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
Téměř 1 700 obcí z celé České republiky sdružených v celkem 83 dobrovolných svazcích
má nyní jednodušší administrativu. A to díky projektu Centra společných služeb (CSS), který
realizuje Svaz měst a obcí ČR. Právě CSS obcím s úředničinou pomáhají, od svého vzniku
v roce 2016 tak samosprávám poskytly na 51 000 služeb. Oficiální název tohoto projektu je
Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.
Finance na něj poskytuje Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost. Do projektu, který byl zahájen již v únoru 2016 a ukončen by měl být v červenci 2019, je zapojen i Mikroregion obcí
Památkové zóny 1866.
V rámci Centra společných služeb
jsou poskytovány služby k ulehčení
administrace obcím a také poradenství
občanům. Kromě metodické a právní
poradny CSS pomáhají i při přípravě
a realizaci projektů.
Aktuálně se také CSS zaměřují na
ochranu osobních údajů – v souvislosti
s tzv. GDPR, tedy evropským nařízením
o ochraně osobních údajů. Zde je role
CSS naprosto zásadní – pro obce zapojené do projektu mohou právě Centra vykonávat funkci pověřence pro ochranu
osobních údajů, kterého má povinnost každá samospráva počínaje květnem/2018 mít. CSS
v oblasti GDPR rovněž poskytuje poradenství a pomoc.
V současné době Centrum společných služeb spolupracuje na realizaci projektu
„Revitalizace zeleně v Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866“ který je podpořen
z Operačního programu Životní prostředí v 95% výši. Do projektu se zapojily obce Hořiněves,
Světí, Benátky, Čistěves, Neděliště a Střezetice.
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Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Na základě dlouholeté spolupráce Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 a mnoha
pozitivních ohlasů ze zapojených ZŠ, MŠ a veřejnosti, byla opět podána žádost o dotaci
z krajského dotačního programu – Životní prostředí a zemědělství na projekt „Enviromentální
a ekologické vzdělávání Mikroregionu OPZ 1866“ a na rok 2018 je tedy naplánováno několik
exkurzí s ekologickou a environmentální tematikou.
Pokud tento projekt bude KHK podpořen, což se dozvíme v průběhu měsíce května,
budou uskutečněny tyto akce:
– exkurze v záchranné stanici pro živočichy ZO ČSOP JARO Jaroměř (celkem 2x autobus, pro ZŠ II.st. a širokou veřejnost)
– exkurze v ZOOparku Stežery (celkem 4x autobus, pro MŠ a případně i rodiny s dětmi)
– exkurze v třídírně odpadů firmy Marius Pedersen, Rychnovek u České Skalice (celkem
2x autobus, pro ZŠ II.st. a veřejnost)
– exkurze v ekologickém centru Sever, Horní Maršov, fara Dotek (celkem 2x autobus, pro
ZŠ I.st.)
– naučná procházka s odborným výkladem – přírodní rezervace Hořiněvská Bažantnice
(celkem 4x autobus, pro MŠ a ZŠ I.st.)
– exkurze v Lesnické Akademii, Trutnov (celkem 2x autobus, pro ZŠ II.st. a veřejnost)
– exkurze v Ekocentru Orlice, skanzen Krňovice (celkem 3x autobus, pro MŠ)
Bližší informace se, v případě konání naplánovaných akcí, dozvíte prostřednictvím jednotlivých obecních úřadů, nebo na kontaktech níže uvedených.

KONTAKT:
Centrum společných služeb Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
sídlo: Hořiněves 73, 50306 Hořiněves
email: info@opz1866.cz
Bc. Helena Kuthanová, 603 843 537, kuthanova.helena@gmail.com
Radmila Kozáková, 723 035 424, kozakova@horineves.cz
Jana Kuthanová, tel. 724 186 625, kuthanova@horineves.cz
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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:
Na přelomu února a března přišly
po relativně mírné zimě mrazy, což
umožnilo sportovcům i dětem nasadit brusle a vyrazit na led. Prvně bylo
možné si zabruslit na nově vybudovaném biocentru, kde se návštěvníci
mohli těšit na rozlehlou lední plochu.
Desátého března se konal v hostinci Pod Svíbem obecní ples. Akce
se podobně jako v letech minulých
poměrně vydařila. Již tradičně
se pořádala bohatá soutěž o ceny, namátkou se hrálo o selátko
nebo pobytový voucher. Štědrým sponzorům tímto děkujeme
a doufáme v jejich přízeň i v letech následujících. Těšíme se
opět za rok!
Následující den odpoledne,
opět v hostinci Pod Svíbem, se
pořádal dětský karneval. Sál,
kde se ještě pár hodin zpátky na
plese bujaře tancovalo, se brzy
zaplnil spoustou zajímavých
převleků a masek; narazili byste například na kostlivce, včeličku, doktorku, berušku a mnoho dalších
krásných masek. Děti, za doprovodu velké berušky a klauna (respektive klaunice), hrály hry a tancovaly.
Hudba byla obstarána benátským
hudebním esem, fenomenálním
DJ Georgem Blackem, který se
netradičně převlékl za šneka. Po
absolvování celého programu obdrželo každé dítě medaili a hračku dle
své výběru.
V pátek 16. 2. 2018 proběhla pietní akce pod taktovkou 21. základny
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taktického letectva Čáslav
k dvacátému výročí pádu
cvičného letounu a úmrtí
npor. Jaroslava Sochra v katastru obce Benátky. Akce se
uskutečnila i přes nepřízeň
počasí, které nedovolilo průlet letadel a je hezké, že i
v současné době se najdou
lidé, kteří nezapomínají a najdou si čas na přípravu takových akcí.

Nadcházející události v obci
Jaro již začíná klepat na dveře, čímž se, co nevidět, blíží období pojezdových sekaček
a křovinořezů. Obec zakoupila, z důvodu stále se zvětšujících ploch veřejné zeleně včetně nového biocentra, nový traktůrek Kubota G 23 LD. O údržbu zeleně v naší obci se budou opět
starat brigádníci, kterým tímto předem děkujeme.
Koncem dubna nás jako již tradičně čekají čarodějnice, včetně bohatého programu pro
děti i dospělé a následně počátkem prázdnin dětský den s opékáním prasete. Přesné termíny obou akcí budou včas zveřejněny a všichni občané jsou srdečně zváni.
Veškeré informace o plánovaných akcích i dalších novinkách o dění v obci včetně fotografií je možné získat na stránkách obce www.benatkynb.cz a facebookovém profilu obce
Benátky www.facebook.com/obecbenatky/.
Jaroslav Koďousek a Tomáš Bouček
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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

Zima v Čistěvsi
První půlka ledna byla ve znamení plískanic, mraků, podmáčených luk i polí, což ale zase
pomáhalo vsaku vody do země, protože nebylo zamrzlo. Od 16. ledna začal padat sníh, což
vyvolalo kalamitu, protože ho napadlo 8 cm a po tři další dny připadalo 5 cm. Ale průběžně při
tom odtával, takže na zemi víc než 10 cm nebylo. Pak sníh úplně zmizel a až do 18. února se
opakovalo počasí z první půle ledna. Konečně ale přišla vlna mrazů, přes noc až -14° C, přes
den kolem -5° C se silným východním větrem. Byla pořádná zima, bohužel ale bez sněhu.
Rybník Šust se proměnil v přírodní kluziště, čehož využili dospělí i děti a tak zde proběhly
hokejové mače i krasobruslařské variace. Tvářičky zčervenaly, ale jaké napáchal holomráz
škody na polích, se teprve dozvíme.
Tak to bylo do 6. března, kdy napadl mokrý sníh, který vyřadil elektrickou síť v naší obci
na dlouhé hodiny a tak si večer mohli občané připomenout černou hodinku, kterou už znají
spíš jenom z četby. Pak už se začalo prudce oteplovat, 11. března již u nás bylo 16° C.
Jelikož koncem ledna a začátkem února přálo počasí, byly zahájeny práce na rekonstrukci chodníků v obci. Na chodník u víceúčelového hřiště navázal úsek před Suchánkovými, kde
doposud chyběl.
Pan Jaroslav Macháček st. pokračoval v pracích na přestavbě bytu č. 28 vnitřními úpravami, opět se zde viditelně pokročilo.
Při sněhových nadílkách se o odklizení sněhu staral pan Josef Lamr, letos děti ani nestihly postavit pořádného sněhuláka, protože stavební materiál vždy rychle uplaval.
V obecní knihovně si děti ozdobily k pololetnímu vysvědčení dortíky a ačkoliv se u toho docela
upatlaly, radosti to spíš přidalo.
Proběhla zde též výstava pamětihodných časopisů Literární listy
z let 1968 - 9 a hlavní akcí knihovny bylo zahájení oslav 130. výročí
založení čtenářsko-hospodářské
besedy v Čistěvsi. Byl uspořádán
Knihovnický bál, v jehož úvodu
přečetl Jaroslav Balcar z Knihy protokolní ustavující zápis z 12. února
1888 tohoto znění:
„Bylo usneseno, by beseda
ihned v život vstoupila v naději, že
Václavem Skvrnou ml. předložené
a ihned schůzí schválené stanovy c. k. místodržitelství schválí. K odebírání určeny následující časopisy: Světozor, Humoristické listy, Polaban, Chrudimský hospodářský list, Libuše,
Matice lidu. Pan Jan Hruška uvolil se dávati besedě Hlas národů zdarma. Členský příspěvek
určen na první čtvrtletí 50 kr. A byl ihned jednatelem od přítomných členů vybrán. Členů při5
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hlášeno 24 činných a 8 řádných. Podepsáni: Skvrna
Václav, prozatímní jednatel, Jan Hruška, prozatímní
předseda.“
Hudební úvod bálu obstarala třemi písněmi
třináctiletá nadějná místní zpěvačka Johana
Chvátilová, po ní zahrál několik písní Jarka Nohavici
Michal Vejprava a místo předtančení strhla přítomné
svým cikánským tancem Blažena Balcarová. Poté se
už chopila hudební produkce ve velké pohodě hrající skupina Voči, v níž podával vynikající výkon osmnáctiletý sólový kytarista Matěj Balada. Z netradiční
tomboly si návštěvníci odnesli domů hodnotné knihy.
Radostné překvapení připravila pořadatelům početná skupina hostů z Rozběřic, která se dostavila v retro oblečení z dvacátých let minulého století. Moc jim
to slušelo a byli velkým oživením bálu. Poděkování
z Čistěvse letí do Rozběřic.
Knihovník zve čtenáře Zpravodaje Mikroregionu
na další akci ke 130. výročí založení besedy. Ve středu 25. dubna od 18:30 h. v Dílně proběhne autorské
čtení a beseda se spisovatelkou Janou Kubíčkovou,
jejíž kniha Po stopách anděla byla nejpůjčovanějším
titulem v knihovně v roce 2017.
Lucie Virglová, historický klub Záviš, SDH Čistěves a Obecní zastupitelstvo zvou na další
ročník oblíbeného Putování za myslivcem, které se bude konat v sobotu 9. června od 17 hodin v lese Svíb. Putování si již vydobylo místo v hledáčku těch, kteří se zajímají o prusko-rakouskou válku z roku 186 a svým pietním charakterem si našlo cestu k srdcím lidí.
Jaroslav Balcar

