Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
Hořiněves 73, 503 06 Hořiněves
tel.: 495 426 107
ou@horineves.cz
web: http://www.opz1866.cz/

Centrum společných služeb
Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
Dotace na podporu činnosti Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
„Profesionální vedení Mikroregionu OPZ 1866 – CSS“
(realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017)
Realizací projektu bylo zajištěno částečně finanční krytí výdajů svazku – spolufinancování projektu Svazu měst a obcí ČR, „Centrum společných služeb“. Dotace rovněž řeší
náklady na účetní svazku a na zajištění mandátní smlouvy, která zavazuje k zařizování agendy vedení a pokrývá režijní výdaje.
V rámci CSS se konkrétně jedná o náklady na manažera a specialisty, kteří pro svazek
v rámci projektu zajišťují poradenství obcím a odborný servis dle jejich požadavků, např. poradenství v oblasti dotací, monitoring na další období, zpracování žádosti o dotace a závěrečných zpráv, zasílání aktuálních informací týkajících se činnosti obcí a obecních úřadů,
realizují a koordinují společné projekty, organizují setkání starostů v rámci projektu CSS,
Správní radu, Valnou hromadu, zajišťují správu webových stránek, připravují Zpravodaj
Mikroregionu OPZ 1866, stolní kalendář, poskytují poradenství občanům a zájmovým organizacím, dohlíží na plnění cílů dle strategických dokumentů.
Občanům např. pomohli s informacemi v těchto oblastech: dotační možnosti pro domácnosti, správní řízení s úřadem práce, insolvenční zákon, nabídka pracovních činností, rušení
nočního klidu, získání příspěvku na péči, nový řidičský průkaz, ztráta OP, stížnosti a podměty
Ombudsmanovi, atd. Zájmovým spolkům poskytli poradenství ke zpracování žádosti o dotaci
a vyúčtování, nebo právní výklad ohledně povinnosti elektronické evidence tržeb na akcích,
které tyto spolky v obcích pořádají. Připravili nové webové stránky mikroregionu.
V současné době je již připraven společný projekt „Revitalizace zeleně v Mikroregionu
obcí Památkové zóny 1866“. Financování projektu v celkové výši 5 440 297 Kč je již nyní
schváleno, podpořen bude v 95% výši z Operačního programu Životní prostředí. Do tohoto
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projektu, v rámci kterého bude obnovena a vysazována zeleň v extravilánu obcí jsou zapojeny: Benátky, Čistěves, Hořiněves, Neděliště, Střezetice, Světí.
Úspěšně byl realizován již několikátý projekt „Environmentální a ekologické vzdělávání široké veřejnosti Mikroregionu“, do kterého jsou vždy zapojovány školy a školky, působící na území svazku a široká veřejnost.
Aktuálně pro členské obce řeší různé agendy a povinnosti z nich vyplývající dle stále měnící se legislativy, obce využily pomoc s registrací jednotlivých úřadů do systému a přihlášení
jako podpůrný orgán do Centrálního registru oznámení dle Zákona o střetu zájmů. Dále připravují rozšíření své činnosti o plnění úkolů sdíleného pověřence pro členské obce dle
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). V přípravné fázi je již nový projekt
Environmentální a ekologické vzdělávání a Profesionalizace na rok 2018.
Zaměstnanci svazku poskytují členským obcím kvalitní poradenskou, metodickou a odbornou pomoc a realizují projekty, které vedou k rozvoji členských obcí a které mají pozitivní
dopad na území kraje.
Celkové výdaje projektu:
Dotace:
Vlastní podíl:

103 545,- Kč
42 000,- Kč
61 545,- Kč

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Mnozí z vás již dostali do rukou
stolní kalendář, který pro vás připravil
Mikroregion obcí Památkové zóny
1866. Pokud máte zájem o další kus,
nebo jste kalendář neobdrželi, je možné si ho ještě dokoupit v sídle svazku:
Obec Hořiněves, Hořiněves čp. 73 za
pořizovací cenu 60 Kč. Na jiné formě
dodání je možné se domluvit na tel.
723 035 424
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Obecný zájem, z. ú. poskytovatel odlehčovacích služeb
a pečovatelské služby
Obecný zájem, z. ú. je nezisková organizace, která zajišťuje pro město Smiřice a spádové
obce v dojezdové vzdálenosti do 25 km sociální služby. V regionu působíme již 14 let a zájem
o námi poskytované služby neustále narůstá. Souvisí to s faktem, že naše populace stárne,
ale zejména naši senioři již nechtějí být umisťováni do ústavních zařízení, ale chtějí žít
a mnohdy dožít ve svém domácím prostředí se svými blízkými.
Naše služby jsou určeny pro seniory a lidi se zdravotním nebo jiným postižením, kteří se
ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo je trápí osamělost. Pomocí našich služeb může senior
zůstat doma a mít zajištěn standard života, na který byl doposud zvyklý. Dále podporujeme
rodiny a rodinné příslušníky, kteří se starají o své blízké ve vlastní domácnosti a potřebují čas
na zotavenou, načerpání sil, či dovolenou.

Námi poskytované služby
Odlehčovací služba dle dle § 44. Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
Pečovatelská služba dle § 40 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
Obě služby jsou dostupné 7 dní v týdnu (pondělí až neděle) včetně svátků od 7,00 hod.
do 19,00 hod. Jsme schopni komplexně zajistit potřeby klienta od péče o osobu (hygiena,
oblékání, přesuny, dovážka jídla) až po domácnost (nákupy, úklidy, úřední záležitosti), dále
dohledy, aktivizace, doprovody, dovozy, rozvoj, udržení motorických a sociálních dovedností.

Kdy se stává osoba zájemcem o službu a kdy je již uživatelem
Osoba se stává zájemcem o službu tehdy, když projeví o zavedení služby zájem. V této
chvíli jsou jí poskytnuty základní informace o poskytování pečovatelské služby, možnosti řešení její nepříznivé sociální situace, zajištění jejich potřeb (co se týká chodu domácnosti, péčí
o vlastní osobu, stravování, nákupů a různých jiných pochůzek). Pokud i nadále zájem o zavedení služby trvá, domluví sociální pracovnice se zájemcem schůzku obvykle v jeho přirozeném prostředí, tedy v domácnosti, kde se budou případně služby poskytovat.
Toto setkání přináší mnoho důležitých informací, jednak tomu, kdo má o službu zájem a jednak samotnému sociálnímu pracovníkovi, který se zájemcem jedná. Často se tohoto jednání
účastní rodinní příslušníci, kteří přispívají k navození pocitu bezpečí a sdělují spoustu důležitých informací, případně pomáhají s dorozumíváním se s osobami s omezenou komunikací.
Pro správné nastavení pomoci je nezbytné zjistit, jakou měrou a konkrétně čím se podílí rodi-
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na, dále jaké návazné služby zájemce využívá a především co je schopen ještě zvládnout
sám, v čem tedy bude spočívat pomoc nebo podpora.
Jak jsem již zmínila, v rámci vyjednávání o službě může sociální pracovník poskytnout zájemci i případné základní sociální poradenství. Toto poradenství spočívá především v nabídce možného získání příspěvku na péči a dalších sociálních dávek, dále v nabídce zapůjčení
kompenzačních pomůcek, které nabízí přímo naše pečovatelská služba a možnosti využití návazných služeb.
Na jednání je domluven tzv. „cíl spolupráce“ tzn., že se obě strany dohodnou na tom, v čem
bude pečovatelská služba zájemci pomáhat, jak často se pomoc bude uskutečňovat, v jakém
rozsahu a jakým způsobem se budou naplňovat osobní cíle uživatele.

Po podepsání smlouvy se ze zájemce stává
uživatel sociální služby
První setkání uživatele s pracovníky přímé péče probíhá za přítomnosti sociálního pracovníka, kdy jsou v rámci individuálního přístupu, ke každému uživateli zjišťovány podrobnější informace o režimu dne uživatele, o činnostech uživatele, o tom jakým způsobem si uživatel
přeje pomoc při konkrétní činnosti poskytovat.
Pracovník přímé péče se snaží zajistit poskytování služby uživateli tak, jak je zvyklý, bez výrazných
změn v jeho denním režimu a zvyklostech. Maximálně se snaží podpořit jej v činnostech, které může
zvládnout sám, byť s dohledem, který pro mnohé znamená tolik potřebnou jistotu. Pracovník také
s uživatelem rozmlouvá, dopředu komentuje každý úkon před jeho započetím, zjišťuje spokojenost
s jeho prováděním a v případě potřeby provádí úpravy, tak aby uživateli vyhovovali.

Tým pracovníků Obecného zájmu, z.ú.
O uživatele pečuje odborně proškolený personál s odpovídajícím vzděláním pracovníků
v sociálních službách. Vedení organizace dbá na průběžné zvyšování a prohlubování odborných znalostí všech pracovníků, abychom garantovali uživatelům bezpečnou a odbornou péči.
Jedním z hlavních cílů služby Obecný zájem, z.ú. je poskytovat uživatelům služby vysoce
kvalitní profesionální péči, což mu dovolí setrvat v jeho přirozeném prostředí, v blízkosti rodiny, přátel a prožít tak spokojené stáří.
Podrobné informace o službách najdete na www.pssmirice.wbs.cz, případně vám je poskytneme na telefonních číslech 731 185 873, 605 158 323 nebo na emailu: iveta.brzkova@pssmirice.cz.
Mgr. Iveta Brzková, ředitelka
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BENÁTKY
Obecní úřad Benátky, Benátky, 503 03 Smiřice
tel.: 777 771 932, mobil (starosta): 603 219 760
e-mail: podatelna@benatkynb.cz
web: http://www.benatkynb.cz/
úřední hodiny: St 18.00 – 19.00

Dění v obci:
Ke konci září proběhla v naší obci
šipkovaná. V odpoledních hodinách se
vydal průvod s natěšenými dětmi k závoře u Třešňovky, což byl start šipkované. Celá hra byla na motiv večerníčku.
Na trase se nacházela spousta stanovišť,
každé z nich bylo tematicky zaměřené
na nějaký večerníček (Rákosníček, Rumcajs, Víla Amálka, atd.) a obsahovalo
různé úkoly spojené s danou pohádkou.
Konečné stanoviště bylo kousek od benátského rybníku v lese Dubina. Na děti
zde čekal skřítek, který každému věnoval
poklad – pytlíček sladkostí a dobrot.
Po šipkované měla následovat drakiáda, ale protože začalo pršet a bylo bezvětří, tak se
tato akce neuskutečnila. Věříme, že příští rok drakiáda již proběhne.
Poslední říjnovou neděli, v podvečer před státním svátkem, proběhlo v Hostinci pod Svíbem dlabání
dýní. Na příchozí čekalo množství
dýní, které bylo třeba přetvořit do
halloweenské podoby. Tohoto úkolu
se s radostí ujaly děti, v převážné
většině za pomoci svých rodičů. Na
okolní svět se brzy zubily, usmívaly
nebo i mračily roztodivné dýňové
hlavy. Vzhledem k větrnému počasí
(právě v tento den zasáhl ČR orkán
Herwart) se v dýních zapálily svíčky v hospodě, zhaslo se světlo a všichni viděli, jak se
dílo podařilo. V panující tmě to byla okouzlující podívaná!
Začátkem prosince se v Hostinci pod
Svíbem konala mikulášská besídka. Nejprve
se děti rozehřály při hraní roztodivných her.
Když se dětičky dostaly do správné nálady,
přišel čas nadílku. Tak se také stalo! Do sálu,
kde byla hlava na hlavě, vstoupil Mikuláš
v doprovodu anděla a dvou čertů. Dorazili,
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aby zkontrolovali, zdali byly děti
hodné. Po úvodním povyku si
Mikuláš zval k sobě jedno dítě po
druhém. O každém si přečetl ve své
kouzelné knize zápis o jeho chování
za uplynulý rok. Žádné z dětí nebylo zlobivé natolik, aby si ho čerti museli vzít rovnou do pytle, a proto se
mohlo přistoupit na recitování básniček. Každé dítě dostalo za svou
snahu od anděla bohatý balíček
sladkostí a ovoce. Následně se
Mikuláš a jeho pomocníci rozloučili
s dětmi i rodiči. Spokojené dětičky
se pak pustily do další zábavy.
Velmi nás potěšila hojná účast!
První adventní neděli se v naší vsi tradičně
rozsvěcel vánoční stromek. Pod rouškou tmy se
Benátčané sešli před obecním úřadem, aby přihlíželi k této milé události. Poté, co jsme byli
uvítáni panem starostou, ozdobily děti stromeček stříbrnými ozdobami a následně při zpěvu
koled byl stromek slavnostně rozsvícen. Na
místě bylo díky štědrosti místních možné ochutnat různé zákusky a pochutiny. Po přiťuknutí si
s hrníčky vánočního punče a přátelském popovídaní nechybělo ani společné focení. Krásný
smrk, který nám svítí na návsi, daroval pan
František Jonáš, kterému velmi děkujeme.
Na spousty fotek z (nejen) výše zmíněných
akcí se můžete podívat na webu naší obce
www.benatkynb.cz v záložce Fotogalerie.
Jaroslav Koďousek

