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

Centrum spoleþných služeb
Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
Centrum spoleþných služeb zajišĢuje poradenství obcím a odborný servis dle jejich požadavkĤ.
– poskytování poradenství þlenských obcím v oblasti dotací
– zasílání aktuálních informací týkajících se þinnosti obcí a obecních úĜadĤ v samostatné
a pĜenesené pĤsobnosti
– organizace a realizace spoleþných projektĤ
– správa a aktualizace webových stránek mikroregionu
– poskytování poradenství obþanĤm, školám i zájmovým organizacím
– propagace území
– splĖování cílĤ dle strategických dokumentĤ.
ZamČstnanci centra zajišĢují realizaci spoleþných projektĤ svazku obcí a pĜipravují þi spolupracují s dalšími subjekty v regionu na spoleþných akcích.
Centrum spoleþných služeb funguje také jako kontaktní místo pro obþany. S dotazy se na
Centrum mohou obracet také zájmové spolky nebo školy. ObþanĤm jsme napĜíklad pomohli
s informacemi v oblastech: dotaþních možností pro domácnosti, správní Ĝízení s úĜadem práce, insolvenþní zákon, nabídka pracovních þinností, rušení noþního klidu, získání pĜíspČvku
na péþi, nový Ĝidiþský prĤkaz, ztráta OP a další.
Zájmovým spolkĤm jsme poskytli poradenství ke zpracování žádosti o dotaci, vyúþtování
veĜejnoprávní smlouvy nebo právní výklad ohlednČ povinnosti elektronické evidence tržeb na
akcích, které tyto spolky v obcích poĜádají.
PĜipravili jsme nové webové stránky mikroregionu: www.opz1866.cz
Stránky dostaly nový moderní vzhled a nové sekce. Budou zde pravidelnČ zveĜejĖovány
informace pro obþany a také aktuálnČ pĜipravované akce organizované jednak svazkem, ale
také akce, které poĜádají jednotlivé þlenské obce, zájmové organizace, školy, atd.
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Tímto prosíme, v pĜípadČ zájmu o zveĜejnČní své akce zasílejte pozvánky a informace na
emailové adresy pracovníkĤ CSS.
V souþasné dobČ Centrum spoleþných služeb pĜipravuje projekt „Revitalizace zelenČ
Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866“, který by mohl být podpoĜen z OP ŽP. Do projektu se zapojili obce HoĜinČves, SvČtí, Benátky, ýistČves, StĜezetice, NedČlištČ.
Dále jsme úspČšnČ realizovali projekt „Environmentální a ekologické vzdČlávání široké veĜejnosti Mikroregionu“, aktuálnČ probíhá vyhodnocení, zpracování závČreþné zprávy
a vyúþtování dotace.
Finalizujeme pĜípravu stolního kalendáĜe na rok 2018 s názvem „Toulky Mikroregionem
OPZ 1866“. Tento kalendáĜ budou mít obþané svazku k dispozici na „svých“ obecních úĜadech od listopadu 2017.
AktuálnČ pro þlenské obce Ĝešíme rĤzné agendy a povinnosti z nich vyplývající dle stále
mČnící se legislativy.
NapĜ. nabízíme obcím poradenství a zpracování Plánu sportu obcí, konzultace k Zákonu
o stĜetu zájmĤ a registraci jednotlivých úĜadĤ do systému a pĜihlášení jako podpĤrný orgán
do CRO. PĜipravujeme rozšíĜení své þinnosti o plnČní úkolĤ sdíleného povČĜence pro þlenské
obce, kdy od 25. 5. 2018 vstoupí v platnost Obecné naĜízení o ochranČ osobních údajĤ
/GDPR/, které klade za povinnost zĜídit funkci povČĜence pro ochranu osobních údajĤ pro
kraje, mČsta, obce a i další právnické osoby jako jsou školy, nemocnice, atd.

Kontakt:
Centrum spoleþných služeb Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
HoĜinČves 73, 503 06 HoĜinČves
email: info@opz1866.cz
Bc. Helena Kuthanová, tel.: 603 843 537, kuthanova.helena@gmail.com
Radmila Kozáková, tel.: 723 035 424, kozakova@horineves.cz
Jana Kuthanová, tel.: 724 186 625, kuthanova@horineves.cz
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Projekt „Environmentální a ekologické vzdČlávání široké veĜejnosti Mikroregionu OPZ
1866“ – závČreþné informace. Projekt byl úspČšnČ realizován v období od 1. 6. 2016 do 30.
11. 2017.
V rámci tohoto projektu jsme uskuteþnili mnoho zajímavých vzdČlávacích aktivit pro širokou
veĜejnost, dČti, rodiny, seniory, a také pro žáky MŠ a ZŠ pĤsobících na území Mikroregionu.
1. Exkurze v Lesnické Akademii – Trutnov – listopad 2016, 1x autobus – žáci 8. a 9. tĜíd
ZŠ Všestary
2. Exkurze v Ekocentru Orlice – skanzen KrĖovice – Ĝíjen 2016, záĜí 2017, 4x autobus
– žáci MŠ Chlum, MŠ Všestary, ZŠ a MŠ HoĜinČves
3. Exkurze v záchranné stanici pro živoþichy ZO ýSOP JARO JaromČĜ – Ĝíjen 2016
a kvČten 2017, 2x autobus – široká veĜejnost a žáci MŠ Chlum
4. Exkurze – Sever Horní Maršov, Dotek – nauþné programy na Dotek – duben, þerven
a záĜí 2017, 3x autobus – žáci ZŠ Všestary 3. roþník, žáci MŠ a ZŠ HoĜinČves, pro širokou veĜejnost, spojeno se Stezkou korunami stromĤ
5. Nauþné procházky s odborným výkladem – nauþná stezka – cesta HoĜinČvským
lesem – duben, kvČten 2017, 3x autobus – žáci MŠ Chlum, MŠ NedČlištČ, MŠ Všestary
6. Exkurze na rodinné AgrofarmČ – Bolkovský dvĤr, Bolkov, Rudník u Vrchlabí
– duben 2017 – široká veĜejnost
7. Exkurze v dopravnČ recyklaþním stĜedisku firmy Marius Pedersen – Rychnovek
u ýeské Skalice – duben a Ĝíjen 2017 – žáci 8. roþníku ZŠ Všestary, široká veĜejnost
8. Exkurze na ZemČdČlském dni poĜádaného ZAZ Mžany ve spolupráci s agrární
komorou ýR a podporou MAS Hradecký venkov – SovČtice – kvČten 2017, 4x autobus – žáci MŠ Všestary, MŠ HoĜinČves, MŠ NedČlištČ a MŠ Chlum
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Díky finanþní podpoĜe – dotaci poskytnuté Královéhradeckým krajem se nám podaĜilo zrealizovat osvČtové
vzdČlávací akce s environmentální a ekologickou tematikou, které nepochybnČ pĜispČly ke zvýšení environmentální vzdČlanosti obþanĤ Mikroregionu OPZ 1866. Úþastníci si z akcí „odnášejí“ nové vČdomosti a informace
o životním prostĜedí a péþi, kterou je tĜeba vČnovat jeho
jednotlivým složkám.
Akce se setkávají vždy s vysokým zájmem jak široké
veĜejnosti tak i z vedení Základních škol a MateĜských
škol. ZpČtná vazba na poĜádané akce je velmi pozitivní.
Na základČ úspČšnosti tČchto doposud realizovaných projektĤ máme zájem pokraþovat v organizování dalších vzdČlávacích akcí a exkurzí v podobném
smyslu a významu.

Tento projekt je realizován za finanþní podpory Královéhradeckého kraje.
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Obþanská vybavenost a služby na území DSO
Školství
Základní a mateĜská škola Všestary
Základní škola – http://www.zsvsestary.estranky.cz/, tel.: 495 482 400, Všestary 57, 503 12
MateĜská škola – http://www.msvsestary.estranky.cz/, tel.: 495 458 800, Všestary 130, 503 12
MateĜská škola Chlum
http://www.ms-chlum.estranky.cz, tel.: 495 447 391, Chlum 44, 503 12
Základní a mateĜská škola HoĜinČves
Základní škola – http://www.zshorineves.cz, tel.: 778 487 017,HoĜinČves 4, 503 06
MateĜská škola – tel.: 495 426 126, HoĜinČves 120, 503 06
MateĜská škola NedČlištČ
http://www.ms-nedeliste.cz/, tel.: 495 426 134, Josefa KošĢála 70, 503 12

Zdravotnictví
Zdravotní stĜedisko Všestary, Všestary 154, 503 12 Všestary
Praktický lékaĜ pro dČti a dorost – tel.: 495 458 151
Praktický lékaĜ – tel.: 495 458 196, www.lekarvsestary.cz
Zubní lékaĜ – tel.: 495 458 269; Lékárna – tel.: 495 432 097, www.lekarna-jaromer.cz
Zdravotní stĜedisko HoĜinČves, HoĜinČves 96, 503 06 HoĜinČves
Praktický lékaĜ – tel.: 491 114 198, www.prakticky-lekar-horineves.cz
Zubní lékaĜ – tel.: 491 616 363, www.dentin.cz

Knihovny
Knihovna Benátky:

bouckova.ludmila@gmail.com, Benátky 50, 503 03
stĜeda 18,00 – 19,00

Knihovna ýistČves:

knihovna.cisteves@seznam.cz, ýistČves 28, 503 15
stĜeda 17,00 – 19,00

Knihovna HoĜinČves: knihovna.horineves@seznam.cz, HoĜinČves 73, 503 06
þtvrtek 8,00 – 18,00
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Knihovna Sendražice: knihovna.sendrazice@seznam.cz, Sendražice 1, 503 03
pondČlí 17,30 – 19,00
Knihovna StĜezetice: knihovna.strezetice@seznam.cz, StĜezetice 78, 503 12
pátek 19,30 – 20,30 sobota 17,00 – 19,00
Knihovna Všestary:

knihovna.vsestary@seznam.cz, Všestary, 503 12
pondČlí 18,00 – 19,30 þtvrtek 18,00 – 19,30

Knihovna Žíželeves:

knihovna.zizeleves@post.cz, Žíželeves 42, 503 06
úterý 9,00 – 10,00 þtvrtek 16,00 – 18,00

Další služby v obcích
ýeská pošta HoĜinČves – tel. 495 425 111, HoĜinČves 89, 503 06
ýeská pošta Všestary – tel.: 495 458 021, Všestary 35, 503 12
Bazén a sauna Všestary – http://www.skvlnka.cz/, tel.: 775 690 307, Všestary 57, 503 12
tel.: 495 458 326 – pokladna
TJ Sokol HoĜinČves – o.rejfek@seznam.cz, http://fotbaltjsh.webnode.cz/kontakt/
HoĜinČves 116, 503 06
TJ Sokol Sendražice – http://www.fotbalunas.cz/klub/1731/, fotbal.sendrazice@seznam.cz
TČlocviþná jednota Sokol Sendražice, 503 03
Sportovní klub NedČlištČ – http://www.nedeliste.cz, skn@nedeliste.cz
Jos. ýesáka 30, NedČlištČ, 503 12
TJ Sokol Všestary – 495458195@iol.cz, http://www.sokolvsestary.wz.cz, Všestary 94, 503 12

NejdĤležitČjší telefonní þísla první pomoci
TísĖová linka
Hasiþi

112
150

Policie
Rychlá zdravotní pomoc

Spádové oddČlení Policie ýR – www.policie.cz
Obvodní oddČlení SmiĜice, Palackého 17, 503 03 SmiĜice
tel.: 974 526 701, e-mail: hk.smirice@pcr.cz
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Obecní úĜad Benátky, Benátky, 503 03 SmiĜice
tel.: 777 771 932, 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:
První þervencovou sobotu
se konal na hĜišti dČtský den.
Pro dČti byla pĜipravena Ĝada
stanovišĢ, nicménČ kvĤli náhlému dešti nebylo možné všechny úkoly absolvovat. Poþasí
ale nepĜekonatelnou pĜekážkou nebylo, protože pozdČji
dČtský den pokraþoval u hostince Pod Svíbem a to hlavnČ
zásluhou hlavní organizátorky
paní Ivany Riegerové. Všichni
úþastnící dostali diplom, medaili a hraþku dle vlastního výbČru. Ty dČti, které ještČ mČly
energii, což byla vČtšina, šly
dovádČt na skákací hrad.
U hostince Pod Svíbem
probíhalo soubČžnČ s dČtským dnem tradiþní opékání
prasete. PĜítomným chutnalo
a všichni se dobĜe najedli.
Velký dík patĜí tČm, kteĜí se podíleli na realizaci dČtského dne
a opékání. PotČšila nás hojná
úþast na obou akcích. TČšíme
se opČt za rok!
V obci se pamatovalo na dČti i ke konci prázdnin. 27. srpna
dorazilo do Benátek loutkové
divadlo Kozlík. Hrála se pohádka O neposlušných kĤzlátkách.
PĜedstavení bylo moc hezké
a dČtem se líbilo. Jako bonus
si mohly dČti spolu s rodiþi
prohlédnout loutky.
Dne 9. záĜí probČhl 3. roþník závodu „O putovní pohár
obce Benátky“ pod záštitou
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pana Ivoše Svobody. Více
informací nejen o této akci se
doþtete na webových stránkách www.rc-benatky.cz
Co se stavebních prací
v obci týþe, uskuteþnily se
hned dvČ významné akce. Ke
konci þervna byl zrekonstruován železniþní nadjezd smČrem na Cerekvici. NapĜíklad se
obmČnilo zdivo nebo se natĜelo
zábradlí.
NejvýznamnČjší událostí
bylo ale dokonþení biocentra
„Na Mlakách“. To bylo po nČkolika mČsících budování pĜedáno obci v polovinČ þervence. Areál biocentra se nalézá na
Mlakovské svodnici smČrem k Želkovicím a sestává se z vodní plochy a okolní zelenČ.
V nedČli 17. 9. 2017 se konala obecní brigáda na údržbu
zelenČ v oplocenkách na novém biocentru. Obecní úĜad
moc dČkuje všem, kterým není
lhostejný vzhled naší obce
a brigády se úþastnili.
Rádi bychom Vám pĜipomnČli, že po celý rok, každou
stĜedu od 18:00, je pro všechny
obþany otevĜena obecní knihovna s desítkami titulĤ.

