0LNURUHJLRQREFÊ3DP¾WNRYÆ]ÐQ\
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 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.
ObČ žádosti o dotaci byly pĜíznivČ ohodnoceny, takže i v letošním a pĜíštím roce mĤžeme
opČt spoleþnČ uskuteþnit nČkolik vzdČlávacích a jiných rĤznorodých aktivit.
Projekt „Environmentální a ekologické vzdČlávání široké veĜejnosti Mikroregionu
OPZ 1866“ bude probíhat v období od 1. 6. 2016 do 30. 11. 2017.
V rámci tohoto projektu pĜipravujeme pro širokou veĜejnost, dČti, rodiny, seniory, a také pro
žáky MŠ a ZŠ pĤsobících na území Mikroregionu tyto vzdČlávací aktivity:
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 (vypravíme 3x autobus)
2. exkurze v dopravnČ recyklaþním stĜedisku firmy Marius Pedersen – Rychnovek
u ýeské Skalice (vypravíme 2x autobus)
3. exkurze v záchranné stanici pro živoþichy ZO ýSOP JARO JaromČĜ (3x autobus)
4. nauþné procházky s odborným výkladem – nauþná stezka – cesta HoĜinČvským
lesem, aneb nesećte doma, pojćte do lesa – HoĜinČves – pĜírodní rezervace HoĜinČvská
bažantnice (4x autobus)
5. exkurze v Ekocentru Orlice – skanzen KrĖovice (2x autobus)
6. exkurze – Sever Horní Maršov, Dotek – nauþné programy na Dotek (2x autobus)
7. exkurze na ZemČdČlském dni poĜádaného ZAZ Mžany ve spolupráci s agrární komorou
ýR a podporou MAS Hradecký venkov – SovČtice (3x autobus)
8. exkurze v Lesnické akademii – Trutnov (1x autobus)
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.
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Königgrätz 1866 – 2016
Vyvrcholení vzpomínkových akcí k 150. výroþí bitvy u Hradce Králové 1866
Ve dnech 1. až 3. þervence se ve StĜezeticích, Máslojedech, v Hradci Králové a na Chlumu
pĜedstaví na 850 þlenĤ vojenských spolkĤ v dobových uniformách z devíti zemí, z toho stovka jezdcĤ na koních a na150hudebníkĤ.
Jubilejní rok jedné z nejvČtších bitev 19. století si nenechaly ujít nejen spolky vojenské historie z ýeska, ale také z Polska, Rakouska, NČmecka, Slovenska, Dánska, Maćarska, Itálie
a USA.
Poþet uniformovaných úþastníkĤ z vojenských spolkĤ bude letos vĤbec nejvČtší v celé historii vzpomínkových akcí bitvy u Hradce Králové 1866. Do bitevních a vojenských ukázek
se zapojí na 70 historických jednotek vþetnČ jezdeckých formací. NávštČvníci uvidí nejvíce
jednotek pČšákĤ, ale také jízdu v podobČ hulánĤ, dragounĤ a husarĤ. K dispozici bude také
23 historických dČl. Pro návštČvníky bude jistČ atraktivní i to, že historické jednotky budou mít
ležení pĜímo na bojišti. Budou spát v dobových stanech, v jejich blízkosti budou v ohradách
ustájeni také jejich konČ. Odhaduje se, že vojenské ležení bude mít asi 200 stanĤ.

Bitevní scény na území Mikroregionu OPZ 1866
pátek 1. þervence 2016 – BojištČ 1866 StĜezetice
17:00 Slavnostní odhalení figurálního pomníku jezdecké srážky u StĜezetic
18:00 Bitevní scéna „Srážka jezdectva u StĜezetic 1866“
sobota 2. þervence 2016 – BojištČ 1866 Máslojedy
10:00 Pietní akt u pomníku pČšího pluku þ. 12, „ěíman“
10:30 „Svíbské memento 1866“ – bitevní ukázka historických jednotek v lese Svíb
nedČle 3. þervence 2016 – BojištČ 1866 Chlum
10:00
PrĤvod historických jednotek bojištČm 1866
11:00
Slavnostní shromáždČní a pietní akt u pomníku Baterie mrtvých
12:00 – 15:00
Koncerty vojenských dechových kapel na Chlumu
15:00
Velká bitevní scéna „Königgrätz 1866“ na Chlumu
18:00
Zádušní mše za padlé z bitvy 3. 7. 1866, kostel PromČnČní PánČ na Chlumu
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Informace z Peþovatelské služby Obecný zájem, z. ú.
Hlavní poslání a cíle Peþovatelské služby Obecný zájem, z. ú.
Hlavním posláním a náplní práce peþovatelské služby je poskytovat pomoc lidem, kteĜí se kvĤli
zhoršení zdravotního stavu, nemoci, stáĜí þi osamČlosti dostali do nepĜíznivé sociální situace. Situace,
které nejsou schopni sami vyĜešit ani s pomocí rodiny a potĜebují pomoc druhé osoby, tak aby byly jejich
potĜeby pokryty v rozsahu a kvalitČ, na kterou jsou doposud zvyklí.
Kdy se stává osoba zájemcem o službu, a kdy je již uživatelem.
Osoba se stává zájemcem o službu tehdy, když projeví o zavedení služby zájem. V této chvíli jsou
jí poskytnuty základní informace o poskytování peþovatelské služby, možnosti Ĝešení její nepĜíznivé sociální situace, zajištČní jejich potĜeb (co se týká chodu domácnosti, péþí o vlastní osobu, stravování,
nákupĤ a rĤzných jiných pochĤzek). Pokud i nadále zájem o zavedení služby trvá, domluví sociální pracovnice se zájemcem schĤzku obvykle v jeho pĜirozeném prostĜedí, tedy v domácnosti, kde se budou
pĜípadnČ služby poskytovat.
Toto setkání pĜináší mnoho dĤležitých informací, jednak tomu, kdo má o službu zájem, a jednak
samotnému sociálnímu pracovníkovi, který se zájemcem jedná. ýasto se tohoto jednání úþastní rodinní
pĜíslušníci, kteĜí pĜispívají k navození pocitu bezpeþí a sdČlují spoustu dĤležitých informací, pĜípadnČ
pomáhají s dorozumíváním se s osobami se omezenou komunikací. Pro správné nastavení pomoci je
nezbytné zjistit, jakou mČrou a konkrétnČ þím se podílí rodina, dále jaké návazné služby zájemce využívá
a pĜedevším co je schopen ještČ zvládnou sám, v þem tedy bude spoþívat pomoc nebo podpora.
Jak jsem již zmínila, v rámci vyjednávání o službČ mĤže sociální pracovník poskytnout zájemci i pĜípadné základní sociální poradenství. Toto poradenství spoþívá pĜedevším v nabídce možného získání
pĜíspČvku na péþi a dalších sociálních dávek, dále v nabídce zapĤjþení kompenzaþních pomĤcek, které
nabízí pĜímo naše peþovatelská služba a možnosti využití návazných služeb.
Na jednání je domluven tzv. „cíl spolupráce“ tzn., že se obČ strany dohodnou na tom, v þem bude
peþovatelská služba zájemci pomáhat, jak þasto se pomoc bude uskuteþĖovat, v jakém rozsahu a jakým
zpĤsobem se budou naplĖovat osobní cíle uživatele.
Po podepsání smlouvy se ze zájemce stává uživatel sociální služby.
První setkání uživatele s pracovníky pĜímé péþi probíhá za pĜítomnosti vedoucí služby, kdy jsou v rámci individuálního pĜístupu, ke každému uživateli zjišĢovány podrobnČjší informace o režimu dne uživatele,
o þinnostech uživatele, o tom jakým zpĤsobem si uživatel pĜeje pomoc pĜi konkrétní þinnosti poskytovat.
Pracovník pĜímé péþe se snaží zajistit poskytování služby uživateli tak, jak je zvyklý, bez výrazných
zmČn v jeho denním režimu a zvyklostech. MaximálnČ se snaží podpoĜit jej v þinnostech, které mĤže
zvládnout sám, byĢ s dohledem, který pro mnohé znamená tolik potĜebnou jistotu. Pracovník také s uživatelem rozmlouvá, dopĜedu komentuje každý úkon pĜed jeho zapoþetím, zjišĢuje spokojenost s jeho
provádČním a v pĜípadČ potĜeby provádí úpravy, tak aby uživateli vyhovovali.
Tým pracovníkĤ Obecného zájmu, z.ú. Peþovatelské služby
O uživatele peþuje odbornČ proškolený personál s odpovídajícím vzdČláním pracovníkĤ v sociálních
službách. Vedení organizace dbá na prĤbČžné zvyšování a prohlubování odborných znalostí všech pracovníkĤ, abychom garantovali uživatelĤm bezpeþnou a odbornou péþi.
Jedním z hlavních cílĤ Peþovatelské služby Obecný zájem, z.ú. je poskytovat uživatelĤm služby
vysoce kvalitní profesionální péþi, což mu dovolí setrvat v jeho pĜirozeném prostĜedí, v blízkosti rodiny,
pĜátel a prožít tak spokojené stáĜí.
Podrobné informace o službách najdete na www.pssmirice.wbs.cz, pĜípadnČ vám je poskytneme na
telefonních þíslech 731 185 873, 605 158 323.
Mgr. Iveta Brzková, Ĝeditelka
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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:
Poslední dubnový den se konalo
pálení þarodČjnic. Akce to byla velkolepá. Úvodní program zaþal již odpoledne
na dČtském hĜišti. Na krásnČ posekané
ploše se sešlo pĜibližnČ dvacet dČtí
a asi dvojnásobný poþet dospČlých.
DČtiþky se shromáždily kolem þarodČjnice Elvíry, s kterou absolvovaly Ĝadu
úkolĤ. Jednalo se o slalom na koštČti,
házení postaviþek zvíĜat do hrnce, hledání pĜedmČtĤ v pytli, tvoĜení vlastních
vonných sáþkĤ a míchání lektvarĤ. Poté, co se dČti vyĜádily, se obþané vydali k Hostinci Pod
Svíbem. Tam se už grilovaly výborné klobásky, na kterých si všichni pochutnali. Od hospody
se vydal lampionový prĤvod k majestátní hromadČ tvoĜené vČtvemi, které se zde za uplynulý
rok nashromáždily. Na její vrchol se umístila þarodČjnice spletená z nČkolika kusĤ látek. Pod
dohledem dobrovolných hasiþĤ bylo ohništČ podpáleno. Po pár minutách plameny, za doprovodu kĜiku dČtí: „Upálit, upálit!“, þarodČjnici pĜemohly. Poté, co se lidé vynadívali na oheĖ, se
postupnČ pod rouškou tmy rozešli domĤ. DČkujeme všem obþanĤm za hojnou úþast a tČšíme
se opČt za rok!
Tráva, tak jako každé jaro, rostla velmi rychle, proto mČli brigádníci plné ruce práce. Pro
zefektivnČní údržby zelenČ byla koupena pojezdová sekaþka.
V letošním roce pĜibyli v Benátkách hned dva noví malí obþané – Markétka Holeþková
a Klárka Bouþková. RodiþĤm srdeþnČ gratulujeme!
Stavba vodovodu zdárnČ pokroþila. Vodovod je již doveden do naší obce a pokraþuje jeho
budování uvnitĜ obce. Zaþínají se dČlat i jednotlivé pĜípojky k domĤm. Stavba postupuje dle
plánu, a proto by mČla být do
konce letošního roku hotová.
Omlouváme se všem za pĜípadná omezení stavbou.
18. 6. se konal druhý roþník
závodu „O putovní pohár obce
Benátek“ pod záštitou starosty
obce pana Tomáše Bouþka a RC
teamu Benátky, pĜedevším pana
Ivoše Svobody. PodrobnČjší informace se doþtete na webu:
www.rc-benatky.cz. Na prvním
místČ a putovní pohár si odvezl
Filip Musal (RCC ýistá), druhé
místo Vlastimil Brentner (DVB
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team DvĤr Králové n. L.) a tĜetí místo Václav Toman (DTS – ŽacléĜ). V kategorii „SUPER
VETERÁN“ první se umístil Vlastimil Brentner, druhý Václav Toman a tĜetí byl Ivo Svoboda.
Ke 150. výroþí bitvy na Chlumu pĜidáváme úryvek z obecní kroniky, jež struþnČ zaznamenává události, které se v Benátkách v tomto významném roce staly:
„Roku 1866 byly mezi lidmi zvČsti a zprávy, že se chystá výbojná válka NČmcĤ a že hlavní dČjištČ bude v našem kraji. Dne 29. þervna svedli Prusové vítČzný boj o mČsto DvĤr
Králové. Odtud naše vojska ustupovala a blížila se do našeho kraje. 1. þervence se v obci objevili první ustupující vojenské útvary. 2. þervence se rozšíĜila zpráva, že Prusové jsou již
v Cerekvici. Obyvatelé obce se pĜipravovali na útČk a 3. þervence byla obec již úplnČ opuštČná. Obyvatelé vČtšinou prchli k Bohdanþi. Rakouská dČla zaþala z „RejdištČ“ od HoĜinČvsi
ostĜelovat Benátky, aby zamezila postup PrusĤ z Cerekvice ke Chlumu. Proti této, od
Cerekvice postupující divizi, stál u naší obce jeden prapor 12. pluku. Avšak tento prapor musel brzy ustoupiti a vykliditi obec, o níž se následnČ strhla šarvátka a nČkolik vojákĤ obou vojsk bylo ranČno a zabito. Byli pohĜbeni na místech, kde byli nalezeni. V Benátkách byl zĜízen
polní lazaret. Hroby padlých vojákĤ jsou na území dodnes a jsou oznaþeny jako pomníky.“

Nadcházející události v obci:
První þervencový týden se bude konat již tradiþní dČtský den, po nČmž bude následovat
opékání þuníka. Všichni obþané jsou srdeþnČ zváni!
Z investiþních akcí obce se pĜipravuje výstavba „volnoþasových aktivit pro obþany obce
Benátky“ s podporou Královéhradeckého kraje. Jedná se o vybudování hĜištČ s umČlým povrchem na nohejbal, volejbal a další sporty a oprava oplocení a pĜístupového chodníku k hospodČ Pod Svíbem.
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

Jaro v ýistČvsi
Letošní jaro bylo po letech jarem se vším všudy. Krásné poþasí stĜídaly pĜeháĖky a bouĜky, pĜi pĜípravČ polí se neprášilo a všechny jarní práce se udČlaly v klidu.
Louka Kašparka byla posekána už na poþátku kvČtna a sklidila se bez deštČ. Sušení koncem kvČtna a zaþátkem þervna bylo dost hektické, za mokra a tak se seno dostalo do stodol
vČtšinou až na Medarda. Ten u nás probČhl bez deštČ.
U sušárny spadly nČkteré díly
zdČného plotu a tak se dal do práce pan Jaroslav Macháþek, zamČstnanec Obecního úĜadu. Cihly
rozebral, oþistil a nyní již staví plot
nový. Obecní zastupitelstvo se též
vČnuje pĜípravČ projektové dokumentace na pĜestavbu bytu v domČ
þ. 28.
4. þervna se konal svoz nebezpeþného odpadu a obþané tuto
pĜíležitost využili. Paní Hladíková
pokraþuje v poĜádání schĤzek šikovných rukou a výrobky stojí za to.
V knihovnČ probČhla zajímavá
beseda se spisovatelkou pohádek
paní Ilonou Fišerovou, vyrábČly se
þarodČjnice, pĜáníþka ke svátku maminek, zpívalo se s kytarou, probČhly výstavy hudebních
þasopisĤ Music a Melodie, výstava knih o þeských hercích a ke Dni dČtí si dČcka ozdobila
sama svĤj dortík.
Na plakátovací ploše se objevila tato zajímavá zpráva Akademie vČd ýeské republiky:
„V úterý 17. 5. v þasných ranních hodinách došlo nad východními ýechami k pĜeletu jasného
meteoritu. Dle výpoþtĤ Astronomického ústavu Akademie vČd ýR dopadlo nČkolik meteoritĤ
v blízkosti vaší obce...“ Zatím o žádném šĢastném nálezci nevím, ale v okolí ýistČvsi bylo
možno spatĜit mnoho pátraþĤ.

