhu odpoledne staral tradiþnČ harmonikáĜ.
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VeĜejná obecní zastupitelstva probČhla 26. záĜí, 7. listopadu a 19. prosince.
V Hostinci Na Zavadilce byl otevĜen nový nekuĜácký salonek s dČtským koutkem.

2017
7. ledna probČhla TĜíkrálová sbírka, kterou organizuje Charita ýeské republiky. Vybrané
prostĜedky pak putují na charitativní projekty v jednotlivých regionech.
18. února se bude konat tradiþní Obecní ples v Hostinci Na Zavadilce.
V roce 2017 vám pĜejeme mnoho štČstí, zdraví a spokojenosti!!!

Sbor dobrovolných hasiþĤ SvČtí
První poprázdninové hasiþské závody nás þekaly 17. záĜí na Chlumu.
24. záĜí se konalo na hĜišti Posvícení.
Mohli jsme vidČt stánky s rĤznými výrobky – šití, bižuterie a další ruþí práce. Byla
zde i dČtská dílna a malování na obliþej.
Ani letos nechybČla stĜelnice, dČtská
tombola a atrakce (houpaþky, skákací
hrad). BČhem celého dne hrála živá hudba. ProbČhla ukázka zásahu policejního
psa, taneþní vystoupení mažoretĤ, pro-

letČlo nad námi rogalo a malí hasiþi pĜedvedli,
že umí hasit i koĖskou stĜíkaþkou. Poþasí nám
pĜálo, návštČvníkĤ pĜišlo hodnČ. ýekalo na nČ
spousta jídla ze zvČĜiny, nechybČlo ani pití. Další
víkend jsme jeli s dČtmi na soustĜedČní do
Velké Úpy. Po pĜíjezdu a rychlém ubytování nás
þekala veþeĜe v podobČ opékaných buĜtĤ. Veþer
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byl pĜedstaven program na celý víkend. V sobotu po snídani se zaþaly pĜipravovat svaþiny na celý den. Po rozdání svaþin a spoleþném focení jsme koneþnČ vyrazili na
horskou túru. Po zdolání strmého svahu jsme si odpoþinuli a šli dál. Po pár kilometrech jsme
se ocitli na hĜebenu hor. Došli jsme až na Pražské boudy. Nastal þas obČda a tak jsme vyndali naše svaþiny, abychom se posilnili. Po krátkém odpoþinku jsme se vydali za dalším zážitkem do Pece pod SnČžkou. Tam na dČti þekala bobová dráha. Po absolvování jízdy jsme
se vydali zpČt do chaty. Zpáteþní cesta vedla nauþnou stezkou. Na každém stanovišti plnily
dČti daný úkol. BČhem celého dne dostávaly dČti kvízové otázky. Po veþeĜi dostaly dČti odmČnu v podobČ dČtského šampáĖa. Každý si odnesl diplom a plyšovou hraþku. Vyhlásili jsme
vítČze kvízové soutČže. Potom mČli dČti volnou zábavu – mohly si hrát, malovat nebo si vyrobit puzzle z dĜívek. V nedČli jsme se šli podívat na vodopády. Pro nepĜízeĖ poþasí v minulých
dnech jsme vidČli bohužel jen jeden. Po obČdČ nás þekalo balení, úklid a odjezd domĤ.
V listopadu probČhl sbČr železného šrotu. NČkteré dČti se zúþastnily soutČže „Požární
ochrana oþima dČtí 2017“, kde kreslily obrázky, jak si oni sami pĜedstavují práci hasiþĤ. Jejich
soutČžní obrázky poputují do okresního kola a závČreþné výsledky se dozvíme v kvČtnu.
www.sdhsveti.blog.cz, FB
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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,
Než zaþnete þíst pĜíspČvek o naší vesniþce, tak mi dovolte, abych Vám jménem svým a jménem zastupitelstva obce popĜál úspČšný vstup do nového roku, všechno dobré, pevné zdraví, mnoho osobních
a pracovních úspČchĤ.
Ing.Stanislav ŠtČrba – starosta obce

Informace z obce
Vážení obþané obce Vrchovnice,
Jménem obecního zastupitelstva bych Vám chtČl všem podČkovat, za pochopení a shovívavost pĜi výstavbČ naší nové þistírny odpadních vod v obci Vrchovnice, která je od poþátku
listopadu v roþním zkušebním provozu. Naši þistírnu odpadních vod (ýOV)se nám podaĜilo
vybudovat za výrazného finanþního pĜispČní Ministerstva zemČdČlství s dotací ve výši
4 391 000,- Kþ a za finanþního pĜispČní od Krajského úĜadu v Hradci Králové s dotací ve výši
290 000,- Kþ. V souþasnosti je do þistírny odpadních vod pĜipojeno asi 80% obyvatel obce
Vrchovnice. Poplatek za používání ýOV bude stanoven po zhotovení kanalizaþního Ĝádu.