Nadcházející události v obci:
Již tradiþnČ se mĤžete tČšit na drakiádu, dlabání dýní, rozsvČcení vánoþního stromeþku
a mikulášskou besídku. O akcích Vás budeme informovat.
Významnou událostí jsou volby do Poslanecké snČmovny Parlamentu ýeské republiky,
které se konají 20. a 21. Ĝíjna. Volební místnost bude opČt v hostinci Pod Svíbem.
Jaroslav Koćousek & Tomáš Bouþek
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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

Léto v ýistČvsi
Hlavní událostí léta bývaly na venkovČ vždy žnČ. Ovšem zdá se, že mnoho obyvatel je ani
nezaznamenalo. DĜíve se na žních podílela prakticky celá vesnice, což už dnes neplatí. Ale
stále se jedná o vyvrcholení zemČdČlské þinnosti, která k venkovu neoddČlitelnČ patĜí. A tak
práce na polích probČhly v klidu a kolem 5. srpna bylo obilí doma. Úroda byla vcelku dobrá,
naši hospodáĜi mohli být spokojeni. Zrovna tak se stihly koncem srpna usušit otavy a tak na
polích zĤstaly už jen podzimní plodiny: kukuĜice, cukrovka, soja.
Pan František Zykl zapisuje srážky a teplotu a tak se mĤžeme o tyto zajímavé údaje se
þtenáĜi Zpravodaje podČlit. V þervnu spadlo na území ýistČvse celkem 93 mm na m2 a prĤmČrná teplota byla 13,7° C. V þervenci byl souhrn srážek 108 mm, nejvíce 8. 7. 22 mm a teplota 14,8° C. Zde mám malé srovnání, na Chlumu spadlo v þervenci 97 mm. V srpnu bylo namČĜeno 65,5 mm, nejvíc 12. 8. 46 mm a teplota 14,3° C. VĤbec nejvyšší ranní letní teplota
byla 1. a 2. 8., celých 22° C. V první dekádČ záĜí napršelo
59 mm, z toho rekordních 56 mm hned 1. 9. a prĤmČrná ranní
teplota v 6 hodin 10,8° C.
Jednu z nejúspČšnČjších sezon v pČstování zeleniny zažili
zahrádkáĜi. Dva pĜíklady z naší zahrady: nejvČtší rajþe vážilo
801 gram, mrkev 624 gramĤ. Ale i další plodiny daly velkou
úrodu. AĢ to byly okurky nakládaþky þi salátovky, cukety, papriky, dýnČ Hokkaido, petržel, pór, cibule, þesnek, do krásných
rozmČrĤ dorĤstá celer a radost dČlají i brambory. Kde zasáhl
na jaĜe mrazík, je naopak smutek z neúrody vlašských oĜechĤ,
švestek, jablek i hrušek. Ovšem platí to jen místnČ, jeden soused úrodu nemá, druhý má.
Léto bylo pĜíznivé k houbaĜĤm. Sice se nejednalo o rekordy, ale o houby nouze nebyla,
sbírali jsme je ve Svíbu i v Holé. V první pĤlce záĜí se na loukách objevily krásné žampióny,
ale na podzimní královské houby zatím ještČ þekáme. Ale poþasí pĜeje…
Obecní úĜad zajišĢoval práce na rekonstrukci domu þ. 28. Pánové Jaroslav
Macháþek, Václav Zelinka a Michal Hric
odvádČjí dobrou práci a tak pan Martin
Strejc se svou firmou v pĤli záĜí dokonþuje stĜešní krytinu. Pan Josef Lamr zase
vzornČ peþuje o travní porost a letos díky
dešĢĤm se sekala tráva podstatnČ þastČji.
Obec se zapojila do projektu „Revitalizace zelenČ Mikroregionu OPZ 1866“,
v rámci tohoto projektu je naplánována
výsadba ovocných stromĤ – jabloní,
švestek, hrušní a tĜešní podél cest
„K NČmeckýmu“, a „K Šustu“.
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V obci byla provedena odborná deratizace, pĜipravuje se plán výstavby a obnovy chodníkĤ a instalace osvČtlení na cestČ ke Chlumu.
V obecní knihovnČ probČhly výstavy knih Agathy Christie a Julese Verna, dále knih romantických a sci-fi. Zájemci si mohli prohlédnout gramofonové desky Karla Gotta a Petra
Nováka, relaxovalo se pĜi omalovánkách a mandalech. PČknou návštČvu mČly dva hudební
poĜady Hluboké brázdy na téma Paleþek, Janík a Šimek, Grossmann. Velkou radost uþinilo
knihovníkovi vzpomínání na prázdniny s malým pohoštČním. DČti své zážitky vyprávČly velice
pČknČ, s vyjadĜovacími prostĜedky to asi nebude tak zlé, jak se nČkdy zdá.
Obecní knihovna zve þtenáĜe Zpravodaje na koncert hradecké folklórní skupiny Kvítek,
která do ýistČvse pĜijede i se svým dČtským taneþním souborem. PĜedstaví se nám v klubu
Dílna v sobotu 21. Ĝíjna od 17 hodin.
Jaroslav Balcar

ýistČveský dráþek
Na louce Kašparce uspoĜádal Dráþek v sobotu 9. záĜí další Setkání pĜátel
aviatiky a modeláĜĤ. Svatý Petr ukázal
vlídnou tváĜ a tak se za pĜíznivého poþasí ve 14 hodin zaþalo. Co pĤlhodinu se
objevilo další atraktivní letadlo, vrcholnou akrobacii kousek nad zemí pĜi vysoké rychlosti pĜedvedl pilot repliky stíhaþky SovČtského svazu z II. svČtové války
JAK 3. Diváci jeho pĜelety sledovali se
zatajeným dechem. Svoje kvality ukázali i piloti lehkých letadel, napĜíklad Aera L-60 Brigadýr. Vyhlídkovými lety potČšil zájemce
vrtulník D. S. A. Ti, kteĜí se do vzduchu odvážili, si krásný pohled z vrtulníku velice pochvalovali. DČti na zemi „pilotovaly“ starého dobrého þmeláka, který pak ve vzduchu dokázal výteþné manévrovací schopnosti. Další zážitek dČtem pĜipravili poĜadatelé, když lehké letadlo bombardovalo pĜistávací plochu bonbony. To byl úprk za sladkostmi… Svoje umČní pĜedvedli
rogalisté a dalším z vrcholĤ byl seskok tĜí parašutistĤ, kteĜí v dost silném vČtru neminuli cíl.
Do vzduchu se dostaly také modely a i zde bylo možno obdivovat úžasné stroje, o nichž
jejich tvĤrci s nadšením hovoĜili.
HlavnČ dČti si užívaly historický hasiþský Žuk s majáky, v nČmž je vozil pan
Ivan Patera. Mimo program se obdivu
dostalo i vypulírovanému dvousedadlovému pionýru Jawa 20, na nČmž pĜijel
ze StČžer divák pan JindĜich RadoĖ.
Radost poĜadatelĤm uþinilo i vyjádĜení
stálého návštČvníka tČchto setkání pana
Jaroslava Fišera z Chlumu, který Ĝekl, že
„tato akce je rok od roku stále lepší“.
Veþer zahrála v DílnČ k tanci a poslechu svou rytmickou hudbu kapela
Voþi, þímž bylo další zdaĜilé Setkání za10
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konþeno. PodČkováním poĜadatelĤm za velice nároþné pĜípravy byla hojná návštČva, pĜišlo
330 divákĤ.
ýistČveský dráþek zve þtenáĜe Zpravodaje na další zajímavé akce, které pĜipravuje.
18. listopadu vystoupí v klubu Dílna již podruhé mladý klavírní virtuos Matyáš Novák, nenechte si ujít veliký kulturní zážitek. Je jedním z nejvČtších talentĤ naší klavírní školy.
V sobotu 9. prosince pĜed setmČním ve dvoĜe Obecního úĜadu probČhne tradiþní Zpívání
u Betléma a 13. ledna se bude konat v DílnČ ýistČveský ples. ýistČveský dráþek se tČší na
Vaši návštČvu.
Jaroslav Balcar

Rozlouþení s létem
V sobotu 2. 9. jsme se spoleþnČ s dČtmi rozlouþili s konþícími prázdninami v podobČ zábavného odpoledne. PĜestože se v tento termín sešlo hned nČkolik akcí v okolí, tak nás velmi
potČšil zájem všech návštČvníkĤ, kteĜí pĜeci jen dorazili na hĜištČ u Bumbálky. Jako vždy mČl
u dČtí nejvČtší úspČch skákací hrad se skluzavkou. DČti svádČly souboje v netradiþním vzdušném hokeji, dále soutČžily ve skákání v pytlích, probČhly si trasu s chĤdami nebo míþkem.
Také se mohly zapojit do zkrášlování princezny, pro kterou, po pĜekonání vodního pĜíkopu
po natažené „SLACKLINE“, stavČly krásný hrad. Na dČti þekala sladká odmČna a rodiþe si
pochutnali na klobásách z udírny. O milé
pĜekvapení se postarala Adélka se svým
taneþním vystoupením. Díky hudební
produkci DJe Karla jsme se procviþili ve
slovenštinČ. NejvČtší obavu jsme mČli
z promČnlivého poþasí a tak nám udČlalo
radost, že po propršeném pátku jsme si
mohli v sobotu užít krásné hravé odpoledne v suchu a dokonce chvílemi i se sluníþkem. Všem zúþastnČným velmi dČkujeme
za pĜízeĖ.

SDH ýistČves
V sobotu 12. srpna uspoĜádal Sbor dobrovolných hasiþĤ 6. roþník nohejbalového turnaje
trojic „ýistČveský drn“. Tentokrát nám docela vyšlo poþasí, ale naopak slabší byla úþast,
zúþastnilo se 5 týmĤ. PoĜadatelé gentlemansky pĜenechali ostatním pĜíþky nejvyšší a skonþili na posledním pátém místČ, což však nijak nesnižuje náš sportovní výkon, jen ten povČstný
kousek štČstí prostČ chybČl, aby z toho bylo lepší umístČní. TČsnČ pod pomyslnými stupni
vítČzĤ se umístili borci týmu „Díky, þau“. Bronz si odvezli „V.L.A.“ (Velmi líní amatéĜi), druhé
místo vybojoval tým „Pohoda Straþov“ doplnČný o našeho þlena Lućka N. a zlatý pohár si vyrovnanými výkony, v systému každý s každým, vysloužili „Železní dČdci“ aþ název jejich týmu
je celkem zavádČjící! Turnaj se odehrál v poklidném tempu a hlavnČ bez zranČní, takže se dá
Ĝíct, že byl úspČšný a povedený.
JiĜí Suchý
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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,
poslední þíslo zpravodaje tohoto roku pĜináší již informace o konání rĤzných adventních i vánoþních akcích, na kterých se možná spoleþnČ uvidíme,
za což budu velmi ráda.
Jak ten þas letí, blíží se již opČt konec roku, proto mi dovolte Vám popĜát
snad ještČ pČkné podzimní mČsíce a pĜedevším klidný a pohodový þas pĜedvánoþní a hlavnČ ten krásný vánoþní.
Jana Kuthanová, starostka obce

Z jednání zastupitelstva:
Zastupitelstvo obce HoĜinČves souhlasí s uzavĜením smlouvy o nájmu nebytových prostor,
sloužících k podnikání se spoleþností Praktický lékaĜ HoĜinČves s.r.o., Iý 03278590, za podmínek dle vyhlášeného zámČru þ. 2/2017.
Zastupitelstvo obce HoĜinČves souhlasí s uzavĜením smlouvy o dílo na akci: „rekonstrukce chodníkĤ“ v HoĜinČvsi za nabídkovou cenu: 684 339 Kþ bez DPH s firmou Borta spol. s.r.o.
a povČĜuje starostku obce podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo obce HoĜinČves souhlasí s uzavĜením kupní smlouvy se s.r.o. WISS
CZECH, Iý 29305934, jejímž pĜedmČtem je dodání: CAS 20 4000/240 S2R na podvozku
SCANIA P440 CB4x4 CP28 za cenu 4.987.100 Kþ bez DPH, povČĜuje starostku jejím podpisem po uplynutí lhĤty pro podání námitek tj. po 19. 7. 2017.

PĜipravujeme:
V rámci projektu Revitalizace zelenČ v Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 je
pĜipraven na k.ú. HoĜinČves projekt výsadby zelenČ na tČchto lokalitách:
LOKALITA BIOKORIDOR LBK6 POD BAŽANTNICÍ
Lokalita se nachází v jižní þásti katastru obce HoĜinČves. Jedná se o lokalitu vedoucí od
místního toku pod Bažantnicí, která dále vede jihovýchodním smČrem pĜes pole k místnímu
lesíku, odkud dále pokraþuje po obou stranách vodního toku až na konec katastru. Dle územního plánu se jedná o biokoridor LBK6 Pod Bažantnicí.
LOKALITA BIOKORIDOR LBK5
Lokalita se nachází jižnČ od obce HoĜinČves. V souþasné dobČ se zde nachází pouze pole,
bez žádné stávající zelenČ. Lokalita zaþíná u hlavní silnice na Sendražice, pokraþuje polem
a konþí u lesíka, u kterého se nachází vodojem. Biokoridor LBK5 je souþástí schváleného plánu spoleþných zaĜízení kú. HoĜinČves a kú. Vrchovnice z roku 2011.
12
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LOKALITA VÝSADBY OD BAŽANTNICE K MÁSLOJEDģM
Lokalita se nachází na jižním konci katastru obce HoĜinČves. Jedná se o polní cestu smČĜující
od lesa, který je pĜírodní rezervací HoĜinČveská Bažantnice, podél vodoteþe až na zaþátek obce
Máslojedy. Lokalita se nachází v extravilánu obce. Polní cesta konþí na okraji obce Máslojedy.
Severní þást Ĝešeného území se nachází v lokálním biokoridoru. Projektová dokumentace
je k dispozici k nahlédnutí na Oú HoĜinČves v úĜedních hodinách. Na realizaci projektu je
podána žádost o financování do Operaþního programu Životního prostĜedí. PĜedpokládaná
realizace je v r. 2018.

V rámci projektu HoĜinČves Základní škola – stavební úpravy 1 NP a pĜírodní uþebna, se pĜedpokládá realizovat 2 nové uþebny v pĜízemí budovy – uþebna poþítaþová a pĜírodovČdná a to vþetnČ veškerého vybavení a dále pĜírodní uþebna v prostoru zahrady za školou. Celý projekt zajistí bezbariérovost uþeben v 1 nadzemním podlaží.
Projektová dokumentace je také k dispozici na Oú HoĜinČves v úĜedních hodinách. V souþasnosti je projekt podán na stavebním úĜadu s žádostí o vydání stavebního povolení a územního souhlasu. Zpracovávají se podklady pro výbČrové Ĝízení a Studie proveditelnosti jako povinná pĜíloha podání žádosti o dotaci. Na realizaci projektu bude podána žádost o dotaci
prostĜednictví MAS Hradecký venkov do Integrovaného regionálního operaþního programu.

Projekt, Žíželeves, parc. þ. 578/1 Novostavba – Drobné obslužné zaĜízení pro jednotku dobrovolných hasiþĤ, byl podán na stavební úĜad s žádostí o vydání Rozhodnutí
o umístČní stavby. Bohužel k Rozhodnutí byl podán nesouhlas od vlastníkĤ nemovitostí
v k.ú. Žíželeves. Stavební úĜad svolal jednání na místČ plánované stavby. Cílem tohoto jednání bylo vyjasnČní pĜipomínek k plánované stavbČ. Byla zpracována vizualizace stavby, a to
vzhledem k tomu, že námitky byly vzneseny pĜedevším k hmotČ objektu. – viz foto. Na stránkách www.horineves.cz mĤžete sdČlit Váš názor k zámČru této stavby. DČkujeme.