ýistČveský dráþek
ýlenové tohoto spolku se spolupodíleli s knihovnou na tĜech hudebních poĜadech Hluboká
brázda a pak už jejich úsilí smČĜovalo k poĜádání ýistČveského multižánrového hudebního
festivalu. Vše zaþalo v pátek 27. kvČtna komedií divadelního souboru Klicpera z Chlumce n. C.
Agentura Drahoušek aneb sĖatky všeho druhu. Salvy smíchu a dlouhá dČkovaþka za nadšených ovací publika byly hercĤm sladkou odmČnou. Poté nastoupila rocková kapela Ulrichovo
námČstí, hrající skladby Vladimíra Mišíka a skupiny Krausberry a ke slovu pĜišel i tanec.
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Sobotní program odstartoval pĜed polednem
svým agrometalem František Michálek
z ýistČvse a pak už to šlo ráz na ráz – jeden
hudební zážitek za druhým. Pavþa zaujala
kĜehkou lyrickou vlastní tvorbou, skupina
Test potČšila pĜíjemnou hudbou ve stylu
country, Appalucha pĜedvedla bezchybný
bluegrass, kapela Voþi zahrála kromČ vlastní tvorby i písnČ Katapultu a sklidila pochvalu od pĜítomného nČkdejšího kytaristy
Katapultu a George and Beatovens Andyho
Seidla. Junior Band ZUŠ Habrmanova
Hradec Králové pod vedením JiĜího Hasala
nadchl jazzovými standarty a swingovými
melodiemi, ale i úpravou písnČ Beatles. ýokoli pĜekvapili spirituály. Goji, hrající skvČlou
vlastní tvorbu, odpojili pĜístroje, sešli pod pódium a pĤlku svého programu pĜedvedli k velké
radosti publika akusticky. Trijo zahrálo moravské lidové písnČ, známé z úprav ýechomoru,
Golden Sixties v þele s Josefem Zámeþníkem dostali témČĜ všechny diváky na parket rockovou klasikou šedesátých a sedmdesátých let a program uzavĜela kapela Dobrota Band nefalšovanou lidovou taneþní veselicí. BČhem obou dnĤ navštívilo multižánrový hudební festival
v ýistČvsi okolo 450 spokojených divákĤ, což je nejvČtším podČkováním organizátorĤm.
Ti ovšem na vavĜínech neusnou a zvou þtenáĜe Mikroregionu na další velice zajímavé akce:
10. záĜí uspoĜádají na louce Kašparce již tradiþní setkání pĜátel aviatiky, kde budou ke
shlédnutí rĤzné létající stroje a chystá se také nČjaké pĜekvapení. Vrcholem letošní þinnosti
Dráþku bude 8. Ĝíjna od 18 hodin koncert klavírního virtuosa Matyáše Nováka, který pĜedvede v ýistČveském kulturním domČ na mistrovském nástroji firmy Petrof. Bude to veliký kulturní zážitek, nenechte si ho ujít.
Jaroslav Balcar

Pochod za myslivcem 2016
V sobotu 11. 6. 2016 se
uskuteþnil jubilejní X. roþník
ýistČveského putování za
myslivcem s podtitulem Rozsvícený Svíb, tentokrát za
úþasti Gardy mČsta Hradec
Králové a 6. praporu polních
myslivcĤ a pod ochranou
Sboru dobrovolných hasiþĤ
ýistČves. Letošním cílem
putování bylo pĜipomenutí si
v rámci 150. výroþí bitvy
u Hradce Králové z roku
1866 nejen okolnosti bojĤ ve
Svíbu, ale tentokrát zejména
uctít padlé vojáky pohĜbené
8
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v tomto památném lese pĜinesením svČtla ke
všem hrobĤm a pomníkĤm.
Letošní roþník našeho putování zahájila
krátce po 17. hodinČ zapálením první svíþky
paní Ing. Anna Ludvová, bývalá starostka
obce ýistČves, která tradici ýistČveského
putování za myslivcem pĜed 10 lety založila.
Poté byly pĜítomným úþastníkĤm rozdány
svíþky a pĜidČlen úsek s pomníky a hroby,
u kterých mČly být svíþky zapáleny. Všechny
svíbské pomníky a hroby byly rozsvíceny ve
velmi krátkém þase a tak mohla cca stovka
úþastníkĤ pochodu v 19.30 hod. vyrazit na
pochod Svíbem komentovaný panem uþitelem Miloslavem Štrychem ze Svitav. Po
skonþení pochodu zapoþal ve 21.00 hod.
pietní akt, v jehož rámci probČhla ekumenická bohoslužba, kterou sloužili evangelický
faráĜ Tomáš Vítek, katolický knČz Páter
Tomáš Anderle a (telefonicky) pravoslavný
faráĜ JiĜí KoláĜ. Po bohoslužbČ u pomníku
rakouského 8. praporu polních myslivcĤ
(místními zvaného prostČ Myslivec), který je
jedním z nejznámČjších pomníkĤ bojištČ
1866, byly paní Ing. Annou Ludvovou a starostou obce ýistČves Ing. Miloslavem Zyklem a zástupci obcí Benátky a Máslojedy, za asistence þlenĤ SDH ýistČves, zapáleny svíþky na památku všech padlých ve Svíbu. Slavnostní
veþerku zatroubili a na housle zahráli otec
a syn Gestingerovi. Po skonþení pietního aktu
byl plánován noþní pochod rozsvíceným Svíbem, jejž se však nikdo kromČ poĜadatelĤ
nezúþastnil, což byla velká škoda, neboĢ procházka noþním Svíbem, v nČmž stále svítily
svíþky, byla nezapomenutelným zážitkem.
PoĜadatelé – Muzejní historický klub Záviš
Svitavy, Rudolf BeĖo a Lucie Virglová srdeþnČ dČkují SDH ýistČves, který odvedl vynikající práci nejen pĜi rozsvČcení Svíbu, GardČ
mČsta Hradec Králové pod vedením pana
Radka Balcárka, 6. praporu polních myslivcĤ
a dále též þlenĤm Komitétu pro udržování památek z války 1866, zejména jeho pĜedsedovi panu Miroslavu Suchému.
Doufáme, že se s Vámi v pĜíštím roce
opČt sejdeme pĜi XI. ýistČveském putování
za myslivcem.
Lucie Virglová

9
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SDH ýISTċVES
Jako každoroþnČ naše
sezóna zaþíná Pálením þarodČjnic, které jsme opČt
uspoĜádali na louce Kašparce, kde se sešlo okolo stovky
lidí. Než se zapálil oheĖ, byly
pro dČti pĜichystané zábavné
hry a soutČže o sladké odmČny a poté prošly obcí
v lampionovém prĤvodu.
Kdo si nechtČl opékat buĜta
na ohni sám, mohl ochutnat
klobásy z udírny. Povedený
veþer zakonþila diskotéka
v podání našeho osvČdþeného DJe KARLA.
28. kvČtna se ve BĜíze konalo 1. kolo soutČže v PS okrsku Pod rozhlednou. PĜed soutČží jsme stihli pouhý jeden trénink a to ještČ ne všichni, ale muselo nám to staþit. Nás starosta
SDH pan Zykl opČt pĜipravil a provČĜil stĜíkaþku a mohlo se jet. Ženy obsadily druhé místo.
Vypomohla nám naše bývala þlenka Katka Krušinová (Horáþková). Muži také nebyli kompletní, a tak jsme si též vypomohli a na rozdČlovaþi za nás bČžel Alex Paleþek. SoutČž jsme ovládli v pČkném þase pod 25 s. ObČma dČkujeme.
V pátek 4. þervna jsme
už v pĤl osmé vyrazili na
noþní soutČž do HoĜínČvsi.
Bylo to pro nás zajímavé pomČĜení sil s družstvy, se kterými se þasto nepotkáváme
a z nichž nČkterá se úþastní
i soutČží na vyšších úrovních. V mužské kategorii
soutČžilo 14 družstev. První
pokus domácích musel být
anulován pro technickou závadu na þasomíĜe a druhý
pokus už se jim povedl
o nČco hĤĜe. Pokusy dalších
tĜí družstev nebyly dokonþeny z nejrĤznČjších pĜíþin
(ztráta koše, ztráta proudnice, stávka stĜíkaþky..). V naprosté tmČ, kdy jsou povolena pouze
4 svČtla to není vĤbec sranda. My jsme šli na Ĝadu jako šestí a vše nám témČĜ perfektnČ vyšlo! Výsledný þas 31,19 s mohl být sice i lepší, ale mohli jsme být spokojeni a už jen þekat,
jak dopadnou ostatní. Nakonec jsme obsadili krásné druhé místo a myslím, že jako reprezentace obce ýistČves a 16. okrsku jsme naprosto uspČli!
Složení družstva – strojník: František ZYKL (nejstarší startující), koš: Michal RUBEK, savice: Roman MASOPUST, béþka: JiĜí SUCHÝ st., rozdČlovaþ: Martin FEJGL, levý proud:
10
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Jakub MACHÁýEK, pravý proud: JiĜí SUCHÝ ml. S prĤmČrným vČkem témČĜ 42 let jsme dost
možná byli celkovČ nejstarší!
11. þervna jsme se chystali na soutČž do Sadové, kde jsme chtČli soutČžit i v kategorii
PS 8, ale bohužel jsme se tentokrát nesešli, kvĤli pracovním povinnostem nČkolika þlenĤ.
V podveþer jsme pak zajišĢovali požární dohled na zajímavé vzpomínkové akci
„Rozsvícený Svíb“. Akci poĜádal Muzejní historický klub Záviš ze Svitav, Lucie Virglová
a Rudolf BeĖo. V dobových uniformách se pĜedstavili napĜíklad i þlenové Královéhradecké
gardy. Naším prvním úkolem byla asistence dČtem pĜi hledání pomníþkĤ a rozsvČcování svíþek, kterých bylo nejen v lese ale i v blízkém okolí na 130! Pomáhali všichni, kdo dorazili už
v 17:15 h. Poté jsme se opČt sešli u pomníku myslivce a témČĜ všichni se odebrali na pochod
Svíbem, pĜi kterém se nám od pana uþitele dostalo mnoho zajímavých informací i detailĤ
o krvavé bitvČ, která byla o les Svíb svedena dopoledne 3. 7. 1866. NČkolikrát pĜi té pĜíležitosti zaznČly výrazy jako krvavý masakr apod. Pan uþitel o hrĤzách bojĤ zde svedených do11
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kázal vyprávČt velice
poutavČ a barvitČ. Takto
jsme doputovali až k hájovnČ u Máslojed. PĜi
zpáteþní cestČ se zaþalo
stmívat a už byla krásnČ
vidČt svČtélka, oznaþující
jednotlivá místa posledního odpoþinku úþastníkĤ bitvy, kteĜí zde padli.
Po návratu k myslivci se
konal pietní akt. ZaznČly
písnČ s texty vČnovanými
této historické události
a modlitby za všechny
padlé pĜi sloužené mši.
K nohám myslivce položili þlenové Gardy mČsta
Hradec Králové vČnec a vše zakonþila þestná salva. Úþast byla slušná a veþer se vydaĜil
dle pĜedstav organizátorĤ i nás hasiþĤ.
JiĜí Suchý

Další plánované akce SDH ýistČves:
25. 6. DČtský den (odpoledne plné her, soutČží a zábavy)
20. 8. Nohejbalový turnaj ýistČveský drn
3. 9. Konec velkých prázdnin (pokraþování dČtského dne a louþení s prázdninami)
Více informací: http://sdhcisteves.webnode.cz/plan-akci-2016/
12
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Obecní úĜad HoĜinČves, HoĜinČves þp. 73, 503 06 HoĜinČves
mobil (starosta): 724 186 825, mobil (obec): 725 615 401, tel.: 495 426 107
e-mail: ou@horineves.cz
web: http://www.horineves.cz/
úĜední hodiny: Po a St 08.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

Vážení spoluobþané, pĜejeme Vám pĜíjemnČ strávené letní dny a vČĜím, že je spoleþnČ prožijeme v klidu a pohodČ, že už nás
nikoho napĜíklad nepotká takové nemilé pĜekvapení jako je blesková povodeĖ, která
probČhla dolní þástí obce HoĜinČves pĜed
nČkolika dny.
ChtČla bych tímto podČkovat všem, kteĜí
se zapojili do úklidových prací a pomohli postiženým obþanĤm.
ZvláštČ dČkuji Sboru dobrovolných hasiþĤ
obce Raþice nad Trotinou, který pĜijel se svoji technikou v poþetném složení, samozĜejmČ
dČkuji i našim sborĤm – SDH Žíželeves, který na zavolání pĜijel okamžitČ pomoci a naší
jednotce obce HoĜinČves.
Do budoucna se budeme vždy snažit podobným kalamitám zabránit opatĜením v teré-

nu, ale pĜedevším ve spolupráci se zemČdČlci a stanovením závazných osevních postupĤ.
Tak ještČ jednou pĜeji klidné, krásné a pohodové léto.
Jana Kuthanová, starostka

UskuteþnČné kulturní akce:
Muzejní noc
V Památníku Václava Hanky, jeho rodném
domČ, se v sobotu 11. 6. uskuteþnila již
7. Muzejní noc. Program zahájili svým hudebním pásmem, písnČmi z pohádek žáci ZŠ
HoĜinČves, poté na klasické hudební nástroje
zahráli populární a filmovou hudbu tĜi mladí
muzikant „Trio Královny Elišky“, následovala
Ĝízená degustace moravských vín z vinaĜství
ZD NČmþiþky, zároveĖ pro dČti venku probí13
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hala ukázka canesterapie. Hlavním bodem programu bylo divadelní pĜedstavení s názvem
„Don Quijote de la Ancha“, které nám zde zahrálo Divadlo Klauniky z Brna. I když pĜedstavení hráli pouze dva herci, ovšem s neþekaným a milým zapojením divákĤ, velmi pobavili.
Následovala noþní prohlídka kostela sv. Prokopa, kde zaznČly varhany a dokonce i spoleþný
zpČv všech návštČvníkĤ, nČkteĜí se poté ještČ vydali nahoru až do kostelní vČže k hodinám.
Program zakonþilo vystoupení amatérských muzikantĤ a písniþkáĜĤ. DČkujeme velmi všem
uþinkujícím a všem, kteĜí se podíleli na organizaci celé akce.
Muzejní noc se koná vždy v sobotu nejblíže náležející k výroþí narození V. Hanky (10. 6.
1791). V pĜíštím roce se tedy bude konat v den, kdy se narodil pĜesnČ pĜed 226 lety a to
v sobotu 10. 6. 2017 a významná bude také i tím, že si v rámci programu pĜipomeneme
200. výroþí objevení Rukopisu Královédvorského.

Plánované kulturní akce:
Vinný sklípek a prohlídka mČsta Brna
5. – 6. listopadu 2016 (sobota – nedČle), cena: 1 450,- Kþ
V cenČ je zahrnuto: ubytování se snídaní pĜímo nad sklípkem ve 2 lĤžkových pokojích
s možností pĜistýlky, s vlastním sociálním zaĜízením, (na pokoj lze ubytovat 3 – 4 osoby)
Doprava autobusem Renault – nástup Nové MČsto n. Met.a smČr HoĜinČves, Chlum, Hradec
Králové a další místa na trase smČr Brno. (dle zájmu a dohody)
Posezení ve vinném sklípku s pohoštČním od cca 19 h. až do rána- – teplá veþeĜe, a dále
bČhem veþera obložené talíĜe a chuĢovky, víno dle výbČru, které si zvolíte pĜi degustaci
z 12 – 15 druhĤ, možnost dokoupení si lahví vína domĤ v cenČ cca 100 Kþ.
Hudba k tanci i poslechu a odpolední prohlídka Brna s prĤvodcem.
PROGRAM: Nástupní místo a pĜesný þas bude upĜesnČno cca týden pĜed odjezdem
podle pĜihlášených osob, poþítejte s odjezdem cca 8 – 9 hod., kolem poledne pĜíjezd
do Brna – individuální volno na obČd, od 14:00 hod. prohlídka mČsta s paní prĤvodky14
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ní, k veþeru pĜejezd do Velkých Bílovic – veþeĜe, degustace, posezení. Ráno snídanČ
a cca v 9,30 hod. odjezd k domovu.
Dle zájmu zastávka u kapliþky z filmu Bobule a poté bezpeþnostní zastávky cestou
z Brna.
Závazné pĜihlášky prosíme obratem – kdo zaváhá, nejede. Platba nevratné zálohy 500,- Kþ
do konce þervence, doplatek 950,- Kþ do konce záĜí.
PĜihlášky a platba – Obec HoĜinČves, info: tel. 723 035 424, kozakova@horineves.cz;
CK JANA HUDKOVÁ, www.janahudkova.cz, J.Hudkova@seznam.cz; tel. 737 416 898

Divadelní rodinné pĜedstavení v Divadle kouzel Pavla Kožíška
– Líbeznice u Prahy „Magická esa“ – 10. prosince 2016 (sobota)
Vedle mistra svČta ze svČtového poháru baviþĤ, iluzionisty Pavla Kožíška se pĜedstaví v neoþekávaných rolích také modelky. TČšit se mĤžete na skluzavku þasu, která promČní postavu
dospČlého þlovČka v malé dítČ, þtení myšlenek divákĤm v publiku, nebezpeþné prostoupení
obĜím ventilátorem, vystĜelení kouzelnice z dČla a také na Ĝadu dalších velkolepých iluzí
plných perfektní zábavy!
Úþinkují: Pavel Kožíšek, Hana Mašlíková, Martina DvoĜáková, taneþní skupiny Magic
Girls a Electric Men. Jako hosté stĜídavČ vystupují trapnomág Richard NedvČd, kouzelník
Aleš BĜezina, fotbalová show 6-ti násobného mistra svČta Jana Webera, imitátor
Petr Jablonský, bublinová show MatČje Kodeše, imitátor Petr Martinák a další hosté jako
alternace.
Urþeno všem divákĤm od 7 let, délka pĜedstavení: cca 2 hod. a 10 min., vþetnČ pĜestávky.
Cena jedné vstupenky je 250 Kþ. Dopravu pro obþany obce finanþnČ pokryje Obec HoĜinČves, doprava pro ostatní zpoplatnČna – 100,- Kþ.
Rezervace a platba pĜedem na OÚ HoĜinČves, tel.: 495 426 107; info: kozakova@
horineves.cz, 723 035 424.
Odjezd autobusu v 10,30 hod. Zaþátek pĜedstavení ve 14,00 hod., po skonþení pĜejezd do
centra Prahy, individuální volno (StaromČstské a Václavské námČstí – vánoþní trhy) odjezd
z Prahy cca v 19,30 hod., návrat domĤ cca ve 21,30 hod. Nástup na autobusových zastávkách v obcích: HoĜinČves, Žíželeves, JeĜiþky, Želkovice – dle dohody. ýasový harmonogram
zastávek bude s dostateþným pĜedstihem upĜesnČn dle pĜihlášených zájemcĤ.