Nadcházející události v obci
10. března 2018 od 20,00 hod. Obec Benátky pořádá v místní Hospodě „Pod Svíbem“
Obecní ples a následně 11. března 2018 od 15 hodin Dětský maškarní bál, na které vás srdečně zveme.
Blíží se dlouho plánovaná výstavba společné cyklostezky Benátky – Hněvčeves na kterou
již máme územní souhlas.
Tomáš Bouček
Pevně věříme, že jste pokojně a s radostí prožili vánoční svátky.
Zastupitelstvo Obce Benátek přeje všem správné vykročení do roku 2018!
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ČISTĚVES
Obecní úřad Čistěves, Čistěves 28, 503 15 Nechanice
mobil (starosta Ing. Miloslav Zykl): 602 526 950
web: http://www.cisteves.cz/
úřední hodiny: Po 19.00 – 20.00

Podzim v Čistěvsi
V myslích houbařů zůstane zapsána druhá polovina září a prvních deset dnů října zlatým
písmem. Ve všech třech okolních lesích to 15. září vypuklo nevídaným způsobem, s pamětníky jsem se shodl, že takové houbové žně nepamatujeme. Začalo to sice „obyčejnými“, ale
úplně zdravými babkami, ale pak se přidaly
podzimní houby a tak se v košících objevovaly křemenáče, kozáci, hříbky hnědé, smrkové
i dubové, jinak řečené „praváci“, kováři, ale
taky klouzci, objevilo se mnoho a mnoho bedel a asi nejkrásnější, ač nejedlá ozdoba lesa,
muchomůrka červená. Ta dorůstala nebývalých rozměrů. Kolikrát jsem si v lese připadal,
že mám před sebou krásné obrazy Josefa
Lady, kde jsou tyto houby namalovány v krásné symbióze. Jen ta liška u nich chyběla…
Horší to bylo s polními pracemi. Podzim byl vlhký a tak třeba vyoranou cibuli nebylo možno téměř dva měsíce sklidit a tak se nedalo nic dělat, přišla zaorat. Mrkev nešlo ani dostat ze
země a tak dopadla stejně. Dramatická byla sklizeň cukrové řepy: v polích byly až půlmetrové koleje od vyorávačů a veliká potíž byla i s nakládáním řepy na kamiony – překlepávače se
ucpávaly blátem, musely se prolévat vodou, vše dalo mnohem víc práce než jiné roky. Na druhou stranu se do země vsáklo mnoho vody, doufejme, že se podařilo aspoň trochu zvýšit
stavy podzemních vod.
Firma Františka Malíka vykonala všechny potřebné zemní práce i s uložením kabelů pro
osvětlení na cestě ke Chlumu a firma Irriga přidala a zapojila sloupy s osvětlením, takže v týdnu před Štědrým dnem se rozsvítila pouliční světla i v této části obce. Pokračovala i rekonstrukce obecního domu č. 28 a vše se podařilo včas zazimovat.
29. října se naší obcí prohnal
orkán Hewart a u bývalého krámu
vyvrátil strom, naštěstí beze škod.
Velký strom spadl i na hřbitově a velké štěstí měly dvě čistěveské hrobky; jeho pád zastavil sloup hřbitovních vrat, na nějž padl. Díky
chlumským hasičům a všestarským
technickým službám se ho podařilo
následně rozřezat taky beze škod.
Ale fičelo řádně… První sníh napadl
4. prosince na svatou Barboru, ale
hned zase roztál. A tak 5. prosince
chodilo nebeské poselstvo v čele se
svatým Mikulášem po naší obci
v mokru. Což ale nijak nevadilo
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tomu, aby se v domech s dětmi odehrál tradiční rituál, zkraje někdy se slzičkami, ale nakonec
s radostí z mikulášské nadílky. 9. prosince uspořádalo obecní zastupitelstvo v klubu Dílna setkání se seniory s občerstvením. Důchodci si domů odnesli poukázku na nákup zboží v Tescu.
Štědrý den byl opět na blátě, ale to na radosti z prožité vánoční rodinné pohody a dárků nemohlo nic změnit. Docela hojné zastoupení měla Čistěves na krásné půlnoční mši v kostele
Proměnění Páně na Chlumu. Mnozí poprvé viděli kostel po opravě v jeho plné kráse.
Jako po celé republice, také u nás proběhly volby do Poslanecké sněmovny. Vyhrálo je
ANO s 26% hlasů před Piráty s 18%, třetí STAN dostal 13% a čtvrtá ODS 12%. Aspoň jeden
hlas dostalo v Čistěvsi 15 stran.
Živo bylo i v místní knihovně. Proběhly zde výstavy knih, gramofonových desek a CD,
oblíbeny jsou omalovánky, mandaly a různé hry, vyráběly se šperky, adventní kalendáře a vánoční svícny, pokračoval hudební cyklus Hluboká brázda a vrcholem byl říjnový koncert hradeckého folklórního souboru Kvítek, kdy 22 dětí a 7 muzikantů v krojích dokázalo, že folklór
dokáže nadchnout i v dnešní době.

Obecní knihovna v Čistěvsi si dovoluje pozvat čtenáře Zpravodaje Mikroregionu OPZ 1866
nejen do své knihovny, otevřeno je každou středu od 17 do 19 hodin, ale také na Knihovnický
bál, který se bude konat v klubu Dílna v sobotu 10. února od 20 hodin. K tanci i poslechu
zahraje skupina „Voči“, připravena bude netradiční tombola.
V naší obci poprvé proběhla tříkrálová sbírka.
Obecní zastupitelstvo přeje občanům do roku 2018 hodně zdraví,
úspěchů, klidu a radosti jak v pracovním, tak i v osobním životě.

SDH Čistěves
uspořádal 23. prosince posezení při vánočním punči, který letos připravila paní Pavlína
Chvátilová. Téměř každý z třiceti účastníků přinesl vzorky svých vánočních pochoutek, které
postupně během družné zábavy všechny zmizely k potěše spokojených debatujících. Totéž
platí i o punči a tak jsme se po půlnoci v dobré míře pomalu rozcházeli do svých domovů.
Jaroslav Balcar

Čistěveský dráček
pozval 11. listopadu do klubu Dílna Divadlo Vítka Martince a Davida Kupčeka, které zde
předvedlo svou autorskou hru „Nevinná láska“. Osmdesátičlenné publikum se evidentně
8
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dobře bavilo, což bylo posláním hry. Za zmínku stojí výborné herecké výkony obou protagonistů a ocenit je třeba snahu o vlastní, autorské divadlo. Talent zde nesporně je.
Po divadle následovala svatomartinská husa, při níž předvedl své kulinářské umění v Čistěvsi již po několikáté František Švehla a úkolu se zhostil jako vždy, perfektně. Strávníci se do
jídla pouštěli s vervou, ale vzhledem k velikosti porce měli co dělat, aby všechno snědli.
Naštěstí z pípy tekla svijanská čtyřistapadesátka, která s husou v žaludku vytvořila dobrou trávící symbiózu. K poslechu a zpěvu zahráli „Hrabě“, „Friťák“, „Dudy“ a místy se k nim přidal
Ivan Buday, který si dal též několik sólových čísel. S přibývající nocí se přítomní pomalu
vytráceli ke svým domovům.
18. listopadu proběhl ve slavnostně
vyzdobené Dílně koncert devatenáctiletého královéhradeckého klavíristy
Matyáše Nováka, nazvaném Od srdce
k srdci. Na krásném klavíru firmy Petrof
mladý umělec provedl náročné skladby
Fryderyka Chopina a Ference Liszta.
Svým vcítěním se do nálad a mistrovskou hrou zcela strhl do posledního místečka zaplněný sál a byl odměňován
vřelými ovacemi. Matyáš Novák měl velice pěkně a vtipně připraveno i průvodní slovo, v němž podal informace nejen
o repertoáru, ale přítomní se též dozvěděli, že letos koncertoval mimo jiné v Carnegie Hall v New Yorku nebo na slavnostním zahájení basketbalového Mistrovství Evropy, kde zahrál hymny všech šestnácti zúčastněných
zemí. Po závěrečné skladbě připravilo publikum Matyášovi Novákovi bouřlivé ovace vstoje.
Ještě než odešel z pódia, obdržel od pořadatelů pro svou drůbeží farmu několik pytlů pšenice a vyznal, že do Čistěvse se po loňské krásné koncertní atmosféře velice těšil, poděkoval
publiku za milou podporu a Čistěveskému dráčku nejen za pozvání, ale i za nezištnou pomoc
při budování jeho farmy. Čistěves zažila veliký kulturní svátek.
9. prosince proběhlo v Dílně tradiční Zpívání u betléma. Vlastní krásný vyřezávaný betlém
zapůjčil pan Josef Macháček starší z Rosnic a české i světové vánoční koledy a spirituály
zazpíval v Čistěvsi už poněkolikáté dívčí pěvecký sbor
Kantiléna
z Hradce Králové.
A i letos
připravil přítomným
milovníkům hudby krásný zážitek z mnohohlasého dívčího
zpěvu. Hojná návštěva to dokázala náležitě ocenit a tak byl po
hodinovém koncertu dívčí pěvecký sbor po zásluze odměněn velkým aplausem.
V Dílně pokračovala i pracovní činnost a tak se velice pokročilo v zázemí klubu.
Jaroslav Balcar
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Obecní úřad Hořiněves, Hořiněves čp. 73, 503 06 Hořiněves
mobil (starosta): 724 186 825, mobil (obec): 725 615 401, tel.: 495 426 107
e-mail: ou@horineves.cz
web: http://www.horineves.cz/
úřední hodiny: Po a St 08.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

Vážení spoluobčané, je tu rok 2018, dovolte mi popřát Vám jeho krásné prožití, ať Vás provázejí jen samé úspěchy a radosti, přeji Vám všem pevné zdraví a štěstí a těším se na setkání s Vámi na společenských akcích v našich obcích, či přímo na úřadě, kde jsme všichni připraveni řešit Vaše podněty,
starosti či žádosti.
Jana Kuthanová, starostka obce

Z jednání zastupitelstva dne 11. 12. 2017:
– Zastupitelstvo Obce Hořiněves schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na rok 2018
pro Obecný zájem, z.ú., Smiřice a pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
– Zastupitelstvo Obce Hořiněves schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.500 Kč na rok 2018
pro Knihovnu města Hradce Králové a pověřuje starostku podpisem veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace.
– Zastupitelstvo Obce Hořiněves schvaluje poskytnutí dotace ve výši 170.000 Kč na rok 2018
pro TJ Sokol Hořiněves, spolek a pověřuje starostku podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
– Zastupitelstvo Obce Hořiněves souhlasí se zakonzervováním ceny za svoz a uložení odpadů pro domácnosti s alespoň jedním trvale hlášeným občanem v Obci Hořiněves pro rok
2018 na cenu roku 2013, cena bude těmto jednotlivým domácnostem dotována z rozpočtu
obce Hořiněves.
– Zastupitelstvo Obce Hořiněves souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku: Hořiněves
Základní škola – stavební úpravy v 1 NP a přírodní učebna s uchazečem ASJ s.r.o., Světí
8 a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.