Plánované akce
V letošním roce by obecní zastupitelstvo chtČlo vybudovat místo pro kontejnery na tĜídČný odpad skla, plastĤ a papíru. O umístČní stávajících kontejnerĤ obecní zastupitelstvo stále
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jedná, pĜípadné návrhy z Ĝad obþanĤ budou vítány, nejlépe v písemné podobČ a odevzdány
do obecní schránky umístČné na zdi naší obecní hospody.
Další plánovanou akcí je výstavba zvoniþky na obecním pozemku v obci,která bude
financována zdejším rodákem panem Ing. Ladislavem ěíhou. Vzhledem k výkopovým pracím
kanalizaþní sítČ je zapotĜebí provést terénní úpravy pozemkĤ a následnČ bude provedena výsadba okrasné zelenČ.
Dále obec plánuje v roce 2017 – 2018 vybudovat chodníky v obci a to od þp. 27 (p. Zubr)
k þp. 9 (p. Válková) a tímto žádáme obþany, aby neprovádČli individuální výsadbu zelenČ
v dotþené lokalitČ.

Poplatky v roce 2017
V mČsíci lednu bude zahájen na Obecním úĜadČ výbČr poplatkĤ za komunální odpad
a za psy. UpozorĖujeme obþany, že od roku 2017 došlo k navýšení cen svozu a to následnČ:
Cena svozu odpadu za svoz mČsiþní ................................................... 800,- Kþ
Cena svozu odpadu za svoz poloviþní – mČsiþní ......................... 1296,- Kþ
Cena poplatku ze psa .................................................................................... 60,- Kþ
Pracovní doba je každé úterý od 19:00 do 20:00 hodin.

Svozový kalendáĜ na rok 2017
Svozový den: PondČlí
MċSÍC

SVOZ 21x – BÍLÁ

SVOZ 13x – MODRÁ

leden

1,3,5

3

únor

7,9

7

bĜezen

11,13

11

duben

15,17

15

kvČten

19

19

þerven

23

23

27,31

27,31

srpen

35

35

záĜí

39

39

Ĝíjen

41,43

43

listopad

45,47

47

prosinec

49,51

51

þervenec
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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

Vítání obþánkĤ
Slavnostní vítání nových obþánkĤ se konalo v sobotu 26. listopadu 2016, kde jsme pĜivítali naše nové spoluobþánky. Ze Všestar Jana Bramboru, ze BĜízy VojtČcha Knotka a Sofii
Tichou, z Chlumu Víta Urbana a Adama Poživila, z Rosnic Lubomíra Janderu a Veroniku
Struhárovou a z Lípy Violu Novákovou.

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobþané, milí sousedi,
rok 2016 již uzavĜel svoje stránky. Vánoce s sebou pĜinesly do Vašich rodin pohodu a lásku, vzájemnou úctu a jistČ i vČtší pochopení pro potĜeby svých blízkých. VČĜím, že jste zabalili z každého alespoĖ kousek a položili mezi dárky pod vánoþní strom, abychom i v nastávajícím roce dokázali v sobČ vzájemnČ nalézt lidi dobré a laskavé, lidi ochotné nabídnout svou
službu druhým.
PĜeji Vám, abyste si teplo i svČtlo Vánoc nesli s sebou po celý další rok 2017 ve zdraví
a spokojenosti a aĢ Vám dny pĜíští pĜinesou jen klid, pohodu a hĜejivé pocity na duši.
Ing. Michal Derner – starosta obce

