0LNURUHJLRQREFÊ3DP¾WNRYÆ]ÐQ\
Hoøinìves 73, 503 06 Hoøinìves
tel.: 495 426 107
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Centrum spoleèných služeb
Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
Již dva roky Dobrovolný svazek obcí – Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 spolupracuje se Svazem mìst a obcí na projektu „Posilování administrativní kapacity na bázi meziobecní spolupráce“, financovaném evropským sociálním fondem. Aktivity Centra spoleèných
služeb zkrácenì CSS se zamìøují pøedevším na poradenství pro starosty, zástupce a zamìstnance obcí. Služby CSS mohou využívat nejen pøedstavitelé obcí, ale i podnikatelé, obèané,
neziskové spoleènosti a ostatní organizace v regionu. CSS zajištuje obcím také agendu a poradenství v oblasti GDPR. Toto poradenství poskytujeme také jednotlivcùm a široké veøejnosti.
V souèasné dobì Centrum spoleèných služeb spolupracuje na realizaci projektu „Revitalizace zelenì v Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866“ který je podpoøen z OPŽP. Do
projektu se zapojily obce Hoøinìves, Svìtí, Benátky, Èistìves, Støezetice. I. etapa výsadby na
katastru obce Hoøinìves v této dobì již probíhá. Další etapy výsadby budou následovat a dokonèeny by nìkteré mohly být již na jaøe nebo na podzim/2019. Dále dokonèujeme projekt
Environmentální a ekologické vzdìlávání široké veøejnosti Mikroregionu OPZ 1866 a pøipravujeme nový kalendáø na rok 2019 s názvem „Letem Mikroregionem obcí Památkové zóny
1866“.

AKCE POØÁDANÉ PRO VEØEJNOST V RÁMCI PROJEKTU:
„Enviro“
V pátek 7. 9. 2018 se uskuteènila exkurze v dopravnì recyklaèním centru Rychnovek
firmy Marius Pedersen, spojená s prohlídkou státního zámku Náchod – úèast 28 osob, z témìø všech èlenských obcí. Provozovna MP Náchod sídlí ve zcela novém areálu v obci
Rychnovek u Jaromìøe. V dopravnì recyklaèním centru firma provozuje zaøízení pro sbìr,
výkup, skladování a shromažïování nebezpeèných a ostatních odpadù. V provozu zde mají
zázemí s moderní tøídící linkou pro papír a plasty, sklady nebezpeèných odpadù pro kapalné
i pevné odpady. Po areálu provozovny nás provázela obchodní zástupkynì p. Lucie

1

0LNURUHJLRQREFÊ3DP¾WNRYÆ]ÐQ\

Hladíková, která je manažerkou, obchodní zástupkyní všech našich èlenských obcí. Na úvod
jsme shlédli krátký instruktážní film o tom, jak vypadá den obyèejného popeláøe, povídali si
o tom jak a proè tøídit odpad a rovnìž zde byla otevøena problematika bioologicky rozložitelných odpadù.
Bioodpad je organická v pùdì rozložitelná hmota, která v sobì váže spousty živin, které
mùžeme navracet zpìt do pùdy. Nejšetrnìjším a nejekologiètìtìjším zpùsobem jeho zpracování na kompost je ten, pokud je tento odpad zpracován na vlastním pozemku na pøírodním
kompostu nebo v kompostérech – nádobách k tomu urèených.
Mezi bioodpad patøí listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, èajové sáèky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, vìtve, døevní štìpka z vìtví stromù a keøù, hlína z kvìtináèù, spadané ovoce atd. Ve vìtšinì obcí, kde mají velkoobjemový kontejner na bioodpad a je volnì
pøístupný se potýkají s nemalými problémy, kdy tam nezodpovìdní obèané vyvezou kde co,
vèetnì kusù linolea, nábytku, velké paøezy, apod. Takto „naplnìné“ kontejnery kompostárny
neodeberou a v závìru jsou obce nuceny plné kontejnery vyvážet na skládku a to za nemalé
peníze. Což samozøejmì není ekologické.
Vìøíme, že se tato exkurze neminula úèinkem a všichni zúèastnìní nyní budou odpad tøídit už jenom správnì a myšlenky o ekologickém zpracování biodpadu šíøit dále. V nejbližších
dnech toto dopravnì recyklaèní centrum navštíví v rámci našeho, osvìtu šíøícího, projektu
také žáci 7. tøíd ze ZŠ Všestary. Rodièe zeptejte se svých dìtí, jak správnì tøídit odpad-.
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Kalendáø 2019 – LETEM MIKROREGIONEM OBCÍ
PAMÁTKOVÉ ZÓNY 1866
Finalizujeme pøípravu stolního kalendáøe na rok 2019 s názvem „Letem Mikroregionem
OPZ 1866“. Tento kalendáø budou mít obèané svazku k dispozici na „svých“ obecních úøadech cca koncem listopadu/2018. Distribuován do domácností bude dle požadavkù a zvyklostí
na jednotlivých obcích.