Památník, rodný dĤm Václava Hanky:
prohlídka s výkladem je možná po pĜedchozí
dohodČ na tel.: 49 54 26 107, 723 035 424,
nebo emailem: kozakova@horineves.cz.

Pozvánka na cestovatelskou besedu:
Cestovatelská pĜednáška: Thajsko – zemČ
tisíce úsmČvĤ
SrdeþnČ vás zveme na cestovatelskou pĜednášku o životČ v Thajsku. PĜednáška probČhne
v pátek 22. 7. v 18,00 hod. v rodném domČ
V. Hanky.
15
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O životČ, kultuĜe, ale i o typickém jídle v severní turistické
provincii Thajska, Chiang-Mai,
bude hovoĜit místní cestovatel
Michal Kozák, který zde pobýval a cestoval 10 týdnĤ.
Vstupné dobrovolné, malé
obþerstvení bude zajištČno.

Základní škola a mateĜská škola HoĜinČves
Základní škola
Ke konci kvČtna jsme s dČtmi navštívili Vojenský útvar v Pardubicích, kde Armáda ýR
poĜádala „DČtský den“. VidČli jsme ukázky vojenské policie, bojové umČní musado, rĤzná
letadla, gripeny, mobilní polní nemocnici, výzbroj armády. DČti si mohly vyzkoušet neprĤstĜelné vesty, laserovou stĜelnici a mnoho jiných atrakcí. Všem se výlet moc líbil a o zážitcích si
povídaly hodnČ dlouho a doufají, že pĜíští rok opČt spoleþnČ pojedeme.
Jana Fejková
Dne 16. 6. 2016 vyrazili žáci 1. a 2. tĜídy na školní výlet do lanového parku StĜíbrný rybník
v Hradci Králové. Zde na nás þekalo nejen pĜíjemné poþasí, ale hlavnČ mnoho lanových
pĜekážek, vyškolení instruktoĜi a spousta dalších aktivit. I pĜesto, že všichni zde byli témČĜ
poprvé, v jejich oþích se skrývaly obavy a strach, nakonec pĜekážkovou trasu zdolali všichni
úspČšnČ. NČkteĜí dokonce i nČkolikrát. DČti si vyzkoušely lezení na horolezecké stČnČ, z do-
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plĖkových aktivit stĜelbu z luku, stolní hokej, logické skládanky a mnoho dalších. Jelikož se
nám všem výlet moc líbil, doufáme, že nČkdy budeme moci vyrazit do lanového parku se svými rodiþi, kteĜí se na nás nemusí jen dívat, ale mohou také nČkteré z pĜekážek pro dospČlé
vyzkoušet.
Lucie Munzarová, tĜídní uþitelka

Zpráviþky z naší školiþky
ýas utíká velmi rychle, ale vzpomínky zĤstanou na krásný výlet do obory a minizoo zámku ýastolovice, nČkolik divadelních pĜedstavení, zábavný dopravnČ preventivní program
„klaun TÚTÚ uþí dČti
dopravku“, spoleþné vystoupení na jarmarku,
hledání velikonoþní nadílky, putování þarodČjným lesem, besídku pro
maminky a tatínky a zdárné ukonþení projektu
„Malá technická univerzita“.
…..ale mĤžeme se
ještČ tČšit na rozlouþení
s pĜedškoláky a indiánské spaní ve školce. Vám, nám, ale hlavnČ dČtem pĜejeme krásné bezpeþné léto plné zážitkĤ, sluníþka a lásky.
L. Jonášová, A. Šímová
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Kroužek keramiky pro dČti a dospČlé
V þervnu jsme ukonþili další kurz „Keramiky pro dospČlé“. Každých 14 dní jsme se scházeli v keramické dílnČ v MŠ HoĜinČvsi. Ženy si vyzkoušely práci s rĤznými tipy hlín. Fantazií
jen hýĜily a podle toho vypadají jejich krásné povedené výrobky. V srpnu si za odmČnu vyjedeme na spoleþný výlet a na podzim rozjedeme nový kurz. Doufám, že se naše Ĝady rozrostou, všichni jste srdeþnČ zváni.

Virtuální Universita tĜetího vČku:
ZávČreþný semináĜ pro studenty se konal v úterý 7. 6. 2016 v Konzultaþním stĜedisku ve
Vrchlabí. Studenti Virtuální university tĜetího vČku na nČm získali osvČdþení o studiu za absolvovaný kurz VþelaĜství. V záĜí zaþneme v Základní škole v HoĜinČvsi studovat další téma,
pravdČpodobnČ kurz – Genealogie, hledáme své pĜedky. Studium je otevĜené pro další
zájemce. Scházíme se ve þtvrtek v 14:30 hod. v Základní škole v HoĜinČvsi.

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

Upravená výpĤjþní doba v dobČ letních prázdnin: V mČsíci þervenci bude platit stávající výpĤjþní doba, po celý mČsíc srpen bude zavĜeno. Doporuþuji si v þervenci vytvoĜit
zásoby knih na dovolenou!
Celostátní akce Týden knihoven bude probíhat v týdnu 3. – 9. Ĝíjna 2016. Tento pro knihovny významný týden si pĜipomene bČhem besedy o spisovateli Jaroslavu Foglarovi, která
se uskuteþní ve stĜedu 5. 10. 2016 v 15,30 hod. v sále rodného domu V. Hanky.
SrdeþnČ Vás tímto zvu na besedu s promítáním, poslechem a þetbou. Osobnost, o které
budeme hovoĜit, je tentokrát zvolena dle pĜání žáka ZŠ HoĜinČves. Všichni jste srdeþnČ zváni!

Informaþní sdČlení:
PĜípadní zájemci o volná místa v MŠ HoĜinČves se mohou informovat na telef. þísle
ved. uþ. L. Jonášové 732 583 557 i bČhem letních prázdnin, kdy je provoz MŠ pĜerušen
od 9. 7. – 28. 8. 2016.
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Zajímavosti z historie:
Stopy Karla IV. v HoĜinČvsi (výpis z kroniky)
Jan Neplach: HoĜinČves jest též rodištČm Neplacha, kronikáĜe a opata Opatovského, narozeného 23. února 1322 a zemĜelého 6. ledna 1366. Provázel þasto Karla IV. otce vlasti na
jeho cestách a v zájmech jeho vykonal též poselství u papežské stolice v ěímČ.
Podíl hoĜinČvského rodáka Josefa P. Pražáka na poznání afrických kopytníkĤ
Autor: JiĜí J. Hudeþek
Cestovatelské výpravy do Afriky byly vedeny z rĤzných dĤvodĤ, aĢ politických a obchodních (belgická, britská, holandská a nČmecká kolonizace, exploatace pĜírodních zdrojĤ), tak
i ryze vČdeckých a výzkumných. Rakousko-uherských afrických výprav se úþastnil Emil Holub
(1847-1902), lékaĜ, etnograf, kartograf a cestovatel. K Ĝece Zambezi v jižní Africe se dostal poprvé v r. 1875 a podruhé v letech 1883-87. Své sbČry po velkých výstavách ve Vídni a v Praze
rozdal po muzeích a školách (Basl 1908, Holub 1952, Liebschner & Votrubec 1954, Martínek
& Martínek 1998). Ze zoologických sbČrĤ expedic, také Holubových, získaných mnohdy za
velkého úsilí a námahy, byly v EvropČ popisovány nové druhy živoþichĤ. K vČdcĤm, kteĜí vČnovali pozornost velkým africkým savcĤm patĜili James Cossar Ewart (1851-1933), skotský
genetik a zoolog, Richard Lydekker (1849-1915), britský pĜírodovČdec, Theophil Johann
Noack (1840-1918), nČmecký zoolog, Eduard Louis Trouessart (1842-1927), francouzský
zoolog, Sir William Turner (1832-1916), skotský anatom a Ĝeditel univerzity v Edinburghu a Sir
William Edward Winton (1856-1922), britský zoolog. Tito významní evropští pĜírodovČdci
a zoologové se objevují v životopise zoologa a systematika Josefa P. Pražáka (1870-1904),
specialisty na þeleć koĖovitých (Equidae), který je pohĜben na hĜbitovČ v HoĜinČvsi (Pohlová
2008, Robovský & kol. 2012, Hudeþek 2014, www.horineves.cz/hrbitov_horineves). Pražák
jako agronom vydal, tČsnČ pĜed svou smrtí, knihu o chovu koní pro zemČdČlce (Pražák 1903).
James Cossar Ewart, profesor univerzity v Edinburghu v letech 1882-1927), PražákĤv pĜítel,
navázal na dĜívČjší genetický koncept telegonie Georga Douglase lorda Mortona, zahrnutý
v evoluþní teorii Charlese Darwina a provedl první genetické testy ve Skotsku (experiment
v Penicuiku ve Skotsku, kĜížení zeber, zebroid atd., Ewart 1899, Cecil & Ewart 1899, Bowling
& Ruvinsky 2000, Reeve & Black 2014). Ewart, þlen Královské spoleþnosti v Edinburghu
(Royal Society), jejímiž þleny byli napĜ. fyzik a matematik Albert Einstein (1879-1955) nebo
evoluþní biolog Ernst Mayr (1904-2005), napsal úvod v PražákovČ univerzitní tézi (Pražák
1897). Toto Pražákovo dílo o zebrách etiopského regionu je v šesti svazcích s 55 barevnými
tabulemi digitalizováno a uloženo na univerzitČ v Edinburghu (Centre for Research Collection,
Anonymus 2013). Pražák chtČl svou tézi vydat v Lon-dýnČ knižnČ a dĤrazná výzva Noacka
(1899) k vrácení fotografií, které mu zapĤjþil, zapadá do doby atakĤ proti PražákovČ osobČ
a vČdecké práci. K vydání tiskem ale nedošlo. Pražákova téze však byla známa a citována
v knihách uvedených vČdcĤ (Trouessart 1898-99, Ewart 1899).
Josef P. Pražák popsal dvČ formy zebry stepní (Equus quagga), z nichž jedna je pravdČpodobnČ taxonomicky dodnes udržitelná. Zebra zambezijská (Equus quagga zambeziensis
Prazak, 1898) Její popis zveĜejnil Trouessart (1898) pod jménem Equus burchelli subsp.
zambeziensis Prazak, ze sbČrĤ E. Holuba, v muzeu v PaĜíži (Museum National d´Histoire
Naturelle, Paris). Taxon uznal Duncan (1992), následnČ ale poddruhová hodnota snížena
a pĜiĜazen jako pouhé synonymum k poddruhu Equus (Hippotigris) quagga boehmi Matchie,
1892 (Grubb 1981, Groves & Bell 2004, Groves & Ryder 2000, Groves & Grubb 2011). Mayer
& kol. (2013) na základČ vnČjších morfologických znakĤ (tČlesná velikost a vzor pruhĤ) a také
kraniologických (velikost a tvar lebky), byĢ geneticky nebyly vykazány rozdíly, pokládají
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E. q. zambeziensis za jasnČ rozlišitelnou jednotku a vymezují Pražákovo autorství popisu
(dle pravidel ICZN, viz také Hudeþek 2014).
V þeské literatuĜe se s pĜihlédnutím k práci
Grovese a Bella zmiĖují Mlíkovský & kol.
(2008) o taxonu E. burchelli zambeziensis
„Pražák“ Trouessart 1898, pĜiþemž proþ
Pražákovo jméno vedou pod úvozovkami
nevysvČtlili. Správné pojetí pĜináší ve své
bakaláĜské práci Pohlová (2008).
Equus foai Prazak a Trouessart, 1899
= Zebra Crawshaiova (Equus quagga crawshayi de Winton, 1896) Pražák a Trouessart
(1899, obr.) popsali zebru z horské oblasti
kolem Zambezi jako nový druh pod názvem
Equus (Hippotigris) foai. Typ lokality je
stanoven jako Argoniland, severní bĜeh
Zambezi v Mosambiku (Grubb 1981). Název ale zĤstává synonymem taxonu, již dĜíve popsaného Sirem W. E. Wintonem (Pohlová 2008).
ZávČr: StaĢ podává struþný výklad o podílu Josefa P. Pražáka na popisu dvou nových
taxonĤ kopytníkĤ z Afriky. Ukazuje na jeho talent pĜi hledání detailĤ a rozdílĤ v morfologii
a zbarvení u savcĤ (i ptákĤ), pĜipomíná existenci Pražákovy velké univerzitní studie o zebrách
etiopské oblasti i okruh jeho kontaktĤ v zahraniþí. Originální kresba zebry Equus foai jako nového druhu (Pražák & Trouessart 1899).
Prameny: Anonymus (2013): Ethiopian Horses in the thesis collection.
Dostupné na: libraryblogs.is.ed.ac.uk/blog/2013/10/11/ethiopian-horses-in-the-thesis-collection/.
Oficiální stránky obce HoĜinČves. HĜbitov. Dostupné na: www.horineves.cz/hrbitov_horineves.
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TJ Sokol HoĜinČves
http://fotbaltjsh.webnode.cz
Historický úspČch našich mladších žákĤ!! VítČzství v mistrovské soutČži i v královéhradeckém poháru!!
Fotbalová mládežnická mužstva TJ Sokol HoĜinČves zažila nejúspČšnČjší sezonu v historii hoĜinČveské kopané, kdy mužstvo mladších žákĤ vyhrálo co se dalo. Mužstvo mladší pĜípravky bojovalo v této sezonČ proti starším soupeĜĤm, ale i tak poráželo jedno mužstvo za
druhým. Bohužel mužstvo mužĤ udČlalo þernou kaĖku na letošní sezonČ, kdy se jim nepovedlo zachránit III. tĜídu a sestoupilo do IV. tĜídy, kde je budou þekat sousedské boje ze
Sendražicemi a možná i s NedČlištČmi.
Tabulka Mladší žáci:
1
HoĜinČves
2
StČžery
3
Nové MČsto
4
TĜebeš C
5
FC Hradec dívky
6
Malšova Lhota
7
Kunþice

26
26
26
26
26
25
26

22
21
20
16
16
13
12

3
4
2
1
3
5
3

1
1
4
9
7
7
11

248:33
150:20
186:33
122:63
100:45
94:63
79:78

69
67
62
49
48
44
39
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8
9
10
11
12
13
14

ýervenČves
Slavia Hradec
MyštČves/OhnišĢany
Malšovice
TĜebeš dívky
PĜedmČĜice
Kosiþky

26
26
26
26
26
26
26

Mladší žáci – tabulka stĜelcĤ:
1. Jonáš Martin
2. Novák Erik

11
10
8
6
6
5
0

3
3
2
1
1
0
1

12
12
16
19
19
21
25

99:81
58:70
90:132
77:136
31:126
41:206
16:305

36
33
26
19
19
15
1

3. Ferdinand František

Finále „Pohár Ladislava Škorpila“ v TĜebechovicích pod Orebem

Tabulka muži:
1
Cerekvice
2
Syrovátka
3
BoharynČ
4
Nový Hradec B
5
OhnišĢany
6
Prasek
22

26
26
26
26
26
26

19
15
13
14
12
12

3
2
4
1
5
3

4
9
9
11
9
11

97:35
68:60
60:33
59:56
60:47
65:59

60
47
43
43
41
39
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7
8
9
10
11
12
13
14

Starý Bydžov
Roudnice B
Nové MČsto
Kosiþky B
Lokomotiva Hradec B
Malšova Lhota
NedČlištČ
HoĜinČves