Čistěveský dráček
Spolek uspořádal 13. ledna v klubu
Dílna již 6. Čistěveský ples. Celý prostor
vyšperkovala krásnou výzdobou paní Ivana
Doležalová a zaplněný sál přivítal úvodním
slovem předseda spolku Martin Strejc.
A pak se pustil do své práce orchestr
Fontána z Hradce Králové. Věru, že bylo co
poslouchat i co tančit. Polky, valčíky, tanga,
waltzy, čači, foxtroty, ke slovu přišla i mazurka, jive, blues, rock n rolly i ploužáky,
každý si mohl ze široké nabídky vybrat.
Taneční parket byl téměř celou dobu zaplněn, což je pro hudebníky vždy to nejlepší vysvědčení.
Po desáté hodině přišla ke slovu taneční skupina Oklahoma, která vystoupila již poněkolikáté na našem plese s ukázkou tance clogging.
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Návštěvníky čekala velká tombola s 250 cenami,
takže každý něco vyhrál. Hudba hrála do třech hodin
a ze všech stran na ni bylo slyšet chválu. Aby
ne, když v ní byl samý maestro z hradecké hudební
scény.
Vedení Dráčku děkuje všem těm, kteří si udělali čas a na ples přišli. Je velkou radostí vidět zcela zaplněný sál. Další poděkování patří sponzorům, zvláště pak panu Jiřímu Bednářovi
z firmy Niva s r. o., firmě Vitaltech z Rozběřic, pivovaru Svijany. A ještě jedno poděkování patří nezištné práci členů Dráčku, kteří se na zdaru celého plesu i všech dalších akcích podíleli.
Dráček dále spolu s obecní knihovnou pořádal další ročník Zelobraní. Sešlo se 9 vzorků
a 27 členů poroty rozhodlo, že nejlepší zelí pochází z kuchyně manželů Menglerových.
K osvěžení chuti byl ke vzorkům podáván i pečený bůček a mnoho z členů poroty tuto kombinaci zapíjelo svijanskou čtyřistapadesátkou.
Dráček se též podílel na uspořádání plesu Selské jízdy 24. února v Dílně, který byl další
vydařenou příležitostí pro tancechtivé občany, kteří si tuto sezonu v Dílně opravdu užívají.
Z dalších akcí zve Dráček čtenáře Zpravodaje Mikroregionu na sobotu 7. dubna od 19 hod.
na koncert orchestru JH Band, který vystoupí pod taktovkou nestárnoucí legendy hradecké
hudby.
Jiřího Hasala. Další pozvání je na pátek 20. dubna, kdy vystoupí od 19 hodin v Dílně
divadelní spolek Větry z Mladé Boleslavi se svojí autorskou hrou „Ono to stojí“. Hned v sobotu 21. dubna od 17 hodin tamtéž proběhne koncert komorního orchestru Sordino, v němž
zazní skladby Vivaldiho, Bacha, Svendsena, Dvořáka, Elgara, Blažkové a slavné melodie
filmového plátna. Program slibuje další nevšední zážitek.
V sobotu 26. května od 13 hodin proběhne další ročník multižánrového hudebního festivalu. Je přislíbena účast mnoha výborných uskupení. Přijďte se k nám potěšit pestrou hudební
nadílkou.
Jaroslav Balcar
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HOŘINĚVES
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,
s příchodem jara nás čekají opět nové výzvy, v letošním roce jsme připraveni realizovat několik projektů, bohužel někdy různé faktory zdržují realizaci akcí, které by přispěly k dalšímu rozvoji našich obcí. Ať už jsou to administrativní, byrokratické či ekonomické zábrany, budeme se je snažit řešit a zabezpečit lepší podmínky pro život na
venkově.
Jan Kuthanová, starostka obce

Připravujeme:
– Projekt nové autobusové zastávky s přechodem pro chodce a chodníky při komunikaci II tř.
č. 325 v horní části obce Hořiněves v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí této komunikace
– Realizujeme nové učebny v přízemí objektu Základní školy Hořiněves
– Připravujeme realizaci revitalizace zahrady ZŠ Hořiněves včetně zajištění bezbariérového
přístupu dle nové legislativy
– ČOV pro objekt Základní školy
– Realizujeme rekonstrukci střechy na hasičské zbrojnici v Jeřičkách
– Připravuje rekonstrukci chodníků v obci Želkovice
– Připravujeme Restaurování drobné sakrální stavby v Jeřičkách a dvou centrálních křížů na
hřbitovech v obci Hořiněves a Žíželeves
– Připravujeme realizaci výsadby lipové aleje podél polní cesty od Bažantnice k obci
Máslojedy a realizaci biokoridoru pod Bažantnicí k sendražské stráni

Z jednání zastupitelstva Obce Hořiněves, dne 19. 2. 2018:
– Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 430/17 v k.ú. Hořiněves, pozemek ke stavbě autobusové zastávky při komunikaci II. tř. / 325 a pověřuje starostku podpisem smlouvy o koupi pozemku.
– Zastupitelstvo obce Hořiněves schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na projekt: „Restaurování drobné sakrální stavby a dvou
centrálních křížů v obci Hořiněves a jejich místních částech“
– Zastupitelstvo obce schvaluje opravu střechy (havarijní stav) na hasičské zbrojnici
v Jeřičkách. Stavební práce provede sdružení Atlas střechy, Hradec Králové.
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HOŘINĚVES
Informace z OÚ:
Svoz nebezpečného odpadu sobota 31. 3. 2018
Hořiněves – hospoda

9:20-9:30

Hořiněves – bytovky

9:00-9:10

Želkovice

8:40-8:50

Žíželeves

8:20-8:30

Jeřičky

8:00-8:10

Vybírané nebezpečné odpady: oleje, barvy, lepidla, staré léky, pesticidy, akumulátory.
V roce 2017 bylo občany vytříděno a do sběrných nádob odevzdáno:
0,007 t – kompozitní obaly – tetrapaky
0,386 t – nebezpečného odpadu
2,152 t – použitých oděvů
4,400 t – Bio odpadu
5,589 t – papíru
10,843 t – velkoobjemového odpadu
11,035 t – skla
13,590 t – plastů
120,372 t – směsného odpadu
na sběrném dvoře předáno do výkupu:
19,072 t – papíru
29,847 t – železa
ve zpětném odběru bylo na svěrném dvoře předáno:
101 ks chlazení
23 ks velké spotřebiče (kamna, pračky)
26 ks malé spotřebiče (mikrovlnky atd.)

Kulturní a společenské dění:
Tříkrálová sbírka
První sobotu a neděli v roce 2018 proběhla v Hořiněvsi a v Žíželevsi Tříkrálová sbírka. V obci
Hořiněves přispěli dárci 13.053 Kč a v Žíželevsi 3.755 Kč.
Oblastní charita Hradec Králové velice děkuje všem dárcům, koledníkům, rodičům a průvodcům, všem patří velký dík.
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Velikonoční jarmark – 25. 3. 2018
12. ročník Velikonočního jarmarku je již úspěšně za námi, vzhledem k tomu jaké mrazivé počasí panovalo přesně před týdnem a tato akce je bohužel na slunečném jarním počasí „postavená“, musíme zkonstatovat, že jarmark se opět vydařil.
Vystoupení žáků ZŠ a MŠ Hořiněves, bylo velice milé, břišní tanečnice odvážné a divadélko
Kozlíček se svou pohádkou „O Budulínkovi“ kouzelné.
Děkujeme za vaši účast na této v naší obci již tradiční a i turisty vyhledávané akci.

Připravujeme:
Zájezd na muzikál, Šíleně smutná princezna
Přijměte pozvání na zájezd na muzikál, Šíleně smutná princezna do Studia Dva na
Václavském náměstí v Praze, který je naplánován na sobotu 20. 10. 2018 s odjezdem autobusu v 9,30 hod. z autobusové zastávky „Hostinec U Šáfrů“ a dalších zastávek v našich obcích,
dle zájmu a dohody. Pro občany obce Hořiněves je doprava zdarma, pro ostatní zájemce je zpoplatněna za 100 Kč. K dispozici máme 50 ks vstupenek ve dvou cenových relacích 2-3 řada za
300 Kč a 13-17 řada za 260 Kč. Muzikál je vhodný pro všechny věkové kategorie, doporučení
pro děti je od 7 let. Odjezd z Prahy zpět je plánován v cca v 19,00 hod., dle dohody a počasí.
Zájemci hlaste se na Obecním úřadě v Hořiněvsi, nebo v Obecních knihovnách Žíželeves
a Hořiněves. Platba předem. Informace na tel. 723 035 424.

39. ročník turistického pochodu Jana Sedláčka – 8. 5. 2018
Nenáročná trasa pochodu krajinou bitvy 1866 na 10 a 15 km.
8,00 – 8,55 prezence – v Sokolovně, start v 9,00 po slavnostním zahájení od rodného domku Jana Sedláčka, hořiněvského rodáka, který byl v roce 1943 pro svoji ilegální činnost
popraven nacisty. Na trase pochodu je mimo jiné plánovaná zastávka v areálu Hostince
U Polních myslivců, kde je zajištěno malé občerstvení, pro všechny účastníky pochodu zdarma v rámci startovného, které činí: pro děti do 15 let: 30 Kč a pro dospělé: 40 Kč.
Cíl pochodu je opět v Sokolovně, kde každý účastník obdrží diplom.