Informace:
Spoleþnost Vodovody a kanalizace je vlastníkem ocelového vČžového vodojemu v obci
HoĜinČves, dle oznámení vlastníka pĜipravuje podklady na zrušení celého areálu vþetnČ vodojemu v obci HoĜinČves. PĜedpokládáme, že práce budou provedeny v nejbližší dobČ.

Svoz nebezpeþných odpadĤ – dne 4. 11. 2017 (sobota)
JeĜiþky – náves
Žíželeves – náves
Želkovice – náves

8:00 – 8:10 hod.
8:20 – 8:30 hod.
8:40 – 8:50 hod.

HoĜinČves – bytovky
HoĜinČves – hospoda

9:00 – 9:10 hod.
9:20 – 9:30 hod.
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Kompostéry pro domácí kompostování bioodpadu
Pro potĜeby obþanĤ jsou nadále na obci k bezplatnému vyzvednutí kompostéry. Jedná se
o thermokompostér o objemu 900 l.

Jak pĜedcházet odpadĤm – darováním spotĜebiþe
Máte doma funkþní prostĜedek, který nechcete používat?
Víte, že pokud jej darujete, mĤžete pomoci potĜebným?
Na internetových stránkách: www.jsemzpet.cz si po vyplnČní krátkého dotazníku, mĤžete
ovČĜit, zda starší, ale stále funkþní elektrospotĜebiþ, pomĤže nČkteré neziskové organizaci,
napĜíklad Fondu ohrožených dČtí.

Lipová alej k Bažantnici – špatný nevyhovující stav
ZávČr dendrologického posudku:
„Zdravotní stav dĜevin je mírnČ zhoršený u 12 dĜevin, výraznČji zhoršený u 7 dĜevin, ještČ
výraznČji zhoršený u dalších 11 dĜevin. Havarijní je 1 dĜevina. CelkovČ lze konstatovat, že ve
stromoĜadí lip se nachází 4 jedinci, kteĜí musí být odstranČni ihned. U dalších þtrnácti dĜevin je
nutné provést stabilizaþní opatĜení, které spoþívá ve zdravotním Ĝezu, který odstraní suché
vČtve, dále v obvodové redukci, která sníží tČžištČ dĜeviny a vČtšinou též v dynamické vazbČ,
která zajistí nepĜíznivá tlaková vČtvení proti rozlomení. Z tČchto dĜevin, ale šest je v takovém
stavu, že výše uvedené opatĜení stabilizuje dĜevinu pouze na urþitý þas. Tyto dĜeviny již nyní
vykazují sníženou vitalitu, je tedy vysoce pravdČpodobné, že v horizontu cca 3 – 5 let se jejich
vitalita natolik sníží, že budou muset být odstranČny. Asanace je zde navržena v druhé etapČ.
Ty dĜeviny, které nemají nepĜíznivé tlakové vČtvení, budou ošetĜeny zdravotním Ĝezem
k odstranČní suchých vČtví. Jedná se o 12 dĜevin. Z tČchto ale dvČ jsou v takovém stavu, že
výše uvedené opatĜení stabilizuje dĜevinu pouze na urþitý þas. Tyto dĜeviny již nyní vykazují
sníženou vitalitu, je tedy vysoce pravdČpodobné, že v horizontu cca 3-5 let se jejich vitalita natolik sníží, že budou muset být odstranČny. Asanace je zde navržena v druhé etapČ.
V pĜípadČ stromoĜadí je však tĜeba uvažovat i v dalších souvislostech. DĜeviny rostoucí ve
stromoĜadí vytváĜí urþitý kompoziþní prvek. Jedná se o pravidelnou linii stejnovČkých dĜevin. To
je estetické hledisko. Daleko podstatnČjší je však hledisko biologické. DĜeviny, které rostou
v zápoji a v zápoji vyrĤstají, jsou pĜizpĤsobeny k rĤstu v takovém zápoji. PĜi odstranČní pouze
nČkterých jedincĤ ze stromoĜadí dochází ke zmČnČ vnČjších podmínek, dĜeviny nejsou schopné tak efektivnČ odolávat vČtrĤm vanoucím ze stran, kde dĜíve stál jiný strom. VýraznČjším proĜedČním skupiny se tak snižuje stabilita i ostatních ponechaných dĜevin. Navíc dosadby ve stromoĜadí nejsou nijak efektivní. V prostoru panuje obrovská koĜenová konkurence, mladé stromy
se tČžko dostávají k vláze i ke svČtlu a výsadby þasto hynou nebo krní. Ze všech výše uvedených dĤvodĤ je tĜeba se na stromoĜadí dívat jako na celek, nikoliv jako na jednotlivé dĜeviny.
ZávČr:
Ze všech výše uvedených dĤvodĤ doporuþuji tento postup: V období vegetaþního klidu
2017/2018 vykácet havarijní dĜeviny, oznaþené þervenými kĜížky, tedy stromy þ. 8, 9, 16, 19.
Všechny ostatní dĜeviny ošetĜit navrženým pČstebním opatĜením, viz tabulka. V horizontu
3 – 5 let dĜeviny pozorovat, jak dĜeviny na opatĜení zareagují, jak se bude vyvíjet poþasí
(zejména sucho) a podle toho rozhodnout o dalším postupu. Za tČchto 3 – 5 let bude tĜeba
pokácet dĜeviny oznaþené ke kácení v 2. etapČ. V tuto chvíli by ale bylo stromoĜadí natolik
proĜídlé a stabilita ostatních dĜevin bude natolik snížená, že bych doporuþovala pĜistoupit
k radikální obnovČ, tedy pokácet všechny dĜeviny a vysázet nové stromoĜadí. Do budoucna
14
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je vhodnČjší dĜeviny sázet dále od cesty, alespoĖ 3 m, a dále od sebe na vzdálenost cca
12 – 15 m. Dále doporuþuji používat spíše lípu velkolistou (Tilia platyphyllos), která se lépe
vyrovnává se souþasnými suchými podmínkami.“
z posudku autorizovaného krajináĜského architekta

Ordinace Praktický lékaĜ HoĜinČves s.r.o.
Od 1. 7. 2017 má ordinace praktického lékaĜe pro dospČlé v HoĜinČvsi natrvalo nového
lékaĜe: MUDr. Zuzanu DČdkovou a novou zdravotní sestru: VČru Kopeckou. Ordinace prošla
v þervenci þásteþnou rekonstrukcí a byla vybavena novou zdravotnickou pĜístrojovou technikou.
Nyní nabízí pro pacienty pĜímo v ordinaci vyšetĜení srážlivosti krve (INR) v jakoukoliv ordinaþní dobu odbČrem kapilární krve po vpichu do prstu, stejnČ tak vyšetĜení známek zánČtu (CRP).
PĜi výtČru z krku je pĜímo v ordinaci možné vyšetĜení na stanovení pĜítomnosti Streptokoka A.
Ordinace je dále vybavena pĜístrojem na chemické vyšetĜení moþi, EKG pĜístrojem,
pĜístrojem na 24 hodinové mČĜení krevního tlaku, pĜístrojem na mČĜení kotníkových tlakĤ
k vþasnému odhalení špatného prokrvení dolních konþetin, glukometrem ke stanovení hladiny cukru v krvi, pĜístrojem na stanovení glykovaného hemoglobinu k vþasné diagnose diabetu þi monitorování léþby diabetika, spirometrem pro odhalení onemocnČní dýchací soustavy
(astma, chronická obstrukþní plicní nemoc), pulzním oxymetrem na mČĜení okysliþení krve,
medicínským inhalátorem k podávání léþebné inhalaþní terapie a novou lékaĜskou váhou.
KromČ bČžné péþe pro zdravé, akutní
i chronické pacienty ordinace nabízí aplikaci
oþkování, injekcí, infusní léþbu, inhalaþní léþbu, u akutnČ vzniklých stavĤ, kde pacient
není schopen se dostavit do ordinace též
akutní návštČvní službu. V ordinaci se dbá na
pravidelné preventivní prohlídky, které jsou
nezbytné k vþasnému záchytu a léþbČ onemocnČní. Poskytují též závodnČ preventivní
péþi.
OdbČry na laboratorní vyšetĜení se provádČjí
2x týdnČ – úterý a þtvrtek od 7 do 9 hodin.
Ordinaþní hodiny jsou:
Po 7:30 – 12:30, Út 7:30 – 12:30, St 12:00
– 18:00, ýt 7:30 – 12:30, Pá 7:30 – 11:30.
AktuálnČ ordinace pĜibírá nové pacienty.
PĜipravuje možnost elektronického objednávání a vydávání eReceptĤ. Aktuální informace jsou dostupné na webových stránkách:
www.prakticky-lekar-horineves.cz.

Rekonstrukce ordinace
byla realizována
za finanþní podpory
Obce HoĜinČves
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Cviþení pilates
Srdeþné pozvání ke cviþení v naší obci pod vedením profesionální trenérky a pohybové
specialistky Katky Fanderlikové.
Sobota 8.30 hod WELNESS PILATES
vhodné pro zaþáteþníky (klienty, kteĜí nikdy pilates) necviþili, nebo již cviþili, ale mají zdravotní omezení.
Vhodné pro klienty s „bolavými“ zády, klouby, vyhĜezlými ploténkami. Ale i pro ty, kteĜí chtČjí formovat svou postavu a zvýšit fyzickou kondici. Pomalé, klidné tempo, které zvládne každý.
NedČle 18 hod SUPER PILATES
pro klienty se zvládnutými základy pilates a klienty fyzicky zdatné. SvižnČjší tempo. Pro ty,
kterým nevadí, že se u cviþení zapotí a vyhovuje jim silovČjší a aktivnČjší trénink.
Co je Pilates?
Pilates je vhodné cviþení pro každého. Kombinuje prvky jógy, posilování a gymnastiky,
s dĤrazem na správné dýchání (podobnČ jako pĜi baletu). Úþelem je posílit slabší svaly na
tČle, dosáhnout fyzické rovnováhy a získat kontrolu nad svým tČlem. Cviky pilates jsou zamČĜeny na rovnomČrný rozvoj celé postavy, zlepšení držení tČla a podporu ladnosti pohybu.
VČtšina cvikĤ se provádí na podložce s menším poþtem opakování
pĜi maximálním soustĜedČní a koncentraci na pĜesnost provedení.
Klíþem k úspČchu je propojení práce svalĤ a mysli.
Toto cviþení je ideálním kompenzaþním cviþení ke všem sportĤm.

Pozvání na kulturní akce:
Vítání sv. Martina na bílém koni – 11. 11. 2017
PĜijmČte pozvání na tuto v HoĜinČvsi již tradiþní podzimní akci.
(zmČna místa podávání peþené husy a dalšího obþerstvení)
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11,00 – náves, kostel sv. Prokopa
slavnostní zahájení, krátké vystoupení žákĤ ZŠ, troubení fanfáry

Vítání sv. Martina, princezny Martiny a jejich družiny
prodej drobného obþerstvení, martinských rohlíþkĤ, kávy a teplých nápojĤ
propagaþní materiály Hradecka

11, 00 – 14,00 – zpĜístupnČn rodný dĤm V. Hanky
Po pĜíjezdu sv. Martina a princezny Martiny a slavnostním pĜípitku bude zahájen prodej
svatomartinských a mladých vín. Výtvarné dílny pro dČti. ěemeslníci, martinský jarmark,
prodej a ukázky rukodČlných výrobkĤ.
12,00 – Vystoupení šermíĜské skupiny (venkovní prostory pĜed domem)
12,15 – Divadélko pro dČti (ve vytápČném sále expozice)
13,00 – PrĤvod obcí, se sv. Martinem a jeho družinou, do Sokolovny v areálu TJ Sokol
HoĜinČves

Sokolovna a pĜilehlé prostranství
12,30 – 18,00 – prodej peþené husy s domácím houskovým knedlíkem a þerveným zelím
prodej dalšího obþerstvení: polévka, grilované maso, klobásy, svatomartinské
víno, pivo, limo, svaĜené víno, grog, káva, þaj, svatomartinské rohlíþky
– žongléĜi, kejklíĜi, historický kolotoþ, historická stĜelnice (pĜilehlý venkovní prostor)
13,30 – vystoupení žákĤ ZŠ HoĜinČves (Sokolovna)
14,00 – vystoupení šermíĜské skupiny
14,30 – 22,00 – k obþerstvení, poslechu a tanci budou, v SokolovnČ, hrát a zpívat kapely:
„Voþi“ a „Rock Factory“.
– pĜeprava od Hankova domu k SokolovnČ bude pro zájemce zajištČna koĖským povozem
Doporuþujeme si zarezervovat místa v SokolovnČ, þas podávání a poþet porcí
peþené husy na tel.: 725 615 401, 723 035 424

Zájezd na muzikál „Evita“ (k 20. 9. – volných 8 míst)
Nabízíme poslední vstupenky na zájezd na muzikál do Prahy, Studio Dva, Václavské námČstí, a to v sobotu 4. 11. 2017. PĜedstavení zaþíná v 18,00 hod. Cena vstupenky je 420 Kþ.
Doprava pro obþany našich obcí je zdarma, pro ostatní zájemce je zpoplatnČna: 100 Kþ.
Odjezd autobusu od zastávky U ŠáfrĤ ve 12,30 hod. a další zastávky v obcích budou pĜidány
dle zájmu (info: 723 035 424).
PĜihlášky a platba pĜedem na Obecním úĜadČ nebo v Obecních knihovnách
HoĜinČves a Žíželeves.
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RozsvČcení stromeþku
V nedČli 3. 12. 2017 Vás srdeþnČ zveme v 17,00 na 1. adventní nedČli na rozsvČcení
stromeþku v Žíželevsi na návsi. TČšit se mĤžete na hudební vystoupení místních obþanĤ a již
tradiþní domácí obþerstvení.
V pondČlí 4. 12. v 17,00 Vás srdeþnČ zveme na slavnostní zahájení adventu – rozsvČcení vánoþního stromeþku, které probČhne v kostele sv. Prokopa. Program zahájí svým vystoupením žáci ZŠ a MŠ HoĜinČves a po té kostel rozezní vánoþní hudba v podání houslového
Tria královny Elišky. ProbČhne prodej výrobkĤ žákĤ a vánoþních perníþkĤ. Malé tradiþní pohoštČní bude pro všechny zajištČno u vstupu do kostela.