26
26
26
26
26
26
26
26

11
10
10
10
10
9
8
6

5
5
4
2
2
2
2
6

Muži – tabulka stĜelcĤ:
1. Pudleiner Štefan 2. Rejfek Otakar

3. Fof Vlastimil

Mladší pĜípravka – tabulka stĜelcĤ:
1. StĜeda Jakub
2. Pejcha Adam

3. Gajzl Marek

10
11
12
14
14
15
16
14

67:56
50:61
53:65
68:82
40:59
50:60
43:71
33:69

38
35
34
32
32
29
26
24

DČtský den
Den plný her se uskuteþnil v nedČli 29. 5. 2016 v areálu TJ Sokol HoĜinČves a to na velkém hĜišti a také v þásti hoĜinČvské Bažantnice. Provázela ho velmi pĜíjemná atmosféra
a hlavnČ nádherné poþasí.
Do soutČží bylo celkem pĜihlášeno 74 dČtí ve vČku od 2 do 14 let, které od organizátorĤ
po zapsání obdržely pĜipravený itineráĜ, do kterého bČhem soutČžních klání sbíraly body. DČti
soutČžily v rĤzných disciplínách napĜ. v chĤzi po lanČ, v poznávání bylin a v dalších postĜehových, výtvarných a vČdomostních hrách. Menší dČti se v Pohádkovém lese v Bažantnici, bČhem plnČní pĜipravených disciplín, mohly potkat s Karkulkou, pirátkou, klaunem, taneþnicí,
þertíkem, vodníkem a dalšími pohádkovými bytostmi. Také Sbor dobrovolných hasiþĤ obce si
pro dČti pĜipravil sportovní disciplínu a vČcné odmČny. Za splnČní úkolĤ si dČti mohly vybrat
ceny dle vlastního výbČru a k tomu také dostaly heliový balónek. Všechny dČti také ihned
po pĜíchodu obdržely reflexní bezpeþnostní prvek. BČhem a po programu se mohly spoleþnČ
s rodiþi povozit na vozíku taženém koníky. Po absolvování soutČží bylo pro dČti pĜipraveno
malé obþerstvení ve formČ šunkové klobásy a limonády.
PĜipraveny byly také místními ženami, které v ranních hodinách ve školní jídelnČ spoleþnČ napekly, tradiþní hoĜinČveské koláþe.
JeštČ jednou tímto dČkujeme
všem váženým sponzorĤm této
akce: Obec HoĜinČves, stavební firma ASJ SvČtí, Synergia Lab, a.s.
HoĜinČves, Agrochov spol. s.r.o.
HoĜinČves, Agromex Želkovice,
p. VítČzslav Hátle HoĜinČves, Hostinec U ĝáfrĤ HoĜinČves, p. Milan
ýerný HoĜinČves, p. Eva ýerná
HoĜinČves, p. Maria Grossmanová
HoĜinČves.
PodČkování patĜí také všem organizátorĤm.
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SDH HoĜinČves
www.hasicihorineves6.webnode.cz
V uplynulém období se náš sbor spolupodílel na poĜádání „DČtského dne“ vytvoĜením
jedné sportovní displíny pro mladší i starší dČti. Jednotlivci, kteĜí se umístili na prvních tĜech
místech byli v obou kategoriích ocenČni vČcnými cenami.
V pátek z 3. na 4. þervna, jsme již tradiþnČ poĜádali „Noþní soutČž“ v požárním sportu
v kategorii mužĤ a žen. SoutČže se zúþastnilo 14 družstev mužĤ a 5 družstev žen. SoutČž
probíhala velmi svižnČ – startovalo se ze dvou základen. Nikdo nebyl zranČn, i když byl terén
po denním dešti nasáklý vodou. Tým našich mužĤ po opakovaném startu (po selhání þasomíry) nepodal v druhém pokusu, již tak dobrý výkon a skonþil až na devátém místČ. Po druhé
hodinČ noþní probČhlo ukonþení soutČže a ocenČní zúþastnČných družstev.
V kategorii ženy obsadili 1. místo – Plaþice
muži 1. místo – Mlékosrby
2. místo – DobĜenice
2. místo – ýistČves
3. místo – Plácky
3. místo – TĜebeš
SoutČž, dle mých dostupných informací, mČla dobrý ohlas a probČhla zdárnČ, dle pravidel.
DČkuji, všem našim þlenĤm, kteĜí se podíleli na zabezpeþení soutČže a vytvoĜili soutČžícím kvalitní zázemí.
Janoušek Milan, starosta SDH HoĜinČves
V mČsíci dubnu probČhlo v rámci Okrskového cviþení školení þl. jednotek JSD obcí našeho okresu þ. 5 HoĜinČves. Témata: dálková doprava vody, první pomoc a použití a obsluha
technických prostĜedkĤ u jednotek. ZúþastnČné jednotky – JSDH HoĜinČves, Raþice nad
Trotinou a SDH Žíželeves. Poþasí nám pĜálo, a tak i školení mČlo Ĝádný prĤbČh a þlenové
jednotek si tak znovu osvČžili a prohloubili znalosti z požární ochrany. ZároveĖ si pak každá
jednotka vyzkoušela i požární útok na cíl dle cviþebního Ĝádu. Prostory a obþerstvení zajistilo
SDH Žíželeves. DČkuji tímto všem za úþast a pĜípravu tohoto dne.
28. kvČtna se v podveþerních hodinách pĜehnal pĜes naši oblast pĜívalový déšĢ provázený
kroupami. Za 25 minut spadlo velké množství srážek, která pole pĜilehlá nad obcí HoĜinČves
nabyla schopna absorbovat, a tak se vytvoĜil potok, který se prohnal pĜes pole, pĜes zahradu
Huškových a uliþkou do stĜedu obce, kde ani kanalizace nepobrala velké množství vody, která sebou pĜinesla množství odpadkĤ z polí, ale hlavnČ splavila hlínu, která zaplavila dvory, garáže, sklepy pĜilehlých domĤ, ale také místní komunikace a studny.
Na ohlášení této události jednotce HoĜinČves, starostkou p. J. Kuthanovou, jednotka vyjela na zasažené místo. Po prĤzkumu a dohodČ s HZS HK byla povolána na pomoc jednotka
Raþice nad Trotinou se svoji technikou a dále pak hasiþi ze Žíželevsi. Hasiþi byli nasazeni na
odþerpávání vody ze zasažených prostor a úklid nánosĤ pĜiplavené zeminy a ostatních pĜekážek. Další povolaná technika byla od hospodáĜe p. ýerného Petra, který poskytl nakladaþ
a traktor s velkoobjemovým návČsem na odvoz odklizeného bláta.
Všichni nasazeni pracovali do pozdních noþních hodin a stihli tak alespoĖ zhruba odklidit
následky této mimoĜádné události, která zasáhla naši obec tak, aby byla obnovena doprava
a zpĜístupnČny cesty k domĤm.
Tímto jako velitel zásahu dČkuji všem jednotkám za jejich plné nasazení a disciplínu,
kterou prokázali. Díky nim se zdárnČ podaĜilo zvládnout tento zásah. Také chci podČkovat
spoluobþanĤm, kteĜí nám pomohli pĜi úklidu a hospodáĜĤm za poskytnutí techniky, bez které
bychom se v této situaci neobešli.
Za Jednotku JSDH HoĜinČves vel. V. Bouz
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Žíželeves
SDH Žíželeves
Jaro pĜivítali naši hasiþi aktivnČ. Za podpory obce HoĜinČves opravili pĜíjezdovou cestu
úvozem na hĜištČ „ýechovka“. Ta prošla zátČžovou zkouškou už 23. dubna, kdy se konalo
okrskové cviþení. Hasiþské sbory z okolí zde procviþovaly poskytování první pomoci nebo
napĜíklad dálkovou pĜepravu vody požáru.
První kulturní akcí bylo tradiþní
pálení þarodČjnic 30. dubna, kdy
ýechovku zabral dav þarodČjĤ
a kostlivcĤ. DČti hrály rĤzné hry,
mohly si vyrobit vlastní þarodČjnici,
kterou pak upálily na hranici. Na konci jsme ocenili tĜi nejhezþí kostýmy.
Podobné veselí vládlo i pĜi IX. roþníku Memoriálu Petra KozonČ, kdy
jsme spoleþnČ uctili památku našeho „bratra“. Poþasí nám pĜálo, obþerstvení skvČlé a hra dobĜe plynula. Turnaje se zúþastnilo celkem
8 amatérských týmĤ z okolních obcí. Na 3. místČ se umístil tím AC 1866 a o vítČzství se
utkaly týmy Lužan a Hradce Králové. Po velmi vyrovnaném a napínavém finálovém zápase
vyhrál tým Lužan s výsledkem 3:2. Tým Žíželevsi se umístil na pČkném 7. místČ.
Zatím poslední událostí byl dČtský den 12. 6. DČti si užily spoustu zábavy pĜi plnČní úkolĤ
a menší úþast dovolovala zapojení i dospČlých. Ti si to velmi užívali, a tak vznikl nápad uspoĜádat hry i pro nČ. Tímto tedy vyzývám všechny, kteĜí mají chuĢ podílet se na jejich vymýšlení
a organizaci, aby nás kontaktovali, pĜípadnČ pĜišli na nČkterou z pravidelných porad. Ty se konají vždy první stĜedu v mČsíci od 19 hodin na hĜišti ýechovka.
Budeme se na Vás tČšit na nČkteré z pĜíštích akcí a dČkujeme za pĜízeĖ.
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Další plánované akce:
29. – 31. 7. 2016
27. 8. 2016
10. 9. 2016
1. 10. 2016
15. 10. 2016
3. 12. 2016

stanování s dČtmi (pouze pro rodiny z vesnice)
rozlouþení s prázdninami
Tajný cyklovýlet
Vzpomínka na Fandu
Drakiáda
ýerti na ýechovce

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

8,30 – 10,00

ýtvrtek:

16,00 – 18,30

V dobČ letních prázdnin (þervenec a srpen) bude upravena doba pro výpĤjþky
úterý 9:00 – 10:00 hod., a ve þtvrtek 16:00 – 17:00 hod. DČkujeme za pochopení.

Spolek pĜi kostele Sv. Mikuláše v Žíželevsi
Zveme Vás na plánované podzimní akce: Posvícení a PodČkování za dary zemČ.
Slavnostní pouĢ – Výsledky 2. roþníku soutČže „O nejlepší Žíželevský koláþek, zákusek nebo mouþník“. Do soutČže se pĜihlásilo
celkem 9 žen a také 1 mladý hoch. ZákuskĤ bylo na výbČr celkem 11 druhĤ. Na 1. místČ se umístil Mandarinkový dort, který upekly paní Martina
Pešavová s dcerou Lucií, na 2. místČ Královské Ĝezy od Renaty Festové
a na 3. místČ skonþily Ĝezy 3BIT od Petry Souþkové.
Dále jsme ochutnali výborné þertovské, oĜechové a broskvové Ĝezy, kĜehké cukroví, pouĢové
koláþe a také pizza koláþky. VýherkynČ získaly PĜedmČĜickou mouku s hrníþkem a poukázky
na nákup v domácích potĜebách. Za úþast v hlasování byla udČlena cena dort Batul od
p. Petiry z CukráĜství HustíĜany a tu získala paní Zlata Kuželová. DČkujeme sponzorĤm panu
ing. S. ŠtČrbovi, panu Petrovi Horákovi, sládkovi z Pivovaru Mžany, p. Karabinové a všem,
kteĜí se zúþastnili naší soutČže. Již se tČšíme na 3. roþník.
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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

V letošním roce si pĜipomínáme 150 výroþí války prusko-rakouské a bitvy u Hradce Králové.
Bitvy, která se dotýká našeho území, našich domovĤ a pĜedevším našich pĜedkĤ. Úvodem nČkolik slov písmáka a hospodáĜe Josefa Volfa. „Bylo to þasnČ z jara v mČsíci bĜeznu roku 1866,
kdy do domu našeho pĜišel starý, šedivý, veliký muž. Bylo to Vincenc Hanka, jeden z bratrancĤ
Václava Hanky z HoĜínČvsi, ‚objevitele‘ rukopisu královédvorského. Moje matka byla tenkráte
sama se mnou ve svČtnici, když pojednou Hanka pravil: ‚Jestlipak jste již slyšeli velkou novinu.
Za þtyĜi nedČle bude válka s Prajzem‘. A jal se matce obšírnČ vykládat, co se vše pĜi tom bude
dít, a že u nás tady, jelikož jsme blízko tČch dvou ‚festuĖkĤ‘ Josefova a Hradce se ta válka odehraje. Již pĜi slovu HankovČ ‚válka s Prajzi‘, upĜel jsem na nČho zrak a celé jeho vypravování
jsem s napČtím pozornČ sledoval. Druhý den jsem ve škole chlapcĤm vypravoval, co jsem slyšel od Hanky o válce, a že za þtyĜi týdny bude, a tady u nás. A netrvalo ani mČsíc, vyuþování
bylo zastaveno, a na místo toho poþali všichni žáci cupovat plátno. Snášela dČvþata ze všech
rodin staré, opotĜebované košile, tehdáž ze lnČné, vlastní pĜíze tkaného plátna, ušité, dospČlé
dcery tehdejšího pana uþitele Pohla nám stĜíhaly malé þtvereþky, a my všichni nit po niti vytahovali, cupovali. Každý den se z prvé tĜídy odnášel ranec svázaného cupování. Já však už jsem
uvažoval, který as ubohý voják dostane na svou ránu mnou zpracované cupování. Již tato okolnost, že ve všech obecných školách pĜipravováno bylo cupování na rány vojínĤ pro polní nemocnice, utvrdila lid na venkovČ ve víĜe, že válka je neodvratná. A když koncem mČsíce dubna
byli záložníci povoláni ke svým plukĤm, nemluvilo se o niþem jiném, než o válce. Nové a nové
zprávy donášeny byly do našich vsí z blízkých pevností, kde bylo zamČstnáno sta povozĤ ze vsí
najímaných a tisíce dČlníkĤ pracemi opevĖovacími. Zaþátkem mČsíce þervna naĜídila vláda
nové odvody.“ … „Do naší vsi Máslojedy dorazili jako první kyrysníci a 1 škadrona se zde po nČkolik dnĤ ubytovala. U nás ubytováni byli 2 muži s koĖmi. Tito kyrysníci tvoĜili sobČ terþ ve stráni, tehdáž starosty pana Jana Fejgla, na tak zvané ‚BĜezinČ‘, smČrem k Sendražicím a zde z široké polní cesty sem ve dvou stĜíleli ze svých karabin po nČkolik dnĤ do terþe. Na to v pondČlí
dne 25. þervna po poledni dorazil do naší obce celý prapor myslivcĤ a i s hudbou a zde pĜenocoval.“… „V naší obci Máslojedech, bylo 27. þervna od Náchoda slyšet hĜmČní dČl a všechno
témČĜ obyvatelstvo spČchalo na 320 metrĤ vysoko položenou, širokou, tehdáž polní cestu
p. Fejgla, odkud naskýtá se nádherný rozhled na Krkonoše, Orlické hory a do širého kraje. Bylo
odtud zcela dobĜe vidČti Václavice a vylítnuvší kouĜ z jednotlivých výstĜelĤ dČlových. Po celý den
mnoho obecenstva zde setrvalo, ani v poledne neodcházejíc, zvláštČ mužĤ a nás chlapcĤ. Také
opodál od nás stále pĜihlíželo boji dalekohledy nČkolik rakouských dĤstojníkĤ, kteĜí po celý den
se tu stĜídali. I na ‚Tumplaci‘, vrchu to nad HoĜínČvsí (316 m), bylo po celý den pozorovati zástup
lidu.“ … „I boj u ýeské Skalice pozorovali jsme z polní cesty Fejglovy. V ten den bylo zde i na
Tumplacích moc lidu, též dĤstojníci opČt hledČli dalekohledy na boj.“ … „Prchající lid pĜinesl
a všade rozhlašoval zprávu, že ‚Praiz‘ bere všechny zdravé muže do 45 let vČku na vojnu.
ZprávČ této tak poplašné, aþ nerozumné, povČtšinČ bylo uvČĜeno, a mladí, zdraví mužové, povČtšinou otcové rodin, odešli již 30. þervna a 1. þervence z domova smČrem ke Hradci, zanechavše manželky s dČtmi doma, také mĤj otec, statný šestatĜicátník, odešel v nedČli, zjednav za
sebe k nám svého staršího bratra Jana Volfa z HoĜínČvsi.“
„Bylo v nedČli dopoledne 1. þervence, kdež pĜed našimi vraty zarazil hlouþek asi 30 dĤstojníkĤ,
sesedli z koní, šli do našeho domu. Všichni vešli do svČtnice a žádali matku, zdaž by pro nČ mČla
mléko a chléb. Matka mČla ve sklepČ kolik krajáþĤ mléka, a i chléb mČla napeþený. Nosila mléko
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a dĤstojníci si krájeli chléb a brali si sbČraþkou do hrneþkĤ a sklenic mléko. Byl to
generální štáb dĤstojníkĤ IV. armádního
sboru ode všech zbraní, s podmaršálky
hrabČtem Festetiþem a baronem Molinárym v þele, tento štáb jel odtud do NedČlišĢ, kde ubytoval se v zámku. Po celý tento nedČlní den 1. þervence byla ves plná
vojska, jež skrz procházelo, jiné v zahradách a dvorcích odpoþívalo, jiné docházelo z blízkého ležení v poli, aby si životní potĜeby koupilo. ShánČli hlavnČ mléko,
máslo, chléb, uzené maso, zvláštČ pak
slepice a husy. Téže nedČle bylo nejhĤĜ
o vodu ve vsi. Jen z mČlkých studen bylo možno nasáklou vodu þerpat buć hákem, nebo uvázanou
nádobou na provaze. ýerpací zaĜízení bylo všude buć ve studni, buć rozbité. Až u Trutnova byly
povozy z naší obce s vojskem. NČkteĜí þeledínové neb synkové pĜijeli za nČkolik dní po válce, nČkterý pĜišel bez koní a vozu, jiný si vzal tu a tam ponechané konČ s povozem zas jiné a pĜijel s nimi
domĤ. Mnohem klidnČjší než nedČlní den byl den pondČlní, 2. þervence. Byl to skuteþnČ klid pĜed
bouĜí. Ani z blízkého ležení v polích nedocházelo mnoho vojákĤ do vsi. Nebylo ovšem již nic k jídlu
k dostání, vše bylo snČdeno.“ (zdroj: Vzpomínky na válku roku 1866, Josef Volf)
PĜed padesáti lety, v roce 1966, se našlo nČkolik odvážných filmaĜĤ z ýeskoslovenské televize, kteĜí se rozhodli natoþit dokumentární film o událostech z roku 1866. Televizní štáb mČl
„hlavní stan“ na našem dvoĜe v Máslojedech þ. p. 49. Krátký film pod názvem „Moje zapomenutá válka“ byl vysílán v ýeské televizi. ýlovČk, který jej vytvoĜil, se rozhodl pro život na západ od nás a film byl po té zcela nesmyslnČ zlikvidován. ChtČla jsem tím jenom pĜipomenout
pohled na historické události pĜed pouhými padesáti lety.
Obec Máslojedy na bojištČ nezapomíná. KaždoroþnČ vkládáme do oprav a údržby památek nemalé finanþní prostĜedky, staráme se o pietní místa s úctou a respektem. S tichou vzpomínkou na zbyteþnČ zmaĜené lidské životy s pĜáním, aby se takové události neopakovaly.
PĜipomínka 150. výroþí války prusko-rakouské je provázena Ĝadou událostí, nejen na území našich obcí. Nároþnost bitevních ukázek je mnohdy na úrovni hereckých výkonĤ, bohužel
i diváci k nim mnohdy tak pĜihlíží. AlespoĖ jedna myšlenka by mČla zĤstat zachovaná – neoslavujeme bitvu, ale pĜijímáme úþast na pietním aktu.