Ohlédnutí za rokem 2016
Funkþní období zastupitelstva dospČlo do svého poloþasu. Zatímco rok 2015 byl pĜedevším rokem pĜíprav a projektování, letos nás þekaly pomČrnČ zásadní úkoly a investice.
NČkteré z nich jsme chtČli realizovat již o rok dĜíve, ale pĜíprava projektĤ, stejnČ jako následné zajištČní potĜebných vyjádĜení pro stavební povolení, má svoje lhĤty a termíny, které
nezbývá než respektovat. Tato zkušenost mČ uþí být na jedné stranČ trpČlivý, souþasnČ mČ
povzbuzuje k tomu, abych se nenechal prvotními nezdary odradit. A jsem velmi vdČþný za to,
že zastupitelé i þlenové osadních výborĤ (alespoĖ ve své vČtšinČ) k tomuto procesu pĜispívají, rozumí mu a podporují ho.
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Co se povedlo
Po investicích z minulých let plynoucích pĜedevším do zateplení budov pĜišly na Ĝadu projekty, které byly mnohdy ukryty právČ pod novým pláštČm, dostalo se i na nČkteré komunikace.
Máme radost, že v letošním roce se podaĜily pĜedevším tyto akce:
z MŠ Všestary – oprava sociálních zaĜízení a zmČna zdroje vytápČní z akumulaþních
kamen na ústĜední topení s plynovým kotlem
z Modernizace kotelny ZŠ a bazénu – výmČna starých plynových kotlĤ za kotle kondenzaþní, instalace solárních kolektorĤ na ohĜev teplé vody a rozdČlení vytápČní objektu bazénu a školy
z Oprava sociálních zaĜízení bazénu a sauny
z MŠ Chlum – oprava podlah v prvním patĜe a taktéž oprava vlhkých omítek v pĜízemí
z Nová zvoniþka ve BĜíze
z Místní komunikace – na cestČ od rozhledny na Chlumu pod hĜíbárnu byl pĜed výroþím
bitvy z roku 1866 proveden nový asfaltový povrch;
z SbČrný dvĤr Všestary – stavební þást byla v prosinci dokonþena. Na stavbu poskytl
dotaci Královéhradecký kraj ve výši 197.000 Kþ.
Technická skupina zamČstnancĤ obce navíc dokazuje, že leckteré nejen zcela drobné
opravy, bourací i stavební práce si dokážeme zajistit vlastní silou. NapĜíklad úpravy þi doplnČní veĜejného osvČtlení v RozbČĜicích i ve Všestarech, oprava propustku pod silnicí ve
Všestarech a mnohé další jsou toho dĤkazem.

Co nás þeká
z Kanalizace a þistírna odpadních vod (ýOV)
V polovinČ roku 2016 nám byla pĜislíbena dotace a následnČ vyhlášeno výbČrové Ĝízení.
Z jara pĜíštího roku bychom mČli znát vybrané dodavatele stavby v jednotlivých místních þástech (bez Chlumu). Stavba je plánována po etapách:
– 2017 až 2018 – þistírna odpadních vod a kanalizace ve Všestarech
– 2018 – kanalizace v Rosnicích a RozbČĜicích
– 2019 – kanalizace ve BĜíze a LípČ
Ve vČci odkanalizování Chlumu mezitím koneþnČ došlo ke shodČ na výstavbČ koĜenové
þistírny. Zde jsme tedy na samém zaþátku a þeká nás ještČ dlouhá cesta.
z Chodníky v LípČ, RozbČĜicích a BĜíze
S ohledem na pĜedpokládanou výstavbu kanalizace chceme v roce 2017 vybudovat zatím
pouze chodník v LípČ podél státní silnice I/35 HK - Jiþín, na který podáváme žádost o dotaci.
Chodníky v RozbČĜicích a BĜíze by mČly navazovat na výstavbu kanalizace v dalších letech.
z Nástavba a pĜístavba druhého stupnČ ZŠ Všestary
V letech 2017 – 2018 se pokusíme využít dotaþních možností a rozšíĜit tak školu o nové
uþebny, bezbariérový pĜístup do všech þástí (výtah od dílen ze suterénu, až do odborných
uþeben v podkroví). Pro tuto dostavbu chceme využít vyhlášený dotaþní program a v lednu
2017 podáme žádost o dotaci.
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z SbČrný dvĤr
Stavební þást je již dokonþena. Vybavení dvora kontejnery a sbČrnými nádobami na tĜídČný odpad plánujeme na první polovinu pĜíštího roku. Na již provedené stavební práce i na
vybavení sbČrného dvora podáváme žádost o dotaci cca 2 mil Kþ z Operaþního programu
Životní prostĜedí (OPŽP).
z Mikrojesle Všesliþky
NovČ vznikající služba mikrojeslí ve Všestarech získala z Operaþního programu zamČstnanost, který organizuje MPSV, dotaþní podporu na svoji þinnost do léta 2019. Všesliþky budou v provozu od února 2017 v bytČ na sokolovnČ, který zrekonstruovala TJ Sokol Všestary
na své náklady.
z Požární zbrojnice v Rosnicích
Na objektu garáže hasiþĤ v Rosnicích, po statickém posouzení, rozhodli zastupitelé o její
demolici a výstavbČ nové zbrojnice. V pĜíštím roce se tak mĤžeme tČšit na nové zázemí.
Mnohé další vize (napĜ. obnova chodníþku od kostela kolem bývalé roubené školy, obnova zĜídla Všestarky spojená s výsadbou nového parku, zvoniþka na Chlumu …) tu uvedeny
nejsou, ale pomalu nabývají jasnČjších obrysĤ. PĜejme si nejen k VánocĤm, ale i po celý rok
2017, aby se nám spoleþnČ splnilo co nejvíce našich pĜání. A to nejen tČch pracovních, ale
i v rodinném životČ.
Ing. Michal Derner – starosta obce