Informace o realizovaných projektech:
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V OBCI
Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti občanů obce a zajištění schůdnosti chodníků
v obci. Bylo opraveno cca 300 m2 chodníků podél komunikace III. tř. Stávající stav chodníků
ze 70 let minulého století již neodpovídal současným bezpečnostním normám a trendům.
Opravou také došlo ke zlepšení vzhledu obce oproti stávajícímu stavu.
Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje: 400.000 Kč
Celkové náklady: 828.050 Kč
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CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA CAS 20 PRO JSDH HOŘINĚVES
Realizace projektu přispěla:
– k modernizaci vybavení jednotky
– k zajištění trvalé a dlouhodobé akceschopnosti jednotky
– ke snížení nákladů provozu již zastaralé techniky
– k zajištění efektivnějšímu stanovení úkolů v rámci zásahů a při zdolávání mimořádných
událostí.
JSDH disponovala CAS Tatra 815, r. výroby 1988, částečně repasované v roce 2006
a dále již po technické stránce nevyhovující CAS 25 Š 706, r. výroby 1969.
Vzhledem k četnosti výjezdů, odbornosti jednotky a jejího nasazení bylo třeba se postarat
o postupnou modernizaci jejího vybavení, tak aby odpovídala požadavkům dnešní doby a nárokům na zajištění akceschopnosti jednotky a ochraně obyvatel našich obcí. Obec Hořiněves
a její místní části jsou již na kraji okresu a tudíž profesionální jednotky HZS mají dojezdovou
vzdálenost delší než do okrajových částí u Hradce Králové. Jednotka má tedy nezastupitelnou roli v území kde působí. Dle poplachového plánu HZS Královéhradeckého kraje vyjíždí
i mino území své obce, a to dle náročnosti a stupně poplachu a požadavku HZS.
Obec získala, na základě své žádosti o dotaci, z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí
GŘ HZS ČR“, dotaci ve výši 2.500.000 Kč a dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého
kraje ve výši 1.000.000 Kč
Celkové náklady projektu: 6.034.391 Kč
Jednotka SDH Obce Hořiněves patří mezi dlouhodobě stabilní jednotky v rámci poplachového plánu HZS Královéhradeckého kraje, kdy vyjíždí k zásahům i mimo území své obce dle
požadavků HZS KHK. Je zařazena v IZS.
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Informace z OÚ:
Poplatky za svoz odpadů na rok 2018 a poplatek za psa
– Do konce měsíce února je nutné uhradit dle sjednaného svozu poplatek za komunální
odpad a poplatek za psa. Výše obou poplatků se pro rok 2018 nemění, zůstávají ve stejné
výši jako v loňském roce, a to i přesto že svozová firma poplatky za svoz a likvidaci zvýšila.
– Zastupitelstvo obce rozhodlo poplatky občanům dotovat z rozpočtu obce. Domácnost, ve
které žije, alespoň jeden člen s trvalým pobytem v naší obci bude mít poplatek za svoz dotovaný, ostatní hradí cenu dle skutečných nákladů za odvoz komunálních odpadů. Ostatní
poplatky za tříděný odpad, biologicky rozložitelný odpad, velkoobjemový odpad, odpad hřbitovní jsou hrazeny z rozpočtu obce.
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– Poplatky je možné hotovostně uhradit na Obecním úřadě v Hořiněvsi, nebo v Obecní knihovně v Žíželevsi, rovněž je možné částku uhradit bezhotovostně na účet Obce Hořiněves,
č. účtu: 1080847379/0800.
Svozový kalendář na rok 2018 byl distribuován společně se stolním kalendářem
Mikroregionu OPZ 1866 a reflexními páskami již v průběhu měsíce prosince.
Svozovým dnem je pondělí, zpravidla v odpoledních hodinách. Doporučujeme však nádobu připravit na svozové místo večer před svozovým dnem, tedy v neděli. Známky na svozové
nádoby budou předány po uhrazení.
Poplatek za odpady pro domácnost, ve které žije alespoň jedna osoba s trvalým pobytem:
Poloviční:

1.440 Kč

(1.600 Kč)

Poloviční + měsíční:

1.180 Kč

(1.317 Kč)

Měsíční:

760 Kč

(852 Kč)

Dvouměsíční:

470 Kč

(527 Kč)

70 Kč

(76 Kč)

Jednorázový svoz – svozový pytel:

Poplatek za psa: 100 Kč, za dalšího: 150 Kč, senioři hradí: 50 Kč
Recyklační poplatek za plasty – Naučili jsme se třídit plasty nejlépe v Evropě, ale odběratelé této komodity, požadují pouze bílé plasty a nejlépe jen PET lahve. V současné době se
sebrané plasty dále dotřiďují. O vytříděné má zájem Asie, zbytek putuje do spaloven. Trh nás,
tedy bude opět a jinak učit třídit odpady z plastů. Obce se proto teď oprávněně obávají, že
s přibývajícím množstvím plastového odpadu, budou muset svoz a zpracování plastů stále
více dotovat. Nejlepší nakládání s plastovými odpady je těmto odpadům předcházet.
Kompostéry pro domácí kompostování bioodpadů – Pro potřeby občanů jsou nadále na
Obecním úřadě k bezplatnému vyzvednutí kompostéry. Jedná se o thermokompostér o objemu 900 l. První majitelé možná již v letošním roce výhody kompostéru ocení a budou již moci
použít kompost na svou zahrádku. Jednoduchý recept jak zjistit kvalitu kompostu – vysejte do
malého množství kompostu semínka řeřichy (lepidium sativum) a pokud bude krásně zelená,
je kompost již náležitě připravený k použití.
Očkování psů
Obec pro majitele psů zajišťuje každoročně ve všech místních částech povinné očkování psů.
Očkování v termínu: sobota 27. 1. 2018 provede MVDr. Daniel Karel, cena 150 Kč.
Žíželeves – 9:00 hod.
Želkovice – 9:30 hod.
Hořiněves u bytovek – 10:00 hod.
Hořiněves u hospody U Šáfrů – 10:30 hod.
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Kulturní a společenské dění:
Vítání sv. Martina – letos, v pořadí již VI. ročník poprvé připadl na magické datum a čas
určeném právě pro otevírání Svatomartinských vín a to 11. 11. v 11,00 hod. Program tradičně na
návsi pod kostelem zahájili svým vystoupením žáci ZŠ Hořiněves a po zaznění fanfáry k nám
opět zavítali na bílých koních sv. Martin s princeznou Martinou. Jejich průvod tvořila doprovodná družina s šermíři a kejklíři. Po přivítání
se všichni odebrali do Hankova domu,
kde byl zahájen prodej vín a připraven
další program, určený hlavně dětem.
Husí a další pokrmy byly tentokrát podávány v Sokolovně, která byla pro tuto příležitost stylově vyzdobena a zde také
probíhal další program, např. venku historický kolotoč, šermířský souboj a v sále
až do večerních hodin k tanci a poslechu
hrály kapely „Voči“ a „Rock Factory“.
Řemeslníků a prodejců vzhledem k nepřízni počasí a také dalším podobně laděným akcím, které se v tomto termínu
konaly i jinde, zavítalo o něco méně, ale
i přesto byla jejich nabídka velmi pestrá.
Jako vždy vynikající moravské Svatomartinské víno a mladé víno bylo záhy vyprodáno.
Svatomartinské rohlíčky byly napečeny z 15 kg mouky a vyprodané byly během 1 hodiny!
V letošním roce přivítání sv. Martina na bílém koni připadne na sobotu 17. 11. 2018.

Tříkrálová sbírka
První sobotu a neděli v roce 2018 proběhly v Hořiněvsi
a v Žíželevsi Tříkrálové sbírky. Dospělý doprovod zajišťovali: Irena Horáková v Žíželevsi, Jiří Pekárek a Jan
Hušek v Hořiněvsi. Tři krále představovaly děti ze
Základní školy Hořiněves a místní děti ze Žíželevsi.
Všem zapojeným dobrovolníkům touto cestou velice děkujeme. Vybrané peněžité dary v loňském roce pomohly Středisku rané péče Sluníčko a to na financování
odborných terapií, Domácí hospicové péči na nákup
zdravotnických pomůcek, Poradně pro lidi v tísni a Poradně domácí hospicové péče z Hradce Králové. Letos
bylo vybráno celkem 16 808 Kč. Děkujeme velice za
Vaši pomoc a důvěru.

Pozvání na Velikonoční jarmark
Letos již XII. ročník, proběhne jako již tradičně na
Květnou neděli a to 25. března 2018. Řemeslný jarmark
a doprovodný kulturní program bude probíhat na návsi
pod kostelem od 11,00 do 16,00. V rámci programu vystoupí žáci ZŠ a MŠ Hořiněves, děti
potěší pohádka, kterou zahraje loutkové divadélko, program zpestří svou hrou flašinetář,
kostýmovaní prodejci bramborových placek a koňský povoz. Těšit se můžete na tradiční ma13
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zance a jidáše. V rodném domě V. Hanky budou připraveny ukázky tradičních řemesel a výtvarné dílny pro děti. Všichni jste srdečně zváni! Případní zájemci o prodejní místo přihlaste
se na OÚ Hořiněves.

Základní škola a mateřská škola Hořiněves
Pozvánka na velikonoční tvoření – tvorba jarních
dekorací a výzdoby
V úterý 27. března 2018 od 16:00 hod.
Vezměte si s sebou vyfouklá vajíčka, chuť tvořit a spoustu
fantazie.
Občerstvení zajištěno.

Pozvánka na divadelní muzikál „O dvanácti měsíčkách“
V neděli 18. března v 15,00 hod. v Sokolovně v Hořiněvsi. V doprovodném programu
vystoupí děti z kroužku kláves. Vstupné dobrovolné.
Koncem října jsme opět dlabali dýně na
„Dýňových slavnostech“.
V listopadu jsme pekli perníčky ve školní jídelně na Rozsvěcení stromečku, kde
jsme také vystupovali.

V prosinci jsme reprezentovali školu na
Vánočním turnaji ve vybíjené v Malšově
Lhotě.
Na vánoční atmosféru jsme se naladili
v obecní knihovně, kde pro nás p. Kozáková měla připravený pěkný předvánoční program.
Kolektiv pedagogů přeje všem do nového roku 2018 hodně štěstí, zdraví
a pohody.
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Mateřská škola Hořiněves – zprávičky z naší školičky:
Dříve, než nastal vánoční čas, jsme celkem třikrát s dětmi navštívili Základní školu, kde
pro ně byly zajištěny zajímavé programy: o dravcích, které si děti mohly pohladit, o africké kultuře, při němž rozhýbaly boky v rytmu hudby, ale také divadelní představení „Devatero
pohádek“ od K. Čapka, které dětem vykouzlilo úsměvy na tváři.
V říjnu jsme se zapojili do projektu
„Máme rádi zvířata“ a seznámili se tak s tím
jak správně pečovat nejen o domácí mazlíčky, ale i o zvířátka žijící ve volné přírodě.
A pak to již začalo. Advent jsme zahájili
vystoupením u příležitosti Rozsvícení vánočního stromečku a to 4. 12. 2017 v kostele sv. Prokopa a tím bylo odstartováno to správné těšení se na
Ježíška. Barborka podarovala
hodné děti balíčky….takže ho
dostaly všechny! Čerti nám nikoho neodnesli, zato Mikuláš byl
velmi štědrý. Zvyky, tradice a koledy nám připomnělo divadelní
představení „Babiččiny pohádky“, příběhem o tom, že z obyčejného dokážeme společně vykouzlit něco překrásného.
Ježíšek s dárečky zavítal
i k nám do školky. Po vánoční
besídce je rodiče dětem pomohli rozbalovat a vychutnat si tak
společně s nimi kouzlo dětství.
Kalendářní rok jsme zakončili výletem na zámek Potštejn. Betlémským příběhem nás doprovázela holčička Barunka a cestou ochraňoval anděl Ariel. Dětem se líbilo nejen putování
do Betléma, ale i zámecká cukrárna.
Chtěli bychom popřát Všem v roce 2018 mnoho radostí a málo starostí, vitální zdravíčko, lásku a štěstíčko.
Kolektiv učitelek a dětí MŠ Hořiněves

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

Otevírací doba:

Čtvrtek: 10,00 – 18,00
V ostatní dny po domluvě kdykoliv. (knihovna.horineves@seznam.cz)
Upozornění – po celý měsíc únor bude knihovna zavřená (lázeňská léčba)
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Odebíraná periodika v roce 2018 – nově odebíráme vždy aktuální vydání: Mateřídouška,
Flóra, Rozmarýna
V rámci akce Březen – měsíc čtenářů vás srdečně zveme ve středu 14. 3. 2018 od 14,30 hod.
na besedu s promítáním o české malířce a ilustrátorce Heleně Zmatlíkové. Společně si
budeme číst a prohlížet knihy, které tato známá umělkyně ilustrovala. Beseda je primárně
určena žákům ZŠ Hořiněves, ale srdečně zváni jsou všichni, kdo mají zájem se dozvědět něco
nového. Malé občerstvení bude zajištěno.