Základní škola a mateĜská škola HoĜinČves
Základní škola
V naší základní škole je opČt mnoho novinek, které se týkají pĜedevším personálních zmČn
a širší nabídky zájmových kroužkĤ. V letošním roce zĤstává ve funkci Ĝeditelky a zároveĖ
vyuþující 1. a 2. tĜídy Mgr. Simona HvČzdová, výuku ve 3. – 5. roþníku bude zastávat
Mgr. Martina Karasová. Školní družinu i nadále povede paní vychovatelka Jana Fejková.
Nabídku zájmových kroužku jsme rozšíĜili pĜedevším v umČleckých a sportovních aktivitách – takže kromČ již oblíbené keramiky a hry na flétnu se mohou dČti v letošním školním
roce pĜihlásit na hru na klávesy þi pČvecký sbor, oboje pod vedením Mgr. Jany Komárkové
– vyuþující MŠ, dále na kroužek florbalu, který povede Mgr. Martina Karasová.
A právČ proto, že nejen edukaþní proces, ale i rozvoj dalších kompetencí našich žákĤ je
cílem naší práce, rozhodli jsme se, že v letošním školním roce uskuteþníme více aktivit a projektĤ podporujících jejich rozvoj. I letos dČti absolvují pravidelný plavecký výcvik (novČ i žáci
1. a 2. roþníkĤ) bČhem prvního pololetí školního roku, a to samozĜejmČ i s návštČvou aquacentra. Dále jsou v 1. þtvrtletí plánovány oblíbené místní akce – dýĖové slavnosti, vystoupení
k pĜíležitosti svátku sv. Martina, rozsvČcení vánoþního stromeþku a návaznČ i rukodČlné aktivity spolu s rodiþi dČtí spojené se symbolikou vánoþních svátkĤ. O kulturní zážitky se postará
Divadélko pro školy, které žákĤm pĜedá dČdictví Karla ýapka v pohádkové formČ jeho slavného „Devatera“. PĜednáška a názorná ukázka dravého ptactva v podání OLBS Hradec
Králové zajistí poznatky ekologicko-výchovné. Další aktivity pĜedevším z oblasti prevence
sociálnČ-patologických jevĤ budou souþástí vyuþovacích hodin þi jako rámec plánovaných
projektĤ bČhem celého školního roku.
Bližší informace najdete na stránkách školy: www.zshorineves.cz.
Dny otevĜených dveĜí: 10. 10. 2017 a 22. 3. 2018 (8:00 – 12:00 hod.)
Mgr. M. Karasová
Zájmové kroužky florbalu, keramiky a hry na flétnu jsou ve školním roce 2017/2018
realizovány za finanþní podpory Královéhradeckého kraje
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Keramika pro dospČlé
Mimo kroužky pro dČti nabízíme také kroužek keramiky pro dospČlé zájemce.
Rádi si nČco vytvoĜíte? Máte chuĢ to zkusit?
Pak právČ pro vás otvíráme kroužek keramiky.
Kdy: ve stĜedu od 16 hod.
Kde: v budovČ MŠ v keramické dílnČ
Za kolik: pĜíspČvek 150,- Kþ za lekci
Kdy zaþínáme: ve stĜedu 27. 09.2017
Zapojit se mĤžete kdykoliv, více informací o dalších stĜedeþních termínech na tel. 731 567 948
Lektorka: Jana Fejková

Pozvání na DýĖové slavnosti
PĜijmČte pozvání na dýĖové slavnosti, které se uskuteþní ve stĜedu 25.10 2017 od 16,00
hod. na školní zahradČ ZŠ HoĜinČves. Mimo dlabání dýní budou pĜipraveny i úkoly pro dČti.
Všichni jste srdeþnČ zváni.

MateĜská škola HoĜinČves – zpráviþky z naší školiþky:
Prázdniny jsou za námi a my jsme se
opČt s radostí setkali ve školce a pĜivítali
školní rok 2017/2018 s novou p. uþ. Mgr. Bc.
Janou Komárkovou. Z nČkterých dČtí jsou
už prvĖáþci a nové dČti zase zavítaly mezi
nás. JeštČ pĜed prázdninami jsme se rozlouþili s pĜedškoláþky a zdárnČ ukonþili plavecký výcvik v HoĜicích. ZávČrem školního
roku 2016/2017 se uskuteþnilo pĜenocování
ve školce pro nejvČtší odvážlivce.
SamozĜejmČ i letos se mají dČti na co tČšit
napĜ. na divadelní pĜedstavení, výlety, oslavy, pĜedvánoþní vystoupení, olympiády,
atd. Již nás navštívilo Nezávislé divadlo
s PošĢáckou pohádkou a zaþátkem Ĝíjna
pojedeme na poznávací exkurzi do skanzenu KrĖovice, kde bude pro dČti pĜipraven

nauþný program o zpracování vlny. Také pĜipravujeme tradiþní opékání spoleþnČ s rodiþi na
školní zahradČ. Snad nám poþasí bude našim
podzimním aktivitám ještČ pĜát.
ved. uþ. L. Jonášová
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Pozvání – Mikulášská nadílka
SrdeþnČ Vás všechny zveme na Mikulášskou nadílku a to v pátek 1. 12. 2017 v 16.30 hod.
do MateĜské školy v HoĜinČvsi.
PĜijćte si zasoutČžit, zatancovat a spoleþnČ pĜivítat Mikuláše, þertíky i andílka. PĜipravena
bude výtvarná dílna a obþerstvení. ýertovské kostýmy jsou vítány.
TČší se na vás p. uþitelky MŠ

Univerzita tĜetího vČku – KS HoĜinČves
Prázdniny nám utekly jako voda a v záĜí opČt otevíráme studium U3V v Základní škole
HoĜinČvsi. Tento semestr budeme studovat téma: Historie a souþasnost þeské myslivosti.
Myslivost není pro nikoho z nás nČþím zcela neznámým. Cyklus šesti pĜednášek Vás však
jistČ dokáže v leckterých smČrech pĜekvapit.
Osnova: – Od tradic k souþasnosti
– Co je to zvČĜ
– Prase divoké, horký brambor naší myslivosti
– Chlouba þeské myslivosti – obornictví
– Velké šelmy
– Kam kráþí myslivecký výzkum
Termíny pĜednášek U3V v úterý
15. 30 hod. – 16. 30 hod. v ZŠ
1. schĤzka – 26. záĜí 2017
2. schĤzka – 10. Ĝíjna 2017
3. schĤzka – 24. Ĝíjna 2017
4. schĤzka – 7. listopadu 2017
5. schĤzka – 21. listopadu 2017
6. schĤzka – 5. prosince 2017
PĜijćte mezi nás!
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Památník – Rodný dĤm Václava Hanky
V letošním roce si pĜipomínáme významné výroþí objevení Rukopisu královédvorského.
Toto výroþí jsme si již pĜipomnČli zajímavou pĜednáškou v rámci programu Muzejní noci.
PĜednášku pro nás pĜipravil prĤvodce kostela sv. J. KĜtitele ze Dvora Králové nad Labem.
A jako další akci k tomuto výroþí jsme uspoĜádali zájezd „Za Rukopisy“ do Dvora Králové
nad Labem. Zájezd se konal v sobotu 7. 10.
Program: Kostel sv. Jana KĜtitele, prohlídka kostela a místa nálezu Rukopisu královédvorského s prĤvodcem.
MČstské muzeum DvĤr Králové nad Labem
Výstava: Rukopis královédvorský inspirující
Výstava: originál Rukopisu královédvorského
Prohlídka stálé expozice muzea
Spoleþné posezení v restauraci „U Slunce“
„PĜed dvČma sty lety byl v kobce královédvorského kostela sv. Jana KĜtitele nalezen
V. Hankou Rukopis královédvorský. Výstava a prohlídka rukopisné kobky nás nechali nahlédnout pod roušku, která halí tajemství Rukopisu“.
Prohlídky v rodném domČ Václava Hanky jsou možné uskuteþnit kdykoliv po pĜedchozí
domluvČ na tel.: 495 426 107, 723 035 424, email: kozakova@horineves.cz.

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

ZmČna výpĤjþní doby:
Stálá otevírací doba bude poþínaje mČsícem Ĝíjnem pouze ve þtvrtek, ale jako kompenzaci knihovnu mĤžete navštívit v prĤbČhu celého dne.
þtvrtek: 10,00 – 18,00 hod.
V ostatní dny je rovnČž možné využívat služby knihovny po pĜedchozí dohodČ.
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V rámci celorepublikové kampanČ Týden knihoven se v rodném domČ V. Hanky ve spoleþenském sále uskuteþnila ve stĜedu 4. 10. 2017 od 14,30 hod, beseda s promítáním, poslechem a þtením o spisovateli Karlu Jaromíru Erbenovi. Tematické besedy bývají vždy pĜipraveny pĜedevším pro žáky ZŠ, ale srdeþnČ zváni jsou vždy všichni, kdo mají zájem!
V tento den v dopoledních hodinách knihovnu rovnČž navštívili žáci MŠ, kde pro nČ byl pĜipraven krátký environmentální program spojený s ukázkou a þetbou z novČ zakoupených knížek o pĜírodČ.

SDH HoĜinČves
www.hasicihorineves6.webnode.cz
PĜed letní pauzou jsme zavítali s našimi mladými hasiþi na závody do NedČlišĢ, kde starší
družstvo obsadilo 1. místo. Další závody se konaly v RožnovČ, kde se starší družstvo umístilo
na 5. místČ. Po tČchto závodech nám zaþala
letní pauza. V polovinČ srpna jsme opČt zaþali
s tréninky a hned prvními byly závody v Plaþicích, kde starší družstvo obsadilo 1. místo.
Na zaþátku záĜí jsme jeli na soutČž do HabĜiny,
kde se mladší družstvo umístilo na 4. místČ
a starší družstvo na 5. místČ. Další místa, kam se chystáme, jsou závody ve Všestarech,
v LibĜicích, v Jezbinách a také na závod v požární všestrannosti ve SmržovČ.
Jan Hušek, vedoucí MH

TJ Sokol HoĜinČves
http://fotbaltjsh.webnode.cz/
Naše mládežnická mužstva se po tĜetí za sebou vydala na letní soustĜedČní, tentokrát do
Deštného v Orlických horách a to za úþasti 33 hráþĤ a 7 dospČlých. SoustĜedČní se nám
velice povedlo hlavnČ díky skvČlému poþasí a výbornému personálu na chatČ Prim, kde jsme
byli ubytování a kde se o nás
po celý týden dobĜe starali.
DČti trénovali 2x dennČ, plus
si ve stĜedu místo jednoho
tréninku vyšli na turistický výlet do okolí Orlických hor.
ZároveĖ ve volném þase
mezi tréninky navštívili lanový park, kde ukázali svoji
obratnost a všestrannost
a nČkteĜí velice mile pĜekvapili. Doopravdy mĤžeme letošní soustĜedČní hodnotit
jen pozitivnČ, nicménČ mĤže
nás mrzet jen to, že z rĤz22
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ných dĤvodĤ na soustĜedČní neodcestovalo 20 dČtí. V pĜíštím roce plánujeme,
že se na toto místo nejspíše vrátíme.
Po návratu ze soustĜedČní, našich
5 mládežnických mužstev a mužĤ vstoupilo do mistrovské soutČže. Informace
o každém zápase, programu a fotografie naleznete na našich webových
stránkách.
Otakar Rejfek, ml.

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

Úterý:

9,00 – 10,00

ýtvrtek:

16,00 – 18,00

TČšíme se na Týden knihoven s motem: „ýteme s mámou, þteme s tátou, þteme s knihovnou“.

Pozvání na akce:
3. 10. Akce pro seniory – zájemci od 50+ byli seznámeni s možností zapojení se
do studia VU3V
5. 10. Odpoledne pro nejmenší þtenáĜe s rodiþi, v rámci 21. roþníku celorepublikové akce bylo pĜipraveno spoleþné þtení, listování knihami, kvíz a malování.
19. 10. Podzimní tvoĜení – výroba z podzimních pĜírodnin od 16,00 hod. v knihovnČ.
DýnČ, draci.
2. 11. Zpívání v knihovnČ – pĜíprava na vánoþní vystoupení v Žíželevsi. Zveme všechny
zpČváþky, zpČvaþky a zpČváky, kteĜí mají chuĢ vystoupit pĜi rozsvČcení stromeþku, sraz
od 16,00 hod.
16. 11. Peþení perníþkĤ – jako každý rok budeme vyrábČt vánoþní perníþky.
23.11. Zdobení perníþkĤ – spoleþnČ perníþky ozdobíme, sraz vždy od 16,00 hod.
30.11. Výroba Adventních vČncĤ – od 16:00 hod. v knihovnČ.
Zájemci pĜihlaste se do 21. 11., z dĤvodu zajištČní materiálu na výrobu.
3. 12. RozsvČcení stromeþku v Žíželevsi na návsi v nedČli 3. 12. 2017 od 17,00 hod.

Spolek pĜi kostele sv. Mikuláše v Žíželevsi
PĜijmČte srdeþné pozvání na Vánoþní zpívání u betléma v kostele
sv. Mikuláše – v pondČlí 25. prosince v 17,00 hod. TČšíme se na spoleþnČ strávený þas v tomto krásném þase.
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Obecní úĜad Máslojedy, Máslojedy 33, 503 03 SmiĜice
mobil (starosta): 724 189 546
e-mail: obec@maslojedy.cz
web: http://www.maslojedy.cz/
úĜední hodiny: StĜeda 18.00 – 18.30

K þinnosti Obecního zastupitelstva
Na konci mČsíce þervna jsme opČt uspoĜádali obecní výlet. Praha z parníku a trochu
výhledĤ také z PetĜína. Dva autobusy úþastníku zájezdu. Poþasí bylo pĜíjemné. Úþast velká.
Byl to první výlet jinam
než do zoologické zahrady.
Zaþínali jsme v ZOO Liberec,
následovala Jihlava, Brno
a Praha. Výlet se vydaĜil,
slunce nám svítilo celý den,
nezmokli jsme, na lodi bylo
pĜíjemnČ, nálada dobrá,
a tak hledáme cíl dalšího
výletu.