KULTURNÍ VÝBOR
Odpoledne pro seniory
Tak jako každý rok i letos byl kulturní výbor postaven pĜed úkol uspoĜádat zábavné odpoledne pro naše seniory. Letos jsme se rozhodli pro vystoupení cimbálové muziky z Moravy
v Pivovaru Lindr ve Mžanech. V sobotu 19. 11. 2016 od 14:00 hod spustila tato cimbálová
kapela lidové písniþky. Mezi hudbou dostali naši senioĜi obþerstvení a sami si mohli vybrat
z široké škály originálních piv, která se vaĜí pouze v tomto místním pivovaru. I pĜes poþáteþní
zádrhel v dopravČ se celé odpoledne jako vždy
všichni dobĜe bavili. Možná k tomu pĜispČly i milé
dáreþky, které zúþastnČní
senioĜi obdrželi. O tom, že
se akce vydaĜila, svČdþí
i to, že mnozí zĤstali ještČ
dlouho po ukonþení celé
akce.
Aleš Zlatohlávek

PĜipravujeme
Pro rok 2017 se mĤžete tČšit na tradiþní akce – divadlo, jarní a prázdninový výlet, podzimní akce. O tČchto akcích budete vždy s pĜedstihem informováni.
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VŠESLIýKY POMALU OŽÍVAJÍ
Na jaĜe roku 2016 se zrodil odvážný plán zapojit se do projektu Podpora implementace
služby péþe o dČti od šesti mČsícĤ do þtyĜ let v tzv. mikrojeslích a pilotní ovČĜení služby, který organizuje MPSV v rámci Operaþního programu zamČstnanosti ESF. PĜihlásilo se celkem
105 projektĤ za celou ýeskou republiku (mimo Prahu) a žádost o finanþní podporu obce
Všestary byla vyhodnocena jako 13. nejlepší a byla doporuþena k financování.
V Královéhradeckém kraji budou Všesliþky jedny ze tĜí mikrojeslí, které v rámci projektu
vzniknou. Mikrojesle jsou koncipovány jako finanþnČ dostupná veĜejná služba péþe o dČti,
která nabízí pravidelnou profesionální péþi o dČti od 6 mČsícĤ do 4 let v kolektivu maximálnČ
4 dČtí. Naše mikrojesle Všesliþky budou otevĜeny od 6:30 do 17:30 a jejich provoz bude
zahájen na zaþátku února 2017 v bytČ TJ Sokol Všestary. Všesliþky tak pomohou místním
maminkám vrátit se na pracovní trh a usnadní jim sladit profesní a rodinný život.
Všesliþky se od poþátku tČší velké medializaci a tak jste mohli vidČt reportáž ýeské televize v hlavní regionální zpravodajské relaci nebo jste mohli slyšet reportáž ýeského rozhlasu
Hradec Králové.
Jsme moc rádi, že pĜípravy jsou v plném proudu. Díky finanþní podpoĜe ze strany ESF
bude tak možné kompletnČ zaĜídit mikrojesle, zamČstnat peþující osoby, uhradit nájem a další náklady spojené s jejich provozem. Opravu bytu ovšem financuje majitel bytu, tedy TJ Sokol
Všestary. Dále také z finanþní podpory nelze uhradit stravu pro dČti. Všesliþky již nalezly
peþující osoby i dČti, které tam budou trávit pĜíjemné chvíle. Také mají své webové stránky
(vseslicky.webnode.cz) i facebookové stránky, kde mohou zájemci získat veškeré aktuality
týkající se dČní v mikrojeslích.
Mgr. Michaela Chládková – koordinátorka projektu