Dětský den – 3. 6. 2018
Den plný her, soutěže a program pro děti budou probíhat v areálu TJ Sokol Hořiněves.
Pořádání dětského dne v Hořiněvsi má již více jak 25letou historii. Děti budou při prezenci,
kde obdrží itinerář sloužící k získávání razítek, rozděleny do dvou kategorií a to na předškoláky a školáky. Soutěže se budou odehrávat na obou hřištích a ve stínu lesa se děti mohou
povozit na poníkovi a oslíkovi. Každé dítě obdrží po absolvování soutěží drobné hmotné ceny
a malé občerstvení. Program bude zahájen ve 14,00, zápis dětí bude probíhat od 13,30 hod.,
vstupné je dobrovolné.

Muzejní noc, Památník – rodný dům Václava Hanky
a přilehlé venkovní prostory – 16. 6. 2018
Těšit se můžete na bohatý kulturní program, včetně vystoupení žáků ZŠ Hořiněves, divadelní představení, noční prohlídku kostela sv. Prokopa, amatérské muzikanty, kvalitní moravská
vína, domácí koláče a makové staročeské buchty a další občerstvení. Zahájení programu proběhne v 16,30, ukončení cca ve 23,00 hod.
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Základní a mateřská škola, Hořiněves, okres Hradec Králové

Vyhlašuje

ZÁPIS
do základní školy,
který se uskuteční
5. dubna 2018
od 14 do 18 hodin.
Jsme škola malotřídního typu. Výhodou malotřídního vzdělávání je vzájemná spolupráce
dětí různých věkových skupin a rozvíjení zdravých sociálních vazeb mezi žáky.
Zajišťujeme vzdělávání žáků dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Naši přespolní žáci mají možnost dopravy školním mikrobusem do školy i zpět.
Nabízíme:
kvalitní vzdělávaní, spolupráce žáků v projektech napříč ročníky,
speciálně pedagogickou péči, osobitý profesionální přístup pedagogů
s ohledem na individuální potřeby dětí
pestrou zájmovou činnost – kroužky: keramika, florbal, hra na flétnu, pěvecký sbor,
hra na klávesy, program Předškolička pro budoucí prvňáčky z naší mateřské školy
V rámci výuky žáci absolvují:
lyžařský kurz, plavecký výcvik, poznávací výlety, výchovně vzdělávací přednášky,
divadelní představení
Naši žáci reprezentují školu na veřejných vystoupeních a školních soutěžích.
Připravujeme nové prostory počítačové učebny a školní družiny od září 2018.
Těšíme se na vás kolektiv učitelů ZŠ a MŠ Hořiněves
Kontaktní osoba: ředitelka školy Mgr. Simona Hvězdová, tel.: 778 487 017
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Naši žáci opět reprezentovali školu
Dne 13. 2. 2018 naši žáci reprezentovali školu současně na dvou soutěžích. V ZŠ Mžany se
zúčastnili sportovního klání malotřídních škol ve florbalu a v ZŠ Libčany naši prvňáčci měřili
své výkony v recitaci s kamarády z jiných škol. V obou soutěžích žáci uspěli se ctí a den si
opravdu užili.
Za reprezentaci ve florbalu děkujeme těmto žákům: Natálii Fejkové, Veronice Palečkové,
Filipovi Peremskému, Milanu Bačinovi, Vojtěchu Klapalovi a Janu Hořínkovi.
Za reprezentaci v recitační soutěži děkujeme: Anežce Klapalové, Marice Stejskalové, Nele
Peremské a Davidu Praženicovi, který získal ocenění poroty. Gratulujeme!
Děkujeme také třídním učitelkám Mgr. Martině Karasové a Mgr. Simoně Hvězdové za přípravu žáků na soutěže a organizaci akcí.

Co se dělo ve škole v měsíci březnu?
Pilně jsme nacvičovali muzikál O dvanácti měsíčkách, hru na klávesy a flétny, abychom mohli
rodiče a prarodiče potěšit hezkým vystoupením,
což se nakonec povedlo. Zúčastnili jsme se hudebního pořadu o Wolfgangu Amadeovi Mozartovi, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o jeho
životě a díle. Společně jsme si zazpívali úryvky
známých melodií tohoto hudebního skladatele.
Paní vychovatelka pro nás nachystala dětský karneval plný soutěží a zábavy, dále jsme absolvovali program Recyklohraní, kde jsme si povídali
o třídění odpadu.

Předškoláčci z naší mateřské školy
i nadále navštěvují základní školu.
Prostřednictvím zajímavých výukových
programů získávají nové znalosti a dovednosti, seznamují se s prostředím
školy, kamarády školáky a pedagogy.
Těšíme se nejen na ně 5. dubna, kdy se
uskuteční zápis do naší malotřídní základní školy.

Připravujeme:
22.
25.
27.
5.
6.
30.
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3.
3.
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4.
4.

Den otevřených dveří
Vystoupení na Velikonočním jarmarku
Velikonoční tvoření, program pro rodiče s dětmi
Zápis do ZŠ
Příprava předškoláků „Předškolička“
Čarodějnický rej

Simona Hvězdová

HOŘINĚVES

Vyhlašuje

ZÁPIS
do mateřské školy,
který se uskuteční
7. – 11. května 2018
od 14 do 16 hodin.

Mateřská škola zajišťuje vzdělávání předškolních dětí dle školního vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání.
Třídy jsou homogenní v závislosti na věku dětí – přijímáme děti již od dvou let.
Naše mateřská škola nabízí množství aktivit v podobě kroužků
(keramika s rodiči, pěvecký sbor…), výletů, divadelní představení či zajímavé přednášky.
Ve spolupráci se základní školou se děti účastní lyžařské školičky či plaveckého výcviku.
Pro budoucí prvňáčky organizujeme každoročně program Předškolička v naší malotřídní ZŠ.
Paní učitelky přistupují k dětem profesionálně, laskavě,
s ohledem na individuální potřeby dětí.
Samozřejmostí je speciálně pedagogická a logopedická péče.
Těšíme se na Vás kolektiv učitelů ZŠ a MŠ Hořiněves
Kontaktní osoba: vedoucí učitelka MŠ Lucie Jonášová, tel.: 732 583 557

Mateřská škola Hořiněves – zprávičky z naší školičky
S přicházejícím podzimem jsme s dětmi podnikli výlet do skanzenu v Krňovicích s naučným
programem o zpracování vlny a vyrobili si krásného vlněného motýlka.
Paní Kozáková nám umožnila návštěvu místní knihovny, která se dětem moc líbila a chtějí
opakování i v 2. polovině školního roku.
Letošní vystoupení při „Rozsvěcení vánočního stromečku“ mělo úspěšnou premiéru v kostele Sv. Prokopa v Hořiněvsi.
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Shlédli jsme divadelní představení „Babiččiny pohádky“ s vánoční tématikou a mohli se začít
připravovat na vánoční besídku, přátelské posezení a hlavně na Ježíška s dárky.
Příchod nového roku jsme řádně oslavili Silvestrem, zahájili „Předškoličku“ v ZŠ Hořiněves
a uspořádali karnevalové dopoledne. Exotickou krásou opět ohromili papoušci a hudební program „Wolfík“ (W.A.Mozart), nás obohatil o další vědomosti v oblasti vážné hudby.
Počátkem března jsme zahájili plavecký výcvik v Hořicích a vyhlásili velikonoční soutěž
„Nejkrásnější zajíček“.
A co nás ještě čeká? Vystoupení na velikonočním jarmarku, čarodějný les, divadelní představení, dopravní program s klaunem TÚTÚ, návštěva Policie ČR, besídka pro M+T, opékání na
školní zahradě, pasování předškoláčků a přenocování ve školce.
Krásné velikonoční svátky přejí děti a učitelky MŠ.

Zápis do MŠ Hořiněves
Zápis do MŠ Hořiněves pro školní rok 2018/2019 bude probíhat ve dnech 7. – 11. 5. 2018 od
14:00 do 16:00 hodin. Momentálně máme 15 volných míst a můžeme přijímat děti i pro tento
školní rok 2017/2018. Pro bližší informace k zápisu a zájemci o volná místa se můžete kontaktovat u ved. uč. Lucie Jonášové na tel. č. 732 583 557.

Pěvecký sbor a operka Z. Svěráka a J. Uhlíře
„O 12 měsíčkách“
Ať jste velcí nebo malý, holka nebo kluk, u nás je to prostě fuk.
Jedno nás však spojuje……HUDBA.
Společným úspěchem je operka „O 12 měsíčkách“, pro kterou
jsme se všichni nadchli a následně zrealizovali nejen pro svou
potěchu. Po soustředěních a přípravách s kostýmy jsme na
pozvání v prosinci zazpívali operku v podnikatelském centru
v HK, s omezeným prostorem nejen pro diváky. Rozhodli jsme
se proto, že potěšíme naše nejmilejší kulturním zážitkem a tak
jsme operku představili v hořiněvské sokolovně a to v neděli
18. 3. 2018. Své snažení předvedli i naši kamarádi ze ZŠ hrou
na klávesy a flétnu. Děvčátka přitančila jako sněhové vločky
a ti nejmenší zazpívali písničku „Stojí, stojí domeček“.
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Jsme velmi rádi, že se nám podařila operka společnými silami zrealizovat a děkujeme všem,
kteří nám podali pomocnou ruku a podpořili nejen svou přítomností.
Spousta práce, snahy, píle, ať dosáhnem svého cíle….
Krásné Velikonoce přejí „Sborečkové“

Obecní knihovna Hořiněves
nově: www.knihovnahorineves.webk.cz
přístup přes web obce: http://www.horineves.cz/obecni_knihovna_horineves

Otevírací doba:

Čtvrtek: 10,00 – 18,00

V ostatní dny, pokud je knihovnice přítomna, je rovněž možné využívat služby knihovny,
anebo po předchozí dohodě na tel. 723 035 424, email: knihovna.horineves@seznam.cz.
Začátkem dubna se v rámci celostátní akce Březen – měsíc čtenářů uskutečnila ve společenském sále rodného domu V. Hanky beseda s promítáním o české malířce a ilustrátorce
Heleně Zmatlíkové.
Na říjen plánujeme další společné setkání a to tentokrát na téma o životě a díle Karla a Josefa
Čapkových.
Besedy jsou vždy primárně určeny žákům ZŠ Hořiněves, ale srdečně zváni jsou všichni, kdo
mají zájem se dozvědět něco nového.