Památník – Rodný dům Václava Hanky
Prohlídka s výkladem je možná po předchozí domluvě
na tel.: 495 426 107, 723 035 424.
Muzejní noc s bohatým doprovodným programem
a divadelním představením připravujeme na sobotu
16. 6. 2018.
V prosinci se ve společenském sále
uskutečnila na žádost rodiny oslava výročí krásného manželského jubilea, zlatá svatba a symbolické obnovení manželského slibu manželů Dítětových
z Hradce Králové, kteří chalupaří v Žíželevsi. Setkání s nimi bylo velice příjemné
a velmi inspirující. Ještě jednou jím
tímto k tak významnému výročí gratulujeme.

TJ Sokol Hořiněves
http://fotbaltjsh.webnode.cz/

Plánované společenské akce, které se budou konat v Sokolovně:
20. 1. 2018

Myslivecký ples

10. 3. 2018

Sokolskohasičský ples

11. 3. 2018

Dětský karneval

16. 3. 2018

Společenský ples občanů z Nedělišť

Fotbalový klub TJ Sokol Hořiněves shání trenéry ke všem mládežnickým kategoriím.
Jedná se o tato mužstva: mladší přípravka – starší přípravka – mladší žáci – starší žáci
– mladší dorost.
Náplní trenéra je 2x až 3x v týdnu vedení tréninku, o víkendu zápas, péče o rozšiřování
mužstva a nábor nových hráčů do své kategorie, zajištění chodu mužstva a komunikace
s rodiči.
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Nabízíme finanční odměnu za odtrénování celé sezony a úhradu za rozšiřování trenérského vzdělávání. Získáte tak šanci pomoci našemu klubu v růstu a zároveň tím můžete
nastartovat třeba i svou další trenérskou kariéru. Kontakt: Otakar Rejfek ml. – 604 486 635
nebo email: o.rejfek@seznam.cz.
Podzimní část našich 6 mužstev lze hodnotit jako velice úspěšnou.
Mladší přípravka se nám rozrůstá o nejmenší i nejmladší hráče, toto mužstvo odehrálo
20 utkání, kdy v 15 zvítězilo, jednou remizovalo a 4x prohrálo. Tahle kategorie ale není o výsledcích, ale o tom, aby se naši hráči a hráčky pomalu a jistě seznamovali s fotbalem, měli
pohyb a pomalu a jistě zlepšovali svoje individuální pohybové i fotbalové dovednosti.
Tímto zároveň zveme všechny zájemce z řad chlapců i děvčat ročníků 2009 až 2013 do
našeho klubu, můžete se přijít podívat kdykoliv na náš trénink a to každé úterý a čtvrtek.
Starší přípravka, díky loňským dominantním výkonům a výsledkům, nastupovala do nového ročníku s velkým očekáváním. Naši hráči po obměně kádru ovšem nezachytili začátek soutěže, ale díky tomu, že se pomalu a jistě v průběhu podzimu dobře sehráli a dostali do formy,
tak se jim povedlo postoupit do jarní finálové skupiny, kde budou obhajovat první místo z loňské sezony.
Mladší žáci nastupují díky chybějícímu ročníku 2005 proti starším soupeřům a vůbec si
nevedou špatně, ba naopak, dokážou hrát vyrovnané zápasy i s mužstvy, které působí ve velkých městech a mají složení týmů z hráčů ročníku 2005.
Starší žáci mají po podzimu zaděláno na historický úspěch naší hořiněvské kopané, kdy
můžou vyhrát celou krajskou soutěž. Po podzimní části se dělí o první místo se Dvorem
Králové nad Labem. V zimní přípravě proto uděláme všechno, abychom se co nejlépe připravili a na jaře se mohli o tento triumf poprat.
Zároveň bych chtěl pozvat fanoušky, aby chodili podporovat trochu více právě tuto kategorii, protože, takováto možnost se třeba už nikdy v hořiněvské kopané nebude opakovat.
Mladší dorost, který nastupuje ve východočeském přeboru, kde se utkává s mužstvy jako
je Chrudim, Vysoké Mýto, Jičín, Vrchlabí atd. zatím výsledkově nepřesvědčuje, a to hlavně
zejména díky kvalitě soutěže, která je obrovská a díky tomu naši hráči poznávají mnohem
větší rychlost, důraz a fotbalovou kvalitu než doposud v soutěžích kde v předchozích letech
nastupovali. Tohle je pro ně obrovská zkušenost, kdy i přes negativní výsledky je to může
fotbalově posunout dále.
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Mužstvo mužů mělo za cíl před sezonou, že by mělo být po podzimní části co nejblíže
postupovým místům, což se bohužel nepovedlo a bohužel proto pro jarní sezonu to nevypadá o boje o postup do vyšší soutěže. Bohužel
díky tomu to je po podzimní části asi jedno
z největších zklamání ze všech našich mužstev.
Zároveň bych Vás všechny chtěl pozvat
na jarní zápasy a to hlavně na mládežnický
fotbal, který patří v našem kraji k jednomu
z nejlepších, což dokazuje udělení ocenění
FOTBALOVÁ OBEC ROKU 2017.
Otakar Rejfek, ml.

Horní řada – trenér Michal Středa, Jakub Středa,
Tomáš Kopecký, Filip Havel, Milan Bačina, vedoucí
mužstva Otakar Rejfek
Spodní řada – Denis Horák, Jakub Kopecký, Jan
Hořínek, brankář Jiří Strnad

SDH Hořiněves

www.hasicihorineves6.webnode.cz
V posledním čtvrtletí roku 2017 se naše činnost soustředila na přípravu požární techniky
na zimní provoz. Největší nasazení jsme ovšem soustředili na stavební úpravy požární zbrojnice, kterou jsme připravovali pro umístění nové požární techniky.
Nejvíce ze svého času těmto stavebním úpravám věnovali: Hušek Josef, Hušek Josef ml.,
Hušek Jan, Hanzl Luděk, Hanzl Dominik, Jonáš Jaroslav, Bačina Petr, Janoušek Milan
a Máček Dušan.
Obec na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky CAS 20 /4 000/ 240 – S2R, 4x4/,
na povozku švédského výrobce Scania získala dotace z programu „Dotace pro jednotky SDH
obcí GŘ HZS ČR“, a z dotačního fondu Královéhradeckého kraje.
Dodavatelem techniky a výrobcem požární nástavby byla firma WISS CZECH, s.r.o.
Napajedla, která vyhrála výběrové řízení. Dodavatel při výrobě požární nástavby postupoval,
dle zadaných předem schválených technických požadavků a umožnil nám dva kontrolní dny,
při kterých jsme společně konzultovali rozmístění technických a hasebních prostředků.
Spolupráce s dodavatelskou firmou byla na velice dobré úrovni.
Slavnostní předávání nového požárního vozu se konalo v sobotu 16. 12. 2017 za účasti
zastupitelstva Obce Hořiněves, zástupce HZS HK, zástupce OSH HK a pozvaných zástupců
z okolních SDH a dalších hostů a občanů Obce Hořiněves.
Závěrem bych chtěl poděkovat Obecnímu zastupitelstvu za schválení pořízení nové požární techniky a za schválení jejího dofinancování. Obci Hořiněves tímto děkuji za pomoc při
přípravě a realizaci celého projektu.
Václav Bouz, velitel JSDH
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Družstvo mladých hasičů
Před zimní pauzou jsme se zúčastnili ještě tří závodů. První závody se konaly ve
Všestarech, kde starší družstvo obsadilo 2. místo. Další závody, kam jsme zavítali, byly
v Libřicích, kde se mladší družstvo umístilo na 3. místě a starší družstvo také na 3. místě.
Posledními závody, kterých jsme se zúčastnili, byl závod v požární všestrannosti ve Smržově.
Na tento závod jsme připravili jednu mladší a jednu starší hlídku a tři dorostence, Lucii
Hajtmanovou, Martina Poláka
a Kristýnu Bačinovou. Mladší
hlídka obsadila 9. místo, starší
hlídka 18. místo, Lucie Hajtmanová obsadila 7. místo, Kristýna
Bačinová 4. místo a Martin Polák
9. místo. S dětmi jsme se na trénincích scházeli až do poloviny
prosince. Od začátku února opět
začneme s pravidelnou přípravou
na novou sezónu.
Tímto bych vám všem chtěl
za mladé hasiče popřát mnoho
štěstí a zdraví v novém roce.
Jan Hušek, vedoucí MH
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ŽÍŽELEVES
Obecní knihovna Žíželeves – www.zizeleves.unas.cz
Výpůjční doba:

Úterý:

9,00 – 10,00

Čtvrtek:

16,00 – 18,00

Odebírané časopisy v knihovně v roce 2018:
Mateřidouška – časopis pro děti od 7 let
Rozmarýna – časopis pro tvoření
Rozsvěcení stromečku proběhlo v Žíželevsi na 1. adventní neděli. Sešli jsme se na návsi
před knihovnou, kde jsme společně zapálili první svíčku na Adventním věnci a rozsvítili stromeček. Poté jsme zazpívali třem andělům, které jsme vyrobili v knihovně a umístili na náves.
Již tradičně vystupovaly děti s maminkami a silným hlasem je doplnil sólista Martin Jadrný.
Děti pak rozdaly přítomným perníčky a daly jim ochutnat vánoční cukroví. Na všechny pak čekala teplá domácí polévka. Děkujeme Všem za příjemné představení a zajištění celé akce.
Tato akce každoročně přiláká velký zájem občanů.

Spolek při kostele sv. Mikuláše v Žíželevsi
Vánoční zpívání u betléma v kostele proběhlo v pondělí 25. prosince.
Žíželevský sbor připravil pro sousedy
slavnostní zpívání,
kostel byl krásně nazdobený, nasvícený a po 18té hodině
i plně naplněný. Po vystoupení pěveckého sboru a flétnového dua bylo pro návštěvníky připraveno bohaté pohoštění
a na zahřátí teplé nápoje.
Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme
Vám hodně zdraví v novém roce.