Z þinnosti spolkĤ z obcí:
BĜíza, Chlum, Lípa, Rosnice, RozbČĜice, Všestary

BěÍZA
NOHEJBAL KLUB BěÍZA
Zimní sezóna zaþala již 1. 10. 2016 ve
sportovní hale Spartak PĜedmČĜice, kam máme možnost chodit trénovat každé úterý a pátek v þase 20 – 22 hodiny.
V této hale jsme se dne 22. 10. 2016 zúþastnili prvního halového turnaje. Sestavili
jsme dvČ družstva, z nichž jedno mČlo za úkol
se umístit na „BEDNċ“, tzn. do tĜetího místa, z celkových dvanácti týmĤ. Tento úkol se nám
splnit podaĜilo a v urputném finálovém boji jsme zvítČzili 2:1 a dosáhli tak na pĜíþku nejvyšší.
Martin ýerný
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SDH BěÍZA
Rozsvícení stromu k zahájení adventu se ve BĜíze na
návsi uskuteþnilo v sobotu 26. 11. 2016. V letošním roce
se vedení sboru místních
dČtí ujal Fr. Pácal. SpoleþnČ s dČtmi secviþili
pásmo známých vánoþních koled. PĜi jedné ze
zkoušek jsme pro dČti pĜipravili dílniþku šikovných
rukou. DČti si vytvoĜily papírové hvČzdiþky, koule
na zavČšení. NejvČtší
úspČch ale mČla výroba hvČzdiþek z jablonecké bižuterie.
Všechny dČti, které vystupovaly, si tak ozdobí vánoþní stromek tradiþními þeskými ozdobami.Tradiþnímu rozsvícení letos pĜedcházela ještČ jedna zajímavá událost. Na návsi byla
postavena nová dĜevČná zvoniþka. A tak se tradiþní adventní
zpívání spojilo s požehnáním zvoniþky. Požehnání provedl
knČz z farnosti Všestary T. Enederle a zvoniþka se opČt na
návsi po dlouhé dobČ rozeznČla.
Petra Rufferová
V uplynulém roce se sportovní družstvo SDH BĜíza
zúþastnilo pouze dvou soutČží v požárním sportu. Bohužel
tento rok nebyl pro naše výkony tak plodný jako léta pĜedchozí, ale i pĜes to, že jsme se neumístili ani jednou na stupních vítČzĤ, jsme si každou akci znamenitČ užili. Pro pĜíští rok
plánujeme úþast na vČtším poþtu klání a doufejme i s lepšími
výsledky než v roce 2016. Jednou z posledních akcí v tomto roce, kterou jsme poĜádali, byla
Mikulášská nadílka, kdy spolu s Mikulášem vyrazili do ulic i dva þerti a andČl.
Pro letošní rok jsme seznam akcí vyþerpali a postupnČ, velmi peþlivČ, se budeme chystat
na rok následující …. ýarodČjnice, soutČže sportovních družstev, DČtský den, adventní
zpívání, Mikuláš …..
David BČlohoubek

CHLUM
SDH CHLUM
Rok 2016 se chýlí ke konci, pojćme se podívat na þinnost našeho sboru v poslední dekádČ.
Výjezdy, požární asistence – Dne 27. 10. 2016 vyjeli naši hasiþi k požáru na LípČ. V den
státního svátku 28. 10. 2016 následovala technická pomoc obci Všestary. První listopadový
den pĜišla asistence pĜi dopravní nehodČ na silnici R35 a 14. 11. 2016 zasahovala naše jednotka pĜi požáru dílny a garáže v obci Dolní PĜím.
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. V záĜí probČhla soutČž O pohár starosty, kde naši mladí hasiþi obsadili
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3. a 4. místo. V Ĝíjnu se zúþastnily dČti branného závodu Plamen, kde jsme mČli soutČžící
v kategorii družstev i jednotlivcĤ. V kategorii starších dívek v bČhu na 60 metrĤ obsadila Eliška
StaĖková 1. místo a Eliška Hendrychová 4. místo. Moc malým hasiþĤm gratulujeme a pĜejeme úspČchy i v nadcházejících soutČžích, na které se všichni pĜi pravidelných schĤzkách pĜipravují.
Prosinec se nese ve
znamení þertĤ, Mikuláše
a blížících se Vánoc.
Sladkou nadílku pĜinesl
Mikuláš v sobotu 3. prosince. DČti si zatancovaly,
zasoutČžily a po krátké
písniþce nebo básniþce
dostaly od andílka sladkosti s ovocem. NaštČstí
si nikoho þert neodnesl
a my se mĤžeme tČšit na
pĜíští rok.
Téhož dne se konala
výroþní schĤze SDH
Chlum, kde byli þlenové
seznámeni s þinností bČhem celého roku, plány a programem pro rok 2017, došlo k ocenČní
dlouholetých þlenĤ a následovalo milé posezení v pĜátelském kruhu.
A jaké akce nám pĜinese nový rok? Zaþátek roku je spojen s tancem a veselím. ChtČli
bychom Vás tímto pozvat do restaurace Na Bojišti na tradiþní hasiþský ples, který se bude
konat 28. ledna 2017 od 20.00, k tanci a poslechu zahraje skupina Labyrint, nebude chybČt
dostatek dobrého moku a možnost vyhrát nČco pČkného.
Nezapomínáme ani na dČti. DČtský karneval plný nádherných masek se uskuteþní v bĜeznu a dČti se mĤžou již nyní tČšit na krásné odpoledne.