DČtský den
Poslední prázdninovou
sobotu odpoledne, se konal
na hĜišti vedle obecního úĜadu dČtský den spolu se setkáním rodákĤ. Úþast byla díky Jaroslavu Kopeckému, který zajistil rozeslání pozvánek, velká.
NávštČvníky pĜivítala starostka Blanka Karešová, Pavel Sailer seznámil domácí i hosty s programem a Jarda Kopecký zavzpomínal a promluvil k pĜítomným.
V letošním roce nás navštívil také kouzelník. ýesky moc neumČl, ale všichni se náramnČ
bavili – dČti, maminky, babiþky.
Po malé pĜestávce jsme si
zopakovali odpoledne s Lesní pedagogikou v podání ing. Petra
Zvolánka, který pĜijel s doprovodem – dravci výrem Kubou a rarohem velkým. Zajímavé povídání
pozornČ poslouchali malí i velcí
a kdo chtČl, mohl se vyfotit s dravcem na ruce.
V praxi si nČkteĜí vyzkoušeli
i laserovou stĜelnici, nejvíc nastĜílel
Kuba, potom David, PéĢa, Tom,
MatČj, druhý Tomáš a Šíma, u dČvþat byla úþast slabší, pro odmČnu
si došla pouze Margaretka.
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Odpoledne plné pĜekvapení
a nových informací ukonþilo letošní
prázdniny.
V záĜí jsme se také podívali do
Prahy na dČtský muzikál – Ferda
mravenec. DČti mČly pĜevahu, ale
pĜedstavení se líbilo i dospČlým.
A co nás ještČ þeká do konce
roku? Letos jedny volby, dýĖový
den, stromeþek, Mikuláš…

OpČt pĜipomínám, že na internetových stránkách http://www.maslojedy.cz/, úĜedních deskách obce pro Vás pravidelnČ zveĜejĖujeme všechny dĤležité informace.
V pĜípadČ Ĝešení jakýchkoli nejasností jsme pravidelnČ, každou stĜedu od 18. hodin na
obecním úĜadČ. PĜipomínáme, že na obecním úĜadČ funguje pracovištČ Czech POINT, kde
Vám mĤžeme zajistit výpis z obchodního rejstĜíku, z rejstĜíku trestĤ, z karty Ĝidiþe, z katastru
nemovitostí.
Za obecní zastupitelstvo
Blanka Karešová
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Obecní úĜad NedČlištČ, NedČlištČ, 503 12 Všestary
mobil (starosta): 602 583 250, tel./fax: 493 815 290
e-mail: nedeliste@seznam.cz
web: http://www.nedeliste.cz
úĜední hodiny: Po 17.00 – 19.00

Místní výstava králíkĤ, drĤbeže a holubĤ v NedČlištích
O víkendu 20. – 21. srpna se v chovatelském a sportovním areálu v NedČlištích konala
již 41. místní výstava králíkĤ, drĤbeže a holubĤ, kterou tradiþnČ poĜádala základní organizace ýeského svazu chovatelĤ
NedČlištČ. Na výstavČ prezentovalo své odchovy témČĜ
60 chovatelĤ, k vidČní bylo asi
200 kusĤ králíkĤ, 150 kusĤ drĤbeže a na 70 holubĤ. O oživení výstavy se postarala vkusnČ
uspoĜádaná expozice bernešek. I pĜes každoroþnČ patrný
pokles odchovávaných zvíĜat
se podaĜilo þlenĤm ZO NedČlištČ za pĜispČní spĜátelených
ZO ýSCH udržet pomČrnČ
širokou paletu druhĤ, plemen
a barevných rázĤ vystavovaných zvíĜat za souþasného udržení odpovídající kvality a tak mĤžeme konstatovat, že se výstava po chovatelské stránce mimoĜádnČ vydaĜila.
Chovatelská výstava se každoroþnČ stává také místem, kde se jak chovatelé, tak široká
veĜejnost (a zejména dČti) mohou potČšit pohledem na vystavovaná zvíĜata, nakoupit kvalitní
chovatelský materiál, nebo tĜeba i domácího mazlíþka. Souþástí programu výstavy byla
tradiþní tombola, v letošním roce byl doprovodný program rozšíĜen o stánky se sladkostmi,
balonky a pouĢovým zbožím, pro dČti bylo pĜipraveno malování na obliþej. O úspČchu chovatelské výstavy svČdþí i to, že ji letos navštívilo více jak 380 návštČvníkĤ.
UspoĜádání chovatelské výstavy by nebylo možné bez pomoci Ĝady organizací a jednotlivcĤ, proto naše podČkování patĜí obecnímu úĜadu, sponzorĤm i chovatelským pĜíznivcĤm
za jejich podporu i pomoc.
DČkujeme také všem ZO
ýSCH a chovatelĤm, kteĜí obeslali naši výstavu a pĜispČli
tak ke zdárnému uspoĜádání
této tradiþní akce.
JiĜí Petr

PĜivítání prázdnin
V sobotu 1. þervence 2017
od 11. hodin poĜádal sportovní
klub NedČlištČ pĜivítání prázdnin. V týdnu byly na náves pĜi26
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staveny skákací hrad, retrohoupaþky a stĜelnice. TČchto atrakcí si dČti hojnČ užily. PĜed místní hasiþárnou byly k mání grilované makrely, klobásy, gulášek. UvnitĜ pivo, malinovka a jiné
nápoje. Akce probČhla za pČkného poþasí a mČla velký úspČch. Den byl zakonþen taneþní zábavou s živou hudbou v klubovnČ sportovního klubu.

DČtský den aneb rozlouþení s prázdninami
V sobotu 26. 8. 2017 od 13. hodin poĜádala kulturní komise obecního úĜadu ve spolupráci se sborem místních dobrovolných hasiþĤ a sportovním klubem dČtský den. Po 13-té hodinČ zaþaly dČti soutČžit v rĤzných dovednostech, za ty získávaly papírové body(peníze) a za
ty si kupovaly v krámeþku rĤzné vČci a to hlavnČ školní potĜeby. Jako obþerstvení byly pro dČti
pĜipraveny zdarma hranolky a párek v rohlíku a k pití malinovka. Poþasí bylo sluneþné a zhruba 50 dČtí si svĤj den urþitČ užilo.

Výsledky fotbalového mužstva v III. tĜídČ
NedČlištČ – Libþany B 2:0
OhnišĢany – NedČlištČ 3:0
NedČlištČ – Lovþie 2:5
Nový HK B – NedČlištČ 2:2
NedČlištČ – Lok. Hradec B 1:2
Další zápasy:
14. 10. 2017

16.00

Malšova Lhota A. – NedČlištČ

21. 10. 2017

15.30

NedČlištČ – Roudnice B

29. 10. 2017

14.30

Kosiþky B – NedČlištČ

4. 11. 2017
12. 11. 2017

14.00
14.00

NedČlištČ – Vysoká B
Libþany B – NedČlištČ
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JaromČĜská hokejová liga neregistrovaných
Rozlosování základní þást
þíslo

den

datum

28

þtvrtek

12. 10. 2017

SK NedČlištČ – HC ýernþice

20:15 – 21:30

33

úterý

17. 10. 2017

HC RybníkáĜi – SK NedČlištČ

21:45 – 23:15

38

úterý

24. 10. 2017

SK NedČlištČ – HC SmiĜice

20:15 – 21:30

43

nedČle

29. 10. 2017

HC Mechov – SK NedČlištČ

21:15 – 22:30

51

úterý

7. 11. 2017

TP Hokej – SK NedČlištČ

21:45 – 23:15

57

úterý

14. 11. 2017

SK NedČlištČ – SK PrĤvan Brzice

21:45 – 23:15

64

þtvrtek

23. 11. 2017

HC Diablos – SK NedČlištČ

20:15 – 21:30

71

þtvrtek

30. 11. 2017

SK NedČlištČ – HC Rychnovek

21:45 – 23:15

78

nedČle

10. 12. 2017

HC HoĜice – SK NedČlištČ

19:45 – 21:00

84
89

nedČle
þtvrtek

17. 12. 2017
21. 12. 2017

SK NedČlištČ – CSKA
Street MAX Team – SK NedČlištČ

19:45 – 21:00
21:45 – 23:15

utkání

þas

2. KOLO

Plánované akce:
28. 10. 2017 – výlet zahrádkáĜĤ na výstavu chryzantém
4. – 5. 11. 2017 – výstava ovoce, zeleniny a kvČtin
4. 11. 2017 – dlabání dýní
25. 11. 2017 – rozsvČcení vánoþního stromu u obecního úĜadu
8. 12. 2017 – Mikulášská nadílka
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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

Jak to tak v posledních dnech vypadá, tak léto je už nenávratnČ pryþ a my, abychom se
zaþali pĜipravovat na pĜíchod zimy. Ve skrytu duše doufám, že nás ještČ nČjaké teplé podzimní dny þekají, a že nadcházející podzim nebude chtít tak rychle pĜedat vládu zimČ.
S potČšením konstatujeme, že v uplynulých mČsících stále pokraþoval letošní „baby boom“
v naší obci, a tak mi dovolte všem našim novým spoluobþánkĤm a jejich rodiþĤm popĜát hlavnČ zdraví, spokojenost a pevné nervy. V nadcházejícím období jsme se pro naše nové pĜírĤstky a jejich rodiþe rozhodli uspoĜádat „Vítání obþánkĤ“, abychom se s našimi nejmenšími
seznámili a pĜedali jim malý dárek. Rodiþe budou o této akci vþas informováni, aby nám mohli vČnovat chvilku þasu a pĜípadnČ pozvat své nejbližší.
I v letních mČsících naše kroky smČĜovaly za jubilanty v obci. Mezi jubilanty byly tentokrát
dvČ ženy, s nimiž jsme oslavily jejich krásná výroþí – jednou 80. narozeniny a jednou 85. narozeniny. SpoleþnČ s pĜedsedkyní kulturní komise jsme dále navštívily dva jubilanty, se kterými jsme oslavily 85. narozeniny a 70. narozeniny. Já osobnČ mám tato setkání velmi ráda, protože je pĜínosné poslechnout si názory našich zasloužilých obþanĤ na dČní v obci a þastokrát
také naþerpat cenné informace, které mohou pĜispČt ke zlepšení života v obci. Nezbývá nám
nic jiného než našim jubilantĤm ještČ jednou popĜát hlavnČ pevné zdraví a spokojenost do dalších let.
V následujících týdnech by se mČly rozbČhnout dlouho oþekávané práce na budování „biocentra za Šolcovými“. Probíhají stavební práce na obecním hĜbitovČ. Úpravy pĜes léto probíhaly i v obecním hostinci, a proto doufáme, že pan hostinský nebude mít v zimním období
o zákazníky nouzi. Za sebe mohu Ĝíci, že jsem velice ráda, že obecní obchod a obecní hostinec provozují obyvatelé naší obce, kterým tímto patĜí za jejich ochotu a služby velký dík.
ZávČrem ještČ informace o tom, že dne 11. 11. 2017 firma Marius Pedersen provede v naší
obci mobilní svoz nebezpeþných odpadĤ, a to na obvyklých stanovištích: autoservis – 11:35
– 11:50 hodin, obecní úĜad – 12:00 – 12:15 hodin, obecní hostinec – 12:25 – 12:40 hodin.
Budou vybírány napĜíklad tyto nebezpeþné odpady: oleje, tuky, barvy, lepidla, pryskyĜice, rozpouštČdla, kyseliny, hydroxidy, staré léky, pesticidy atd. Dále budou vybírány staré elektrospotĜebiþe (tyto jsou odebírány na zpČtný odbČr, proto je nerozebírejte) a pneumatiky od osobních vozidel.
Petra Kacálková

SDH Sendražice
Uplynulé þtvrtletí bylo pro náš sbor velmi pestré nejen po stránce soutČžní. V þervnu jsme
se úþastnili závodĤ v NedČlištích, odkud si ženy odvezly bronzový pohár, zatímco muži se
umístili na stĜíbrné pozici. Zaþátkem þervence jsme vyjeli na závody do Rožnova, tyto se konaly v den státního svátku 5. 7. Zde se zadaĜilo pouze mužĤm, kteĜí vybojovali pĜes velmi silnou konkurenci krásné tĜetí místo. Ženám se bohužel útok nevyvedl a obsadily pĜedposlední
deváté místo. Následovala sobota 8. 7. a úþast na Tropické charitativní pouti v ýeské Skalici,
kam byl náš SDH Sendražice pozván již druhým rokem a kde jsme se spolupodíleli na vodní
fontánČ, která se myslím, dle odezvy návštČvníkĤ, velmi vydaĜila. Jsem moc rád, že nám le29
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tos byla opČt dána dĤvČra se
takovéto atrakce zúþastnit.
ZároveĖ bych chtČl podČkovat všem našim þlenĤm, kteĜí se této výzvy nebáli a udČlali si þas reprezentovat
hasiþe veĜejnČ.
V polovinČ srpna jsme se
s panem hostinským rozhodli uspoĜádat nČco i pro nejmenší obyvatele obce, a to
Hasiþské odpoledne pro dČti,
které bylo plné zábavy.
Úþastníci si mohli vyzkoušet
hasiþskou pĜekážkovou dráhu, prohlédnout si hasiþskou
techniku, zastĜíkat si z vodního dČla, hasit hoĜící domeþek, ale také nauþit se a vyzkoušet si resuscitaci, zastĜílet si ze vzduchovky, skákat v pytli,
chodit na chĤdách a mnoho dalšího. Každý malý návštČvník získal hned u vstupu lístek na grilovanou kýtu a po úþasti na stanovištích balíþek sladkostí a drobností. Akce byla završena
ukázkou hašení velkého ohnČ pod vedením zásahové jednotky SDH Lochenice. Poté pro dČti
byla pĜipravena nejoblíbenČjší atrakce – pČna, kde se dČti vyĜádily asi ze všeho nejvíce. Celá
akce se, dle mého názoru, velice vydaĜila, o þemž vypovídá i návštČvnost – 45 dČtí, a to i navzdory tomu, že poþasí nebylo toho dne úplnČ letní. Tímto bych ještČ jednou chtČl moc podČkovat všem, kteĜí se na poĜádání akce podíleli a hlavnČ
také SDH Lochenice, SDH
Raþice a SDH PĜedmČĜice
za spolupráci a ochotu pĜi
poĜádání tohoto Hasiþského
odpoledne pro dČti.
Následující týden jsme
pĜijali pozvánku na soutČž od
našich jmenovcĤ a jeli závodit do Sendražic u Kolína. Na
tuto soutČž jsme složili mimo
stabilních mužĤ a žen ještČ
jeden tým smíšený, který
soutČžil v kategorii mužĤ.
Ženy i muži suverénnČ vybojovali krásná první místa.
Tým smíšený byl složen ze
závodníkĤ, kteĜí nikdy nesoutČžili, a pĜesto neobsadil poslední pĜíþku, þímž bych chtČl moc pogratulovat a podČkovat, že jeli reprezentovat naše Sendražice.
Pro nás poslední závody pĜed uzávČrkou tohoto þísla byly v HabĜinČ, kde se mužĤm ani
ženám moc nezadaĜilo. Ženy obsadily 4. pozici, muži se umístili na 5. místČ. Další závody nás
ještČ letos þekají a o jejich výsledcích vás budeme informovat v pĜíštím vydání Zpravodaje.
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V prĤbČhu celého uplynulého þtvrtletí probíhala rekonstrukce hasiþské zbrojnice – dČlala
se nová okna, fasáda, natírali jsme dveĜe a betonovali obrubníky vysypané kaþírkem.
DČkujeme „obci“ za financování rekonstrukce a všem þlenĤm, kteĜí pĜiložili ruku k dílu.
Stanislav Špás, starosta SDH Sendražice