Památník – Rodný dům Václava Hanky
Přijměte pozvání na vernisáž a výstavu.

Krása AKTU – fotografická výstava – Josef Novotný.
Analogová černobílá fotografie aktu. Vernisáž s hudebním doprovodem a za přítomnosti
autora začíná v neděli 8. dubna 2018 v 10:00 a celá výstava potrvá do 10. dubna 2018.
Výstava je pořádána rodinou jako dárek k autorovým osmdesátým narozeninám.
Vstupné dobrovolné. Tel. kontakty pro prohlídku výstavy mimo konání veřejné vernisáže:
723 035 424, 737 415 925
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TJ Sokol Hořiněves
http://fotbaltjsh.webnode.cz/
Nejlepší, ocenění hráči za rok 2017.
Slavnostní vyhlášení proběhlo na sokolsko-hasičském plese dne 10. 3. 2018, v nejmladší
kategorii zvítězil brankář, který žije v Hořiněvsi a bydlí 100 m od fotbalového hřiště. Tento hráč
nastupuje už i proti o 2 roky starším klukům a vede si parádně a jeho jméno je Jiří Strnad.
Ve starší přípravce vyhrál hráč, který je mozkem našeho mužstva, hráč který dokáže
připravit až 90% branek a jmenuje se Filip Havel.
V mladších žácích vyhrál Ondřej Černý, který nastupuje pravidelně za starší žáky a vede
si výborně a zároveň ve své kategorii mladších žáků je kapitánem, neutuchající bojovník
a opora celého mužstva.
Ve starších žácích zvítězil Martin Jonáš, který patří k obrovským oporám našich starších
žáků a pokud má myšlenky jen na fotbal a soustředí se jen na něj, tak se s ním může málokterý hráč, ať už u nás nebo u soupeře, rovnat.
V poslední mládežnické kategorii a to v mladším dorostu vyhrál Petr Kolman, který svojí
neuvěřitelnou rychlostí, bojovností a vůdcovstvím si cenu v této kategorii nejvíce zasloužil.
V mužské kategorii byl oceněn Miroslav Fejk, který v našem klubu působí již spoustu let
a je to hráč, který i přes svůj věk nikdy neodmítne pomoc, např. když mají muži personální
problém se složením mužstva, zároveň je to i náš předseda klubu a působí i jako asistent
u mladší přípravky, takže člověk, který za náš klub doslova dýchá.
Valná hromada TJ Sokol Hořiněves se uskutečnila v pátek 23. 3. v hostinci „U Šáfrů“.
Otakar Rejfek, ml.
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Připravujeme:
30.4.
8.5.
3.6.

Pálení čarodějnic
Turistický pochod Jana Sedláčka
Dětský den, den plný her

SDH Hořiněves

www.hasicihorineves6.webnode.cz
S příchodem nového roku 2018, jsme v lednu na Výroční valné hromadě vyhodnotili činnost v uplynulém roce a schválili plán činnosti na rok 2018.
Pod osvědčeným vedením Honzy Švehly, bratří Hušků a Dominika Hanzla byl v únoru opět
zahájen pravidelný výcvik našich mladých hasičů. Souběžně probíhala příprava na Valnou
hromadu našeho okrsku 17. 2. 2018 a hlavně příprava našeho společného Hasičsko-sokolského plesu a dětského karnevalu ve dnech 10 a 11. 3. 2018. Ples proběhl v místní Sokolovně
ve skvělé atmosféře vytvořené hudební skupinou „Labyrint“ a to za hojné účasti členů obou
spolků a jejich příznivců z okolí. Již teď se těšíme na příští rok, kdy v této tradici budeme nadále pokračovat a věříme, že bude stejně zdařilý, jako ten letošní. Dále se aktivně se zapojíme do tradičního velikonočního jarmarku v naší obci, konaného koncem 25. března.
21. dubna nás čeká okrskové cvičení „Na Čechovce“ v Žíželevsi, na jehož přípravě spolupracujeme společně s SDH Žiželeves. Jedná se o první společné setkání hasičů okrsku
a prověření techniky po zimním období.
Následovat bude dohled nad pálením „Čarodejnic“ dne 30. dubna.
Členové výjezdové jednotky se zúčastní odborné přípravy dle plánu témat GŘ HZS ČR,
školení ve školicím středisku UHS Bílé Poličany a konání velitelských dnů na stanicích HZS
Královéhradekého kraje.
V květnu v rámci „turistického pochodu Jana Sedláčka“ bude otevřena hasičská zbrojnice
s prohlídkou techniky pro veřejnost.
V červnu plánujeme účast s vytvořením jedné disciplíny na dětském dni a výpomoc při
Muzejní noci.
Dne 16. června od 10 hodin přijďte do sportovního areálu podpořit naše sportovní družstva zejména „Mladé hasiče“ na domácí pohárovou soutěž. Těšíme se na vás.
Hasičům zdar !
starosta SDH Hořiněves Janoušek Milan

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

Úterý:

9,00 – 10,00

Čtvrtek:

16,00 – 18,00

Březen měsíc knihovny.
Člověče, nezlob se – Turnaj v této společenské hře proběhl 22. února v knihovně. Celkovým
vítězem se stala Věruška Fleischerová.
22. března – Výtvarná dílna pro děti a rodiče – téma Velikonoce proběhne v knihovně ve
čtvrtek od 16:00 hod., potřebné věci na dílnu: vyfouknutá vajíčka.
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5. dubna – Hledání jara s odborným doprovodem Mgr. Michalem Šubrtem a paní Soňou
Šubrtovou. Tentokrát budeme hledat, zda kvete Dymnivka dutá, zda jsou vidět šneci a zda
již lidé chodí v kraťasech a tričku s krátkým rukávem.
Nové knihy:
pro děti – „O pejskovi a kočičce“, „Vím co jím“
naučné – „Co v učebnicích nebylo“
beletrie – od Aleny Mornštajnové, Patrika Hartla, Kazuo Ishiguro, romantická kniha od Jojo
Moyesové, švédský humor od Frederika Backmana a napětí od Davida Mitchella

Spolek při kostele sv. Mikuláše v Žíželevsi
Spolek prostřednictvím Centra společných služeb připravil žádost o dotaci z Ministerstva zemědělství z Podprogramu, Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. Předmětem dotace byla oprava a montáž žaluziových oken ve věži kostela sv. Mikuláše v Žíželevsi.
Bohužel alokace na tento dotační program ve výši 130, mil. byla vyčerpána během 4 dnů od spuštění a náš projekt již pro velký a nečekaný
převis žádostí již nemohl být ani zaregistrován. Dotační program bude vyhlášen opět
v příštím roce, žádost tedy zkusíme podat opětovně. Byli bychom moc rádi, kdyby žádost
o dotaci tentokrát vyšla a my tak mohli čerpat až 70% z celkové rozpočtované ceny ve výši
141.520 Kč na opravu 3 ks dřevěných žaluziových oken.

Připravujeme:
Noc kostelů, dne 25. května v pátek, při konání celorepublikové akce, se v kostele sv. Mikuláše uskuteční plánovaný koncert Big Bandu hraběte Šporka, při ZUŠ Jaroměř, který se ponese v jazz-rockovém duchu, následovat bude oblíbená prohlídka kostela a jiné. Zváni jsou
všichni místní, ale také i zájemci ze širokého okolí.
Pouť v Žíželevsi, dne 27. května v neděli, proběhne pouťové setkání v kostele sv. Mikuláše
a na návsi v centru obce. Součástí slavnosti bude, tentokrát již IV. ročník soutěže „O nejchutnější koláček nebo zákusek“. V loňském roce bylo v soutěži zaregistrováno 17 druhů
zákusků a koláčků od místních hospodyněk, mnohokrát jim děkujeme a velice se těšíme na
jejich letošní soutěžní kousky. Ti, kteří budou hlasovat, se tímto také zapojí do soutěže a v závěru proběhne slosování a ocenění jednoho z účastníků.
Přijměte pozvání do kostela na slavnostní mši ozdobenou zpěvem Chrámového sboru
z Jaroměře a na náves, kde bude probíhat jarmark a další kulturní program.
Zveme Vás také k nákupu soutěžních koláčků a zákusků, nebo k zapojení se do soutěže
s vlastním výrobkem.

SDH Žíželeves
Připravujeme:
21. 4.
30. 4.
18

Okrskové cvičení, hasičská soutěž na Čechovce
Pálení čarodějnic na Čechovce

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
Rok 2018 je ve svých prvních měsících jiný než rok loňský. Podél cesty na Chlum jsou zásněžky, takže opět téměř bez sněhu, teploty většinou nad nulou. V letošním roce jsme si mnoho nezabruslili. Mrznout začalo v březnu a za pár dnů bylo o dvacet stupňů víc a ledy stejně
tak rychle roztály, jak přišly. Během několika málo dnů se počasí vrátilo k teplotám pod nulou,
ale jaro je za dveřmi a tak už ta zima asi dlouho nevydrží. Na obecním úřadě proběhl další
audit hospodaření, bez závad. Také se nám narodil do naší malé obce další občánek, tak už
můžeme plánovat další vítání.
Dětský karneval, letos v jiném duchu. Stejně jako v létě na dětském dni nás navštívil
Kouzelník. Bavili se všichni, kteří se přišli podívat, do programu se postupně zapojovali malí
i velcí. Kouzlilo se, hrálo se divadlo, děti soutěžily a vyhrávaly, s plyšovými zvířátky se spokojeně v pozdních odpoledních hodinách vracely domů.
Na začátku března jsme pořádali jarní setkání s občany. Začínali jsme s malým zpožděním, ale určitě to nikomu nevadilo. Po mnoha spíše naučných posezeních v minulých letech,
přednáškách s hasiči, zdravotníky, ukázkách a ochutnávkách regionálních potravin jsme letos
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zvolili téma zcela odlišné. Naše pozvání přijal pan
Trejbal, který nám předvedl umění míchání různých
nápojů, alkoholických i nealkoholických, různých barev, teplot, chutí i vůní. Odpoledne to bylo příjemné,
pro některé i dost náročné, ale zajímavé a nezapomenutelné.
V dubnu nás čeká zájezd do divadla na „Šíleně
smutnou princeznu“ a také premiéra zájezdu na
prodejní výstavu do Lysé nad Labem – Narcis 2018.
Na místě obvyklém budeme na konci měsíce „pálit
čarodějnice“. Před koncem školního roku, v sobotu
16. června, připravujeme výlet do Harrachova a na
Ještěd. V Harrachově máme domluvenou exkurzi ve
sklárně, občerstvit se můžeme v sousedním pivovaru. Na Ještědu určitě stojí za návštěvu nový hotel ve
tvaru hyperboloidu, který je národní kulturní památkou a byl slavnostně otevřen v roce 1973.
V naší činnosti také nebude chybět pravidelná
údržba pomníků. Na žádnou velkou investiční akci
se v letošním roce nepřipravujeme.
Opět připomínám, že na internetových stránkách
http://www.maslojedy.cz/, úředních deskách obce
pro Vás pravidelně zveřejňujeme všechny důležité
informace. Můžete nás také najít na Facebooku.
V případě řešení jakýchkoli nejasností jsme pravidelně, každou středu od 18. hodin na
obecním úřadě. Připomínáme, že na obecním úřadě funguje pracoviště Czech point.
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

Tříkrálová sbírka
Letošní sbírka úspěšně navázala na loňskou premiéru a dárci byli ještě štědřejší. V naší
obci se vybralo celkem 12.955 Kč.
Zúčastněné obce na Hradecku vybraly celkem 1.483.278 Kč.