LÍPA
SDH LÍPA
Rok se s rokem sešel a na Lípu opČt dorazil
Mikuláš s þerty a andČlem. V sobotu 3. 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 nadílku. NČkterým dČtem 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 básniþky, písniþky a hlavnČ sliby do
dalšího roku. Andílek každému z nich pĜedal
dárky, které si pro nČ þlenové SDH Lípa pĜipravili. Mikuláš se rozlouþil a slíbil, že za rok je tu
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jako na koni opČt i se svými pomocníky. DČti zaþaly mlsat a Ĝádit, protože se jim koneþnČ ulevilo a þerty už nemČly na oþích.
A co má v plánu SDH Lípa dále?
Do konce tohoto kalendáĜního roku nás þeká výroþní þlenská schĤze a oslava Silvestra.
Ale ani 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, muže vezmČte s sebou.
Další již tradiþní akcí je Pomlázková zábava, která se bude konat v sobotu 15. dubna
2017 a na kterou jste srdeþnČ zváni místní i pĜespolní.
Lenka Nožiþková

ROSNICE
SDH ROSNICE
Družstvo našeho sboru se úþastnilo závodĤ O pohár starosty a reprezentovali náš sbor
dobĜe. S pČkným þasem jsme se umístili na 7. místČ. I pĜesto, že jsme se neumístili na podiu,
za náš výkon se jistČ stydČt nemusíme.

Sváteþní turnaj
Dne 28. Ĝíjna se konal turnaj v kuleþníku poĜádaný našimi hasiþi. PĜihlásilo se celkem
12 hráþĤ, kteĜí si zahráli o putovní pohár. Souboje zaþali v 17:00 a po velmi vypjatých soubojích, ve kterých mohl uspČt jen ten nejlepší, se vítČzem stal Josef Pešek st., který ve finále
porazil Miroslava Peška st. a na tĜetím místČ skonþil Stanislav StodĤlka. Celý turnaj byl velmi
zábavný pro všechny zúþastnČné i diváky.

Vánoþní zpívání
V sobotu, pĜed první adventní nedČlí, uspoĜádali rosniþtí hasiþi Vánoþní zpívání s rozsvČcením vánoþního stromku. Vše vyvrcholilo 26. listopadu veþer, kdy rosnické dČti zazpívaly
koledy a tím uvedly všechny pĜítomné do pohodové nálady, k þemuž pĜispČl i svaĜák, který byl
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rozléván pro navození vánoþní atmosféry.
Po zpívání šly dČti zdobit perníþky a všichni hosté se odebrali ke konzumaci drobného obþerstvení, za které dČkujeme rosnickým kuchaĜkám a kuchtíkĤm, kteĜí donesli
své výtvory.

Mikuláš
I letos naši vesnici navštívila þtveĜice
našich dobrých známých – Mikuláš, andČl
a dva þerti. PĜišli zkontrolovat, zda dČti dodržují, co slíbily, a nezlobí rodiþe ani kamarády. StejnČ jako loni, ani letos si þerti
nikoho neodnesli, pĜesto, že nČkteĜí mají
do pĜíštího roku výstrahu. Všechny hodné
dČti dostaly sladkou odmČnu od Mikuláše,
mČkkou od andČla a reflexní pásek, aby
byly vidČt, od þertĤ.

Naše plány
Výhledem do pĜíštího roku bych Vás rád pozval na ples rosnických hasiþĤ, který se bude
konat 4. února v hospodČ ve Všestarech. K poslechu i tanci bude hrát skupina Bonus a pĜipraveno bude opČt zábavné slosování o ceny.
JiĜí Novák