TJ Sokol Sendražice
V krátké letní pĜestávce probČhl v našem areálu již 19. roþník tradiþního turnaje Hawal
cup, který poĜádá pan Martin Hanuš a zúþastnilo se 15 týmĤ. Z celkového primátu se radoval
tým Procházkovy dcery.
O letních prázdninách jsme trénovali v domácích podmínkách s pomČrnČ dobrou docházkou. Do týmu se vrátil ZdenČk Jedliþka a Aleš Pejcha a dle oþekávání jsou hlavními tahouny
týmu.
První zápas jsme prohráli v LibĜicích 3:2 (2x ýížek), poté jsme zaslouženČ zvítČzili doma
v derby s HoĜinČvsí 3:1 (3x Jedliþka), vyhráli v MalšovČ LhotČ 0:2 (Pejcha, PéĢa Koval) a zbyteþnČ remizovali doma s Probluzí 1:1 (PéĢa Koval).
CelkovČ se naše hra velmi zlepšila, dá se na ni koukat, baví fanoušky, a tak doufám, že
nám to vydrží, co nejdéle a na fotbal si najde cestu více fanoušku, kteĜí budou odcházet
spokojeni.
Již na konci sezóny jsem Ĝíkal, že bych chtČl být do 3. místa, tak teć Ĝíkám do druhého. Za TJ Sokol Michal StĜeda
31
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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 a plánované akce
Vše se zelená, léto a prázdniny
jsou tady. Užíváme si sluníþka
a k tomu patĜí i vysoké teploty. Práce
na zahrádce láká všechny. Obþané
jsou spokojeni s úpravou sbČrných
dvorĤ, které byly vybudovány do nynČjší podoby. Tímto se zlepšila dostupnost samotných kontejnerĤ na
odpad a to jak pro obþany, tak pro
firmu, která zajišĢuje jejich odvoz.
Sbor dobrovolných hasiþĤ v Dlouhých Dvorech uspoĜádal na zaþátku
prázdnin v sobotu 8. þervence akci
pod názvem „Zaþátek prázdnin“. Na
hĜišti v obci, se spolu sešli jak dospČlí, tak dČti. Všichni zde prožili
krásný den plný zábavy, her a poté
veþerní posezení s hudbou.
V Dlouhých Dvorech byly dobudovány nové chodníky, na které
obec získala dotaci z Programu
obnovy venkova Královéhradeckého
kraje. PĜi této pĜíležitosti se také
opravila jedna z místních komunikací a tím se také zlepšil pĜístup do místní
knihovny.
Paseka v obecním lese, která vznikla po tČžbČ dĜeva a následnČ byla vyþištČna, se doþkala nové oplocenky a je pĜipravena pro výsadbu nových stromĤ.
Doufáme, že stromy, které zde vyrostou,
potČší další generace našich spoluobþanĤ.
Klub žen ve StĜezeticích a Dlouhých
Dvorech, z. s. (dále jen „klub žen“) uspoĜádal pro dČti 8. záĜí „Louþení s prázdninami“ formou putování za kouzelným
32
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stromem, které se uskuteþnilo opoždČnČ, protože poþasí koncem srpna nepĜálo venkovním
aktivitám. Akce se vydaĜila, a dČti, které pĜi hledání pokladu a soutČžích, zažily hodnČ vzrušení, byly spokojeni i s tématem „Les a jeho obyvatelé“.
Na budovČ v majetku obce StĜezetice, ve které je provozována maloobchodní þinnost spoleþností Hruška, spol. s r. o. byly kompletnČ vymČnČny výlohy a vstupní dveĜe. Zaþátkem záĜí
povČĜená firma Jan Lipenský-BOBR zaþala s úpravou zelenČ v centru obce ve StĜezeticích,
kde bude provedena úprava návsi podle doporuþení a zpracování projektu zahradní architektky, která bude spoþívat v obnovČ rĤzných dĜevin, jež nahradí již staré a pĜerostlé stromy
a keĜe. SouþasnČ s touto úpravou návsi provede stavební firma Petr Lacourt rekonstrukci
schodištČ do prodejny a jeho nejbližšího okolí. BČhem záĜí také probČhne výstavba nové autobusové zastávky v obci StĜezetice. Dále ještČ budou na podzim tohoto roku provedeny opravy a restaurátorské práce na pomnících sochy sv. Václava u „Zvoniþky“ a kĜíž s reliéfem
NejsvČtČjší Trojice u hostince ve StĜezeticích.
V našich obcích StĜezetice a Dlouhé Dvory byly v minulosti, ale také v souþasné dobČ vybudovány chodníky, které slouží obþanĤm. Obecní úĜad se v rámci jednotlivých období snaží
pĜedmČtné chodníky rekonstruovat, opravovat a k novým zástavbám v obcích také budovat
nové a to zejména z dĤvodu lepšího a hlavnČ bezpeþnČjšího pohybu obþanĤ po naších obcích. ChtČli bychom tímto upozornit obþany, že chodníky i vjezdy, které jsou souþástí chodníkĤ a slouží k vjezdu zejména na soukromé pozemky, jsou urþeny pĜedevším chodcĤm nikoliv
k parkování motorových vozidel. Toto platí i o parkování a stání na místních komunikacích,
kde tímto jednáním dochází k porušování pravidel silniþního provozu. DČkujeme všem, kteĜí
dodržují tato pravidla a ti kteĜí je nedodržují, žádáme, aby vše napravili a vážili si práce obecního úĜadu, který se snaží, aby naše obce byly hezké, upravené, ale hlavnČ bezpeþné.

PĜipravujeme pro obþany:
– koncem Ĝíjna bude pĜistaven velkoobjemový kontejner na zahradní odpad do obou obcí.
– 21. 10. PĜijede do StĜezetice mobilní planetárium.
– 11. 11. Klub žen ve spolupráci s obecním úĜadem poĜádá zájezd do Vinohradského divadla v Praze na divadelní pĜedstavení hry „Pygmalion“.
– 2. 12. Rozsvícení vánoþního stromu spojené s posezením pro seniory a malým vánoþním
jarmarkem. K poslechu zazpívá „Hradecké komorní tucteto“. Jsou zváni všichni. Do této
akce se zapojil jak obecní úĜad, tak klub žen.
– 3. 12. Pro dČti bude klubem žen pĜipravena „Mikulášská nadílka“ spojená s loutkovým
divadelním pĜedstavením.

BlahopĜejeme
Narození nových obþánkĤ: Prokeš David, ChmelaĜová KateĜina, Klouzek Pavel, Schreirová
Markéta
Významná životní jubilea: PištČlková Marie, Šecová Vladimíra, KošĢálová Ludmila
a manželé Miroslav a ZdeĖka Holubiþkovi.
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Obecní úĜad SvČtí, SvČtí, 503 12 Všestary
mobil (starosta): 606 649 132
e-mail: obec@sveti.cz
web: http://www.sveti.cz/
úĜední hodiny: Po 18.00 – 20.00

DČní v obci
V prĤbČhu letních mČsícĤ
probČhla rekonstrukce chodníku
v úseku od Dusových k hostinci.
Dále byly provedeny úpravy vodoteþe v blízkosti autobusové zastávky, tak aby byly upraveny odtokové pomČry pĜi pĜípadné
bleskové povodni.
Dále probíhá projektová pĜíprava na novou þást chodníkĤ od
ýihalových ve smČru na BĜízu,
dokumentace je zveĜejnČna na
webových stránkách obce, pĜípadné pĜipomínky zasílejte neprodlenČ na obec, nebo
konzultujte s panem Petrem StĜedou.

Obec þeká na vyjádĜení pĜíslušných institucí k návrhu nového územního plánu obce pro
další etapu schvalování. Po jejich zapracování probČhne veĜejné projednání územního plánu.
ZároveĖ probíhají komplexní pozemkové úpravy na katastru obce SvČtí.
Obec SvČtí pĜipravuje nové webové stránky, kde se obþané budou moci mimo jiné zaregistrovat k odbČru aktualit e-mailem, nebo formou SMS, o jejich spuštČní budeme vþas informovat formou letáku do schránek.
Ve tĜetím þtvrtletí probČhnou již tradiþní akce – kreativní kurz, rozsvČcení vánoþního
stromu, pĜedvánoþní setkání seniorĤ a bude chodit Mikuláš. Zaþátkem nového roku se opČt
pĜipojíme k tĜíkrálové sbírce.
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Sbor dobrovolných hasiþĤ SvČtí
Poslední pĜedprázdninové závody se konaly 24. þervna v NedČlištích – dČti mladší 4. místo, dČti starší 3. místo, muži 5. místo. Poslední trénink probČhl 28. þervna, kde dČti za odmČnu dostaly zmrzlinu. Poté se dČti rozjely na prázdniny. Po prázdninách jsme se sešli 6. záĜí na
tréninku. V sobotu 9. záĜí jsme soutČžili na hasiþských závodech v HabĜibnČ. DČti mladší
6. – 7. místo, dČti starší 1. místo, muži 8. místo. V sobotu 16. záĜí nás þekají hasiþské závody ve Všestarech. 23. záĜí vypomáháme s pĜípravou Posvícení ve SvČtí. Poslední víkend
v záĜí nás þeká soustĜedČní v Krkonoších. BČhem podzimu pak probČhne sbČr železného
šrotu.
www.sdhsveti.blog.cz, FB
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Obecní úĜad Vrchovnice, Vrchovnice 18, 503 03 SmiĜice
mobil (starosta): 608 970 359
e-mail: vrchovnice@tiscali.cz
http://vrchovnice.cz/vrchovnice
úĜední hodiny: Út 19.00 – 20.00

Informace z obce
Naše obec prošla jednou velkou stavební akcí a tou bylo dokonþení výstavby ýOV a kanalizace v obci. Obec tuto stavbu dokonþila v Ĝíjnu 2016 a do dubna 2017 probíhaly komplexní
zkoušky. NáslednČ bylo zažádáno o povolení pĤlroþního zkušebního provozu, kterým obec
prošla bez závad a zkušební provoz je povolen do 31. 12. 2017. V souþasné dobČ obec pĜipravuje výši poplatku stoþného, který bude schválen na jednání zastupitelstva obce.

Informace ze zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém jednání projednávalo obdrženou žádost od firmy PUDIC, která zpracovává projektovou dokumentaci stavby silnice „II Chlum – Velký VĜešĢov – Mostek“.
K projektové dokumentaci se zastupitelé obce vyjádĜili souhlasem, ale požadují zachovat liniovou zeleĖ v jednostranné aleji na levé stranČ ve smČru HoĜinČves – Vrchovnice a u odboþky
na Želkovice požadují zachovat stávající
stav propustku, nebo vyĜešit jiným zpĤsobem pĜístup k umístČné informaþní
ceduli ( ne pĜíkopem).
Zastupitelstvo obce na svém jednání
schválilo podání žádosti na Státní pozemkový úĜad o zahájení stavby rybníþku a cesty za obcí. Jedná se o cestu
VPC – C03 a vodní nádrž VKP – IV, které vzešly v rámci Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vrchovnice.
Zastupitelstvo obce na svém jednání
schválilo darovací smlouvu mezi Obcí
Vrchovnice a Královéhradeckým krajem,
kdy obec daruje Královéhradeckému kraji pozemky p.þ. 255 ostatní plocha – silnice a pozemek p.þ. 260 ostatní plocha silnice oba v k.ú. Vrchovnice.
Zastupitelstvo obce na svém jednání schválilo Smlouvu o pachtu a provozování vodárenské
infrastruktury mezi obcí Vrchovnice a firmou Královéhradecká provozní, ve které obec je výluþným vlastníkem vodovodního Ĝádu PE dl. 25 m umístČného v obci, sloužícího jako vodovod pro
veĜejnou potĜebu. Úþelem této smlouvy je zajistit dodávku vody v rozsahu, který je dán stavem
propachtovaného majetku a jeho kapacitami oprávnČným odbČratelĤm. OprávnČnými odbČrateli jsou subjekty, které jsou na propachtovaný vodovod napojeny. Obec tento majetek propachtuje na dobu neurþitou. Obci za tento pacht bude uhrazeno pachtovné ve výši 1 Kþ/rok.
Zastupitelstvo obce na svém jednání projednávalo dar zvoniþky, kterou obci nabídnul Ing.
Ladislav ěíha a zároveĖ obec požádal o spolupráci. Zastupitelstvo obce dar pĜijalo a na zvoniþku obec umístí zvonek a zajistí její postavení. Zvoniþku zastupitelstvo obce navrhuje umístit na pozemek bývalého obecního úĜadu. O slavnostním zprovoznČní budou obþané obce
vþas informováni.
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Zastupitelstvo obce na svém jednání projednávalo žádost od rodiny Válkových, kterým pĜívalový déšĢ, který se prohnal dne 11. 8. 2017 naší obcí, díky zarostlému pĜíkopu a poniþené
kanalizaþní vpusti zatopil zahrádku i þást dvora, voda byla i na silnici, kanalizace ji nestaþila
odvádČt.
PĜíkop mezi zahradou a silnicí je zarostlý (letos se sekal pouze jednou a pak jenom pruh
podél silnice) a znaþnČ mČlký, v dĤsledku toho se voda vylila na silnici a zároveĖ na jejich
zahrádku.
VpusĢ do kanalizace je po dopravní nehodČ asi pĜed dvČma roky poniþená, nyní po dešti
také podemletá. V blízkosti vozovky se vytvoĜila velká díra, která je nebezpeþná pro provoz
na silnici. Obec tuto žádost postoupila SUSHK a nyní þeká na odpovČć.

Provoz obecního hostince:
V souþasné dobČ obec dokonþuje stavební úpravy v místním hostinci, které spoþívaly
v opravČ stávajícího sociálního zaĜízení. Obec nyní þeká tČžký úkol, sehnat nového nájemce
obecního hostince. Na bývalého nájemce obec musela vypisovat tĜikrát zámČr, než se nČjaký
nájemce našel. Doufáme, že tomu nebude tak i nyní.

UpozornČní pro obþany
UpozorĖujeme obþany, že v nejbližší dobČ dojde k pĜemístČní kontejnerĤ na tĜídČný
odpad. Kontejnery budou novČ umístČny k areálu ýOV.

Informace o konaném svozu nebezpeþného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpeþných odpadĤ
Dne: 11. listopadu 2017
StanovištČ: VRCHOVNICE – 10,25 – 10,50 hodin
VRCHOVNICE nádraží – 11,00 – 11,25 hodin
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Vybírané nebezpeþné odpady:
z oleje a nebo tuky z barvy, lepidla, pryskyĜice z rozpouštČdla
z kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie z detergenty, odmašĢovací prostĜedky
z staré léky z pesticidy z akumulátory (i plné)

Další odpady, které od Vás odebereme:
z pneumatiky (osobní) z monoþlánky z záĜivky, výbojky z ledniþky, mrazniþky
z televizory z elektropĜístroje – radia, vysavaþe, praþky, sporáky, atd.
Ledniþky, mrazniþky, televizory, monitory, ostatní elektropĜístroje, monoþlánky
a záĜivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpČtný odbČr. Proto je nepoškozujte
a neodebírejte žádné souþásti.
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU!
VYýKEJTE NAŠEHO PěÍJEZDU !
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTċ!

!!!PRO OBýANY ZDARMA!!!