Masopustní průvod
20. 1. 2018 Sportovní klub Neděliště
uspořádal v obci IV. Masopustní průvod.
Akce započala v 10,00 hodin srazem
masek a civilů na koupališti. Masek bylo
i tento rok veliké množství. Všichni se
pak za doprovodu živé hudby vydali na
dlouhou a obtížnou cestu. Navštěvovali
domy, jejichž obyvatelé je hostili hlavně
buchtami a pitím pro zahřátí. Medvědář
jim popřál bohatou úrodu, hojnost
a zdraví. Muzika jim zahrála jejich oblíbenou písničku. Celá akce byla zakončena hostinou v klubovně sportovního
klubu.
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Výlet na hory
V sobotu 10. 3. 2018 uspořádal
Sportovní klub Neděliště výlet na Jizerku
v Jizerských horách. Vzhledem k velké
nemocnosti a ne moc příznivé předpovědi počasí se výletu zúčastnilo pouze
7 běžkařů. Ti určitě nelitovali, protože
sněhu bylo dostatek, stopy čerstvě upravené a odpoledne je dokonce zahřálo
sluníčko. Užili si příjemný den a ve stopách mezi Jizerkou a Kristiánovem ujeli
celkem 33 km.

Fotbaloví fanoušci pamatujete?
V roce 2011 SK Neděliště vyhrál
soutěž od firmy Gambrinus „Kopeme za
fotbal“. Díky tomu jsme na našem hřišti
mohli 29. 10. 2011 vidět tehdy prvoligový tým FC Hradec Králové. Nejprve se
trénovalo tak jak trénují prvoligoví hráči
a poté se sehrál zápas. Naše mužstvo
sice vysoko prohrálo, zato ale David
Stanner vstřelil parádní gól prvoligovému brankaři, když asi 10 metrů za středovou lajnou vypálil a letící míč doplachtil až do brány.
Rok na to SK vyhrál „Den s prvoligovým trenérem“.
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Co proběhlo v obci v uplynulém období a čeho se Neděliště účastnily:
14. 1. 2018
12. 1 .2018
26. 1. 2018
9. 2. 2018
3. 3. 2018
16. 3. 2018

v klubovně SK odborná přednáška ZO Českého zahrádkářského svazu na
téma „Anglické zahrady“
v klubovně SK se konala Valná hromada SDH Neděliště
v klubovně SK se konala Valná hromada Sportovního klubu Neděliště
rovněž v klubovně se konala Výroční členská schůze Českého zahrádkářského svazu Neděliště spojená s večírkem
v klubovně SK se konala Výroční členská schůze Českého svazu chovatelů Neděliště
proběhl v Hořiněvsi v Sokolovně XVI. Společenský ples občanů z Nedělišť

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

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

31. 3. 2018
8. 4. 2018
14. 4. 2018
21. 4. 2018
28. 4. 2018
5. 5. 2018
12. 5. 2018
20. 5. 2018
26. 5. 2018
2 .6. 2 018
9. 6. 2018
16. 6. 2018

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

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

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

SKN – Nový Hradec B
Lok. Hradec B – SKN
SKN – Syrovátka
Starý Bydžov – SKN
SKN – Prasek
Lužec – SKN
SKN – Malšova Lhota A
Roudnice B – SKN
SKN – Kosičky B
Vysoká B – SKN
SKN – Ohnišťany
Lovčice – SKN

Plánované akce:
30. 4. 2018
23. 6. 2018

pálení čarodějnic spojené s opékáním buřtů
uspořádá SDH Neděliště na fotbalovém hřišti hasičskou soutěž
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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

V době, kdy píši tento příspěvek do zpravodaje, tak za okny zuří vítr a počasí, které nás
minulou neděli naladilo na nadcházející předjaří, se chová jako uprostřed zimy. Člověku se ani
nechce vytáhnout paty z vytopeného domova. Pevně věřím, tak jako každý rok, že nás zima
nebude dlouho trápit a my se dočkáme teplých jarních dní i s prvními posly jara v podobě jarní květeny na našich zahrádkách.

Zprávy z OÚ
Začátek roku se rozjel v pozvolném tempu. V obci pokračuje výstavba „Biocentra Za
Rybníky“, která je financována Pozemkovým úřadem ČR. Zastupitelstvo obce na jednání konaném dne 19. 2. 2018 schválilo dodavatele na stavbu cesty, která se nachází v intravilánu
obce a tato jako jediná součást biocentra bude financována Obcí Sendražice. Z pěti dodavatelů byla vybrána cenová nabídka firmy BAPA, která byla nejnižší. V nadcházejícím období by
také měla být realizována oprava chodníku u autobusové zastávky u hřiště a chodníku vedoucímu k fotbalovému hřišti. Dále by měl být zbourán přístavek u obecního úřadu a mělo by
se začít s výstavbou garáže pro užitkový automobil SDH Sendražice. Je smutné, že realizace některých projektů váznou na pomalé činnosti úřadů, jejichž vyjádření je k věci nezbytné
(viz například cesta a chodníky od točny směr Hořiněves). Na jednání zastupitelstva obce dne
19. 2. 2018 bylo také schváleno, že Obec Sendražice se prostřednictvím grantové výzvy skupiny ČEZ „Oranžové hřiště“ pokusí získat dotaci na vybudování osvětleného víceúčelového
hřiště v areálu fotbalového hřiště o rozměru 15x32 m. Doufejme, že v letošním roce se nám
třeba podaří dotaci od ČEZu získat.
Obec upozorňuje rodiče dětí, že ještě do 30. dubna 2018 mají možnost podávat žádosti
o jednorázovou dotaci na zájmovou činnost dětí. Podmínky pro udělení jednorázové dotace je
možné najít na webu obce či získat osobně na Obecním úřadě v Sendražicích. Jsme rádi, že
o jednorázovou dotaci je zájem a zejména v tomto školním roce je rodiči dětí hojně využívána.
V uplynulém období nás všechny zasáhla smutná zpráva o úmrtí naší občanky paní
Středové. Byla to milá paní, se kterou se každý rád zastavil a pobavil, a tak bude mnoha
lidem v obci a hlavně jejím nejbližším moc chybět.
V letošním roce se s předsedkyní kulturní
komise budeme opět vydávat za našimi jubilanty, kterých letos máme v obci požehnaně. První
gratulace nás čekají již v nadcházejícím období. Už se na Vás, milí jubilanti, moc těšíme!

Výstava betlémů
Na Štědrý den loňského roku byla v místním kostele sv. Stanislava zahájena tradiční
výstava betlémů, která se stejně jako v uplynulých letech těšila velkému zájmu a účasti
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návštěvníků. K vidění bylo víc jak 30 betlémů, a to nejen od občanů ze Sendražic, ale i z okolních obcí – Neděliště, Smiřice, Stěžírky, Lužany, Rodov. Dále byly k vidění betlémy zapůjčené z Velichovek, Náchoda, ale i dalších míst. Výstava byla k vidění, ještě po celý měsíc leden
2018. Každý, kdo výstavu navštívil, obdržel malý dárek v podobě nástěnného kalendáře s fotkami betlémů z předchozích ročníků výstavy. Velice děkujeme všem, kteří ochotně své rodinné poklady na výstavu zapůjčili. Dále děkujeme za realizaci výstavy a neutuchající elán při
jejím pořádání našemu občanovi panu Jaroslavu Dančukovi staršímu.
Petra Kacálková

SDH Sendražice
Nový rok jsme začali tradičně výročními valnými hromadami (VVH). Nejprve jsme zavítali
12. 1. do Nedělišť, týden na to jsme pořádali VVH u nás, poté jsme jeli do Předměřic a výjezdy uzavřeli 16. 2. VVH okrsku v Nedělištích.
První víkend v březnu proběhlo školení velitelů a zasedání starostů SDH a zároveň jsme
pořádali tradiční Hasičský ples, kterého se účastnil hojný počet návštěvníků. Pro lidi byla
připravena bohatá tombola, za jejíž realizaci patří velké díky našim sponzorům! K poslechu
a tanci zahrála, stejně jako loni, kapela Lyra club, která opět nezklamala a hrála do ranních
hodin. Letos jsme se rozhodli pro změnu a místo předtančení Superbab nám předvedli své
umění s hakisákem a fotbalovým míčem mistři světa ve footbagu a fotbalfreestylu, na jejichž
vystoupení padala samá chvála.
Dne 10. 3. naše jednotka provedla pálení roští na Podháji, aby se zde uvolnilo místo na jaro.
Stanislav Špás, starosta SDH Sendražice
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KULTURNÍ DĚNÍ V OBCI
Obecní Discoples v retro stylu 60. – 90. let
Dne 13. ledna 2018 v místním hostinci proběhl Obecní discoples v retro stylu 60. – 90. let.
Celý večer se tancovalo na vybrané hity z české a zahraniční scény minulého století díky, kterým jsme mohli společně na tato, některým více známá a některým méně známá léta, zavzpomínat. Velmi příjemným překvapením bylo i dobově laděné ošacení návštěvníků této
akce. Šlo opravdu o velmi povedené kostýmy. Jelikož se jednalo o discoples, nechybělo ani
půlnoční slosování tomboly, kde hlavním lákadlem byla, jak už je u nás zvykem, pražská kýta
o hmotnosti cca 10 kg. I přes menší návštěvnickou účast doufáme, že se akce líbila.
Děkujeme všem za pomoc a za sponzorské dary!
V nejbližší době se můžete těšit na tradiční pálení čarodějnic a také připravujeme překvapení pro naše seniory.
O tomto kulturním dění Vás budeme informovat opět v dalším vydání zpravodaje.
Petra Holečková, předsedkyně kulturní komise