K þinnosti Obecního zastupitelstva
ýarodČjnice – poþasí nám opČt pĜálo. ŠpekáþkĤ a piva bylo dost, lampiónkĤ pro malé
i vČtší také a k tomu všemu tak velký oheĖ, který jsme ještČ nemČli. Všichni, kteĜí se zúþastnili, odcházeli spokojeni domĤ. Za zmínku stojí i výjimeþné vítání obþánkĤ – 2 holþiþky, které
už mČly doma dva sourozence.
V tČchto dnech Vás srdeþnČ zveme na Obecní výlet – ZOO Praha, který se bude konat
v sobotu 25. þervna.
PĜipomínám, že na internetových stránkách http://www.maslojedy.cz/, úĜedních deskách
obce pro Vás pravidelnČ zveĜejĖujeme všechny dĤležité informace. POZOR! 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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becní úĜad NedČlištČ, NedČlištČ, 503 12 Všestary
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úĜední hodiny: Po 17.00 – 19.00

NČkteré záznamy z pamČtí Josefa Lindra NedČlištČ þ. p. 49
6. srpna 1866 už byl zas první trh v Hradci. Byl, ale jen v lipkách, u mostu a do mČsta
nepustili žádného bez papíršajnu.
Letošní pouĢ byla tĤze špatná, nebyla ani mše svatá. V hospodách bylo taky ticho. Veþer
ale pĜišli k LindrovĤm (Kocanda) Prajzy s Hynkem s flašinetem a tancovali až do rána. Prostý
voják s oficírem, bylo všecko stejné a doktoĜí taky všecky tancovali.
4. listopadu 1866 k nám (do NedČlišĢ) zavítal císaĜ pán František Josef I. do zámku. Pan
hrabČ Štenberk ho vozil se svejma koĖma, koþíroval panský koþí Lojza ýech. CísaĜ pán mluvil s každým na návsi tak laskavČ, že to žádný þlovČk neþekal. Vyptával se jestli už tu byla
komise a aby se lidi nebáli, že budou odmČnČni. Tady pobyl asi pĤl hodiny, ale každý si ho mohl
prohlédnout a promluvit s ním. Odtud odjel pĜes „pondČlišĢák“ k MáslojedĤm, ale tam nezastavil až na ChlumČ. Byl zde v kostele a na vojenském hĜbitovČ. Pak jel do Dluhodvor, na Probluz,
PĜím, StČžery a do Hradce. Tam stĜíleli z dČl. Jel do biskupské residence k biskupovi.

Z kroniky z roku 2002
ýervenec:
3. stĜeda. ProbČhlo slavnostní znovuodhalení rekonstruovaného pomníku 6. dČlostĜeleckého pluku v obci NedČlištČ. Asi v 17 hodin zástup hostĤ a divákĤ odešel z obce k pomníku
v místČ zvaném TĜešĖovka, aby zde asi v 17,30 hodin provedli slavnostní shromáždČní a znovu odhalení pomníku. Pomník rakouského 6. dČlostĜeleckého pluku, postavený v místech,
odkud bránili baterie rakouského 6. dČlostĜeleckého pluku postavení Benedekovy armády proti postupujícím vojskĤm pruského korunního prince, byl vystavČný v roce 1867 a vysvČcený
24. 8. 1867. Pomník byl poškozen v roce 1918 a opČtovnČ v roce 1945. Letošního roku byla
dokonþena rekonstrukce dvojhlavého orla, kterou provedl René Tikal. Orel byl na podstavec
osazen letos 27. 5., ale o dva dny pozdČji jej vandalové poniþili a postĜíkali sprejem. Tím vznikli další finanþní náklady na jeho znovuodhalení.

Výlet na Stezku v oblacích
V nedČli 8.5.2016 uspoĜádal Sportovní klub NedČlištČ výlet na unikátní turistickou zajímavost Stezku v oblacích v Dolní MoravČ. O akci byl velký zájem, takže autobus byl témČĜ plný.
Stezka v oblacích je unikátní vyhlídková stavba, nachází se poblíž horské chaty SlamČnka, nedaleko horní stanice lanovky SnČžník, v nadmoĜské výšce 1116 m. n. m. Nahoru se vČtšina výletníkĤ vydala pČšky, jenom nČkteĜí využili lanovku. Samotná stezka je vysoká 55 metrĤ a dlouhá 710 m. Pro milovníky dobrodružství a zábavy je na stezce nČkolik adrenalinových
atrakcí jako odpoþinková síĢ, tzv. „kapka“, tobogán nebo rukáv. Rukáv je atrakce tvoĜená hustou sítí urþená k prolezení z jednoho patra lávky do druhého. Kapka se nachází na samém
vrcholu stezky a je to síĢ ve výšce 50 metrĤ, na které stojíte a vidíte dolĤ. Ti odvážnČjší
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mohou k cestČ dolĤ využít parádní 100 metrĤ dlouhý tobogán s okýnky a nČkolika klopenými
zatáþkami. Uvedené atrakce si vyzkoušela vČtšina návštČvníkĤ, u dČtí se tČšil nejvČtší oblibČ
tobogán.
Ze samého vrcholu stezky se naskýtají dech beroucí výhledy na celý masiv Králického
SnČžníku s malebným údolím Ĝeky Moravy, v dálce pak lze vidČt i hlavní hĜeben JeseníkĤ,
Suchý vrch a Krkonoše.

Fotbalová sezona 2015 – 2016
Fotbalové mužstvo SK NedČlištČ ve své tĜinácté sezónČ, sezónČ 2015-2016 v soutČži
III. tĜídy obsadilo 13. místo s 26-ti body, 8 výher, 2 remízy a 6 proher.

Co probČhlo v obci v uplynulém období:
z 30. 4. 2016 – Sportovní klub NedČlištČ spoleþnČ se Sborem dobrovolných hasiþĤ NedČlištČ
uspoĜádal jako každý rok pálení þarodČjnic spojené s opékáním buĜtĤ
z 21. 5. 2016 – probČhl v obci svoz nebezpeþného odpadu
z 28. 5. 2016 – v areálu koupalištČ probČhlo setkání majitelĤ anglických automobilĤ a motocyklĤ
z 25. 6. 2016 – SDH uspoĜádal na místním fotbalovém hĜišti soutČž v požárním sportu

Plánované akce:
z 2. 7. 2016 – PĜívítání prázdnin
z 20. – 21. 8. 2016 – Výstava místních chovatelĤ drobného zvíĜectva
z 28. 8. 2016 – Obecní úĜad uspoĜádá dČtský den aneb rozlouþení s prázdninami. Mimo
tradiþních soutČží je pĜipraveno pĜedstavení loutkového divadla.
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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
Až do poslední kvČtnové soboty se naší obci niþivé pĜírodní
živly témČĜ vyhýbaly. V tento den
jsme však byli zasaženi „bleskovou povodní“, která napáchala
nejenom našim obþanĤm, ale
i na obecním majetku nemalé
škody. To, že takové vČci se
u nás rozhodnČ nedČjí þasto, potvrdili i dlouholetí obþané naší
obce, z nichž mnozí prý takovou
„hrĤzu“ ještČ nezažili. V této
chvíli byl potĜebný každý, kdo
nabídnul pomoc, a proto mi dovolte jménem zastupitelĤ naší obce podČkovat všem, kteĜí se
jakýmkoliv zpĤsobem podíleli na likvidaci škod. Velký dík patĜí zejména našim a pĜedmČĜickým hasiþĤm. Nezbývá nám než pevnČ vČĜit tomu, že podobných rozmarĤ poþasí bude naše
obec na dlouhou dobu ušetĜena. Všem, kteĜí pomohli, ještČ jednou moc dČkujeme.
Jak jsem avizovala v minulém þísle zpravodaje, tak na konci bĜezna a kvČtna jsme se opČt
vydaly spoleþnČ s pĜedsedkyní kulturní komise na milá setkání s našimi jubilanty. V tomto pĜípadČ to byly dvČ jubilantky. Setkání s nimi probČhla v dobré náladČ a nás velice tČší, že i navzdory vČku se obČ tČší celkem dobrému zdraví a ze setkání a dárku mČly radost. Za jednou
z nich jsme se vypravily až do ýeské Skalice. JeštČ jednou jim popĜejeme hlavnČ pevné zdraví a již teć se tČšíme na milá setkání s našimi dalšími letošními jubilanty.
S nadcházejícím létem a prázdninami mi dovolte popĜát vám hezkou dovolenou, pĜívČtivé
poþasí a hlavnČ, abyste si užili zaslouženého odpoþinku a naþerpali nové síly do pracovního procesu. DČtem pĜejeme krásné prázdniny plné sluníþka a super zážitkĤ. V úvodu þervence, nejen
na území našeho mikroregionu, budou probíhat vzpomínkové akce ke 150. výroþí bitvy na
Chlumu, a tak úþast na nČkteré z tČchto akcí snad pĜispČje do vašeho prázdninového programu.
Petra Kacálková

Kultura v obci
DČtský karneval
Dne 19. bĜezna 2016 probČhl v obecním hostinci dČtský karneval. Pro dČti byla pĜipravena soutČž o nejlepší masku. V soutČži však nešlo þistČ jen o vzhled masky, ale také o vlastní
prezentaci, tanec a aktivitu v soutČžích, které byly pro dČti pĜipraveny. Odborná porota bedlivČ sledovala všechny soutČžící a dle svého uvážení udílela body. Celkové hodnocení však
nebylo pouze na porotČ. Do bodování mohli zasáhnout i rodiþe a pĜíbuzní, kteĜí své ratolesti
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doprovodili. Avšak mČlo to
podmínku. Aby jejich bodování bylo spravedlivé, tak své
body mohli dát kterémukoliv
soutČžícímu, vyjma toho, jehož doprovázeli. Po seþtení
bodĤ byly všechny masky
ĜádnČ za svojí snahu a bojovnost odmČnČny. Na závČr byla
pro dČti pĜipravena sladká
dobrĤtka. DČkujeme všem
maskám za návštČvu a tČšíme se na pĜíští rok. Doufáme,
že nás pĜijde navštívit mnohem více masek než letos.

Pálení þarodČjnic
Dne 30. dubna 2016 za opravdu
krásného poþasí probČhlo tradiþní pálení þarodČjnic. S volbou místa jsme
ani na vteĜinu nezaváhali, a tak jako
v loĖském roce se i letos akce konala
na místním fotbalovém hĜišti. NČkteré
dČti se tak tČšily, že se již od odpoledních hodin pohybovaly na hĜišti a netrpČlivČ þekaly na zahájení akce. Úderem šesté hodiny se zaþalo s opékáním buĜtĤ, které si mohl opéct každý
z návštČvníkĤ. Na akci k nám dorazila
i jedna þarodČjnice, která si pro dČti
pĜipravila rĤzné hry. A jelikož sluníþko
stále svítilo, nic nebránilo tomu, aby si
dČti po té, co se ĜádnČ posilnily, zahrály všelijaké hry, za nČž získávaly odmČny a dobrĤtky.
Když už sluníþko zmizelo za kopcem, pĜišel ten pravý þas na to, aby za doprovodu muzikan-
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tĤ a jejich táborových písní þarodČjnická hranice vzplála. Po úplném setmČní byla pĜipravena
velkolepá podívaná v podobČ þarodČjnického ohĖostroje. DČkujeme za hojnou úþast a budeme se tČšit na pálení þarodČjnic opČt v pĜíštím roce. DČkujeme všem za pomoc.
Petra Holeþková, DiS., pĜedsedkynČ kulturní komise

SDH SENDRAŽICE
Jaro jsme zahájili 27. 3. þištČním požární nádrže. V dubnu jsme provedli úklid pĜíkopĤ pĜíjezdových cest k obci. V kvČtnu jsme uspoĜádali na domácí pĤdČ tradiþní soutČž v požárním
sportu a okrskovou soutČž, která se velmi vydaĜila a mČla hojnou úþast závodících týmĤ z Ĝad
dČtí i dospČlých. Na tuto soutČž byly sestaveny tĜi domácí týmy, a to: Sendražice muži,
Sendražice garda muži a Sendražice ženy. Ženy se umístily na tĜetím místČ v tradiþní soutČži a na druhé pozici v soutČži okrskové. Sendražice muži skonþili na bramborovém místČ
a Sendražice garda muži pĜekvapivČ ovládli obČ soutČže a odnesli si krásná dvČ první místa.
Tímto jim gratulujeme.
Týden po soutČži naši obec zasáhla blesková povodeĖ, která zatopila nČkteré zahrady
a v pár pĜípadech vtrhla i do domĤ. U tČchto domĤ jsme pomáhali ve spolupráci s SDH PĜedmČĜice, za jejichž pomoc moc dČkujeme, s vyþerpáváním vody ze zahrad a studní a poté
provádČli úklid vyplaveného bahna po obci. Budeme doufat, že tato situace se nebude dlouho
opakovat, protože voda napáchala mnoho škod.
Dne 4. 6. jsme se zúþastnili závodĤ ve SmiĜicích, odtud si ženy odvezly zlatý pohár, stejnČ tak i muži, a to i pĜes velmi silnou konkurenci týmĤ. Dne 10. 6. jsme se na pozvání SDH
PĜedmČĜice zapojili do lampionového prĤvodu s naší avií. PrĤvod se velice vydaĜil a tČší nás,
že jsme se ho mohli zúþastnit. Následující den jsme pokraþovali v našem úspČšném tažení po
závodech, kdy ve Skaliþce ženy i muži opČt skonþili na krásných prvních místech. V pĜíštích
týdnech máme v plánu navštívit další závody. O výsledcích tČchto klání vás budeme informovat v dalším vydání zpravodaje.
DČkujeme za podporu všem pĜíznivcĤm SDH Sendražice a jeho þlenĤm, kteĜí se podílejí
na chodu sboru, jak na soutČžích, tak i pĜi zásazích a brigádách. ýlenové to dČlají ve svém
volném þase a dobrovolnČ.
Za SDH Sendražice Stanislav Špás, starosta SDH Sendražice
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TČlovýchovná jednota Sokol Sendražice
Tak nám v þervnu skonþila pro nás neúspČšná sezona 2015/2016, kdy jsme skonþili až na
6. místČ, což je velké zklamání….. Jarní sezona se nesla v duchu lepení sestavy. Málokdy
jsme hráli v kompletní sestavČ, což byl problém. Tréninková docházka byla více než hrozná,
a tak se nemĤžeme divit, že sezona dopadla tak, jak je zmínČno výše. V prĤbČhu jara se uskuteþnila volební valná hromada, kde byl zvolen nový výbor ve složení: StĜelka Aleš, StĜeda
Michal, Pejcha ZdenČk, Hlavatý Lukáš a Iva ýerná.
V jarní þásti za nás hráli: Satranský, StĜeda, Hlavatý L., Hlavatý P., Modrý, Michaliþka,
Zimmerman, Vítek, Merxbauer, Koval, Procházka, Fedor, Vrána, Štorek, Ziegler, Špás,
Dus, ýížek, Kvašinský pod vedením dua Petráþek, Hanuš. Za zmínku stojí 16 gólĤ Vrány
a 12 Fedora.
TABULKA:
1. Lhota p. L.
2. LibĜice
3. Libþany B
4. SmiĜice B
5. Probluz B
6. Sendražice
7. Jeníkovice
8. ýernilov B