SDH Žíželeves
Hasiči ze Žíželevsi opět budou hodnotit
Blíží se první měsíc roku 2018 a to je období, kdy většina sborů dobrovolných hasičů na
výročních valných hromadách hodnotí svou činnost. Stejně tak i „Žiželský hasiči“ zaměří svou
pozornost na právě uplynulý rok 2017 a budou hodnotit, co se jim povedlo a kde by bylo třeba být ještě lepší. Ať je tento příspěvek úvodním zamyšlením k posouzení činnosti Sboru dobrovolných hasičů Žíželeves ve prospěch vlastní organizace i všech spoluobčanů.
Vše samozřejmě začalo „výročkou“, kde jsme si stanovili plán práce na rok 2017, určili
základy své činnosti a vzájemně se podpořili k realizaci. Již to, že „výročka“ se nadmíru
vydařila, bylo předpokladem ke zvládnutí stanovených cílů. V roce 2017 jsme přikročili k systému přesné evidence brigádnických hodin, doporučili jsme si minimální povinnost práce ve
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prospěch Sboru. Přesná čísla budou oficiálně zveřejněna až na výroční valné hromadě, ale
již je možné sdělit, že počet odpracovaných hodin ve prospěch samotného sboru a spoluobčanů výrazně přesáhne tisícovku.
S potěšením lze konstatovat, že se do činnosti zapojili i spoluobčané, kteří členy SDH
Žíželeves nejsou. Za to jim patří veliké poděkování. Plánované akce velice úspěšně splnily
očekávání. Okrskové cvičení proběhlo bez závad, účast byla stoprocentní, úkoly stanovené
velitelem okrsku byly bezezbytku splněny. Velké uznání zaslouží zejména nejmladší hasiči,
kteří provedli ostrý zásah na hořící dřevěný domek, který od vyhlášení poplachu během několika minut úspěšně uhasili. Také čarodějnice a dětský den se
setkaly s kladným hodnocením, účast veřejnosti byla vysoká.
Tradiční memoriál v malé kopané na počátku června měl velice
dobrou sportovní i společenskou atmosféru, i přes některé
drobné zdravotní újmy (byly odborně ošetřeny přítomnou profesionální zdravotní službou), lze tuto akci hodnotit velice kladně.
Vyvrcholením měsíce června byl úžasný koncert kapely
Lokálka, který se setkal s velikým ohlasem přítomných. V měsíci září jsme uspořádali pro trojici místních hospodářů klasické
české dožínky, za které jsme si vysloužili od účastníků veliké
poděkování. S nastupujícím podzimem jsme společně zavzpomínali výročí úmrtí našeho dlouholetého starosty Františka
Festy a vyzkoušeli si vrátit čas dětství při uspořádání tradiční
drakiády. A pomalu i v činnosti Sboru nastal předvánoční čas
a tím se blíží tradičně veliká akce, určená zejména dětem.
Nastává čas „Čertů na Čechovce“. Letos bylo Mikulášem a jeho
družinou obdarováno téměř 40 dětí, které samozřejmě naslibovaly, že budou v následujícím období velice hodné. Uvidíme,
protože víme, že slibem nezarmoutíš.
Tím vším jsme naplnili rok 2017. Ještě bychom se chtěli podělit s tím, čeho si nesmírně
vážíme, a to je spolupráce s Obecním úřadem Hoříněves, zejména se starostkou paní Janou
Kuthanovou. Díky ní máme v našem sportovně kulturním zařízení „Čechovka“ (hřiště) zdroj
vody. Obec dala vybudovat vrtanou studni, zajistila technické vybavení, my jsme svépomocí
zajistili vybudování vnitřních rozvodů. Takže na „Čechovce“ teče voda. Děkujeme nejen za
vodu, i za trvalou velmi dobrou spolupráci.
Ano, již brzy budeme podrobně hodnotit naši činnost. Jsme velmi rádi, že můžeme se ctí
naplnit naše motto: „Ty hasiči ze Žíželevsi po chvále nebaž, ale stále dělej, co chvály hodno jest“.
Výbor SDH Žíželeves
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MÁSLOJEDY
Obecní úřad Máslojedy, Máslojedy 33, 503 03 Smiřice
mobil (starosta): 724 189 546
e-mail: obec@maslojedy.cz
web: http://www.maslojedy.cz/
úřední hodiny: Středa 18.00 – 18.30

K činnosti Obecního zastupitelstva
V roce 2017 pracovalo zastupitelstvo v počtu pěti členů – Blanka Karešová, starostka;
Pavel Sailer, místostarosta; Radim Štefan – předseda kontrolního výboru; Oldřich Staněk
– předseda finančního výboru a Lenka Kopecká. Na pořádání obecních akcí se podílela řada
dalších spoluobčanů, připomínám především Ing. Jaroslava Kopeckého, který měl velkou
zásluhu na organizaci druhého setkání rodáků obce Máslojedy.
V roce 2017 jsme pokračovali v revitalizaci zeleně
v obci – na vojenském hřbitově, kde byla provedena
údržba několika pomníků.
V lese Svíb byla financována
oprava několika křížků zničených spadlými stromy. U rybníku v obci byl opraven odtokový kanál, protože při
prudkých deštích hrozilo, že
poteče voda přes horní okraj,
a tak by byly ohroženy rodinné domy v těsné blízkosti.
V hájovně, která je ve vlastnictví obce, byla provedena
výměna oken z důvodu jejich
havarijního stavu. V uplynulém roce se nám podařila také výměna pozemků z důvodu narovnání vlastnických vztahů. Jednalo se především o prostranství v okolí vojenského hřbitova
a autobusové zastávky „U váhy“.
Na podzim se stalo již tradicí pořádání dýňového dne,
počasí bylo příjemné, na hřišti ještě několik dnů večer svítila dýňová světýlka. … a tak jsme jako roky předchozí ukončili naše aktivity na dětském hřišti a přesunuli se do tepla
obecního úřadu, kam za námi přišel Mikuláš letos výjimečně doprovázen dvěma čerty a andělem, který opět vypadal
jako princezna. Nová čtveřice se velmi pěkně doplňovala
v komunikaci s dětmi, některé měly odvahy více, některé
méně, ale básničku nakonec přednesly všechny a tak si zasloužily i malou sladkou odměnu. Mikuláš nám také přinesl
a rozsvítil vánoční stromeček.
Nesmíme zapomenout ani na vítání občánků, v letošním roce se nám narodilo do naší
malé obce pět malých dětí, tři chlapci a dvě děvčátka.
Dne 25. 11. 2017 se v prostorách hostince U polních myslivců na Lípě uskutečnil další ročník trojkového mariáše o putovní pohár starosty Máslojed – MÁSLOJEDSKÝ FLEK. Vítězem
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v čtyřkolovém klání 18 borců se
stal máslojedský Petr Ježek,
těsně druhý byl hradecký Petr
Herman a na třetím místě se
s odstupem umístil hořiněvský
Jiří Vašíček. Za všechny účastníky turnaje tímto děkujeme Jirkovi
Kabrhelovi za uspořádání turnaje
a obsluze hostince za příjemnou
obsluhu.
V roce 2018 budeme pokračovat v revitalizaci zeleně v obci
a opravách pomníků. V únoru
chystáme karneval s překvapením, nejen pro děti, a pro všechny zájemce o kulturní zážitky máme připraveny vstupenky na další divadelní představení
– „Šíleně smutná princezna“ a to na 7. 4. 2018.
Opět připomínáme, že na internetových stránkách http://www.maslojedy.cz/, úřední desce
obce, pro Vás pravidelně zveřejňujeme všechny důležité informace. Můžete nás také najít i na
Facebooku.
Na konci měsíce ledna a v únoru se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za psy.
V případě řešení jakýchkoli nejasností jsme pravidelně, každou středu od 18. hodin na
obecním úřadě. Připomínáme, že na obecním úřadě funguje pracoviště Czech point.
Všechno nejlepší v novém roce, hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů,
klidu a jistoty Vám všem přeje za obecní zastupitelstvo Blanka Karešová.
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NEDĚLIŠTĚ
Obecní úřad Neděliště, Neděliště, 503 12 Všestary
mobil (starosta): 602 583 250, tel./fax: 493 815 290
e-mail: nedeliste@seznam.cz
web: http://www.nedeliste.cz
úřední hodiny: Po 17.00 – 19.00

Výlet zahrádkářů
Cílem letošního výletu byla výstava chryzantém v Hlinsku. V sobotu 28. 10. 2017 v 8.30 hodin ráno nastoupilo 25 účastníků zájezdu, členové i nečlenové zahrádkářské organizace, do
přistaveného autobusu. Počasí bylo příznivé, oblačno ale bez deště.
Do Hlinska jsme dorazili krátce před
desátou hodinou a ihned se odebrali do
Multifunkčního centra, v jehož přízemí
byla instalována výstava s krásně naaranžovanými kyticemi pestrobarevných
chryzantém. Mimo to, zde byla k vidění
i prodejní výstava patchworku, tzn.výrobků, ušitých ze zbytků látek.
Po prohlídce jsme se přesunuli do
nedaleké restaurace „Zlatá studna“, kde
jsme se před dalším programem posilnili obědem. Ve 14 hod. jsme dorazili na
nedaleký Veselý Kopec, kde jsme si prohlédli expozici lidového stavitelství.
Veselý Kopec je půvabné místo na rozhraní Železných hor a Žďárských vrchů. Právě sem byly od sedmdesátých let 20. století
přenášeny objekty z části oblasti zvané České Horácko. První expozice si mohli návštěvníci
prohlédnout v roce 1972. Jediná usedlost stojící na původním místě je Pilnovo stavení čp. 4,
které patří k nejstarším dokladům lidového stavitelství v oblasti Železných hor. Na Veselém
Kopci je soustředěna jedinečná kolekce technických památek na vodní pohon. Patří k nim
mlýn s varnou povidel, stupník na tříslo, olejna a pila. Tyto stavby jsou postaveny kolem původního náhonu, který byl na Veselém Kopci zbudován již v 16. století. K unikátním stavbám
patří také čtrnáctiboká – tzv. polygonální - stodola přenesená ze Sádku u Poličky. Na původním místě byla postavena v roce 1684.
S pocitem příjemně stráveného dne se
výletníci krátce před pátou hodinou vrátili do
Nedělišť.

Výstava ovoce, zeleniny a květin
Tradiční výstava ovoce, zeleniny a květin
se uskutečnila ve dnech 4. – 5. listopadu 2017
v zasedací místnosti obecního úřadu. 14 vystavovatelů se pochlubilo více jak 25 druhy
ovoce, velký prostor byl věnován zelenině,
kde dominovaly dýně nejrůznějších velikostí,
tvarů a barev. Prostředí výstavy oživilo i něko24
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lik kytic chryzantém, jiřin a dalších rostlin. Výstavu shlédlo přes 100 návštěvníků včetně dětí
z místní mateřské školy.

Dlabání dýní
V sobotu 4. 11. 2017 od 13, 00 hodin uspořádal český svaz zahrádkářů v areálu sportovního klubu II. ročník dlabání dýní pro děti. Organizátoři akce měli pro děti připraveny velké
množství dýní, od dosti velkých až po malé. Všichni zhotovovali dýně dle vlastních předloh.
Maminky i tatínkové malých dětí rádi tvořili za své ratolesti. Po vyřezání různých motivů do
stěn dýní a vložení svíčky do jejich vnitřku, nastalo jejich
hromadné rozsvícení. Děti i dospělí, kterých se dostavilo
velké množství se mohli občerstvit česnečkou vařenou
v kotlíku na ohni, ovocným čajem a svařeným vínem (víno
pouze dospělí).

Rozsvícení vánočního stromku
V sobotu 25. 11. 2017 za deštivého počasí a zpěvu dětí ze zdejší mateřské školy proběhlo Rozsvícení vánočního stromu. Děti se zahřívaly čajem a dospělí svařeným vínem.

Fotbalový klub
Fotbalový klub Sk Neděliště na podzim ve 3. třídě odehrál čtrnáct zápasů (jeden zápas se
předehrával). Z nich 4 zápasy vyhrál, 3x remizoval a 7x prohrál, získal tedy 15 bodů a prozatím je na 11 místě. Skóre 28:47.

Mikulášská nadílka
V pátek 8. 12. 2017 uspořádal Sportovní klub a Sbor dobrovolných hasičů Neděliště pro
děti Mikulášskou nadílku v klubovně sportovního klubu. Po dobrých zkušenostech z minulých
let nás letos opět navštívilo loutkové divadlo Kozlík se svým programem. Nejprve návštěvníci
shlédli pohádku „Jak šel Kozlík do světa“ a pak už přišel Mikuláš s čertem a přinesli spoustu
dárků.
25
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Vánoční koncert
Ve středu 20. 12.2017 se v kostele Nanebevzetí
Panny Marie uskutečnil koncert ženského sboru
Vokální harmonie z Hradce Králové.