MIKROREGION PODPORUJE VZDÌLÁVÁNÍ
Díky dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy
prostøednictvím projektu „Místní akèní plán rozvoje vzdìlávání
II ORP Hradec Králové“, kterou získal Hradecký venkov o.p.s.,
se dìti a žáci ze základních a mateøských škol a další aktéøi ve
vzdìlávání mohou tìšit na nové aktivity podporující zlepšování
kvality vzdìlávání na území. Jedná se pøedevším o spoleèné informování, vzdìlávání a plánování partnerských aktivit, spoleèné
øešení místnì specifických problémù a potøeb a vyhodnocování
pøínosù spolupráce.
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POJEÏTE S NÁMI NA ERASMUS+ !
MAS Hradecký venkov se podaøilo vyjednat spolupráci v rámci projektu Erasmus + s italskou organizací CHIOCCIOLA.
Tato organizace poøádá projekt EnteRURAL ship v termínu 30. 11. – 11. 12. 2018 v malé
vesnici Penabbili, kterého se zúèastní 30 mladých lidí ve vìku 18 – 26 let z celkem šesti zemí.
Za èeskou stranu máme možnost vyslat 5 úèastníkù, z toho jsou 2 místa stále volná.
Pokud máš zájem poznat novou kulturu, nauèit se nìco nového, potkat nové lidi,
procvièit si angliètinu a ještì za to moc neutratit, tak neváhej a pøihlas se na:
mas.hradeckyvenkov@qmail.com.
Více informací o programu na: www.hradeckyvenkov.cz /projekty realizované místní
akèní skupinou.

OCENÌNÍ MIKROREGIONU ZA SPOLUPRÁCI
V OBLASTI PÉÈE O PAMÁTKY
Z PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY 1866
V sobotu 1. záøí 2018 se v Dohalicích konala spoleèenská akce nazvaná „Jan Nepomuk
Steinský v Dohalicích“. Tuto akci poøádal Komitét pro udržování památek z války roku 1866,
z. s. a obec Dohalice.
Komitét 1866 si v letošním roce pøipomíná
hned dvì výroèí – 130 let vzniku pùvodního
královéhradeckého komitétu, který od roku
1888 peèoval o pomníky na historickém bojišti u Hradce Králové a jehož je souèasný
Komitét 1866 pøímým nástupcem. Druhé výroèí se pak týká zakladatele tohoto pùvodního komitétu Jana Nepomuka Steinského, od
jehož narození uplynulo 170 let. Na pøelomu
19. a 20. století Jan Nepomuk Steinský žil
právì v Dohalicích, kde v té dobì sídlil i královéhradecký komitét.
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Na tuto akci byly, mimo další významné osobnosti, pozvány i dvì paní starostky obcí, které jsou
èleny Mikroregionu OPZ 1866, p. Kuthanová
a p. Karešová a byly zde ocenìny, za dlouholetou
dobrou spolupráci v oblasti péèe o památky z prusko-rakouské války 1866, pamìtní stuhou vztahující
se k uvedeným výroèím. Slavnostní pøedání tìchto
stuh se uskuteènilo po odhalení pamìtní desky na
domì, kde žil zakladatel Komitétu 1866 u bývalého
špýcharu. Po slavnostním pøedání ocenìní se konala bitevní ukázka.
KONTAKT:
Centrum spoleèných služeb
Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
sídlo: Hoøinìves 73, 50306 Hoøinìves
email: info@opz1866.cz

HASIÈSTVO MIKROREGIONU
Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska vyhlašuje na rok 2019 už 45. roèník soutìže:
„Požární ochrana oèima dìtí a mládeže“, která je rozdìlena do nìkolika kategorií a to od
5 – 18 let. Hasièské sbory a Základní školy do soutìže mohou zasílat výtvory dìtí – práce literární, výtvarné, nebo práce, které jsou tvoøeny pomocí digitální technologie. Prùbìžnì pak
dojde do konce února k vyhodnocení základního kola. Po okresním a krajském kole, celou
soutìž ukonèí do konce kvìtna republikové kolo, se slavnostním vyhodnocením, které se
pravdìpodobnì bude konat v Pøibyslavi.
V samotné gesci prevence pøipravujeme na øíjen semináø pro èleny sborù, který by mìl být
zamìøen už na období vánoc.
Za odbornou radu prevence Josef Macháèek (tel. 721 562 521)
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Obecní úøad Benátky, Benátky, 503 03 Smiøice
tel.: 777 771 932, mobil (starosta): 603 219 760
e-mail: podatelna@benatkynb.cz
web: http://www.benatkynb.cz/
úøední hodiny: St 18.00 – 19.00