Karneval pro děti
Dne 17. března od 15:00 hodin proběhl v Obecním hostinci dětský karneval. Bylo to hezké odpoledne plné tance a her, ale hlavně se spoustou pěkných a nápaditých převleků a masek, které si děti za pomoci rodičů či sami připravily. Toho odpoledne jsme se díky dětem moh-
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li setkat s několika krásnými princeznami, vílou, andílkem, čarodějnicí, čarodějem, rytíři, piráty, rockerkou, drakem Bezzubkou, Ninjou, šnečkem, Minnií, litlle ponym, kočičí ženou a mnoha dalšími. Samozřejmě jako již tradičně probíhalo hlasování o nejlepší masku, do něhož svými hlasy přispěli všichni dospěláci. Jako nejlepší maska pak na třetím místě byla vyhlášena
krásná královna vážek, na druhém místě se umístil malý Křemílek a první příčku obsadil krásně modrý taťka Šmoula. Aby ostatní děti nesmutnily, že neobsadily vítězné stupínky, byla pro
ně připravena tombola. Tato sklidila u dětí velký ohlas a malí tanečníci byli rádi za drobnosti,
které v ní vyhráli. K výhře z tomboly ještě každý obdržel balíček s předvelikonoční nadílkou.
V sále bylo plno a dle reakcí přítomných se všichni dobře bavili. Všem děkujeme za účast na
akci a také děkujeme těm, kteří se na realizaci karnevalu podíleli či něčím na akci přispěli,
čímž vyčarovali na tvářích malých návštěvníků úsměvy a nadšení.
Je škoda, že navazující Retro diskotéka pro dospělé, se již s takovým ohlasem nesetkala
a akce byla zrušena.
Petra Kacálková

MX TEAM SENDRAŽICE
Hodnocení sezóny 2017 za barvy týmu MX motocross Sendražice
Vážení moto příznivci, zdravíme zejména příznivce motocrossového týmu MX Sendražice.
Motocrossový tým MX Sendražice ve složení Kuba Suchý – za dravé mládí, Pavel
Martínek – zlatá střední cesta a za veterány +50 – Martin Švehla.
Sezóna 2017 začala pro tým MX
Sendražice výbornými výsledky všech tří
jezdců i nějakými stupni vítězů. Nejdříve
po pádu v Opatově a těžkém otřesu
mozku byl ze hry na nějaký závod vyřazen Martin Švehla. Po té si na konci
května také i Kuba Suchý, z tratě
v Opatově (závod měl být přípravou na
MMČR) odvezl vážné poranění zápěstí
a tím i předčasný konec sezony. Ale ani
Pavlu Martínkovi se smůla letos nevyhnula. V Žamberku po krkolomném

Poslední tankování
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pádu na závodech a vážných spáleninách od výfuku, ke všemu po uzdravení, si na soustředění vyhodil rameno a tím sezonu předčasně také ukončil, aby se mohl věnovat přípravě týmu
a kondice v roce 2018. Tahounem týmu zůstal Veterán Martin Švehla.
Výsledky teamu 2017
M. Švehla
P. Martínek
J. Suchý

4.
13.
15.
7.
13.

místo
místo
místo
místo
místo

Novamotocross cup (55 – 100 let)
SMS PCE – Veterán
Novamotocross cup (Hobby 33 – 44 let)
Novamotocross cup Licence
SMS PCE-MX2
Tímto shrnutím výsledků za rok 2017
(i když nejsou takové, jaké jsme si stanovili), chci poděkovat všem naším příznivcům, kteří nás podporují.
Za MX TEAM Sendražice
Pavel Martinek, předseda

Zimní příprava
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STŘEZETICE
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
Je začátek nového roku. Zima se nám ukázala jen nižšími teplotami.
Tato doba je určena pouze pro hodnocení roku
starého a plánování činnosti pro rok nadcházející.
Toho využil Svaz dobrovolných hasičů ve Střezeticích, tak i Klub žen ve Střezeticích a Dlouhých
Dvorech. Uskutečnily se výroční schůze, na kterých jednotliví členové zhodnotili práci v roce 2017
a naplánovali akce pro letošní rok.
Koncem ledna klub žen uspořádal jako již
tradičně Společenský ples. Ten byl zajímavý jak
cenami, tak účastí, která předčila očekávání.
Abychom v tomto období nezapomněli na naše
děti, ženy pro ně zajistily ve dvou termínech bruslení na ledové ploše v Pivovaru Lindr ve Mžanech.
Děti ukázaly, co umí a rodiče, kteří se zúčastnili, se nenechali v žádném případě od svých
potomků zahanbit. Únor nám přinesl mírný poprašek sněhu, který se částečně udržel díky
druhé polovině měsíce, kdy teploty klesly až k mínus patnácti stupňům.
V sobotu 10. března připravil Obecní úřad pro spoluobčany sousedské posezení spojené se
svátkem Mezinárodního dne žen. Svůj program nám předvedla skupina – Chalupovy sestry

29

STŘEZETICE
– ze Skalice. Zavzpomínali jsme na dobu, kterou řada z nás vůbec nezažila. To vše nám předvedly jak výkladem, kostýmy, tak tancem. Program sklidil bouřlivý aplaus. Tohoto společenského setkání využili představitelé obce a popřáli všem ženám k svátku Mezinárodního dne žen. Po
vystoupení každá z přítomných spoluobčanek, obdržela malý květinový dárek a bylo připraveno
i malé občerstvení. Ženy, které se posezení nezúčastnily, byly obdarovány květinou osobně
následující den. Poté se všichni občané bavili při poslechu nebo tanci. O hudební doprovod se
postaral pan Libor Jáneš a Jan Malich.

V polovině měsíce března se v místním hostinci uskutečnil dětský karneval, který připravil
klub žen. Hudební doprovod, který předvedl pan Libor Jáneš, přiměl děti jak k tanci, tak dalším pohybovým aktivitám. Děti, si zahrály hry zaměřené na jejich pohybovou tvořivost, které
si pro ně připravila Veronika Holubičková.
Děkujeme všem, kteří pomohli uvedené akce připravit.
Upozorňujeme občany, že je vybírán poplatek ze psů za rok 2018. Jeho výše je 80 Kč.

Připravujeme:
14. 4. 2018 – zájezd na divadelní představení „HOŘÍ, MÁ PANENKO!“ do Východočeského divadla v Pardubicích.
27. – 30. 4. 2018 – sběr nadměrného komunálního odpadu
– pálení čarodějnic spojené s programem.
19. 5. 2018 – sobota – sběr nebezpečného odpadu

Blahopřejeme
Významná životní jubilea: Demlová Jaruška, Deml Jaromír, Podsadlová Marie, Černý Pavel,
Jásenská Věra, Zounar Jaroslav, Sedílková Iva, Holubička Miroslav
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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
– U kontejneru na bioodpad „Na Panně“ byl zpevněn nový nájezd, aby bylo možné ukládat
bioodpad i po částečném naplnění kontejneru a také byla zpevněna plocha pro umístění
kontejneru. Cesta „Na Pannu“ byla zpevněna recyklátem, aby byla sjízdná i za nepříznivých
klimatických podmínek.
– Byla podána žádost o dotaci na revitalizaci prostoru kolem Studánky Na
Panně z dotačního programu Královéhradeckého kraje. V případě úspěchu naší žádosti o dotaci ve výši 50%
celkových nákladů bude akce realizována do poloviny roku 2019.
– Dále pokračují práce na novém územním plánu obce a na komplexních pozemkových úpravách pro náš katastr.
– Poslední týdny se v obci nesou ve
znamení úklidu. 10. března uspořádalo SDH Světí brigádu na úklid příkopů v okolí obce a její účastníci ve spolupráci s obcí
odvezli značné množství odpadu.
– Dále probíhá úklid v prostoru „Radovky“ a okolí „Na Panně“. Je odstraňován nejrůznější
odpad, včetně stavebního.
– Byl demontován sušák na hadice, který je umístěn
v parku u rybníka a probíhá jeho celková renovace,
doplnění a nahrazení zničených částí a následné zinkování a nátěr.
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– Dále byla odvezena část pískovcové studně na návsi, která bude doplněna o jednu řadu kamenů, vyčištěna, impregnována a bude vyrobena nová kovaná mříž. Po namontování bude
následně znovu zprovozněna ruční pumpa. Na odvezených částech byl uveden letopočet
1842. Pokud by někdo z občanů měl dobové fotografie studny i jiných částí obce, prosíme
o jejich zapůjčení, abychom vytvořili kopie a uložili k obecní kronice.
– 24. února 2018 od 20 hodin proběhl
společenský ples, který pořádal SDH
ve spolupráci s Obcí Světí. Účast byla
hojná a úspěch mělo především originální „předtančení“ v podání členu
SDH Světí.
– 10. března 2018 proběhl zájezd do
Prahy na muzikál Hello Dolly v hlavní
roli s Ivanou Chýlkovou.
– 18. března 2018 uspořádala paní hospodská v Hostinci „Na Zavadilce“
Dětský karneval.
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– Obec Světí obdržela díky členství ve Sdružení místních samospráv dva zásobníky naplněné reflexními samolepkami pro potřeby občanů. Jsou umístěny na značce konec obce ve
směru na Všestary a na značce křižovatka u Hostince „Na Zavadlice“.

Odpady
Nově bude na základě výsledků ankety probíhat svoz plastů přímo z domácností a to 1x
za 14 dní. Svozové nádoby obdrží občané zdarma, o termínu jejich vydávání budeme informovat. Svozový kalendář bude zveřejněn na základě informací od svozové firmy.
V jarních měsících opět proběhne mobilní svoz nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu. O termínech budeme informovat obvyklým způsobem.