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

St 07.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

Kultura v obci
V sobotu 5. srpna 2017 poĜádal Kulturní výbor obce Všestary prázdninový výlet do mČsteþka Deštné v Orlických horách, kde jsme navštívili 25. roþník „Tavení skla dĜevem“. VidČli
jsme, jak skláĜi ýeské republiky dokáží starým zpĤsobem tavit sklo a pĜed zraky divákĤ vytvoĜit skláĜské výrobky rĤzných tvarĤ. Navštívili jsme místní Muzeum turistiky zimních sportĤ
a Ĝemesel, pochutnali si na chutném obČdČ v penzionu „U VernerĤ“ v Jedlové a pokraþovali
dál v prohlídce malebných Orlických hor. Poslední zastávkou bylo poutní místo Rokole, kde
stojí Kostel Panny Marie Rokelské, kĜížová cesta a novČ zbudovaná Kaple Panny Marie.
Prohlédli jsme si toto krásné zákoutí, napili se ze zázraþného pramenu a pomalu se pĜibližovali k našim domovĤm. Poþasí nám pĜálo, výlet se vydaĜil a my již pĜipravujeme další podzimní
výlet do Polabského národopisného muzea v PĜerovČ nad Labem a s tím spojenou plavbu
výletní lodí KRÁL JIěÍ v PodČbradech.
SamozĜejmČ rok zakonþíme také posezením se seniory na konci listopadu.
Lenka Nožiþková

SDH Všestary ve spolupráci s OÚ Všestary
poĜádají tento rok již

9. ADVENTNÍ TRHY
ve Všestarech dne 26.11.
od 14:00 do cca 18 hod.
kdyby mČl kdokoli zájem o prodej zboží na trhu,
volejte na tel.: 724 668 163 p. ýapková

Jak to chodí ve Všesliþkách
S novým školním rokem jsme pĜivítali do
Všesliþek nové dČti, které se zaþaly seznamovat s prostĜedím, tetami a ostatními dČtmi již
každý srpnový pátek. Mikrojesle Všesliþky poskytují službu péþe o dítČ celoroþnČ, a tak se kromČ nových dČtí bČhem adaptaþních pátkĤ ve
Všesliþkách potkávaly bČhem letních prázdnin i dČti, které mikrojesle navštČvují od února, kdy
jsme zahájili provoz. V létČ na dČti þekal program plný hrátek s vodou, letních sportĤ, výtvarných þinností, pravidelných procházek a spoustou dalšího.
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DČti si velmi oblíbily procházku ke zĜídlu Všestarky, kde si pravidelnČ þepují zdejší „léþivou“ vodu. NČkterým chutná, nČkterým ménČ, ale v každém pĜípadČ je to zážitek spojený
s pĜíjemnou procházkou s minimálním provozem obohacenou o dČtmi tak oblíbené toþení
vody.
Dne 1. 9. 2017 u nás probČhlo poslední adaptaþní odpoledne pĜed „ostrým“ startem v novém školním roce.
Tentokrát se ale jednalo i o louþící odpoledne, kdy jsme se rozlouþili s dČtmi,
které u nás ukonþily docházku. Aþkoliv
nám poþasí nepĜálo, odpoledne se
vydaĜilo a všichni si užili pĜíjemné odpoledne plné zábavy. Všesliþky prvních
6 mČsícĤ podpoĜily 10 rodin, a to prostĜednictvím péþe o 11 dČtí. PĜibližnČ
polovina dČtí se s námi rozlouþila a nastoupila do rĤzných mateĜských škol. Díky tomu jsme mohli doplnit kapacitu o 5 nových dČtí,
jak ze Všestar a jejich místních þástí, tak z blízkého okolí i Hradce Králové.
Na konci srpna se také podaĜilo umístit na zahradu u mikrojeslí herní prvky. K pískovišti
tak pĜibyl domeþek se skluzavkou a houpací sestava s houpaþkou a houpacím kruhem.
DČtem se toto minihĜištČ ihned zalíbilo a urþitČ jim bude zpĜíjemĖovat chvíle strávené ve
Všesliþkách.
Také k nám zavítala návštČva z MPSV OddČlení rodinné politiky. Odborné referentky ocenily prostory mikrojeslí a jejich vybavení, které navozují rodinné prostĜedí. O návštČvČ si mĤžete pĜeþíst na webu mikrojesle.mpsv.cz.
A jak to ve Všesliþkách chodí? DČti se v rámci tématu urþeného na þtrnáct dní seznamují
s informacemi týkající se dané oblasti a rozšiĜují své znalosti a dovednosti. Na konkrétní téma
je pĜipravena jak pohybová aktivita na jemnou a hrubou motoriku, tak i výtvarná a kreativní þinnost. DČti také kromČ pravidelného pobytu venku obþas navštíví tČlocviþnu, kde
mají prostor pro vybití své energie.
Když se dČti ráno sejdou, pĜivítají se
v kruhu se slonem Melou prostĜednictvím písniþek a tance. Dopoledne se pak
nese v duchu svaþinky a tématické aktivity, která má za cíl rozvoj dČtí a procházky na þerstvém vzduchu. Po návratu z procházky þi hĜištČ na dČti þeká
obČd. Pokud nejdou po obČdČ domĤ, tak
si jdou poslechnout pohádku, kterou jim
tety þtou pĜed spaním. Pokud nČkdo nechce po obČdČ spát, tak po pohádce a usnutí ostatních dČtí odchází zpČt do herny. Po probuzení se dČti nasvaþí a vyráží opČt ven nebo zĤstávají a prozkoumávají hraþky v hernČ.
Ve Všesliþkách se snažíme o maximální individuální péþi v mezích péþe o ostatní pĜítomné dČti. Pozornost si ovšem zaslouží i rodiþe, a to tím, že je pravidelnČ informujeme, co dČti
v mikrojeslích þeká, jaké je téma na následující dva týdny a zpĜístupĖujeme fotky poĜízené bČhem dne. Rodiþe tak mají pĜedstavu o tom, co jejich dítČ daný týden dČlalo, i když s ním ne-
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tráví veškerý þas, ale pracují. VČĜíme, že rodiþe
i dČti v nás mají dĤvČru a že následující školní
rok bude plný zábavy a spokojených úsmČvĤ.
Mgr. Michaela Chládková

SDH ROZBċěICE – Oslavy 120. výroþí od založení sboru
Každý letopoþet, který konþí þíslem sedm, je pro náš sbor zajímavý. Nejinak tomu bylo
i letos – v roce 2017.
Píše se rok 1897 a v knize protokolĤ je první písemný záznam o schĤzi požárního sboru
v RozbČĜicích. Jsou zde sepsána jména jedenácti zakládajících þlenĤ, je zvolen výbor, pozdČji
v tomto roce je také zmínka o první
stĜíkaþce. Také se mĤžeme doþíst, že
v témže roce byla poĜádána taneþní
zábava a její þistý výdČlek byl použit
výhradnČ na zakoupení výzbroje. Hned
v prvním roce založení pomohli rozbČĜští hasiþi pĜi þtyĜech požárech vzniklých
v RozbČĜicích nebo blízkém okolí. Další
roky hasiþi z RozbČĜic pĜibírali další þleny, rozšiĜovali svoji výzbroj a výstroj, poĜádali pravidelnČ divadelní pĜedstavení,
zábavy a plesy, cviþili a zasahovali u požárĤ. Druhá svČtová válka ovlivnila i þinnost sboru. Snížil se poþet þlenĤ, snížil
se poþet schĤzí a snížil se poþet poĜádaných zábavních a kulturních akcí. Po
válce jsou zápisy velmi chudé. V roce 1958 þítá sbor 44 þlenĤ, z toho 4 ženy a kromČ pravidelných cviþení zĤstávají hasiþi hybnou silou kulturního života v obci. OpČt poĜádají plesy, zábavy a další spoleþenská setkání. Jen pro ilustraci, napĜíklad v roce 1974 bylo v obci poĜádáno celkem 10 taneþních zábav. V tomto roce má sbor 60 þlenĤ, schází se na mnoha þlenských
schĤzích a je kladen dĤraz na preventivní þinnost sboru, poĜádají se pĜednášky a školení, je
provedeno jedenáct praktických cviþení, která vrcholí okresní soutČží v Novém BydžovČ.
V roce 1980 dosáhli rozbČĜští hasiþi významného úspČchu. Požární družstvo – R. Bartoš,
L. Srdínko, S. Beneš, M. Verner, V. Souþek, L. Šolc, J. Vaníþek – pod vedením velitele
Z. Nováka zvítČzilo na okresním kole PS ve Skalici. Také další roky se hasiþi scházejí, poĜádají brigády, plesy, zájezdy a zábavná odpoledne pro dČti a dospČlé. Stávají se tak jedinou
organizovanou skupinou, která se stará v obci o kulturní dČní. Také tito hasiþi slavili každý
letopoþet, konþící þíslem sedm, své kulaté výroþí od založení sboru.
(parafrázováno z: www.sdhrozberice.wz.cz – Zlatohlávek Aleš)
A tak se dostáváme až k souþasnosti. V sobotu 10. þervna 2017 byly sborem poĜádány
oslavy 120. výroþí od založení sboru. Na programu byla dopolední hasiþská soutČž a poté zábavné odpoledne pro dČti i dospČlé, veþer byl zakonþen taneþní zábavou pod širým nebem.
Oslavám pĜedcházelo mnoho hodin schĤzek a pĜíprav. Velké obavy byly z pĜíznČ poþasí, protože pĜedpovČdi se velmi rozcházely a každou chvíli mČnily. Nakonec se na nás celý den
usmívalo sluníþko. V ranních hodinách se pĜijelo utkat na tréninkovou dráhu osm mužských
týmĤ, jeden ženský a tĜi dČtské. V dČtské kategorii mezi sebou týmy nesoutČžily, ale pĜedvedly
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nám, že roste další generace schopných hasiþĤ. NČžné pohlaví zastupovaly hasiþky ze
Všestar, které pĜedvedly, jak tento sport bČhají ženy. Ovšem v mužské kategorii byl boj
o místa „na bednČ“. Oslavenci soutČžili hned
se tĜemi týmy (dva klasické mužské a jeden
zastoupený „starou gardou“) a spolu s nimi se
o pohár utkali hasiþi ze Všestar, Chlumu,
SvČtí, NedČlišĢ a Rosnic. Bronzový pohár si
odnesli muži z SDH Všestary, o stĜíbrný a zlatý se podČlily dva domácí týmy. Muži ze „staré
gardy“ zvolili zajímavý stejnokroj, který je zdokumentovaný a fotografie vložena pod þlánkem.
Jejich plné nasazení a elán jim zajistil krásné páté místo a patĜí jim obrovský obdiv – jmenovitČ M. Verner st., L. StĜihavka, M. Osond, R. Bartoš, A. Gabriel, P. Ka-er ml., Z. Novák st.
(PovšimnČte si nČkterých
opakujících se jmen zmínČných ve výše napsaném
odstavci). SoutČž zakonþilo
družstvo z SDH Rosnice
s jejich koĖskou stĜíkaþkou
z roku 1899, kteĜí mČli za
úkol zlikvidovat opravdový
oheĖ v podobČ dvou zapálených otýpek slámy. PodaĜilo
se a byli odmČnČni potleskem obecenstva. Poté se již
program pĜesunul do prostor kolem dČtského hĜištČ, kde bylo možné zhlédnout ukázku profesionální hasiþské techniky (SDH SovČtice pĜijel ukázat jejich novou velkoobjemovou cisternu),
vyprošĢování osob pĜi nehodČ (SDH Chlum), ukázku policejních motocyklĤ, ukázku psích dovedností, bylo možné
nechat své dČti projet na koni, vyskotaþit se na skákacím
hradČ, na skluzavce, v hasiþské pČnČ, zazávodit si na motokárách, vyhrát nČco v tombole a mnoho dalšího. Po celou dobu konání akce bylo zajištČno obþerstvení a vládla
dobrá atmosféra. Odpoledne se pomalu chýlilo k veþeru.
Kapela Beaton nás zaþala zvedat ze židlí svými písnČmi
a do noci jsme vstupovali v taneþní náladČ.
Touto cestou bychom chtČli podČkovat všem, kteĜí se
podíleli na poĜádání akce.
za SDH RozbČĜice KateĜina Netušilová

SDH VŠESTARY
SoutČže
V letošním roce jsme se zúþastnili nČkolika soutČží. Hned první soutČží v tomto roce, které jsme se zúþastnili, byla soutČž O pohár starosty obce SvČtí, kde jsme mČli dokonce dva
týmy mužĤ a jeden tým žen. Zde ženy skonþily na prvním místČ, muži B na druhém místČ
a muži A na krásném tĜetím místČ.
42

9i(67$5<
Na další soutČž jsme zavítali do obce Sendražice. Zde jsme bojovali O pohár starosty obce
Sendražice. Naše ženy se, i pĜes neþekanČ vysokou konkurenci, umístily na druhém místČ
a tým mužĤ na místČ pátém.
V letošním roce jsme nevynechali ani Okrskovou soutČž, která se uskuteþnila v Rosnicích.
V požárním útoku se tým žen umístil na prvním místČ a i naši muži poĜádnČ zabojovali
a skonþili na úžasném druhém místČ z osmi týmĤ.
SDH RozbČĜice slavilo 120. výroþí od založení spolku a na tuto poþest uspoĜádali soutČž pro
muže. Zde se naše ženy ukázaly v roli pĜedskokanek. SDH Všestary muži skonþili bronzoví.
O další poháry jsme zabojovali v obci NedČlištČ, kde se nám naše snaha vyplatila. Naše
ženy skonþily na nejvyšší bednČ a muži též obsadili stupnČ vítČzĤ. Již podruhé v této sezonČ
obsadili tĜetí místo.
Po minulé sezonČ jsme se rozhodli jet obhájit první místo jak žen, tak i mužĤ do Raþic nad
Trotinou. Jsme rádi, že jsme si pozice vítČzĤ udrželi i tuto sezonu.
O poslední soutČži v této sezónČ, které se nejen zúþastníme, ale budeme ji i poĜádat, se
zmíníme v dalším þísle Zpravodaje. Jedná se o soutČž O pohár starosty obce Všestary, která
se konala 16. 9. 2017.