Tříkrálová sbírka
V sobotu 6. 1. 2018 se uskutečnila sbírka ve prospěch Oblastní charity Hradec Králové. Trojice místních dětí v kostýmech tří králů postupně navštívila
jednotlivé domácnosti, zazpívala koledu a za příspěvek do kasičky předala dárcům drobné upomínkové předměty.

Plánované akce:
26. 1. 2018 – v klubovně SK se koná Valná hromada Sportovního klubu Neděliště
29. 2. 2018 – rovněž v klubovně SK se koná
Výroční členská schůze Českého zahrádkářského svazu Neděliště
16. 3. 2018 – proběhne v Hořiněvsi v sokolovně
XVI. Společenský ples občanů z Nedělišť
Obec Neděliště přeje všem občanům v novém roce 2018
hodně zdraví, štěstí a spokojenost.

26
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SENDRAŽICE
Obecní úřad Sendražice, Sendražice 1, 503 03 Smiřice
tel.: 495 426 210, fax: 495 426 184, mobil (starosta): 603 844 069
e-mail: ou@sendrazice.cz
web: http://www.sendrazice.cz/
úřední hodiny: Po 17.30 – 19.00

Vánoční svátky jsou nenávratně za námi a na počátku roku 2018 mi jménem všech
z Obecního úřadu v Sendražicích dovolte, co nejsrdečněji Vám v tomto roce popřát
hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu, spokojenost a mnoho pěkných zážitků a splněných přání. Společně s ostatními zastupiteli a zaměstnanci obecního úřadu se budeme
i v roce 2018 snažit, aby se nám v Sendražicích dobře žilo.

Zprávy z OÚ
V závěru roku 2017 bylo Obci Sendražice předáno Pozemkovým úřadem ČR dílo poldr
„Nad Zahradami“ včetně polních cest Záhumenní a Lesní. Hodnota majetku Obce Sendražice
se tímto zvýšila o téměř 6,5 milionu Kč. V závěru léta 2017 byla zahájena Pozemkovým úřadem ČR realizace „Biocentra Za Rybníky“. V loňském roce byl realizován projekt obnovy zeleně v intravilánu a extravilánu obce v rámci dotačních programů. Dále byla v loňském roce
provedena oprava chodníku od č. p. 64 k točně a dále v prostoru autobusové zastávky
„Jednota“. Byla provedena i oprava hřbitovní zdi. Dobrou investicí do budoucnosti zajisté byla
i výměna oken v obecním hostinci, která též byla provedena v loňském roce a dále i výměna
oken a oprava fasády hasičské zbrojnice. Zastupitelstvem Obce Sendražice byl schválen
rozpočet na rok 2018.
Oznamujeme občanům, že poplatky za svoz komunálního odpadu na rok 2018 jsou splatné do 31. 1. 2018. Poplatky ze psů jsou pak splatné do konce února 2018.
V podzimním a zimním čase jsme opět společně s předsedkyní kulturní komise navštívily
s přáním a dárkem naše oslavence, přesněji řečeno oslavenkyně, s nimiž jsme oslavily jejich
narozeniny. V měsíci listopadu to byly krásné 85. narozeniny a v čase předvánočním krásné
70. narozeniny. Oběma jubilantkám ještě jednou gratulujeme, přejeme hlavně pevné zdraví do
dalších let, a ať se jim vše daří.

Vítání občánků
Loňský babyboom, který
v naší obci odstartovala již
v závěru roku 2016 Adélka
Dančuková, nás přivedl na
myšlenku opět po letech v naší
obci uspořádat „Vítání občánků“. V únoru 2017 se do naší
obce narodila Lucinka Dvořáková, v květnu Anežka Marková a také jeden mužský zástupce, a to Davídek Rek.
V červnu to pak byla Lucinka
Richterová, v červenci Eliška
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Beránková. V srpnu ještě holčičky Valinka Pechancová a Nikolka Matěnová. I když byl tento
den – 29. říjen 2017 poznamenán řáděním vichřice Herwart, která lámala stromy, vypínala
proud atd., zůstali jsme jejího řádění v rámci možností ušetřeni. Elektřina zůstala v době vítání našich nových občánků naštěstí zapnutá a nám, tak odpadla starost, co kdyby tomu, tak
nebylo. Pro rodiče našich nových občánků a jejich blízké jsme připravili malé občerstvení.
Svým hudebním vystoupením akci zpestřila paní Juričková ze Smiřic. V průběhu akce byla rodičům jako zákonným zástupcům našich nových občánků předána finanční hotovost jako dárek pro děti a pro každou maminku byla připravena květina. Z kladných reakcí rodičů našich
nových občánků na tuto akci, jsme usoudili, že to nebyl vůbec špatný nápad.
Petra Kacálková

SDH Sendražice
V podzimní sezoně jsme navštívili dvoje závody. Nejprve jsme byli ve Všestarech, kde
ženy obsadily stříbrnou pozici a muži se umístili na třetím místě v požárním útoku. Muži ještě
běželi štafetu, ve které vyhráli. Pro nás poslední závody v tomto roce proběhly v Černožicích,
tyto byly pro muže výzvou, jelikož se jim tam zpravidla moc nedaří, což letos prolomili a odvezli si krásné první místo. Ani ženy nezahálely a umístily se na druhé pozici. Děkuji všem členům, kteří si udělali čas a jeli nás reprezentovat.
Dne 4. 11. 2017 jsme uspořádali ukončení hasičské sezony pro veřejnost v hasičské zbrojnici, kterou nově zdobil nápis Hasičská zbrojnice a naše motto: „SDH Sendražice – pro někoho obyčejný název, pro nás rodina!“. Návštěvníci si mohli prohlédnout hasičskou techniku,
děti si mohly vyzkoušet stříkání z hadic na plechovky a projet se hasičskou Avií. Pro všechny
byla připravena grilovaná kýta, čepované pivo i nealko. Myslím si, že panovala přátelská
atmosféra a akce se vydařila i přes to, že bylo chladné počasí. Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s hasičskou sezonou.
Následovala údržba a zazimování hasičské techniky a plánování akcí na příští sezonu,
kterými prozatím jsou:
19. 1. 2018 Výroční valná hromada v Sendražicích od 19:00 hodin v místním hostinci a
3. 3. 2018 Tradiční hasičský ples od 20:00 hodin také v místním hostinci.
Na obě akce jsou všichni srdečně zváni.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se aktivně zapojili do akcí pořádaných
naším sborem, ať už se jedná o soutěže, akce pro děti, údržbu vodních ploch v obci, či úklidu příkopů, úpravu hasičárny aj., jelikož to každý dělá ve svém volném čase a dobrovolně.
Také děkuji všem příznivcům požárního sportu, kteří nás jezdí na závody podporovat, panu
hostinskému za spolupráci při pořádání akcí a v neposlední řadě obecnímu úřadu za finanční podporu celého SDH.
Jménem SDH Sendražice přeji všem do nového roku hlavně zdraví a pohodu!
Stanislav Špás, starosta SDH Sendražice

KULTURNÍ DĚNÍ V OBCI
V posledních měsících roku 2017 proběhlo v obci hned několik akcí. Vše odstartovalo
dnem 22. října 2017, kdy již tradičně bylo připraveno „Dýňové odpoledne“. Jako každý rok,
tak i letos si děti mohly vydlabat dýně, které si poté odnesly s sebou domů, aby ozdobily ne29
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jednu zahradu, domácnost, sloupek u branky. Musíme se opakovat, ale opět jsme se při této
akci přesvědčili o tom, jak šikovné děti v naší obci jsou. Co dýně, to originál. Kdo měl chuť,
tak mohl ochutnat dýňovou polévku a dýňový koláč, po kterém se jen zaprášilo. Velmi mile nás
potěšila účast, která byla letos opravdu velká.
Další akcí, která se v obci uskutečnila, bylo „Vítání občánků“, které proběhlo dne 29. října
2017, a ze kterého Vám informace výše přinesla místostarostka Petra Kacálková.
Jelikož podzim o sobě dal vědět opravdu velmi brzy a výhledově tomu nemělo být jinak,
rozhodli jsme se pro děti, aby mohly někde vydat svou energii, uspořádat „Dětskou diskotéku“, která proběhla netradičně již v pátek 17. listopadu 2017. Během odpoledne si děti
pořádně zatancovaly a zahrály spoustu starších, ale i nových her. Za své výkony byly řádně
odměněny dobrůtkami.

Rozsvěcení vánočního stromečku
A pak přišel čas adventní, čas radostného očekávání a duchovní přípravy na Vánoce, čas
rozjímání a dobročinnosti. Tuto radostnou chvíli jsme si dovolili s občany a zastupiteli obce, již
tradičně, oslavit v předvečer první adventní neděle, tedy letos připadající na sobotu 2. prosince 2017. Pro občany byly připraveny horké nápoje – svařené víno, punč, grog, punč pro děti
a jiné. K chuti jistě přišlo domácí vánoční cukroví a vánočka, což si dovoluji tvrdit podle rychle se vyprazdňujících nádob, právě s těmito pochutinami. Kromě občerstvení bylo pro občany
připraveno i hudební vystoupení. Za doznívání tónů poslední písně celého vystoupení se náš
krásný strom rozsvítil. Po tomto příjemném okamžiku bylo pro děti připraveno zdobení perníčků a výroba sněhuláčků.
Poslední akcí loňského roku
byla o týden později, tj. 9. prosince
2017 „Mikulášská nadílka“. Odpoledne jsme zahájili tradičně tancováním a odehrálo se pár her. Poté,
co si děti zatancovaly, nastal okamžik, na který, někteří i se strachem, čekali. Svou vzácnou návštěvou nás přišli poctít Mikuláš
s andělem a dvěma čerty. S sebou
pro hodné děti přinesli také koš plný
dárečků. Děti Mikulášovi, andělovi i čertům zpívaly písničky nebo říkaly básničky a ti je za odměnu obdarovali malými dárečky. Mezi hodnými dětmi se, ale bohužel našly i ty zlobivé. Čer30
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ti byli rozhodnuti, že zlobivé děti vezmou s sebou do pekla, ale nakonec si to rozmysleli a dali
jim rok na to, aby se polepšily. Já doufám, že si děti vzaly ponaučení a polepší se, aby si je
čerti za rok opravdu nemuseli vzít s sebou do pekla. Když už všechny děti byly obdarovány,
nastal čas se s Mikulášem, andělem a čerty rozloučit. Po odchodu této vzácné návštěvy si děti
mohly ještě zatancovat a zahrát další hry. Jestliže jsme byli mile překvapeni již účastí na dýňovém odpoledni, tak u této příležitosti jsme byli překvapeni dvojnásobně. Opravdu nás velice těší, že tato akce vzbudila takový zájem a doufáme, že se líbila. Děkujeme MX TEAMu
Sendražice, SDH Sendražice a TJ Sokolu Sendražice za pomoc při realizaci této akce.
Děkuji členům kulturní komise a jejich rodinám za pomoc, ochotu, obětavost a vytrvalost
při všech akcích. Děkuji manželům Radmile a Milanovi Holečkovým, kteří nám vypěstovali
a darovali dýně na akci „Dýňové odpoledne“ a paní Marcele Prášilové za velkou pomoc při
této akci. Děkuji panu Zbyňkovi Merxbauerovi za to, že nám ochotně zapůjčuje na akce ozvučovací aparaturu. Dále děkuji všem ostatním pomocníkům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na realizaci a přípravě kulturních akcí. Všem moc děkuji a vážím si Vaší pomoci!
Petra Holečková

TJ SOKOL SENDRAŽICE
S podzimní části fotbalové sezóny 2017/2018 musíme být více než spokojeni, když se nacházíme na krásném druhém místě, pouhé 3 body za prvními Libřicemi, které na jaře,
doufám, pořádně potrápíme. Podařilo se nám 2x vyhrát vyhecované sousedské derby
s Hořiněvsí, po skvělých výkonech, čehož si velice vážím. Během deseti podzimních zápasů
jsme 8x vyhráli, jednou remizovali a jednou prohráli právě s Libřicemi. Vstřelili jsme 38 branek, kdy nejlepším střelcem se stal Petr Vrána s 12 góly, když vsítil 3 hattricky. Celkově byla
během podzimu na zápasy velice dobrá docházka i 20 hráčů, kdy se někdy bohužel na všechny ani nedostal dres…