Pozvánky
z 30. 4. – Sbor dobrovolných hasičů Světí vás ve spolupráci s obcí zvou na tradiční akci
Čarodějnice „Na Zámečku“
z 2. 6. – proběhne na hřišti „Na Zámečku“ tradiční dětský den, letos s tématem „Piráti“

Sbor dobrovolných hasičů Světí
Aktuální informace ze sboru dobrovolných hasičů Světí najdete na 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

Informace z obce
Oznamuje občanům, že v současné době probíhá zkušební provoz čistírny odpadních vod
v obci. Byl zjištěn vyšší nátok na čistírnu. Obec ve spolupráci se zhotovitelem stavby zjišťuje
příčinu tohoto nátoku. Prozatím se podařil tento problém částečně odstranit. Dále pracujeme
na odstraňování problému. Tímto žádáme občany, aby si zajistili vpusti do kanalizace na
svých pozemcích před dešťovou vodou.

Provoz obecního hostince
Obec dokončila drobné stavební úpravy v obecním hostinci. Po dlouhé době se obci podařilo v brzké době sehnat nájemce. Od 1. března 2018 je zahájen provoz obecního hostince,
který provozuj pan Zdeněk Vojtěch ke všeobecné spokojenosti místních i přespolních občanů.

Kulturní akce v obci
Dne 17. února 2018 se konal v obecním
hostinci ples Sboru dobrovolných hasičů Žíželeves. Následující den uspořádal Sbor
dobrovolných hasičů Žíželeves dětské maškarní odpoledne. Obě akce se vydařily za vysoké účasti občanů.

Plánované akce
Srdečně zveme občany na tradiční stavění májky, které se bude konat dne 30. 4. 2018 od
16.00 hodin. Občerstvení zajištěno.
Srdečně zveme občany na slavnostní vysvěcení místní zvoničky, které se bude konat dne
23. 6. 2018 od 14.00 hodin. Zvonička bude postaven nákladem zdejšího rodáka pana Ing.
Ladislava Říhy a obce Vrchovnice. Na tomto slavnostním vysvěcení bude k tanci a poslechu
hrát živá hudba, dále nebude chybět grilované zvířátko, pivečko a další dobrůtky. Na tuto akci
zveme místní i přespolní občané. Místní a zdejší rodáci budou písemně pozváni. V rámci této
akce proběhne výstava fotografií s tématem obec Vrchovnice z historie a ze současnosti.
Zároveň pro zájemce je možnost uspořádat prohlídku čistírny odpadních vod s výkladem.
Jedná se o naši největší investiční akci v obci, která se možná už nebude opakovat. Musíme
podotknout, že stavba proběhla bez zadlužení obce, což dokáže málo která obec.

Přehled vytříděného odpadu v naší obci za rok 2017
Papír:
Plast:
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0,17 tun
1,72 tun

Sklo:
Směsný komunální odpad:

1,28 tun
7,20 tun

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,
zima je snad již definitivně za námi, dny se prodlužují, do stromů se pomalu vlévá míza
a příroda se probouzí. Každé jaro tak můžeme kolem Velikonoc sledovat zázraky vzkříšení
zdánlivě mrtvého či odumřelého. Tráva se zazelená a povyskočí, stromy začínají pučet, květy zavoní … A mnohdy totéž platí o nás samotných. Moje maminka, když se na jaře oteplí,
s oblibou a očividným potěšením říkává: „Každá babička stará, veselejší je z jara“. Protože si
myslím, že veselejší babičky (a platí to i pro dědečky, jen se nějak nevešli do té rýmovačky…)
jsou zdrojem radosti všem bez rozdílu věku, proto přeji jim i Vám všem ostatním, aby Vám
slunce zahřálo nejen tělo, ale i duši.
Ing. Michal Derner – starosta obce

Co nás čeká v nejbližší době?
z ZŠ Všestary č.p. 57 – nástavba a přístavba budovy 2. stupně
Tímto projektem se řeší doplnění chybějících odborných učeben pro fyziku, chemii a informatiku. Stavební práce na budově 2. stupně ZŠ Všestary zahájí dodavatel stavby po
Velikonocích. Do prázdnin bude opravena krytina na přední a zadní části střechy, během letních prázdnin dojde ve střední části budovy k demontáži střechy, k nástavbě učeben s novou
střechou a k vestavbě výtahu uvnitř objektu.

Projekt počítá i s přístavbou šatnového traktu do nádvoří školy, který by měl vyřešit nedostatečné a nevyhovující podmínky zázemí pro žáky. 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) očekáváme dotaci ve výši 5,4 mil. Kč. Celá stavba by mohla být dokončena do
zimy roku 2019, za příznivých okolností a včasného přiznání dotace i do konce roku letošního.
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z Kanalizace a čistírna odpadních vod
Po dopracování zadávací a projektové dokumentace bylo zahájeno nové výběrové řízení
na zhotovitele stavby. Jeho ukončení lze očekávat na přelomu měsíců května / června 2018.
I přes 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 ve
Všestarech na čistírně a kanalizaci koncem léta letošního roku, v Rosnicích a Rozběřicích
počátkem roku 2019. Ve Bříze s Lípou jsou práce naplánovány na rok 2020, kdy by celá stavba měla být také dokončena.
z Obecní knihovna
Obecní knihovna doposud sídlí v prvním patře budovy základní školy. Projekt nástavby učeben do podkoroví budovy 2. stupně ZŠ se však dotýká také knihovny, neboť učebna v prvním
patře se rozšiřuje do části prostor, kde se nachází sekce pro dospělé čtenáře. Po dohodě se
základní školou bude celá knihovna přemístěna do přízemí do prostor bývalého bytu školníka, kde jsou nyní málo využívané prostory sborovny a cvičné kuchyňky. Knihovna tak bude
mít nový samostatný vstup přímo ze dvora školy a prostory knihovny budou provozně od školy odděleny. Na tuto úpravu se nyní zpracovává projektová dokumentace pro zajištění
stavebního povolení a pro výběr zhotovitele. Dílčí vnitřní sanační práce na odvlhčení zdiva
již byly provedeny.
z Šatny a sociálky u tělocvičny ZŠ
V zázemí tělocvičny ZŠ se nachází toalety, sprchy a šatny vybudované společně s tělocvičnou před více než 30 lety a již delší dobu jsou ve stavu, který zdaleka neodpovídá zrekonstruované tělocvičně ani dnešním standardům. Prvotní odhady nákladů na nutné opravy se
natolik lišily, že bylo zadáno zpracování projektu na výměnu rozvodů vody a kanalizace, zařizovacích předmětů i výměnu dlažeb a obkladů. Společně se sociálkami v přízemí projdou rekonstrukcí i toalety o patro výše a do sousední třídy bude doplněno po celou dobu chybějící
umyvadlo. Tato rekonstrukce bude realizována v průběhu letních prázdnin.

Na čem pracujeme?
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 byly provedeny základy a podkladní deska a po zimní přestávce byly obnoveny práce na vrchní stavbě.
Do léta tak bude zbrojnice opět (nejen) jako nová. Kromě hasičů poskytne i ostatním občanům Rosnic při jejich společenských akcích díky krytému posezení příjemnější prostředí.
z Pomůže program obnovy venkova?
Královéhradecký kraj vyhlásil počátkem letošního roku dotační výzvu s názvem Program
obnovy venkova 2018. Do této výzvy jsme se přihlásili s žádostí o dotaci na tři projekty:
– oprava plotu u budovy 1. stupně ZŠ
– stavba garáže hasičské zbrojnice Rosnice
– udržovací a restaurátorské práce na pomnících (Morový sloup v k.ú. Chlum a centrální
kříž na hřbitově Všestary)
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Celkový rozpočet těchto akcí je 2.209.784 Kč a v případě úspěšné žádosti by dotace
měla činit 50% nákladů, tedy 1.104.892 Kč. Výsledek hodnocení a rozhodnutí o žádosti bude
znám na konci května 2018.
Ing. Michal Derner – starosta obce

Sběrný dvůr
Na konci října 2017 jsme otevřeli sběrný dvůr ve Všestarech pod mostem silnice I/35 HK
– Jičín. Sběrný dvůr tak nahrazuje dříve realizované jarní a podzimní svozy nebezpečného
a velkoobjemového odpadu. Připomínáme občanům, že otevírací doba je každou sobotu
9 – 11 hodin.
Bioodpad zůstal za obecním úřadem.
– Odpad třiďte do různě popsaných
kontejnerů.

Kulturní výbor obce Všestary
Pořádá Jarní výlet do Letohradu do muzea řemesel ve středu 11. 4. 2018. Zároveň je
s tím spojená návštěva muzea Vamberecké krajky a také návštěva zahradnického centra
Fléglovi ve Vamberku.

Letní výlet
Na letní období připravujeme další z řady výletů, na který zveme všechny zájemce, i rodiny s dětmi, a jako vždy, více neprozradíme, protože se jedná o výlet tajný.
Mezitím bude také vycházet další číslo zpravodaje obce. Uzávěrka bude k 11. 6. 2018.