ROZBċěICE
SDH ROZBċěICE
RozbČĜský bramborák – bramborakiáda
V den Ĝíjnového státního svátku se v RozbČĜicích konal druhý roþník kulináĜské soutČže
„RozbČĜský bramborák – bramborakiáda“. SoutČže se zúþastnilo 14 soutČžních družstev, které mezi sebou soutČžily v pĜípravČ tradiþního þeského pokrmu – smaženého bramboráku.
Souþástí soutČžního klání byla i pĜíprava libovolného nápoje, který mČl zachutnat nebo zahĜát
v chladném podzimním sváteþním odpoledni. ZpĤsob smažení bramborákĤ závisel pouze na
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fantazii soutČžících a tak bylo k vidČní smažení soutČžních pochutin na elektrické pánvi, plynovém sporáku, grilu s ohnČm a dalších zdrojích tepla. Fantazie soutČžících se projevila
i u jejich pracovního obleþení a tak porotci ochutnali bramboráky napĜíklad od kuchtíkĤ v þerném, babiþky s dČdeþkem, slamČných postaviþek, Dády s Felixem, þi pekelných þertĤ.
Hodnotící porotou byli všichni hosté této akce, kteĜí si zakoupili hlasovací žetony a po dĤkladné degustaci bramborákĤ a nápojĤ odevzdali svĤj hlas do pĜipravených hlasovacích zaĜízení. Zájem o ochutnávání a hlasování byl v letošním roce velký a na prezenþní listinČ bylo
zaznamenáno témČĜ 100 porotcĤ. VítČzi v obou kategoriích se stali Aneta a ZdenČk Novákovi,
kterým ještČ jednou gratulujeme.

PĜedvánoþní období
V letošním roce se koneþnČ podaĜilo zrealizovat v RozbČĜicích osvČtlení vánoþního stromu. Jako nejkrásnČjší symbol Vánoc byl osvČtlen stĜíbrný smrk pĜed prodejnou. V pĜedvánoþním þase, jak je v naší
obci dlouholetou tradicí, navštívili Mikuláš, þert a andČl
všechny naše ratolesti v jejich domovech, kterým za
básniþku rozdali sladkosti
a jiné dárky.
Hned následující sobotu
se konalo oblíbené þertí
bruslení na zimním stadionu
v Novém BydžovČ, kde jsme
si užili pĜedvánoþní sportovní
podveþer a po návratu zpČt
i sousedské posezení v hasiþské zbrojnici. DČti si odnesly z bruslení nejen spousty sladkostí a dobrot, ale zĜejmČ i nČjaké modĜiny z pádĤ. Jelikož poslední roky není poþasí pĜíliš vlídné na zimní sporty, je o toto
bruslení každoroþnČ veliký zájem.

Co nás þeká?
Co nás þeká v následujícím období? Po štČdroveþerním obČdČ se v RozbČĜicích sejdeme
na dČtském hĜišti na odehrání vánoþního duelu mezi svobodnými mladíky a ženatými, ale
duchem stále mladými, muži za mohutné podpory poþetného publika.
Hned první pátek nového roku se sejde þlenská základna sboru na výroþní valné hromadČ, kde zhodnotí rok 2016 a vytvoĜí plán þinnosti na rok 2017. Poté se výbor sboru zaþne
naplno vČnovat pĜípravami hasiþského plesu, který se uskuteþní v sobotu 4. bĜezna opČt ve
StĜezeticích v sále místního hostince.
Ing. Pavel ýerný

VŠESTARY
Všestarský bazén opČt žije
Pod záštitou obce je v provozu nejen bazén se saunou, ale v prostorách bývalé ubytovny
vznikly herny pro dČti i dospívající vþetnČ obþerstvení s kavárnou, které návštČvníkĤm nabízí
45

9i(67$5<

nejen saunovou a bazénovou relaxaci s výukou plavání a aktivit s tím spojených, ale i prostory
pro školení, narozeninové oslavy, firemní, vánoþní veþírky vþetnČ programu ve vodČ i na
suchu.
Pro dobrou kondici je zde každou stĜedu v podveþer nabídka cviþení pod vedením rehabilitaþní sestry, úterní odpoledne nabízí cviþení pro aktivní maminky i jejich dČti nejen bČhem
mateĜské dovolené. Provozovatel pĜipravil pro zájemce výhodné balíþky služeb celého areálu
stejnČ jako možnost pronájmĤ jednotlivých þi všech prostor i s nabídkou zajištČní aktivního
programu.
Adventní þas þekání na Ježíška v nedČli dČtem zpestĜila þertovská nadílka s þerty,
Mikulášem i andČlem. Na pĜíchozí þekaly soutČže, hry, zábavné tvoĜení i tancování.
PĜijít k nám mĤžete i dalším vchodem od lékárny a ordinací lékaĜĤ, pĜíjemnČ posedČt nad kávou se zákuskem
þi chlebíþkem, pobavit se s pĜáteli.
Od 5. 12. bude otevĜen vchod kavárny na bazénu od zdravotního stĜediska,
otevírací doba pondČlí 8.30 – 14.00, úterý – pátek 8.30 – 20.00, sobota, nedČle
13.00 – 20.00 hod. V nabídce mimo jiné
chlebíþky, zákusky, dorty a výborná
káva.
Provozovatel nabízí:
z bazén (8 x 18m) – v cenČ hraþky a pomĤcky do vody
z sauna – v cenČ volný vstup do bazénu, prostČradlo, osuška, bufet
z kavárna s celodenním provozem – výborná káva, zákusky, chlebíþky
z herny – rozdČleny dle vČku dČtí, od nejmenších až po omladinu, vstup zdarma, kavárna
z školící místnost – dataprojektor, možnost využít celého areálu,
z oslavy narozenin – pro vaše dČti i pro vás
z firemní, vánoþní veþírky – sestavíme program ve vodČ i na suchu vám na míru
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z rehabilitaþní cviþení – zdravý pohyb ve vodČ pod vedením rehabilitaþní sestry, stĜeda
v podveþer
z aktivní úterní odpoledne – cviþení pro maminky, pro dČti na suchu, bazén, sauna – vše
dle nálady
z výhodné balíþky služeb celého areálu, možnost pronájmĤ
Otevírací doba pro veĜejnost – bazén – sauna
Bazén