Stojící: Ježek, Klemera, Modrý, Čížek, Štorek, Špás, Hlavatý L., Pejcha, Středa
Sedící: Hlavatý P., Satranský J., Merxbauer, Satranský M., Jedlička, Resl, Koval
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Zimní příprava začala již tradičním silvestrovským fotbálkem.
AM GNOL 4. třída A
1. Libřice
10
2. Sendražice
10
3. Hořiněves
9
4. Jeníkovice
10
5. Stěžery B
9
6. Malš. Lhota B
9
7. Lhota p. L. B
9

9
8
5
4
3
2
0

1
1
0
1
1
0
0

0
1
4
5
5
7
9

51:13
38: 9
27:22
28:29
11:26
11:28
9:48

28
25
15
13
10
6
0
Tým TJ Sokol Sendražice

Začátkem prosince se Hanuš tým zúčastnil kvalitně obsazeného turnaje hráčů nad 35 let
v Jičíně a přivezl krásné první místo. Tým je složen z bývalých a současných hráčů Sokola
Sendražice a Aleš Pejcha byl vyhlášen nejlepším hráčem a střelcem turnaje.
Závěrem bych chtěl poděkovat OÚ Sendražice za podporu sendražického fotbalu, všem
hráčům za předváděné výkony a v neposlední řadě všem fanouškům a lidem, kteří to s fotbalem myslí dobře. Všem přeji šťastný a úspěšný rok 2018.
Michal Středa

HANUŠ TÝM
Stojící: Koval Petr, Černý Josef, Hanuš Martin, Janeček Petr, Pejcha Aleš
Sedící: Kopecký Roman, Středa Michal, Jedlička Zdeněk, Karabinoš Roman
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Obecní úřad Střezetice, Střezetice, 503 12 Všestary
tel./fax: 495 447 440, mobil (starosta): 725 489 909
e-mail: obec@strezetice.cz
web: http://www.strezetice.cz/
úřední hodiny: Po 19.00 – 21.00

Dění v obci
A je tady podzim. Děti zasedly do školních lavic, zahrádkáři sklízejí poslední úrodu a každý ví, že teploty vzduchu se postupně snižují, den se krátí a příroda se připravuje na zimu.
V sobotu 8. října se na obecním úřadu konala malá slavnost. Do života bylo přivítáno celkem šest nových spoluobčánků. Ještě jednou jim přejeme hodně zdraví.
Kompletně byla firmou Jan Lipenský-Bobr provedena parková úprava návsi spojená s výsadbou nových dřevin. Firma Petr Lacourt provedla rekonstrukci schodiště do prodejny jeho
nejbližšího okolí. Součástí úprav návsi byla také výstavba nové autobusová zastávky, která je
tímto nejen pro občany čekající na autobusový spoj jak vzhledově tak účelově
příjemnější. V říjnu byly také odvezeny
do restaurátorské dílny pomníky se sochami svatého Václava a Ukřižování
s reliéfem Nejsvětější trojice, kde byly
zrekonstruovány a začátkem prosince
ustaveny zpět na svá místa (U zvoničky
a před místním hostincem ve Střezeticích). Konečná úprava bude provedena
na jaře, až dovolí počasí. Na začátku
prosince byl také zrekonstruován chodník v areálu místního hostince ve Střezeticích spolu s výměnou nevhodných kanálových poklopů. 7. prosince 2017 na Magistrátu města Hradec Králové proběhlo veřejné projednání
změny č. 1 Územního plánu Střezetice.
Klub žen zajistil pro občany všech generací 21. října v sále místního hostince projekci
mobilního planetária, která byla spojena s odborným výkladem. Pro všechny zúčastněné
to byl hezký zážitek. 11. listopadu se řada občanů zúčastnila divadelního představení ve
Vinohradském divadle v Praze. Jednalo se o divadelní hru „Pygmalion“ a organizace se ujal
klub žen ve spolupráci s Obecním úřadem.
Dne 17. listopadu měli občané poslední
možnost v tomto roce vyvézt zahradní odpad
do velkoobjemových kontejnerů v obou obcích. Této možnosti občané využili a kontejnery byly zcela naplněny.
V sobotu 2. prosince se před místním hostincem ve Střezeticích uskutečnilo rozsvícení
vánočního stromu, spojené s vánočním posezením pro seniory a malým vánočním jarmarkem. Obecní úřad ve spolupráci s klubem
žen uspořádal program pro všechny občany.
Pro děti zde byly připraveny vánoční dílničky.
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Hudební část programu všem zpříjemnil koncert „Hradeckého komorního tucteta“. Vánoční náladu všem připomněl, jak rozsvícený vánoční strom, ohnivá výheň, kde umělecký kovář ukázal
svou práci, tak také jarmark, kde mohl každý zhlédnout i koupit výrobky s vánoční tématikou.
Vše bylo spojené jak s dobrým jídlem, tak také pitím. Účast na této akci všechny překvapila,
a doufáme, že si ji příští rok znovu zopakujeme.
Následující den tj. v neděli 3. prosince se děti mohly těšit na Mikulášskou nadílku, kterou
pořádal klub žen. Ještě než se objevil Mikuláš, čert a anděl, dětem zahrálo loutkové představení s názvem „O pyšné čarodějnici“, „Loutkové divadlo Kozlík“. Po skončení představení děti
obdržely balíčky za to, že byly hodné a hodné budou i celý příští rok.
Dne 30. prosince se v místním hostinci ve Střezeticích
uskutečnil již tradiční turnaj ve stolním tenise. Jednotlivá utkání se odehrála ve třech soutěžních kategoriích – muži,
ženy a děti. Účast předčila očekávání, a proto byly výsledky
známy až v podvečerních hodinách. Všem, kteří se podíleli
na přípravě a bezproblémovém průběhu turnaje, děkujeme.
V sobotu 6. ledna proběhla v našich obcích Tříkrálová
sbírka. Koledníci popřáli všem občanům šťastný rok zazpívali koledu, věnovali drobný dárek a přitom poprosili o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 bude tradičně určen na pomoc potřebným lidem v tísni.
Upozorňujeme občany, že je vybírán poplatek ze psů za
rok 2018. Jeho výše je 80 Kč.

Připravujeme:
Pokračování výstavby chodníků v obou obcích. Vydání Změny č. 1 Územního plánu Střezetice a opravu kapličky v Dlouhých Dvorech.
27. 1. 2018 – Společenský ples
10. 2. 2018 – proběhne členská schůze klubu žen
Únor 2018 – dětský karneval
Leden, únor 2018 – bruslení pro občany obcí Střezetice, Dlouhé Dvory
10. 3. 2018 – sousedské posezení spojené s oslavou MDŽ

Blahopřejeme
Narození nových občánků: Milan Helísek
Významná životní jubilea: Rejtmanová Horská Eva, Petráčková Marie, manželé Antonín
a Jana Ondráčkovi
Klub žen ve Střezeticích a Dlouhých Dvorech, z. s. děkuje všem dobrovolníkům z řad
občanů při přípravě a následné realizaci všech uskutečněných projektů v uplynulém roce
a děkuje také všem sponzorům zejména pak obci Střezetice, Nadaci ČEZ a Královéhradeckému kraji.
Obecní úřad ve Střezeticích přeje spoluobčanům do nového roku 2018
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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SVĚTÍ
Obecní úřad Světí, Světí, 503 12 Všestary
mobil (starosta): 606 649 132
e-mail: obec@sveti.cz
web: http://www.sveti.cz/
úřední hodiny: Po 18.00 – 20.00

Dění v obci
– V podzimních měsících byla dokončena elektrifikace hřbitova a dále pokračovaly administrativní úkony vedoucí k získání stavebního povolení na novou část chodníků v obci. Bylo
zkolaudováno parkoviště u obchodu. U kontejneru na bioodpad byl zbudován nový nájezd,
aby bylo možné ukládat bioodpad i po částečném naplnění kontejneru.
– Bylo realizováno nové dopravní značení – slepá ulice a obytná zóna u rybníka a v ulici ke
Škaloudovým.
– V prostoru za novou autobusovou zastávkou byl vysazen vánoční strom – kavkazská jedle,
která bude do budoucna pěknou dominantou centra obce. Bude zde vytvořena nová elektrická přípojka pro její vánoční osvětlení.
– Byla realizována nová přípojka elektřiny na hřiště Na Zámečku. Tam byly také umístěny
venkovní posilovací stroje pro dospělé, které byly spolufinancovány z dotace Královéhradeckého kraje.
– Dále pokračují práce na novém územním plánu obce a na komplexních pozemkových úpravách pro náš katastr.
– Byly spuštěny nové webové stránky obce. Adresa zůstává stejná www.sveti.cz. Nově je možné se zaregistrovat k odběru novinek prostřednictvím mailu nebo telefonu. Doporučujeme občanům se k odběru novinek zaregistrovat. Je možné si vybrat, jaký typ novinek chcete odebírat, nemusíte mít tedy obavy, že byste měli zahlcený e-mail a telefon velkým množstvím zpráv.
– V zimním období bude demontován sušák na hadice, který je umístěn v parku u rybníka
a proběhne jeho celková renovace, doplnění a nahrazení zničených částí a následné zinkování a nátěr. Stejně tak by měla proběhnout renovace pískovcové studně ve stejné lokalitě, bude doplněna kovaná mříž a následně znovu zprovozněna ruční pumpa.
– 2. prosince 2017 proběhla tradiční akce rozsvěcení vánočního stromu. U obchodu jsme rozsvítili vánoční strom, děti dostaly rolničky a všichni se vydali ke kostelu, kde už bylo připravené hudební vystoupení místních dětí, betlém s živými zvířaty, ochutnávka cukroví a svařeného vína i drobné vánoční dekorace.
– 5. prosince 2017 chodil naší obcí Mikuláš
s andělem a třemi čerty a navštěvoval děti,
jejichž rodiče projevily o návštěvu zájem.
– 9. prosince 2017 se v dopoledních hodinách konal kreativní kurz na vánoční dekorace, odpoledne pak proběhlo předvánoční
posezení seniorů. V programu vystoupily
místní děti s koledami, rozdaly dárečky
a jako překvapení si každý z účastníků
mohl odnést karikaturu vytvořenou přímo
na místě, o příjemnou kulisu se starala živá
hudba a na konec přišel i kouzelník.
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– Dne 16. prosince 2017 byl připraven zájezd do pražského Divadla Na Fidlovačce na představení Pokoj lidem dobré vůle a následně měli účastníci zájezdu volno k návštěvě vánočních trhů.
– Dne 21. prosince 2017 proběhl zájezd do pražského Hudebního divadla Karlín na muzikál
Čas růží s hity Karla Gotta.
– Dne 6. ledna 2018 proběhla i v naší obci Tříkrálová
sbírka. Oproti jiným obcím jsme měli krále čtyři.
– Dne 27. ledna 2018 se koná zájezd na muzikál Lago
do Divadla Hybernia

Pozvánky
z 24. února 2018 od 20 hodin proběhne Společenský
ples, který pořádá SDH ve spolupráci s Obcí Světí.
z 10. března 2018 proběhne zájezd na muzikál Hello
Dolly v hlavní roli s Ivanou Chýlkovou – přihlášky
u Lenky Šádkové.

Odpady
Svoz na známky na rok 2017 bude probíhat do 31. 3. 2018 do té doby je nutné provést
úhradu a vylepení známky na rok 2018. Úhradu je možné provést na účet nebo v úředních hodinách na obecním úřadu.