Koupaliště Všestary.
Informace pro naše i okolní občany.
Již třetí rok je na koupališti ve Všestarech čistička,díky které v něm máme celé léto blankytně modrou, krásně čistou vodu. Všichni, kdo máme rádi vodu a koupání můžeme i letos
využívat koupaliště. Mrzí nás, že ačkoli jsme za to, abychom měli koupaliště opět v provozu,
bojovali, koupaliště je jen málokdy plně využívané.
A proto – od léta do podzimu „SPORTU ZDAR“.
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První narozeniny Mikrojeslí Všesličky
Celý podzim 2017 se nesl ve znamení zážitků a výletů. Nejprve se sešli rodiče a děti v parku u hřbitova ve Všestarech a rodiče se pokusili pouštět draky a děti je povzbuzovaly. Bohužel
vítr byl v nedohlednu, tak přišel na řadu padák a další připravené aktivity.
Děti v listopadu navštívily ZOO Park Stěžery, kde sice vládlo sychravé počasí, ale i přesto
děti neváhaly a krmily velbloudy, koně, kozy a další zvířata. Také měly možnost seznámit se
s chameleonem a želvou. Některé děti
nalezly odvahu a zvířata si i pohladily.
Zpočátku nedůvěřivé návštěvníky si nakonec jednoznačně získal ježeček.
Jelikož se podzim nesl v duchu klasické rýmičky, rozhodli jsme se pro další
výlet, a to do solné jeskyně, kde děti
měly možnost inhalovat speciální solné
výpary. Kluci i holky si pohráli, rodiče popovídali a všichni nakonec i krátce zatančili a zazpívali. Zážitkem byla i cesta
MHD a vlakem zpět do Všestar.
V prosinci jsme měli také možnost navštívit MŠ Všestary u příležitosti pořádání divadla pro
děti a také představení žáků ZŠ Pouchov pro malé děti v tamním krásném divadelním sále.
Žáci nám předvedli, jak vypadá hodina
dramatické výchovy, zazpívali jsme si
koledy a poslechli vánoční variaci na pohádku Perníková chaloupka.
Rok 2017 jsme zakončili profesionálním focením dětí a také vánočním setkáním s rodiči a dětmi. Program byl bohatý a kromě ochutnávky cukroví se
konalo i zpívání koled za doprovodu
piána. Děti se s pomocí rodičů seznámily s některými vánočními tradicemi, jako
je například rozkrajování jablka, lití olova
nebo posílání svíčky ve skořápce po vodě. Děti odcházely nejen se spoustou zážitků, ale i
s vytvořenou lucerničkou na svíčku a dárečkem od svého kamaráda. Protože jsme měli ve
Všesličkách i opravdový stromeček, nemohla chybět ani nadílka, a tak děti rozbalovaly i dárečky do Všesliček. Nakonec jsme se
v podvečer rozloučili se zapálenými
prskavkami a přáním krásných Vánoc
a šťastného nového roku 2018.
V lednu děti přivítaly nový rok pravidelným tvořením na téma Co se nosí
v zimě a Zimní sporty. Protože nám to
počasí letos dovolilo, dočkaly se děti
v rámci dopoledního programu i sáňkování a bobování. Uplynulý první rok provozu mikrojeslí jsme oslavili v únoru na
Pohádkovém karnevalu, kde se děti vy38
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dováděly v krásných maskách a během pohádkového programu si připomněly různé známé
pohádky.
Rok 2018 se zatím nese v duchu výletů a zážitků. Děti navštívily Knihovnu města Hradec
Králové, kde pro nás byl připraven krásný program na téma Jaro. Měly možnost seznámit se
s knihovnou, zároveň si poslechly jarní pohádku, vytvořily si památku ve formě malovaných
vajíček, pohrály si v místním dětském koutku a prozkoumaly některé knižní tituly. Díky spolupráci s MŠ Všestary, které si moc vážíme, máme možnost také navštěvovat divadelní představení připravené pro školkové děti. Díky tomu jsme viděli výtvarně povedené představení
Zvířátka a loupežníci v podání Divadla U staré herečky a edukativní představení Myšák Pišta
od Divadélka U dvou sluncí, které dětem přiblížilo problematiku zdravé stravy prostřednictvím
Myšáka Pišty, který žil v cukrovém domečku a pojídal samé dobroty, a Kocoura Mourka,
který jedl zdravě, cvičil, dělal radost druhým a také učil Pištu třídit odpad. Děti byly nadšené
nejen z tohoto příběhu, ale také z krásných písniček doprovázených kytarou.
Opět jsme také s dětmi navštívili solnou jeskyni, kterou budeme navštěvovat i na jaře.
V dubnu nás dále čeká výlet do Přírodovědného centra v HK, kde budou mít děti možnost seznámit se se zvířátky a některé si i pohladit. Dále se bude konat dne 19. 4. 2018 Den otevřených dveří pro zájemce o docházku na následující školní rok i pro širokou veřejnost. Následně
se dne 3. 5. 2018 bude konat Zápis pro období září 2018/červen 2019. Pokud byste rádi
věděli více o provozu mikrojeslí nebo na nás máte otázky, pište na vseslicky@gmail.com,
volejte na tel. číslo 702 003 490 nebo přijďte na Den otevřených dveří a na Zápis.
Rádi Vás uvidíme!
Vzhledem k tomu, že teta Dáša se bude vracet po rodičovské dovolené do svého původního zaměstnání, budeme hledat novou posilu do našeho týmu. Pokud byste měli zájem se podílet na chodu Všesliček, trávit čas s malými dětmi, neváhejte nám dát vědět. Vítáme i maminky na rodičovské dovolené, protože ve Všesličkách můžete pracovat i se svým dítětem. Je
to skvělý způsob, jak si zlepšit finanční situaci a zároveň trávit čas se svým dítětem v dětské
společnosti plné zábavy, her a nových podnětů.
Už teď se moc těšíme na jaro plné sluníčka a nových zážitků!
Mgr. Michaela Chládková
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Mateřská škola Všestary
Jako každý rok se v únoru naší školkou linuly pohádkové příběhy. Děti se
učily rozdíl mezi veršovanou a klasickou
pohádkou. Dramatizovaly známé pohádky a učily se je vyprávět. Potom si vyzdobily svými výtvarnými pracemi třídu
a připravily se na karneval. Karnevalem
vyvrcholily týdny pohádek. Děti si ho pořádně užily. Proměnily se v princezny,
víly a různé druhy pohádkových bytostí.
Soutěžily, představily kamarádům svou
masku, překonávaly překážkovou dráhu
a samozřejmě tancovaly. Byly odměněny sladkostmi a diplomy.
Navštívilo nás divadlo s pohádkou „Zvířátka a loupežníci“.
Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže „Požární ochrana
očima dětí“. Pan Josef Macháček přišel dětem povyprávět o hasičích. Ukázal jim
hasičskou výstroj.
Po jarních prázdninách
jsme poprvé v letošním roce
navštívili plavecký bazén.
Čeká nás plavecký výcvik
v celkové délce 12 hodin.
V rámci výuky „Profese“
– zaměstnání rodičů – mladší děti měly besedu s paní
uklízečkou. Vyzkoušely si práci s vysavačem, mopem, okenním čističem atd.
Moc je to bavilo.
Starší děti navštívily Autoservis Kulhánek. Pan Kulhánek jim vše podrobně
vysvětlil a ukázal. Viděly, jak se vyměňují brzdové destičky, jak se vyvažuje
pneumatika, atd… V přijímací kanceláři
si prohlédly různé doplňky do auta. Děti
už vědí, jak je třeba pečovat o auto. Do
MŠ přišly s velkými zážitky.
Důležitá součást našeho života je starat se o přírodu a naše okolí. Do naší
školky zavítala návštěva s interaktivním
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programem „Recyklohraní“. Zábavnou formou si děti zopakovaly, jak se
třídí odpad a k čemu se dá využít.
Připomněli jsme si důležitost sběrného dvora, který je i v naší obci.
Předškoláci navštívili první třídu
ZŠ. Už podruhé si prohlédli prostory
školy a s prvňáky se posadili do lavic. Společně si to pěkně užili.
Ničeho se nemusí bát – vše známe
– zápis bude zábava.
Co nás ještě čeká? Například
Divadélko U dvou sluncí s pohádkou „Mišák Pišta“, „Zdravá pětka“,
„Velikonoční příběh“ a velikonoční
vyrábění, „Klaun TÚ,TÚ“.

Ve středu 2. května 2018 od 14:30 hod. do 16:30 hod. proběhne ZÁPIS DO MŠ.
Zájemci o naší MŠ jste srdečně zváni. Těšíme se na Vás!
Kolektiv MŠ Všestary

41

VŠESTARY
Florbal Všestary
Naši muži A ukončili premiérovou sezónu v divizi na krásném 8. místě a již nyní se začínají připravovat na tu další. Všechny naše ostatní týmy, zejména mládež, mají ještě nějaké zápasy před sebou.
Pokud máte zájem o florbal, rádi Vás mezi sebou přivítáme. Veškeré potřebné informace
najdete na našich klubových stránkách www.fbsvsestary.cz. Pro příští sezónu budeme do
soutěží přihlašovat týmy od nejmenších dětí (rok narození 2011) až po dospělé hráče.
FBŠ Všestary

SDH ROSNICE
Jednou zase po roce, aneb VVH
Druhou sobotu v lednu jsme se sešli
v klubovně, abychom shrnuli rok loňský
a naplánovali ten letošní. Vyslechli jsme si
zajímavé zprávy členů výboru, stanovili cíle
a plány a na závěr si vychutnali večeři i se
zákuskem. Všem, kteří se v loňském roce
podíleli na činnosti sboru a organizaci akcí
děkujeme a věříme, že letos se nám povede ještě více pěkných akcí.
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Tanči dokud můžeš
V sobotu 17. února uspořádal náš sbor pravidelný ples ve Všestarech. K poslechu i tanci
zahrála skupina OK-STYL, pro zpestření večera bylo připraveno předtančení od Petra
Novotného a Radky Šobové a nechybělo ani tradiční slosování o ceny, ve kterém museli
soutěžící předvést rychlost, hbitost a také rychlé rozhodování. Věříme, že nikdo, kdo přišel
nelituje a všichni se dobře bavili. Těšíme se opět za rok.

Ženy v našem sboru máme rádi
Svátek všech dívek, slečen, paní i dam se rosničtí muži rozhodli oslavit spolu s nimi v sobotu 10. března v klubovně. S oslavou připravili také soutěž o nejlepší zákusek s jablky, tedy
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poměrně široké zadání, a tak bylo pouze na kuchařkách, co připraví. Soutěžních vzorků bylo
celkem 11 a šestičlenná porota měla nelehký úkol, vybrat nejlepší výrobek. Nakonec dostaly
odměnu všechny ženy, které dorazily, a to v podobě chlebíčku a krásné rudé růže. Děkujeme
všem dívkám a ženám, které dorazily a opět pro vás něco vymyslíme, slibujeme.

Pozvánky
SDH Rosnice zve všechny na pálení čarodějnic, které proběhne v pondělí 30. 4. u klubovny SDH. Občerstvení a něco dobrého k pití bude připraveno.
V sobotu 19. 5. proběhne pouťové sousedské posezení, na kterém bude přichystáno
teplé i studené občerstvení. Zastavte se u nás.
V sobotu 26. 5. proběhnou v Rosnicích hasičské závody okrsku. Všichni jste srdečně
zváni.
Jiří Novák

SDH VŠESTARY
Na jaro se již tradičně chystá slet ČARODEJNIC,
tak připravit vozítka a košťata, ať to lítá 30. 4. 2018 na
sokolovně ve Všestarech.
Během léta je plánovaný dětský den. Datum, čas
a další podrobnosti se každý dozví včas.
Samozřejmě, v letní sezóně, se jako vždy budeme
snažit o co nejlepší umístění v hasičských soutěžích.
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