28
28
28
28
28
28
28
28

20
14
14
12
10
9
8
6

4
6
5
2
5
7
4
5

4
8
9
14
13
12
16
17

103:
63:
87:
55:
63:
57:
57:
50:

35
46
5
57
101
69
74
96

64
48
47
38
35
34
28
23

Již teć se snažíme zabezpeþit pĜíští sezonu, a to jak po hráþské, tak trenérské stránce,
i když doufáme, že všichni naši hráþi budou pokraþovat a vynasnažíme se rozšíĜit kádr o nČjaké kvalitní fotbalisty, ale je problém, kde je brát…
PĜesto všechno chci hráþĤm podČkovat za pĜedvádČné výkony, popĜát jim klidnou dovolenou, která by vyléþila všechny šrámy, aby se pak již pĜipraveni mohli vrhnout na pĜíští sezonu.
Michal StĜeda
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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
První jarní akcí tohoto roku bylo pĜivítání tĜí nových obþánkĤ. Uskuteþnilo se dne 9. 4. 2016
na obecním úĜadu. DČti obdržely malou pozornost a maminky kvČtinu.
V obou obcích byl proveden sbČr nadmČrného komunálního odpadu a byl také pĜistaven
kontejner na zahradní odpad. Dobrovolní hasiþi provedli sbČr železného odpadu.
Zahradnictví KvČt Straþov, provedlo výsadbu keĜĤ šípku podle
nové cesty smČrem do Dlouhých
DvorĤ, na hrázi rybníka byly vysázeny stromky bĜíz. V centru obce
pĜed obchodem se smíšeným zbožím, byly vysázeny nové dĜeviny,
podle plánu þinnosti obecního úĜadu pro letošní rok.
Klub žen ve StĜezeticích a Dlouhých a Dvorech, z. s. (dále jen „klub
žen“) uspoĜádal dne 24. 4. 2016
„Dámský den“. Ten se konal v sále
místního hostince ve StĜezeticích.
Ženy si zde mohly koupit, jak spodní prádlo, tak i obleþení. Byl zde
i kosmetický koutek, kde paní Zlata Halamková poradila pĜítomným, jak peþovat o svou pleĢ.
Úþastnice dámské akce si také mohly prohlédnout a vyzkoušet módní obruby brýlí.
Dne 30. 4. 2016 jako každoroþnČ poĜádal klub žen ve spolupráci s obcí StĜezetice pálení þarodČjnic. Sraz všech dČtí s rodiþi byl u místního hostince, kde si dČti ustrojily þarodČjnici a ozdobily vČtve stromĤ, poté si všechny
spoleþnČ s rodiþi opekly vuĜty. NáslednČ se všichni odebrali k vatĜe,
která byla zapálena za obcí u kĜížku.
Spoluobþané provedli údržbu
dČtských hĜišĢ, zejména pak, opravili
a natĜeli hrací prvky pro dČti.
V rámci úklidu po zimním období
byly uklizeny komunikace a chodníky
v obou obcích.
Dne 28. 5. 2016 byl proveden
v obou obcích svoz nebezpeþného
odpadu. Obþané tuto akci náležitČ
využili.
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Dne 4. 6. 2016 byl uspoĜádán pod záštitou klubu žen „DČtský den“. Místní hĜištČ bylo v obležení asi padesáti dČtí, které zde tanþily, soutČžily a se zájmem sledovaly program kouzelníka, který mezi nČ zavítal. Poþasí všem pĜálo a dČti odcházely domĤ s novými zážitky.
Následující den v nedČli 5. 6. 2016 od 7,00 hodin se pod záštitou obecního úĜadu uskuteþnil rybáĜský závod, kterého se zúþastnilo 15 malých rybáĜĤ. Ryby braly, a vítČz si odnesl
první cenu za ulovení ryb v celkové délce 253 cm.
Další z plánovaných akcí na letošní rok se v krátkém období provedla rekonstrukce elektrických rozvodĤ v místním hostinci, dále byly zrekonstruovány (vyvložkovány) stávající komíny a následnČ byl vymalován sál, zasedací místnost i výþep. O úklid po tČchto Ĝemeslných þinnostech se nejvíce zasloužily místní ženy, které se tohoto úkolu zhostily na výbornou. Obecní
úĜad tímto všem, kteĜí se podíleli na úklidu prostor místního hostince, dČkuje.
Do obou obcí byly zakoupeny a instalovány nové úĜední desky, a to vzhledem k tomu, že
pĤvodní byly již znaþnČ poškozené a nevyhovující.
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Obecní úĜad dČkuje všem, kteĜí v minulém období pomohli pĜi zvelebování našich obcí
a odvedli spoustu dobré práce.

Plánované akce
z 19. 6. 2016 – zájezd pro dČti s rodiþi do dČtského zábavnČ nauþného centra Mirakulum
u Nymburka
z 8. 7. 2016 – veĜejné zasedání zastupitelstva

BlahopĜejeme
Významná životní jubilea: Novotná Marie þ. p. 16; Fur JiĜí; Brabencová Marie; Sedílek JiĜí;
Kolovratníková Eva; KĜížová Marie

Pár zpráviþek z Dlouhých DvorĤ
Jelikož jsme Vás nestihli informovat o þinnosti SK Dlouhé Dvory v pĜedešlém zpravodaji,
tak se musíme vrátit až do ledna letošního roku. Jan Kolovratník roþ. 78 a Jan Kolovratník
roþ. 83 se zúþastnili vytrvalostního bČhu na lyžích v Italské Marcialonga, na vzdálenost
70 km. Závod byl velmi nároþný z dĤvodu snČhu, protože organizátoĜi museli navést po celých sedmdesáti kilometrech umČlý sníh, který úþastníkĤm dČlal velké problémy. Naši borci, si
ale s celou šlamastikou poradili a závod dokonþili. To znamená, že po naší „Jizerské 50“, tak
po VasovČ bČhu na 90 km, hoši pokoĜili další vytrvalostní závod. Snad pĜíští rok si zkusí také
NČmeckou 50.
V dubnu tohoto roku probČhl 4. roþník bČžeckého závodu v Hradci Králové RunTour 2016,
kterého se zúþastnila v bČhu na 5 km Alena Kolovratniková, která si drží svĤj þasový standart.
V bČhu na 10 km Jan Kolovratník roþ. 78 spoleþnČ s Jirkou Hrdinkou ml. i oni pokoĜili úspČšnČ tuto distanci.
Po dvaceti letech opČt pálení þarodČjnic, SDH v naší obci se odhodlalo opČt obnovit tradiþní pálení þarodČjnic. PĜedcházela tomu brigáda na dĜíví v obecním lese a pak to zaþalo.
ýlenka naší organizace Martina Lorencová vytvoĜila þarodČjnici, která byla umístČna na velkou hranici, kde byla upálena. Malý táborák byl pĜipraven a použit na opékání párkĤ a buĜtĤ,
co si kdo donesl. Velmi milé a veselé bylo pĜestrojení našich dvou dČvþátek za malé þarodČjniþky. DČvþata Aniþka Boháþová a Viktorka Pirklová byly obohacením sousedského posezení, dČkujeme nejen malým þarodČjkám, ale i rodiþĤm, kteĜí holþiþky ustrojili a tím možná i nevČdomky v nich povzbudili návrat k tradicím našeho venkovanova. Kéž by takovýchto rodiþĤ
bylo více nejen v naších obcích. Jsme rádi, že se pĜišla podívat vČtšina našich obyvatel všech
vČkových kategorii a naše snažení nebylo zbyteþné.
Tak, pĜíští rok o jednu þarodČjku více. DČkujeme všem, kteĜí se podíleli na organizaci veþera.
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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

Události v obci
z 30. 3. se konalo veĜejné zasedání zastupitelstva obce
z 30. 4. probČhl na hĜišti ýarodČjnický rej se soutČžemi pro dČti a vatrou, dČkujeme všem,
kteĜí se podíleli na organizaci akce a JanČ Tarantíkové za krásné tematické perníþky.

z 28. 5. se v hostinci „Na Zavadilce“ konalo vítání nejmladších obþánkĤ obce, od poloviny
roku 2014 se v obci narodilo celkem 12 dČtí, z toho jedna dvojþátka, které jsme i s rodiþi
slavnostnČ pĜivítali do Ĝad obþanĤ obce. Byl pro nČ pĜipraven pamČtní list, almanach a obrázek obce, dárková poukázka
a pro maminky pak krásné kytiþky.
Krásnými básniþkami doprovodily
slavnostní akt místní dČti.
z Ve stejný den se obcí prohnal pĜívalový déšĢ s vČtrem a kroupami.
U obchodu spadl vzrostlý smrk
pĜes silnici a u hostince se voda vylila z vodoteþe.
z 4. 6. poĜádala obec ve spolupráci
s SDH SvČtí DČtský den – tentokrát s tématem hvČzdy a planety.
Pro dČti byl pĜipraven program plný
soutČží s vesmírnou tematikou,
hlavní atrakcí pak bylo mobilní
planetárium, které promítalo zají39
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mavé vzdČlávací programy. V doprovodném programu nechybČlo
tradiþní kousání koláþe, tvorba obrázkĤ v „praþce“, ukázka nejmenších hasiþĤ s historickou stĜíkaþkou a zmrzlináĜ. Pitný režim byl
zajištČn a hlad zahnaly výborné
klobásy z místní udírny. Moderování se zdatnČ ujala Blanka Tarantíková, která provedla dČti i rodiþe
celým odpolednem. Akce se tČšila
velké návštČvnosti, soutČží se
úþastnilo na 70 dČtí, rodiþe se nám
spoþítat nepodaĜilo… DČkujeme
všem, kteĜí se podíleli na úspČšné
organizaci akce!
z 14. 6. na hĜištČ „Na Zámeþku“ pĜišly dČti ze základního stupnČ ZŠ Všestary a užili si tu
pĜíjemný den.

Investiþní akce v obci
ProbČhlo þištČní vodoteþí v obci.
Byla renovována hĜbitovní zeć vþetnČ pískovcové podezdívky.
V souþasné dobČ je dokonþována stavební a renovaþní þást investiþní akce na veĜejném
prostranství pod kostelem. Byly usazeny renovované pískovcové sloupy a podezdívky pĤvodního barokního plotu bývalého zámeþku. Je realizována nová žulová dlažba na pĜístupové cestČ „Na Zámeþek“ a k pomníkĤm. Bylo tĜeba upravit základovou desku sochy sv. Václava
a sousední zvoniþky. Ta je renovována a bude opatĜena novou povrchovou úpravou. U pĜíjezdové cesty budou osazeny nové pískovcové sloupky, které se propojí ĜetČzy. Po dokonþení tČchto úprav bude vyroben a osazen železný plot, vrata a branka.
Je realizována investiþní akce parkovištČ u obchodu – dojde k zatrubení þásti vodoteþe a vybudování 6 parkovacích míst u budovy
bývalých kasáren – dnes sídlo firmy
ASJ, s.r.o.
BČhem þervence bude probíhat zatrubení vodoteþe „u Drábkových“
– úsek od mostku po ústí vodoteþe
z Panny.
V srpnu zaþne stavba parkovištČ
u hostince a chodníku k autobusové zastávce, vþ. prostranství
kolem kapliþky.
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Sbor dobrovolných hasiþĤ SvČtí
Na jaĜe se náš sbor rozrostl o 2 nové þleny. První letošní závody jsme absolvovali 21. kvČtna na závodech v Sendražicích. DČti starší skonþili na 1. místČ s þasem 19,44. Týden na to
se konaly okrskové závody ve BĜíze. Tentokrát pĜijela všechna družstva. Vše dopadlo takto:
DČti mladší – 1. místo þas 42:00, DČti starší – 1. místo þas 27:00, Muži – 4. místo þas 27:50.
JeštČ ten den v sobotu kolem 17-té hodiny se pĜihnal silný vítr s pĜívalovým deštČm a kroupami. BČhem chvilky bylo všude plno vody. Zaplavena byla kĜižovatka u hospody a vlivem silného vČtru spadl u statku pĜes cestu smrk. Ten byl vþas odstranČn. Veškeré vodoteþe byly
plné. ChybČlo málo a na nČkterých místech hrozilo vylití. PĜi úklidu pomáhali jak hasiþi (6 þlenĤ), tak i nČkteĜí spoluobþané. Dne 4. þervna probČhl DČtský den, na kterém jsme vypomáhali. Zúþastnilo se ho kolem 70 dČtí. PodpoĜit je pĜišli i jejich rodiþe. SoutČžilo se na 7 stanovištích. Ve volných chvílích dČti Ĝádily na dČtském hĜišti nebo malovaly v praþce. NechybČlo
ani tradiþní pojídání koláþĤ. ProbČhla ukázka našich malých hasiþĤ. Na zmenšeném modelu
(1:7) koĖské stĜíkaþky. Za historické hasiþe byli – Kristýnka, BČtuška, Barþa, Míša, Pavlík
a Alex. V sobotu 11. þervna jsme se zúþastnili DČtského dne a Dne pĜátel hasiþĤ v Plotištích
nad Labem. Tato akce zaþala slavnostním prĤvodem od hasiþské zbrojnice na louku za obcí.
Po úvodním slovu a pĜivítání probČhly ukázky v podobČ aerobiku, agility, hasiþského záchranného sboru vyprošĢování osob z auta a uhašení hoĜícího auta a nakonec i naše ukázka
malých hasiþĤ s koĖskou stĜíkaþkou, kdy dČti hasily hoĜící domeþek. Po skonþení si dČti odnesly potlesk a drobnou odmČnu. A po zbytek odpoledne mohli soutČžit a vyhrávat rĤzné ceny.
Dále nás þekají hasiþské závody v NedČlištích, v HabĜinČ a na Chlumu. Na podzim již tradiþní Posvícení, sbČr železného šrotu a možná i Hasiþské soustĜedČní.
www.sdhsveti.blog.cz, FB Sbor dobrovolných hasiþĤ SvČtí
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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
Na základČ obdržené dotace z Ministerstva zemČdČlství a na základČ obdržené dotace
z Královehradeckého kraje obec zaþala se stavbou kanalizace a þistiþky odpadních vod
v obci. Stavba by mČla být ukonþena do konce srpna a poté bude zkušební provoz. Žádáme
obþany o pochopení se zvýšeným provozem stavební techniky v obci a s omezením jednotlivých pĜíjezdových cest k nemovitostem.

UskuteþnČné akce
Dne 30. 4. 2016 se konalo v obci tradiþní stavČní májky. Za hojné úþasti obþanĤ se od
odpoledních hodin toþilo prase na rožni. V letošním roce poprvé obec vyhlásila soutČž o nejkrásnČjší þarodČjnici pod názvem „Miss þarodČjnice Vrchovnice“. Tajná porota vybírala ze tĜí
soutČžících. Než se porota shodla na vítČzi, dvČ þarodČjnice soutČž vzdali. Nakonec porota
mČla ušetĜenou práci a vítČzem se stala þarodČjnice se soutČžním þíslem 2. Než porota staþila vítČznou þarodČjnici odmaskovat, zmizela na slet þarodČjnic konaných na KunČtické hoĜe.

Plánované akce
BČhem mČsícĤ Ĝíjen – listopad probČhne druhá etapa výsadby zelenČ v lokalitČ Pod
BĜízami smČr cesta na Frantov. Termín výsadby bude vþas upĜesnČn s možností výsadby
individuální zelenČ.

Otevírací doba sbČrného dvora v HoĜinČvsi
Oznamujeme obþanĤm, kteĜí mají zájem o uložení velkoobjemového odpadu na sbČrném
dvoĜe, musí si na obecním úĜadČ vyzvednout žádost, kterou obec potvrdí a spoleþnČ s žádostí uložit odpad na sbČrný dvĤr ve dnech úterý – 13.00 – 18.00 hodina a v sobotu 8.00 – 11.00
hodin.