Sauna

PondČlí

ZavĜeno

ZavĜeno

Úterý

13.00 - 18.00, naturisti 20.00 - 22.00

13.00 - 22.00

StĜeda

15.00 - 18.00

15.00 - 20.00 ženy

ýtvrtek

15.00 - 17.00, 18.00 - 20.00

15.00 - 20.00

Pátek

15.00 - 19.30, naturisti 20.00 - 22.00

15.00 - 22.00

Sobota

10.00 - 22.00

13.00 - 22.00

NedČle

10.00 - 20.00

13.00 - 20.00

SDH VŠESTARY
BČhem podzimu jsme se zúþastnili závodĤ 17. 9.
2016 o Pohár starosty obce Všestary, která byla na
Chlumu. Výsledky jsme mČli krásné: muži – 4. místo
z 10 týmĤ a ženy – 1. místo z 2 týmĤ.

Advent ve Všestarech
Jako již každý rok, letos již po osmé jsme se sešli
všichni o první adventní nedČli na návsi ve Všestarech,
abychom zahájili vánoþní þas pĜi rozsvícení vánoþního
stromu.
PĜi tom jsme mohli na trhu nakoupit dárky nebo nČco
pro radost svým blízkým a známým. K prodeji bylo mnoho hezkých vČcí, jmelí, svícny, šperky, maĖásci, košíky,
dČtské obleþení, krásné knihy a mnoho dalšího.
SamozĜejmČ nechybČlo výteþné obþerstvení. V podveþer jsme za zpČvu našich šikovných dČtí Míši a Járy
Holubcových, Šárky Mlateþkové, Dianky Veselé, Káti
Coufalové, Lucky Novákové a ŠtČpánky Fofové rozsvítili vánoþní strom.
Dne 4. 12. 2016 do hospody ve Všestarech pĜišli þerti s andČlem a Mikulášem nadČlit hodným dČtem nadíl47
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ku. Je to až zajímavé, že si do pekla nemuseli vzít žádného hĜíšníka, i když pár adeptĤ se
skoro našlo. Ale slíbili, že už budou hodní.
V sobotu 14. 1. 2017 od 18 hod. se bude konat výroþní valná hromada, probereme plány
na rok 2017, zrekapitulujeme rok 2016, a budou zde ocenČni þlenové za dlouholetou spolupráci.

HASIýSKÝ SPOLEýENSKÝ PLES
SE BUDE KONAT 10. 3. 2017
V HOSPODċ VE VŠESTARECH OD 20:00 HOD.

TRADIýNÍ

K POSLECHU A HLAVNċ TANCI NÁM ZAHRAJE UNIDUO

TĜíkrálová sbírka ve Všestarech a jejich místních þástech
StejnČ jako loni ve všech našich obcích probČhla mezi 6. 1. – 10. 1. 2017 TĜíkrálová
sbírka pro potĜebné, kterou organizuje Charita.

Co tedy ty tĜi iniciály, které píší
koledníci na dveĜe, znaþí?
K + M + B + uvedený rok – tato tĜi
písmena bývají odvozována od vČty
Christus Mansionem Benedicat, což
v pĜekladu znamená „Kriste, požehnej
toto obydlí“ A pozor! ýasto mylnČ uvádČné plusy jsou ve skuteþnosti tĜemi
kĜíži.
Marika ýapková

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