Sbor dobrovolných hasičů Světí
Poslední předprázdninové hasičské závody proběhly 24. června 2017 v Nedělištích.
Následoval poslední trénink s odměnou a děti se rozjely na prázdniny. Na podzim jsme se zúčastnili hasičských závodů v Habřině a ve Všestarech. 23. září 2017 jsme vypomohli při pořádání Posvícení, které nám bohužel propršelo. I přes nepřízeň počasí návštěvníci dorazili. Týden
poté náš čekalo Víkendové soustředění na horách. Počasí se nám jako každý rok vydařilo. Letos
jsme ho strávili ve Františkově u Rokytnice nad Jizerou. V sobotu nás čekal celodenní výlet k prameni Labe a v neděli jsme navštívili místní galerii. V listopadu pak proběhl sběr starého železa.
A co nás čeká v roce 2018? Výroční valná hromada, Ples a Čarodějnice.
Na závěr všem přejeme hodně štěstí, zdraví, úspěchů a lásky v novém roce.
www.sdhsveti.blog.cz, FB
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VRCHOVNICE
Obecní úřad Vrchovnice, Vrchovnice 18, 503 03 Smiřice
mobil (starosta): 608 970 359
e-mail: vrchovnice@tiscali.cz
http://vrchovnice.cz/vrchovnice
úřední hodiny: Út 19.00 – 20.00

Vážení spoluobčané,
nejprve mi dovolte, abych Vám i Všem blízkým jménem zastupitelstva obce Vrchovnice popřál v novém roce vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Věříme,
že jste prožili krásné svátky vánoční a do nového roku vkročili tou správnou nohou.
Ing. Stanislav Štěrba, starosta obce

Ze zasedání zastupitelstva obce
– ZO schválilo rozpočet na rok 2018, který je vyrovnaný ve výši 921 000 Kč
– ZO schválilo výši poplatku za kanalizaci v obci na 28 Kč/m3
– ZO schválilo výši úhrad za svoz komunálního odpadu na rok 2018 a to následně: svoz
měsíční – 852 Kč, svoz poloviční měsíční – 1 377 Kč
– ZO schválilo finanční příspěvek Základní škole Cerekvice nad Bystřící ve výši 3 000 Kč
– ZO schválilo finanční příspěvek Obecnému zájmu Smiřice, z. ú., ve výši 5 000 Kč
– ZO schválilo po dobu zkušebního provozu prominutí poplatku za kanalizaci v roce 2017
– ZO schválilo dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností s firmou Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Plánované práce v obci
Z důvodu klimatických podmínek nebylo možné provést dokončení výstavby Zvoničky
včetně terénních úprav a výsadby zeleně. Dokončení plánuje zastupitelstvo obce na jaře
2018. Slavnostní vysvěcení bude následovat v červnu. Občané budou včas informováni.

Upozornění pro občany
– do konce měsíce ledna je třeba si na obecním úřadě vyzvednout známku na svoz komunálního odpadu na rok 2018 a zároveň do toho data uhradit poplatek.
– do konce měsíce ledna je nutné na obecním úřadě uzavřít smlouvu o odvádění odpadních vod. Poplatek je určen dle směrných čísel roční potřeby vody, která dle zákona činní 36 m3 na občana/rok. Poplatek se bude týkat občanů trvale žijících v obci.
– do konce měsíce února uhradit poplatek ze psa.

Uskutečněné akce v obci
Dne 3. 12. 2017 na první adventní neděli se konalo slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku. Všem zúčastněným děkujeme za účast.
Na Štěpána se konala v místním pohostinství poslední leč Mysliveckého spolku
Bažantnice Hořiněves. Akce se vydařila.
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VŠESTARY
Obecní úřad 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/
úřední hodiny: Po, Út, Čt 07.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30

St 07.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané, milí sousedi,
rok 2017 je již historií a kalendář nám odpočítává první týdny roku nového. Věřím, že přes
vánoční svátky jste si v rodinné pohodě dokázali odpočinout od všedních starostí, odložili tíži
celého roku a společně s Vašimi blízkými prožili čas vzájemné lásky a úcty.
Přeji Vám, abyste v nastávajícím roce 2018 dokázali v sobě vzájemně nalézt lidi dobré
a laskavé, lidi ochotné nabídnout svou službu druhým. Dovolím si vzpomenout na moji babičku, která k přání pevného zdraví ještě přidávala „ … a aby nás Pán Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil“.
Ing. Michal Derner – starosta obce

Ohlédnutí za koncem roku 2017
z Chodník Lípa
V loňském roce jsme v lednu podali žádost o dotaci na stavbu chodníku na Lípě podél silnice I/35 Jičín – Hradec Králové. Na financování stavby chodníku v celkové výši 1 235 663 Kč
se podílela dotace ze SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) částkou 504 000 Kč.
Současně se stavbou nového chodníku
došlo i k výměně staré čekárny na autobusové zastávce za novou moderní prosklenou,
která přispěje občanům nejen na Lípě k většímu komfortu i ochraně před nepřízní počasí při čekání na autobus.

z Sběrný dvůr
Na konci října 2017 jsme otevřeli nový sběrný dvůr ve Všestarech pod mostem silnice I/35
HK – Jičín.
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Stavba dvora včetně vybavení byla pořízena díky dotačním zdrojům z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) a z Královéhradeckého kraje. Přehled nákladů a dotací je v následující tabulce:
Rekapitulace nákladů a dotací:
Celkové výdaje na projekt:
Dotace OPŽP
Dotace z Královéhradeckého kraje
Dotace na sběrný dvůr celkem:
Vlastní podíl obce celkem

3 350 319 Kč
2.520.085 Kč
197.000 Kč
2.717.085 Kč
633.245 Kč

Při zahájení provozu, kdy do Vánoc bylo otevřeno vždy v úterý a v sobotu, se na zájmu
o jeho využití jasně ukázalo, jak toto zařízení v obci chybělo. Úvodní období také napovědělo, že občané mají zájem o využití dvora především o sobotách, zatímco úterý zůstalo téměř
nevyužito. Proto od nového roku je otvírací doba každou sobotu do 9 do 11 hod.
Odpady přijímané ve sběrném dvoře:
Nebezpečný odpad
z
z
z
z

Zářivky
Akumulátory a baterie
Nebezpečné kapaliny (barvy, lepidla,
oleje, chladící a nemrznoucí směsi)
Tuhý nebezpečný odpad (obaly,
hadry a oděvy znečištěné od nebezpečných kapalin)

Elektroodpad
z

Elektrozařízení – TV přijímače, PC, monitory, chladničky, vysavače a ostatní elektro (jen
kompletní zařízení)

Velkoobjemový odpad
z

Koberce, matrace, nábytek

Stavební odpad (není komunálním odpadem – uložení je zpoplatněno)
z

Stavební suť z drobných stavebních úprav
(jen v malém množství – do 100 kg na osobu měsíčně)

Sběrný dvůr je určen obyvatelům obcí Bříza, Chlum, Lípa, Rosnice, Rozběřice a Všestary.
Sběrný dvůr neslouží pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání!
Sběrný dvůr nepřijímá:
z
z
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PNEUMATIKY – zpětný odběr zajišťuje zdarma jejich prodejce
Materiály obsahující AZBEST

VŠESTARY
z Kanalizace a čistírna odpadních vod
Od září 2016 do loňského srpna probíhalo výběrové řízení na zhotovitele stavby, ve kterém
bylo posuzováno celkem 38 nabídek. Po jeho ukončení obec požádala o kontrolu správnosti
průběhu řízení, ze které vyplynulo doporučení, výběrové řízení pro nedostatky v zadávací dokumentaci i v hodnocení nabídek zopakovat. V opačném případě by došlo ke snížení dotace
o 25%.
Zastupitelstvo proto rozhodlo o dopracování zadávací dokumentace o kontrolou zjištěné
nedostatky a o vypsání nového výběrového řízení. To proběhne již podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho ukončení lze očekávat na přelomu měsíců května / června
2018. I přes toto zdržení patří projekt „ČOV a kanalizace Všestary a místní části“ i nadále mezi
projekty, které jsou v OPŽP vybrány k poskytnutí dotace. K zahájení stavby by tak mohlo
dojít v létě letošního roku ve Všestarech a počátkem roku 2019 v Rosnicích a Rozběřicích, na
které dalším rokem navážou Lípa s Břízou.
Podrobnější informace naleznete v zápisech ze zasedání zastupitelstva z 19. listopadu
a 14. prosince 2017 na webových stránkách obce.

Pokračují i další projekty
z ZŠ Všestary – nástavba a přístavba budovy 2. stupně
Pro tento projekt již proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a samotný projektový
záměr byl posuzován v několika kolech. Řídícím výborem ITI Hradecko – pardubické aglomerace s kladným výsledkem. Z celkových nákladů 13,6 mil. Kč jsme od Královéhradeckého
kraje již obdrželi dotaci 1,0 mil Kč a z IROP (Integrovaný regionální operační program) by
měla být dotace ve výši 5,4 mil. Kč.
V půdní vestavbě se objeví nové odborné učebny výpočetní techniky, fyziky a chemie a uvnitř budovy bude vestavěný výtah, který propojí dílny v suterénu s novými učebnami v podkroví. Projekt počítá i s přístavbou šatnového traktu, který by měl vyřešit nedostatečné a nevyhovující podmínky zázemí pro žáky.
z Garáž HZ Rosnice
Po provedené demolici staré garáže hasičské zbrojnice, která byla na základě doporučení
ve statickém posouzení zbourána, započala stavba garáže nové. V loňském roce byla provedeny základy a podkladní deska a vlastní vrchní stavba bude dokončena do konce května
2018. Kromě nových prostor pro požární i soutěžní techniku vznikne protažením střechy do
boku místo pro kryté posezení, které kromě hasičů bude sloužit i ostatním občanům Rosnic
při jejich společenských akcích.
Ing. Michal Derner – starosta obce

SDH ROSNICE
Vánoční zpívání
V sobotu 25. listopadu připravili hasiči a hasičky ve spolupráci s dětmi příjemný vstup do
předvánoční nálady pro všechny spoluobčany. V improvizovaném přístřešku v prostranství
před klubovnou vystoupily děti pod vedením Jany Karlíkové a za doprovodu Josefa Macháčka
a Michala Dernera zazpívaly několik vánočních koled a písní. Na zahřátí byl připraven svařák
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a drobné občerstvení od místních hospodyněk, kterým tímto
děkujeme. Večer pokračoval v klubovně, kde děti zdobily perníčky a dospělí ujídali zásoby občerstvení a utužovali sousedské vztahy. Děkujeme všem, kteří se na přípravě podíleli.

Mikuláš s čerty a andělem
Jako každý rok i letos naši vesnici navštívil Mikuláš s čerty a andělem, aby zkontrolovali, zda zlobivci dodrželi loňský
slib, že se polepší. Hodné děti dostaly od anděla balíček
s dobrotami. Několik lehkých prohřešků i tentokráte vyřešil
Mikuláš domluvou, a tak se i letos vraceli čerti do pekla
s prázdnou.

Pozvánka na ples
V sobotu 17. února proběhne tradiční ples SDH Rosnice, na který jste srdečně zváni.
Přijďte se s námi pobavit od 20 hodin do hostince ve Všestarech. K poslechu a tanci hraje skupina OK-STYL. Připraveno bude slosování o ceny. Vstupné 100 Kč.
Jiří Novák

Vánoční PIG-PONGOVÝ turnaj
Ve středu 27. prosince se v hospodě ve
Všestarech uskutečnil Vánoční turnaj ve stolním tenise, který měl motto: „není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“. Do soutěže se přihlásilo celek 13 hráčů, konkrétně 12 mužů a jedna
žena. Suverénním vítězem se stal nejstarší
účastník turnaje pan Bárta ze Střezetic, který
ve všech odehraných zápasech ztratil jediný
set a všem mladším ukázal, že se mají ještě
hodně co učit. Na stupních vítězů za ním
skončili Tomáš Kocián (2.) a Jaromír Dobeš st.
(3.), kteří předvedli, že si umí poradit i s míčkem jiné velikosti, než které běžně prohání.
Naše poděkování za uspořádání turnaje patří Janu Hofmanovi jako hlavnímu organizátorovi. Všichni hráči si díky tomu tak mohli dopřát radost z pohybu a kromě ceny si odnesli i zážitek z příjemně prožitého dne. Již dnes se těšíme na příští ročník.
Šimon Derner

Redakční rada: Správní rada Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
Registrační číslo: MK ČR E 20556 z Tisk: Garamon s.r.o., Hradec Králové
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