42

9i(67$5<
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,
máme za sebou první polovinu roku 2016. Vedle bČžných životních radostí i strastí si i letos s námi poslední kvČtnový víkend trochu zalaškovala pĜíroda, kdy se nad našemi obcemi
prohnala prĤtrž mraþen. Stopy zanechala pĜedevším ve Všestarech, kde proudila „Ĝeka“ po silnici od SvČtí a poškodila její krajnici, z polí kolem školy pak voda pĜinesla do obce nánosy bahna. Zejména hasiþĤm a hasiþkám ze Všestar, ale i všem, kteĜí pomohli pĜi úklidu, patĜí veliký
dík. A to nejen za odvedenou práci, ale i za to, že v nouzi si umíme vzájemnČ pomoci a nezĤstaneme sami a že víme, že patĜíme k sobČ.
Do nadcházejícího léta Vám pĜeji ménČ takových dramatických událostí a o to více pohody na dovolené a pĜíjemných chvil prožitých ve spoleþenství milých a pĜátelských sousedĤ
Ing. Michal Derner – starosta obce

Vítání obþánkĤ 14. kvČtna 2016
Tradice vítání obþánkĤ se stala již v minulosti oblíbeným slavnostním aktem. ObĜad, který
vítání obþánkĤ provází, je pĜíležitostí pro setkání þlenĤ rodiny. Je radostnou chvílí pro rodiþe
a zejména maminku, která zpravidla po porodu nemČla možnost slavnostnČ pĜivítat pĜíchod
nového þlena domácnosti – na rozdíl od vČtšiny tatínkĤ.
Tentokrát pĜivítal v obĜadní síni obecního úĜadu Všestary starosta obce Ing. Michal Derner
samá dČvþátka. Ze Všestar Anetu Netušilovou, Magdalenu Donátovou, ze BĜízy Rozálii
Mlezivovou, z Chlumu Annu Andršovou, z Lípy Natalii Ulrychovou a z Rosnic Elišku
Neumannovou.
Monika Kutálková – matrikáĜka
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Významná životní jubilea v lednu až þervnu 2016 oslavili
z ve Všestarech

z

z
z
z
z

paní Hana Drahotská, Jana Šitlerová, RĤžena Souþková, Jaroslava Prouzová a pánové
Jaromír Kasal, Josef Mareš, Ladislav Šup,
ve BĜíze
paní Jaroslava Kudrnová, Danuše BČlohoubková, Olga Proboštová, Marie Chládková
a pánové Ing. JiĜí Tyl a Ladislav Dolanský,
v RozbČĜicích
paní SlavČna ýerná, Libuše StĜíhavková a pan Jaroslav Kaþer
v LípČ
pan Václav MatČjka,
v Chlumu
paní Marie Šrámová,
v Rosnicích
paní Irena Karpetová, Marie Šolcová a pánové Josef Macháþek, Jaroslav Husák, Josef
Frydrych

Zlatou svatbu – 50 let spoleþného života oslavili
z ve Všestarech
manželé Stanislav a Blanka Krajákovi
Všechno nelze Ĝíci slovy, co jenom mĤžeme pĜát. PĜejeme to nejkrásnČjší, co život mĤže
dát. Všem jubilantĤm gratulujeme a pĜejeme pevné zdraví a plnou náruþ šĢastných dní naplnČných radostnými chvílemi.
Monika Kutálková, matrikáĜka

Kanalizace a þistírna odpadních vod
V lednu letošního roku jsme požádali o pĜidČlení dotace na výstavbu þistírny odpadních
vod ve Všestarech a splaškové kanalizace v BĜíze, LípČ, Rosnicích, RozbČĜicích a Všestarech. Po kontrole na Státním fondu životního prostĜedí (SFŽP) a nezbytných úpravách žádosti
schválil 30. 5. 2016 ěídící orgán SFŽP pĜidČlení dotace pro náš projekt ve výši
110,2 milionĤ Kþ.
Proces výbČrového Ĝízení na zajištČní dodavatelĤ stavby byl zahájen v þervnu, a to oznámením pĜedbČžných informací ve VČstníku veĜejných zakázek. Vzhledem k velikosti celé
investiþní akce pĜedepisuje zákon o veĜejných zakázkách pomČrnČ dlouhé lhĤty na zpracování a podání nabídek. Proto výsledek výbČrového Ĝízení mĤžeme oþekávat nejdĜíve v listopadu 2016.
Pokraþují i další projekty:
z MateĜská škola Všestary – zmČna vytápČní – bČhem letních prázdnin budou nahrazena akumulaþní kamna novým plynovým topením s radiátory.
z MateĜská škola Chlum – oprava podlah v 1. patĜe – realizace probČhne také bČhem
letních prázdnin.
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z Oprava místní komunikace kolem hĜíbárny na LípČ – provedeno v kvČtnu 2016, na

stavbu jsme získali dotaci 0,5 mil Kþ z Královéhradeckého kraje.
z RozdČlení kotelny pro ZŠ + bazén – dosavadní spoleþná kotelna bude rozdČlena na

dvČ samostatné kotelny, realizace probČhne bČhem letních prázdnin.
z Bazén Všestary – rekonstrukce sociálních zaĜízení bazénu a sauny – stavba byla zahá-

jena 1. 6. 2016 bouracími pracemi a do konce prázdnin bude hotovo.
z SbČrný dvĤr Všestary – bČhem prázdnin bude provedeno výbČrové Ĝízení na dodavate-

le stavby a na podzim podáme žádost o dotaci na SFŽP. Do konce letošního roku by mČl
být sbČrný dvĤr uveden do provozu.
Ing. Michal Derner – starosta obce

Nakládání s odpady – tĜídČní je samozĜejmost
Díky Obecnímu úĜadu Všestary, máme my „obþané“ možnost zbavit se 2x roþnČ velkoobjemového odpadu, který doma najdeme. Všichni jsme za to urþitČ rádi. Ale jsou mezi námi
i tací spoluobþané, kteĜí odpad vyhodí nevytĜídČný. Plast, papír, sklo a hlína se dají vytĜídit
jinak než tak, že se vše spoleþnČ nahází do jednoho kontejneru, který je i tak hned plný.
NehledČ k tomu, že kontejner není daleko od popelnic na tĜídČný odpad a na bioodpad, novČ
také každý vlastníme kompostér od obce.
Šárka BeĖová, Rosnice

Kompostéry do každé domácnosti
Na podzim loĖského roku se nám podaĜilo zajistit dotaci na poĜízení kompostérĤ pro
každou domácnost. Svoz zeleného odpadu v pytlích byl z tohoto dĤvodu ukonþen. Kompostéry jsou stále k vyzvednutí na obecním úĜadu. Po sepsání smlouvy je zájemci na pČt let
zapĤjþen a poté pĜechází zdarma do jeho vlastnictví. Jelikož této možnosti nevyužili všichni
obþané, je možné od 1. þervence 2016 požádat o druhý kompostér do vyþerpání zásob. 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 tak mohou uložit do kontejnerĤ ve dvoĜe za obecním
úĜadem, nejlépe v úĜedních hodinách.
Ing. Michal Derner – starosta obce

Diakonie Broumov
Obþanské sdružení Diakonie Broumov se opČt obrací s prosbou o uspoĜádání mimoĜádného sbČru použitého ošacení a potĜeb do domácnosti z dĤvodu vzrĤstajících požadavkĤ na
poskytnutí materiální pomoci. Bohužel, díky komerþním firmám, které mají všude rozestavČny kontejnery na textil, nemá Diakonie dostatek materiálu, který by mohla darovat lidem
v dobČ nouze. Jen díky solidárnímu pĜístupu obþanĤ, je sdružení schopno pokrýt alespoĖ malou þást základních potĜeb lidí, kteĜí budou pomoc potĜebovat. Sbírka by se mČla uskuteþnit
po prázdninách v mČsíci záĜí 2016. PĜesný termín bude zveĜejnČn na webových stránkách
obce, vývČsních skĜínkách a v místním rozhlasu. DČkujeme za Vaši pomoc potĜebným.
Obecní úĜad
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VŠESTARY – KNIHOVNA
Noc s Andersenem
Letošní Noc s Andersenem mČla krásné datum – 6. 5. 2016 šestá
noc. Sice opČt o mČsíc déle, ale to vĤbec niþemu nevadilo.
Pro dČti byly pĜipraveny soutČže, kvízy a vyrábČní. Tentokrát jsme
vyrábČli papírové kvČtiny, které dČti mohly dát maminkám k jejich svátku v nedČli 8. kvČtna. Jako
každým rokem jsme si to všichni poĜádnČ užili.
Tradiþní veþerní hra konþila u opékání buĜtĤ. PĜi této pĜíležitosti nás navštívil pan starosta
M. Derner s manželkou, který dČtem u ohnČ hrál na kytaru a zpíval. Poté již pĜišel odpoþinek,
který si všechny dČti zasloužily. Mohly si vybrat nČjakou knížku z knihovny, povídat si a nebo
jako nČkteĜí stateþní jedinci, nejít spát až do pĤl þtvrté do rána. Ráno se nám všem sice hĤĜ vstávalo, ale
zvládli jsme to, nasnídali se a vyhlásili nejlepší tým letošní noci. Všechny dČti byly odmČnČny pamČtním listem a nČjakými maliþkostmi a jak jinak, knížkou.
DČkuji všem mým stálým pomocnicím,
ale také rodiþĤm, kteĜí nám opatĜili sladkou
snídani. Velké podČkování samozĜejmČ patĜí
panu starostovi a to hlavnČ za to, že dČtem
vČnoval chvíli svého þasu.
Další podČkování patĜí OÚ ve Všestarech za finanþní podporu, ZŠ a MŠ Všestary
za poskytnutí prostor, p. ýapkovi a mému manželovi za pĜípravu ohništČ a následnou pomoc
s opékáním buĜtĤ.
KNIHOVNA OTEVěENÁ O PRÁZDNINÁCH
ýERVENEC 2016 – Po 11. 7. a ýT 14. 7. od 18,00 do 19,30
SRPEN 2016 – PO 8. 8. a ýt 11. 8. od 18,00 do 19,30
A OD 1. ZÁěÍ PRAVIDELNÁ VÝPģJýNÍ DOBA

BěÍZA
Na jaĜe 2016 sbor dobrovolných hasiþĤ
BĜíza poĜádal na místním hĜišti Pálení þarodČjnic. Tradiþní akci spojenou s opékáním
párkĤ a klobás 30. 4. 2016. Díky pĜízni poþasí jsme se sešli ve velmi hojném poþtu, pilo se
a hodovalo až do pozdních veþerních hodin.
Druhou venkovní akcí letošního jara byla
hasiþská soutČž našeho okrsku þ. 16 dne
28. 5. 2016. I zde nám poþasí velmi pĜálo
a za úþasti 8 družstev mužĤ, 4 týmĤ dČtí
a 3 družstev žen jsme zápolili v hasiþském
klání. Tým SDH BĜíza bohužel obsadil až
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6. místo, nicménČ i pĜes tento „nezdar“ se všichni pĜítomní skvČle bavili. Malé dČti vždy upoutají velkou pozornost, ale tentokráte si pozornost zasloužila i družstva žen. VítČzem mezi muži bylo družstvo z ýistČvse.
Díky skvČlému poþasí bylo o naše klobásové obþerstvení velký zájem.
Prozatím poslední venkovní akcí na hĜišti byl v sobotu 4. 6. 2016 DČtský den. Znovu se budu opakovat, ale
poþasí nám opČt pĜálo a tak si naše dČti sportovní odpoledne vskutku užily. UspoĜádali jsme pro nČ spoustu originálních i klasických hromadných soutČží o hodnotné
ceny. Mezi hromadnými soutČžemi si každý mohl zasoutČžit ještČ na stanovištích a tak nasbírat body, které vymČnil za další velmi pČkné ceny. Po odpoledni vČnovaném dČtem jsme se již tradiþnČ sešli i dospČlí a užili si
zbytek dne a velkou þást veþera v dobrém kolektivu.
KromČ tČchto akcí náš sbor vysadil na návsi pĜed hospodou nový „vánoþní strom“, který je
pĜedzvČstí pro poĜádání našich podzimních akcí.
David BČlohoubek

LÍPA
Dne 9. dubna 2016 hasiþi
SDH Lípa uspoĜádali další akci
– tentokráte na znovuosázení
aleje k „hĜíbárnČ“, jelikož nČkteré
stromky byly poniþeny. Napadá
mČ otázka „Koho stále baví niþit
to, co jiní vytvoĜí?“ Alej byla vysázena v roce 2010, nČkteré
stromky vydržely až dodnes, jiné
se však stále dokupují a dosazují. JeštČ že nejsou všichni lidé
lhostejní a pánové jako: DvoĜák
R., Štefanka J., Bydžovský L.,
Ma-tČjka V., Štefanka M.,
MatČjka J., Vondrus P. a Šmejc J.
si udČlali brigádu na dosázení
zmiĖované aleje. I pĜes deštivé poþasí vše dopadlo dobĜe, stromky jsou zasazeny a my snad
budeme moci brzy ochutnat jejich plody, nebo se schovat pĜed sluníþkem pod jejich korunami. DČkujeme panu starostovi Dernerovi za pĜíspČvek na zakoupení tČchto stromkĤ. A zároveĖ prosíme všechny kolemjdoucí o neniþení novČ dosázené aleje. DČkujeme.

A co má SDH Lípa v plánu dále?
Na závČr prázdnin má SDH Lípa pĜipraveno Louþení s prázdninami, které se koná
v sobotu 27. srpna 2016 opČt na LípČ u zvoniþky. Kapely k poslechu a tanci jsou zajištČny,
obþerstvení je již samozĜejmostí a budeme se tČšit na vaši návštČvu, jste srdeþnČ zváni.
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Šachový klub Lípa
Všechna naše družstva ukonþila své soutČže a tak pĜináším koneþné tabulky.
Z nich lze vyþíst nejen to, že se nám vcelku daĜilo, ale i široký okruh našich soupeĜĤ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2. liga
P. Rychnov n. Kn.
Sl. Hradec Kr. B
ŠK Vysoké Mýto
T. Litovel B
ŠK Lípa
S. Velké Losiny
P. Pardubice C
P. Pardubice B
ŠK Ústí n. O.
R. Pardubice B
TJ Chrudim
ŠK ZábĜeh

25
20
19
17
16
15
18
14
13
13
11
9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Krajský pĜebor
J. HoĜice
S. Náchod
ŠKAD Jiþín D
ŠK Lípa B
J. JaromČĜ
P. Rychnov B
LáznČ BČlohrad
S. Vrchlabí
DvĤr Králové
Broumov
TĜebechovice
So. Hradec Kr.

26
25
24
20
17
17
15
14
12
9
5
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Krajská soutČž východ
Hronov
31
J. JaromČĜ B
25
TJ Náchod B
23
Kostelec n. O.
19
ŠK Lípa C
19
ŠK Dobruška
15
J. ýeská Skalice
14
So. Hradec Kr. B
13
TĜebechovice B
10
ýerv. Kostelec
9
S. Rychnov n. K.
9
TJ Náchod C
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Krajská soutČž západ
Sl. Hradec Kr. C
TJ Lomnice n. P.
O. Hradec Kr.
DvĤr Králové B
ŠKAD Jiþín E
J. HoĜice B
S. Vrchlabí B
ŠK Lípa D
J. Nový Bydžov
L. Trutnov
SKP Valdice

24
19
18
8
16
4
14
14
14
7
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1. liga mladšího dorostu
ŠKAD Jiþín
22
O. Hradec Kr
21
ŠKM Lanškroun
18
17
DDM PodČbrady
TJ Poliþka B
16
ŠK Hlinsko
13
ŠA Nový Bor
11
ŠK Lípa
6
P. Rychnov n. Kn.
6
ŠK Ústí n. O.
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Regionální pĜebor
Sl. Hradec Kr. D
TJ Choteþ
J. N. Bydžov B
S. Dubenec
ŠK Rožćalovice
ŠK Lípa E
S. Hradec Kr. D
O. Hradec Kr. B
PŠ Š L. BČlohrad
So. Hradec Kr. C
Lipky Hradec Kr
O. Hradec Kr. C.
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31
29
24
21
20
16
16
14
9
9
3
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Krajský pĜebor žákĤ
TJ Hronov
ŠKAD Jiþín B
O. Hradec Kr.
ŠK Lípa B
Lipky Hradec Kr.
TĜebechovice
So. Hradec Kr.

13
12
10
8
7
7
3

PĜes prázdniny budou od 16. þervence k vidČní pod rozhlednou pĜed hostincem „U polních myslivcĤ“ každý pátek od 17 hodin
šachové bleskovky. Zahrát si mĤže pĜijít
každý, kdo má tuhle hru rád, není tĜeba být
registrován.
Jaroslav Balcar

CHLUM
Rok 2016 v Lesním divadle na Chlumu
Letošní rok již vstupujeme do 6 sezóny
znovuobnovení poĜádání kulturních akcí
v témČĜ 120-ti leté historii prostoru Lesního
divadla na Chlumu. A co je letošní rok nové?
NejviditelnČjší zmČnou je nová scéna s novými zákryty, tentokráte ne z þerné geotextílie ale z opravdové divadelní závČsoviny
a celková kvalita pĜedstavení byla posílena
novým svČtelným parkem o pĜíkonu pĜes
11 kW. Novinek je podstatnČ více ale ty se
spíše týkají zvýšeného komfortu v zázemí
a nejsou tudíž na první pohled tolik zĜetelné.
V pátek 10. þervna probČhla první akce tohoto roku. PĜivítali jsme divadelní spolek Temno
který uvedl hru Davida Drábka Koule v režii Evy Drábkové. První výbuch smíchu spojený
s aplausem pĜišel po první minutČ pĜedstavení a nadšené reakce publika þítajícího témČĜ
600 divákĤ doprovázely celý prĤbČh divadla.