Plánované akce
26. 11. 2017
3. 12. 2017
Únor, bĜezen 2018

Adventní trhy
Mikulášská nadílka
Tradiþní hasiþský ples

BĜezen 2018
30. 4. 2018
Srpen, záĜí 2018

DČtský karneval
Slet þarodČjnic
Louþení s prázdninami

Všechny plánované akce budou vyvČšeny, vždy pĜed každou jednotlivou akcí, na hasiþské
nástČnce na parkovišti u všestarského obchodu, na našich internetových stránkách sdhvsestary.wz.cz a také na FB (facebook.com/sdhvsestaryhk).
DČkujeme všem, kteĜí se podíleli a budou dále podílet na pĜípravách i samotných akcích
pro dČti i dospČlé a také dČkujeme všem sponzorĤm zmínČných akcí.
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KLUB PETANQUE
V sobotu 10. þervna 2017 probČhl již tradiþní turnaj mezi dvČma
kluby obþanského sdružení BechtČrevikĤ a domácího klubu petanque
Všestary. Zúþastnilo se ho celkem
18 hráþĤ. Každý þlen BechtČrevikĤ
dostal jednoho hráþe z našeho klubu, se kterým soutČžil. Krásné poþasí a dobrá nálada všech hráþĤ pĜispČla k pČknému sportovnímu klání.
V odpoledních hodinách pĜi opékání
špekáþkĤ probČhlo vyhlášení vítČzĤ
tohoto turnaje. Na prvním místČ se
umístila dvojice Monika Kutálková a Vladimír Sobotka, druhé místo pĜipadlo DanČ Kvasniþkové a Zdence Svaškové a na tĜetím místČ se umístili pánové Jaroslav Dostál a Emil Kudrna.
PĜíjemnČ strávený sobotní den jsme si všichni užili a již se tČšíme na další setkání na podzim
30. 9. 2017 na hĜišti u ZŠ ve Všestarech.
klub petanque – Monika Kutálková

BěÍZA
Nohejbal klub BĜíza tento rok nezahálel. Od zaþátku roku se zúþastnil šesti turnajĤ.
KoneþnČ jsme protrhli smĤlu a vyhráli na tradiþním turnaji ve stĜediskové obci ve Všestarech.
Po celou letní sezónu se nenašla nedČle, že bychom na našem travnatém hĜišti nehráli nohejbal. VČtšinou po nohejbalu se pokraþovalo ve volejbalu a to dokud bylo vidČt na balón.
Vyvrcholením letošní sezóny jsme poĜádali již 8. roþník turnaj trojic o peþenou BĜezskou Husu. Tohoto turnaje se mĤže
a zároveĖ musí zúþastnit pĜesnČ 9 družstev, neboĢ hrací systém
o tuto netradiþní cenu je specifický.
VítČzem a zároveĖ konzumentem upeþeného opeĜence se
stal Martin Tyl se svým týmem z Hradecké Slavie.
Poþasí, obþerstvení a celý turnajový den se vyvedl na výbornou, což bylo výsledkem, že do pozdních noþních hodin probíhaly oslavy a další rĤzné soutČže vČtšiny zúþastnČných týmĤ
a jejich pĜátel, kamarádĤ a rodinných pĜíslušníkĤ.
Škoda jen, že podpoĜit náš klub a ocenit mohutné pĜípravy
spojené se starostmi k uspoĜádání této akce pĜišlo jen nČkolik
stejných jedincĤ z místní obce BĜízy.
PĜedseda Martin ýerný

SDH BěÍZA
DČtský den ve BĜíze jsme uspoĜádali v sobotu 10. 6. 2017 tradiþnČ na místním hĜišti, ale tentokráte s trochu netradiþními skupinovými soutČžemi, kdy se nám podaĜilo zapojit i nadšené
rodiþe. SoutČže jízda na kole bez šlapání, mravenci, bČh o dvou nohách ve dvou a spousta dalších slavili velký úspČch. SoutČže byly pĜipraveny tak, aby zaujaly jak ty nejmenší, tak i ty vČtší
dČti a o tom vypovídají naše fotografie. Ale pĜesto, tradiþní kousání koláþĤ nesmí chybČt.
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SDH CHLUM
Na sklonku léta bychom rádi þtenáĜĤm pĜipomnČli þinnosti a aktivity našeho sboru, které
probČhly a které nás do konce roku ještČ þekají.
Sbor se v kvČtnu zúþastnil okrskové soutČže v Rosnicích.
Od posledního vydání zpravodaje asistoval pĜi nČkolika výjezdech: 17. 4. – dopravní nehoda vlaku a osobního auta u StĜezetic, 6. 6. – požár ve Vrchovnici, 30. 6. – požár v Dolním
PĜímČ, 4. 7. – požár v Boru, 10. 7. – technická pomoc muzeu Chlum, 14. 7. – dopravní nehoda u StĜezetic, 16. 7. – požár v Sadové, 18. 7. – požár v Máslojedech, 27. 7. – dopravní
nehoda na R35 u Všestar, 8. 8. – technická pomoc v obci Dolní PĜím, 30. 8. – dopravní nehoda na R35 u Všestar, 1. 9. – smrtelná dopravní nehoda R35 u Všestar.
V þervnu sbor pĜispČl k bezproblémovému prĤbČhu vzpomínkových akcí 151. výroþí bitvy
na Chlumu. Na tČchto akcích naši hasiþi zajišĢovali parkování, umístČní a chod stánkĤ a pĜedevším bezpeþnostní dohled bČhem samotné bitevní ukázky a následné odklízení odpadkĤ
a spáleništČ. Sbor se mimo jiné podílel na asistenci pĜi divadelních pĜedstaveních v Amfiteátru
Chlum. TČšíme se na další spolupráci s Gardou i Amfiteátrem. DČkujeme všem, kteĜí se
podíleli na zabezpeþení.
SDH Chlum jako každoroþnČ uspoĜádal
pro všechny dČti a obþany Chlumu hasiþské odpoledne prolínající dČtský den a sousedské posezení, které se konalo v sobotu
26. 8. 2017. Pro dČti byly od 14 hod. pĜipraveny soutČže o zajímavé ceny. DČti den
zakonþily dovádČním v pČnČ. Od 18 hod.
probČhla volná zábava, kterou zpĜíjemnila
reprodukovaná hudba. Chlumští hasiþi
pĜipravili pro všechny pĜítomné chutné
obþerstvení. Poþasí pĜálo k plné spokojenosti.
DČkujeme všem, kteĜí se podíleli na pĜípravČ a prĤbČhu tohoto odpoledne a všem, kteĜí
podpoĜili tuto akci finanþní þástkou þi vČcnými cenami.
V souþasné dobČ je jednotka JSDH Chlum vybavena 4 zastaralými dýchacími pĜístroji
Saturn S7, vyrobenými v letech 1977 – 1982. Vzduchové dýchací pĜístroje nesplĖují požadované parametry OOPP pro ochranu dýchacích orgánĤ, dále je jejich používání nekomfortní
pro jejich vČtší hmotnost, rozmČry a menší plnící tlak lahve.
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Z tohoto dĤvodu podala jednotka JSDH Chlum ve spolupráci s obecním úĜadem žádost
Nadaci Agrofert o finanþní dotaci na nákup 4 dýchacích pĜístrojĤ a lahví ve výši 180 000 Kþ.
V srpnu tohoto roku odsouhlasila tato nadace prostĜednictvím svého HASIýSKÉHO FONDU
dotaci 90 000 Kþ, za které byly poĜízeny dva vzduchové dýchací pĜístroje Pluto 300 Fireman komplet a dvČ náhradní lahve
k dýchacím pĜístrojĤm. Nové dýchací pĜístroje, vþetnČ lahví, jsou
kompatibilní v pĜípadČ potĜeby s pĜístroji HZS, které je i plní.
Jednotka tak þásteþnČ zmodernizovala ochranné pomĤcky.
Tímto dČkujeme Ing. Michalu Dernerovi za trpČlivost a ochotu se na žádosti podílet a zastĜešit ji, dále veliteli Michalu
Hendrychovi, který se nemalou mČrou zasloužil o prĤbČh dotaþního Ĝízení a samozĜejmČ Nadaci AGROFERT, která podpoĜila dobrovolné hasiþe.
V sobotu 9. záĜí se hasiþi podíleli na zajištČní „Oslav
Všestarské cibule a Nivy“.
Dne 16. záĜí þeká družstva chlumských hasiþĤ úþast na
soutČži „O pohár starosty obce Všestar“, poĜádanou SDH
Všestary. TČšíme se na hojnou úþast a pČkné poþasí.
Své dovednosti dČti zúroþí v sobotu 14. Ĝíjna na branném
závodČ ve SmržovČ, kde bude probíhat závod „Hra plamen“.
V sobotu 2. prosince pĜinese sladkou nadílku pro dČti Mikuláš. DČti se pĜed jeho pĜíchodem zabaví tancem a soutČžemi. Téhož dne se bude konat od 18 hod. výroþní schĤze SDH
Chlum, kdy budou þlenové sboru informování nejen o þinnostech celého roku 2017, ale i plánech a programu na rok 2018.
27. ledna 2018 se bude konat již tradiþní hasiþský ples, k poslechu a tanci bude hrát hudba „Magnet“.
SDH Chlum

SDH LÍPA
V sobotu 9. záĜí 2017 se na sokolském hĜišti pod rozhlednou konal tradiþní zápas lipských
mužĤ svobodní proti ženatým. Po nČkolikaletém pĤstu koneþnČ zvítČzili ženatí. To se také
ĜádnČ oslavilo. Následoval turnaj
v malé kopané, ve kterém se letos
utkala þtyĜi mužstva. Turnaj probíhal
v pĜátelské a pohodové náladČ a byl
ukonþen pĜedáním cen a ocenČním
v odpoledních hodinách za hojné
úþasti nejen mládeže a s pĜíslibem
úþasti a natČšením v pĜíštím roce.
Mužstva hrála skvČle, poþasí celému turnaji pĜálo a ani obsluha
nevázla. Tímto dČkuji všem zúþastnČným a obzvláštČ tČm, kteĜí pĜiložili ruku k dílu, aby se sportovní den
vydaĜil.
Josef Štefanka
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SDH ROSNICE
Hasiþská zbrojnice
Naši hasiþi mČli pĜed sebou milou povinnost, a to vystČhovat a uskladnit vČci z hasiþské
zbrojnice pĜed její velkou rekonstrukcí. DČkujeme všem, kteĜí pomohli s uskladnČním vybavení.
Díky investici Obce Všestary se již nyní tČšíme na její novou podobu, na které se nyní
pracuje.

Rozlouþení s létem pro dČti
První záĜijovou sobotu pĜipravili rosnické hasiþky a hasiþi soutČže a hry pro dČti, které se
tak rozlouþily s prázdninami. KromČ soutČží
bylo pro dČti pĜipraveno pĜekvapení, které neþekali ani dospČlí, skákací hrad. DČti na stanovištích trénovaly svou pamČĢ, výdrž, pĜesnost
a zruþnost i fantazii. Celkem 13 dČtí si za své
snažení odneslo mnoho cen, mezi kterými kralovaly spinnery a kšiltovky a pro každého byla
také pĜipravena obálka s tajným zážitkem.

Posvícenské posezení
Sobotní veþer už patĜil dobrému jídlu, pití, skvČlé hudbČ a tanci. K výbornému uzenému
masu, klobásám a párkĤm napekly šikovné rosniþandy koláþe, buchty, zákusky, dorty a muffiny. PĜipravily také chlebíþky, jednohubky a dvouhubky, za což jim patĜí velký DÍK. Od
20 hodin hrála k poslechu i tanci na parketu pod otevĜeným nebem skupina Bonus, na jejíž
hity tancovala celá ves až do dalšího dne. DČkujeme všem za pomoc i návštČvu.

Posvícenský fotbal
Po veþerním soustĜedČní
pĜišel þas vydat ze sebe to nejlepší na travnatém poli. Proti
sobČ nastoupila družstva svobodných a ženatých. Po deštích nebyl terén v nejlepší formČ, ale i tak se odehrál
nejvČtší souboj za posledních
52 týdnĤ, který mČl kvality
možná i té nejvyšší þeské soutČže. Tvrdé souboje o míþ, nejvyšší nasazení, pĜesné stĜely
a neomylné zákroky brankáĜĤ,
to vše bylo k vidČní pod pĜírod47
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ním osvČtlením rosnického hĜištČ. V prvním poloþase kralovaly na hĜišti pĜedevším obrany
obou týmĤ, ale s blížící se pĜestávkou se zaþali prosazovat nejlepší stĜelci obou týmĤ. Po obþerstvovací pauze pĜišla gólová smršĢ, bČhem které kapitulovaly sítČ v obou brankách. Ve
skvČlé divácké kulise nakonec jen tČsnČ vyhráli ženatí.

Pozvánky
Dne 25. 11. se uskuteþní Vánoþní zpívání pĜed hasiþskou klubovnou. Zpívat budou dČti
pod vedením Jany Karlíkové, k zahĜátí bude podáván svaĜák. PĜijćte nasát vánoþní atmosféru a zazpívat si koledy.
Na 5. 12. ohlásil svou návštČvu Mikuláš s þerty a andČlem. Všechny rosnické dČti se mohou tČšit a již nyní zpytovat své svČdomí.
JiĜí Novák

Až se zima zeptá – hasiþi radí
Topná sezóna zaþíná oficiálnČ 1. Ĝíjna, Ĝada domácností si však pĜitápí již nyní.
Víme ale jak vypadají kotle a komíny po létČ?
BČhem loĖské topné sezóny, tedy od Ĝíjna 2016 do bĜezna 2017, došlo k 921 požárĤm zpĤsobených komíny. Ze statistiky jasnČ vyplývá, že za pĜevážnou vČtšinu požárĤ
komínových tČles mĤže nevyþištČný komín. Vloni to bylo v celých 83 procentech. Tuto
skuteþnost by lidé rozhodnČ nemČli podceĖovat.
StejnČ tak je potĜeba mít v poĜádku samotné topidlo. V loĖské topné sezónČ došlo
k 109 požárĤm od topidel. NejþastČjší pĜíþinou byla špatná instalace topidla nebo jeho nesprávné umístČní. Dále pak technická závada na topidle a jeho špatný stav.
Abychom si byli jisti, že topení v nadcházející topné sezónČ bude bezpeþné, mČl by
komín i kotel prohlédnout odborník. Na základČ zákona þ. 320/2015 Sb. o Hasiþském záchranném sboru ýeské republiky, kterým nabyla úþinnosti zmČna zákona þ. 133/1985
Sb., o požární ochranČ, která mimo jiné upravuje i oblast spalinových cest, mČl by provozovatel topidla nechat minimálnČ jednou do roka spalinovou cestu prohlédnout kominíkem. Komíny, na které jsou pĜipojeny spotĜebiþe paliv na pevná þi kapalná paliva do
50 kW, by pĜi celoroþním provozu mČly být vyþištČny min. 3x roþnČ. Komíny spotĜebiþĤ na
plynná paliva by se mČly þistit alespoĖ 1x roþnČ. Nové naĜízení vlády je benevolentní
v tom, že umožĖuje obþanĤm, pokud jsou toho schopni, si þištČní provést i sami.
Sami si pĜed topnou sezónou mĤžeme zkontrolovat, zda není spotĜebiþ nebo kouĜovod propálený, zda je kouĜovod ĜádnČ upevnČn, zda fungují uzávČry komínových dvíĜek,
zda jsou funkþní pĜívodní šĖĤry a zásuvky u kotle, zda je komín celistvý, neprodyšný, bez
spár a omítnutý a je-li zaĜízení domácnosti v dostateþném odstupu od tepelného zdroje,
pĜíp. je použita tepelná a nehoĜlavá izolace.
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