1. a 2. þervence: Podveþery v Lesním divadle
V pátek, 1. þervence od 18:00 jsme spoleþnČ se SmiĜickými ochotníky pĜipravili veĜejnou
divadelní zkoušku do které mĤžete být vtáhnuti i Vy – diváci, pĜijćte tedy nahlédnout do zákulisí pĜípravy divadelního pĜedstavení, vstupné je dobrovolné, po divadelní zkoušce bude
možná i divadelní pĜedstavení a pásmo muziky, aĢ již u táboráku nebo na pódiu
V sobotu, 2. þervence od 20:00 pĜijćte opČt pobejt k muzikantskému podveþeru, vstupné
dobrovolné.
V prĤbČhu vzpomínkových akcí k bitvČ 1866 bude areál trvale otevĜen (od pátku cca 17:00
do nedČle cca 16:00) a mimo standartního obþerstvení bude možno ochutnat pochoutky klasické þeské domácí kuchynČ

9. þervence: Divadlo Artur: Patricio Villabolos – Kdo se bojí postele
Komedie z pera Patricia Villabolose, autora povídek, divadelních her, filmových scénáĜĤ a divadelního režiséra. PĤsobí v Santiago de Chile a z jeho autorské dílny pocházejí svČtovČ úspČšné
divadelní komedie jako The amo y te odio...por completo (2006; Miluji tČ a nenávidím...z celého srdce), Happy Hour (2006), Hasta que tu madre nos separe (2007; Dokud nás tvá matka nerozdČlí)...
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ýtyĜi nezávislé pĜíbČhy, které spojují mezilidské vztahy, jedna postel a samozĜejmČ
problémy.
PĜíbČh první: Novomanželé se chystají
na svou svatební noc. ONA k této dĤležité
chvíli svého života pĜistupuje plna obav,
pĜedsudkĤ a úzkosti. ON má pĜed sebou jediný cíl: koneþnČ po osmi letech vztahu
uskuteþnit i jeho fyzickou stránku a dostat
– nyní již svou novomanželku do postele. Je
nasnadČ, že nejde vĤbec o lehký úkol a zĤstává otázkou, zda se mu to vĤbec povede..
PĜíbČh druhý: Šéfová je na služební cestČ se svým podĜízeným, prudce zásadovým
moralistou a workoholikem, který myslí pouze na práci. Šéfová se rozhodne pĜedstírat nevolnost a využít všech možných zpĤsobĤ jak by svého podĜízeného svedla. Rozhodne se ubytovat v motelu u cesty....
PĜíbČh tĜetí: Dvojice zlodČjĤ se po vyloupení klenotnictví ukryje v hotelovém pokoji.
Adrenalin, strach a napČtí z právČ prožitého
nebezpeþí a k tomu vČdomí, že je hledá policie – to vše v každém z nich probudí naprosto neþekané a neznámé city, kterým
jsou nuceni se postavit...
PĜíbČh þtvrtý: Po dloholetém monotónním a stereotypním vztahu se manželka rozhodne prolomit všednost a vztahu znovu dodat jiskru. Snaží se ze všech sil manžela
vymanit z letargie a nezájmu, do kterého za
ta léta zabĜedl. Jemu ale pokusy o zmČnu
nejsou po vĤli a tak zaþne dČlat vše pro to, aby ho jeho manželka nedostala do postele a nedosáhla tak svého...Co bude dál?
Obsazení: Kristýna Podzimková, BraĖo Polák
ScénáĜ: Patricio Villalobos
Režie: Jindra Kriegel
Hudba: Miloš Dodo Doležal

22. þervence: Divadelní spolek Opoþno – DIVADLO KODYM Brandon Thomas
– Charleyova teta
Mladí spolužáci z oxfordské univerzity Charley a Jack jsou zamilovaní až po uši do Kitty
a Amy. Touží se co nejdĜíve zasnoubit se svými láskami. Ale problém je v tom, že jim chybí
oficiální doporuþení vážené osoby, jak vyžaduje dobová etiketa. Jako na smilování tedy oba
þekají na pĜíjezd Charleyho bohaté tety z Brazílie, aby za její pomoci mohli dosáhnout vysnČného cíle. Ovšem teta má zpoždČní a Jack s Charleym se tak dostanou do svízelné situace,
neboĢ jejich vyvolené již mají každou chvíli pĜijít! Všichni zaþnou být natolik netrpČliví, že realizaci odvážného nápadu již nelze odkládat: jejich záchranou se má stát spolužák lord
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Babberley, který je obvykle „pro každou špatnost“. Když tedy nakonec chtČ nechtČ svolí,
že bude v pĜestrojení pĜedstavovat Charleyovu tetu, aby spolužákĤm pomohl, vĤbec netuší,
do jak komplikovaných situací ho to pĜivede. A co teprve, když se pak objeví i skuteþná teta!
V þeském prostĜedí byla tato nejslavnČjší Thomasova hra poprvé uvedena v roce 1894
v Národním divadle, jen dva roky po svČtové premiéĜe. Od té doby je doslova stálicí mezi veselohrami na našich scénách. Oblíbenost komediální zápletky se zámČnou osob, zvláštČ pokud jde o nechtČné pĜestrojení mužské postavy za ženu, je snad vČþná! Charleyova teta je navíc jednou z nejlépe napsaných komedií všech dob a patĜí tak do „zlatého fondu“ tohoto žánru.
Skýtá výjimeþné komediální herecké pĜíležitosti, a to zdaleka nejen v roli Babberleyho, obsahuje Ĝadu velmi pĜekvapivých situací a kromČ výrazného hereckého rozehrávání vtipných
momentĤ vybízí k brilantní konverzaci té nejlepší anglické tradice. Tento titul všem divákĤm
slibuje kvalitní zábavu, a tudíž i možnost osvobozujícího a tolik ozdravného smíchu.
Režie a úprava scénáĜe: Josef Machaþ
Hrají: Lukáš VondĜejc, Martin Stojan, KateĜina Rýdlová, Magdaléna Michlová, Josef Machaþ,
Jaroslav Duška, JiĜí Mach, Pavel BednáĜ, Tomáš Kubeþek, Vlasta Sobotková, Martina
Debelková
O divadelním spolku:
Ochotnické divadlo v OpoþnČ obnovilo znovu svou tradici hrou se zpČvy Z þeských mlýnĤ
v roce 1999. Na pĜedstavení se podíleli zkušení ochotníci z Opoþna a Dobrušky i noví nadšenci, kteĜí stáli na jevišti poprvé. Na úspČchu pĜedstavení mČly podíl nejen výkony hercĤ,
ale i þlenĤ orchestru pod vedením J. BoĜka. Režie se ujal V. Balcar z Dobrušky. V podobném
duchu a složení se neslo rovnČž úspČšné pĜedstavení operety Perly panny Serafinky (2000).
Z pĜílivu nových þlenĤ vzešla nutnost soubor rozdČlit na více skupin, které v roce 2003 založily Sdružení pro rozvoj kulturních aktivit Opoþna. Jsou v nČm sdruženy tĜi divadelní spolky, loutkové divadlo Opoþenský Kašpárek, maĖáskové divadlo Divadélko Batole a taneþní skupina ZlaĢáci.
Do souþasnosti byla nastudována pĜedstavení Jak se þerti ženili – pohádková hra na motivy V. Tomšovského pro dČti i dospČlé, divadelní hra A. Procházky ze souþasnosti S tvojí dcerou ne, satirická komedie J. Vernera U pokladny stál, Veselohra na mostČ podle V. K. Klicpery
divadelní komedie A. Procházky PĜes pĜísný zákaz dotýká se snČhu a nejnovČjší pĜedstavení
Charleyova teta, které mČlo premiéru v dubnu.

13. srpna: ZdenČk Podskalský – Liga proti nevČĜe
Komedie s detektivní zápletkou, tak by se
dala charakterizovat tato divadelní inscenace
– žena a její milenec, vracející se manžel, další žena hledající svého manžela. Je to ten pĤvodní milenec nebo není? Manžel je prý v koupelnČ – mrtev! Dá se utéci z tĜetího patra? Dá
se vraždit žehlicím prknem? Vejde se milenka
do krbu? A nezbláznili se všichni náhodou...
Hrají: Veronika Nová, Ivo Šmoldas, Michaela Kuklová / Tereza Šefrnová
Napsal: ZdenČk Podskalský
Režie: Biser A. Arichtev
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3. záĜí: Rockový veþer – rozlouþení se sezónou
Klasicky s VaĢáky ale pozor, spolu s nimi tentokrát i hóóódnČ velké a známé známkové
pĜekvapení !
Doufáme že si z nabídky vyberete a již se na Vás v Lesním divadle tČšíme!

ROSNICE
Bruslení
19. bĜezna naši hasiþi vyrazili na bruslení na zimní stadion
do JaromČĜe. Pánská þást si
zahrála hokej a ostatní si užili
bruslení na druhé pĤlce stadionu. Hokejové utkání našich
hvČzd skonþilo nerozhodnČ,
pĜestože unaveni byli všichni.
K úrazĤm nedošlo a všichni
jsme si to maximálnČ užili!

SbČr železa
V sobotu 9. dubna naši hasiþi uspoĜádali
brigádu na sbČr železného šrotu a poĜezání
dĜíví. Brigáda se vydaĜila, šrotu bylo tolik, že
jsme byli pĜekvapeni, všem spoluobþanĤm
dČkujeme! PĜi Ĝezání a sekání dĜíví k žádným
úrazĤm na zdraví ani nástrojích nedošlo.

Bowling
V sobotu 23. 4. se naši hasiþi sešli
v PĜedmČĜickém Bowling Baru, aby si pomČĜili síly v co nejpĜesnČjších a nejrychlejších hodech na 10 kuželek. Ve dvou kolech
se o výhru snažilo celkem 25 úþastníkĤ.
V napínavých soubojích se nezĜídka stávalo, že se vzájemnČ soutČžící hecovali
a snažili se, aby pĜedvedli co nejlepší výkony. Nejlepší z nejlepších byl Vlasta
Kaplan a z žen pak Mirka Kaplanová, všem
úþastníkĤm dČkujeme a gratulujeme a tČšíme se na další podobné akce.
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Tradiþní pálení þarodČjnic
Jak už bývá zvykem, i letos
naši hasiþi uspoĜádali poslední
dubnový den pálení þarodČjnic
a s tím spojené posezení.
Odpoledne zaþalo vytváĜením
þarodČjnic, kterého se zhostily
dČti a byly moc šikovné. Nejen
že místo jedné, vytvoĜily rovnou
tĜi þarodČjnice, ale všechny tĜi
byly moc povedené. Jako odmČnu dostal každý, kdo se na
výrobČ podílel, diplom a drobnou sladkost. Když byly þarodČjnice vytvoĜeny, tak pĜišel jejich þas a byly pĜipraveny na
hranici. S posledními paprsky
slunce vzplál oheĖ a spolu s ním i þarodČjnice. BČhem veþera se každý mohl obþerstvit
a opéct si buĜt nebo párek. Již tradiþnČ se posezení u ohnČ protáhlo pĜes pĤlnoc, a tak nČkteĜí mohli využít pĜíležitost a políbit svou poloviþku pod kvetoucím stromem, již cestou domĤ.

PouĢové posezení
Na 15. kvČtna pĜipadla Rosnická pouĢ a tak hasiþi uspoĜádali nejen pro své sousedy v sobotu 14. kvČtna pouĢové posezení. Poþasí pĜálo a vĤnČ grilovaných kýt pĜesvČdþila k posezení se známými a kamarády. Kýty byly výborné, pivo studené a tak se veþer pĜehoupl v noc,
bČhem které se všichni dobĜe bavili.
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Závody okrsku – BĜíza
Na první letošní závody vyrazilo naše družstvo do sousední BĜízy, kde místní sbor poĜádal závody okrsku. PĜes velmi dobrou pĜípravu a sebevČdomí naše družstvo zabČhlo nový
osobní rekord 41,53 sekundy a skonþilo na 8. místČ. Chci podČkovat všem, kdo se zúþastnili
a reprezentovali náš sbor. A v záĜí na soutČž O pohár starosty Obce Všestary na Chlum!

SDH VŠESTARY
Ani v letošním roce nezahálíme a pĜipravili jsme rĤzné akce jak pro dČti, tak pro dospČlé.
První vydaĜenou akcí byl hasiþský ples, který stejnČ jako v minulých letech navštívilo hodnČ
taneþníkĤ. Na letošním plese jsme mČli i velmi bohatou tombolu, za což bychom moc rádi podČkovali všem sponzorĤm. K poslechu a tanci nám, pomalu již tradiþnČ, hrála až do ranních
hodin oblíbená kapela Andante.
Další akcí poĜádanou naším sborem bylo pálení þarodČjnic. Zaþátek akce patĜil samozĜejmČ oblíbeným soutČžím pro dČti, za které si mohly vysoutČžit lampión, který hned po soutČžích využily na lampiónový prĤvod.
DČtí nebylo opravdu málo, tudíž se
nebály jít hledat þarodČjnici. Tuto
þarodČjnici jsme na pĜipravené hranici spoleþnČ upálili. Poþasí nám
opravdu pĜálo, proto se dostavil neþekaný poþet návštČvníkĤ, což nás
velice tČší a tudíž plánujeme na
pĜíští rok zajistit ještČ lepší obþerstvení.
V dubnu tohoto roku založil velitel SDH Všestary, Petr Volf, ženské družstvo, které se úþastní pod
jeho vedením soutČží. První byla
soutČž O pohár starosty obce
Sendražice, která se konala dne
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21.5.2016. Na této soutČži se naše nové ženské družstvo umístilo na krásném druhém místČ. Ani muži se nenechali zahambit a i pĜes velkou konkurenci pĜivezli též pohár za druhé
místo. Velkou podporou nám byl náš starosta SDH Všestary, pan Jaroslav Krušina, který
neváhal za námi vážit cestu do Sendražic. Aby naše družstva motivoval k dalším úspČchĤm,
daroval nám za odmČnu lahvinku sektu.
Hned další sobotu
28.5.2016 jsme se vypravili na Okrskovou
soutČž do BĜízy. Možná
to bylo motivací pana
starosty, možná naším
poctivým tréninkem, ale
zde se ženské družstvo s velkým náskokem umístilo na nádherném prvním místČ.
Mužskému týmu bohužel uteklo první místo
o pouhých 0,55 sekund, ale z druhého
místa nejsou zklamaní.
Veþerní oslavy z úspČchĤ z okrskové soutČže nám pĜekazila vydatná prĤtrž mraþen, která bohužel naplavila zemČdČlskou pĤdu do stĜedu vesnice místní þásti Všestary. Odklízení
bahna z vozovky u MateĜské školy Všestary a dále od sjezdu u bazénu až ke zdravotnímu
stĜedisku nám zabralo pĜibližnČ tĜi hodiny. I pĜes to, že nám poþasí pĜipravilo malou pĜekážku,
ani tak nám to nezabránilo v oslavČ pohárĤ a zdaĜilého zásahu.
ZávČrem dČkujeme všem za pomoc pĜi odklízení následkĤ této prĤtrže, ale i tČm, kteĜí nám
pomáhají pĜi pĜípravách a prĤbČhu akcí pro dČti i dospČlé, zvláštČ tČm, kteĜí nám pomáhají
pravidelnČ. V neposlední ĜadČ bychom podČkovali panu Petru Šanderovi za pomoc na všech
akcích.
SDH Všestary

55

9i(67$5<
Pétanque s BechtČreviky
Poslední kvČtnový víkend v sobotu 28. kvČtna 2016 se na našem domácím koulohĜišti
u ZŠ ve Všestarech uskuteþnil již 5. roþník turnaje domácích s BechtČreviky. Sešlo se nás
úctyhodných 10 dvojþlenných týmĤ, aby se zapojily do letošního velkého klání v ocelokoulokladení na cíl. Ruþiþka teplomČru sice atakovala 30 st., ale obloha aþ zatažená, nespustila ani
jednu kapiþku a zajistila tudíž dĤstojnou kulisu hodnou velikosti tohoto turnaje.
Týmy byly rozlosovány do dvou skupin, ze kterých po lítém boji vzešli finalisté. Boje to byli
líté, kruté, leþ spravedlivé a plné skvČlého házení.
Finále pĜineslo neuvČĜitelnou podívanou, kterou nakonec ve zlato a nesmrtelnost
pĜetavili koulaĜi Francois a Vláća Wieser, druzí Monika a Míra nicménČ pĜedvedli neskuteþnou hru a stĜíbro jim více než sluší. TĜetí pĜíþku na pomyslném Olympu obsadili
Aniþka a Honza Martínek.
Gratulace nejen vítČzĤm, ale vlastnČ všem, protože v tom našem koulování nikdy není poražených. Zase jeden super roþník. A jaký bude ten pĜíští? Už se tČšíme.
Klub pétanque
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