DÌNÍ V OBCI
Dìtský den
Ke konci èervna probìhl, tak jako
každoroènì, dìtský den následovaný
opékáním prasete. Dìtský den se
konal poprvé na novém høišti, které je
svým tvarem a rozestavìním prolézaèek pøívìtivìjší pro poøádání takovýchto akcí. Navíc má nové høištì
totožnou rozlohu jako høištì staré, tudíž bylo na místì dostatek prostoru
k rozestavìní stanovišz. Co se úkolù
týèe, mohly dìti absolvovat chùzi
na chùdách, nošení vajíèka na lžíci,
„rybaøení“, slackline (chození po
pružném popruhu), prolézání tunelu, míèové hry, støelbu ze vzduchovky, ovládání autíèka
apod. Každé dítì dostalo za úèast a aktivitu na stanovištích diplom a k nìmu ještì hezký
dárek. Více než tøi stovky velmi pìkných fotografií z dìtského dne naleznete na stránkách
obce (www.benatkynb.cz/fotogalerie).
Po povedeném dìtském dni se lidé pøesunuli k hostinci Pod Svíbem, kde se již opékalo
prase. Èuník byl velmi dobrý, nicménì pokud nìkdo neholdoval masu, mohl si dát jen opeèenou zeleninu, která byla též velmi chutná. Spoluobèané spokojenì pojedli, popili a popovídali si. Dìti na místì nejvíce ocenily obrovský nafukovací hrad, na kterém bujaøe dovádìly
dlouhé hodiny. Vše bylo korunováno pøíjezdem zmrzlináøe. Dìkujeme všem obèanùm za
úèast a budeme se tìšit opìt za rok!

Obecní znak a vlajka
Koncem mìsíce èervna pøevzali zástupci obce pøi slavnostním pøedávání v Poslanecké
snìmovnì parlamentu ÈR z rukou pøedsedy Poslanecké snìmovny pana Radka Vondráèka
schválený znak a vlajku obce Benátky. Jejich vzniku pøedcházela dlouhá doba, kdy heraldici
zkoumali historii obce a její okolí a z jejich práce následnì vznikl návrh, kterým se mùže obec
Benátky prezentovat a který promlouvá o její minulosti.
Znak tvoøí Èerveno – modøe, sníženým modrým, støíbrnì
lemovaným, vlnitým bøevnem
dìlený štít. Nahoøe dìlo, dole
svìšený lipový list, obojí zlaté.
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Vlajku tvoøí pìt vodorovných pruhù, èervený, vlnitý bílý, vlnitý modrý, vlnitý bílý a zvlnìný
modrý, v pomìru 9:1:1:1:4. Vlnité pruhy mají pìt vrcholù a ètyøi prohlubnì. V èerveném pruhu
dìlo, v dolním modrém pruhu svìšený lipový list, obojí žluté. Pomìr šíøky k délce listu je 2:3.

Turistická informaèní tabule
V prùbìhu léta byla na návsi pøed obecním úøadem instalována nová tabule s kreslenou
mapou Královéhradecka s vyznaèenými významnými turistickými cíly. V pravém horním rohu
je odstavec vìnovaný pøímo naší obci. Text zaèíná slovními hrátkami s názvem naší obce
(jako italské Benátky…), pokraèuje zmínkou o bitvì 1866, jež významnì zasáhla i naši vesnici a konèí pozváním na místní RC dráhu – nejvìtší lákadlo Benátek. Pod medailonkem obce
se nachází krásná malba, na které je vyobrazen pomník uprostøed návsi (boží muka) a malebnì zobrazený rybník u lesa Dubiny.

Prázdninové pøedstavení pro dìti
Ke konci srpna zavítalo do Benátek loutkové divadlo Kozlík. Tentokrát se dìti mohly tìšit
na Vodnickou pohádku. Kvuli nevlídnému poèasí se pøedstavení konalo ve velkém sále hostince Pod Svíbem. I pøes to, že mnohé rodiny byly pryè, az už na dovolené èi nìkde jinde,
sešel se uvnitø hostince pìkný hlouèek natìšených dìtí a rodièù. Dle reakcí dìtí mùžeme
usoudit, že se pøedstavení vydaøilo. Na závìr si dìti mohly sami pohrát s loutkami, což mnohé uèinily. Tìší nás, že je o loutkové divadlo v naší obci zájem. Vìøíme, že divadélko Kozlík
navštíví Benátky i pøíští rok!

Dìní na dráze
25. srpna se konalo na místní RC dráze „rally TORINO“ – závod s RC modely aut. Závod
probìhl tradiènì pod taktovkou pana Ivoše Svobody. Na místní šotolinovou dráhu zavítalo po
témìø dvoumìsíèní pøestávce tøicetètyøi jezdcù! Závod s pøehledem vyhrál Marek Støihavka,
èímž potvrdil svou dominanci.
Dva týdny po „rally TORINO“ se na benátské RC dráze poøádal další turnaj a to již tradièní závod „O putovní pohár obce Benátky“. Poøadatelem byl RC tým Benátky, øeditelem závodu pan Ivo Svoboda. Víc informací nejen o této akci se dozvíte na www.rc-benatky.cz

Údržba zelenì
Ohlednì údržby zelenì v obci je pro tento rok, co se sekání strunovou sekaèkou týèe, již
dosekáno. Pro mì to byla poslední sezóna, protože odcházím na VŠ do Prahy a na tuto bri7
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gádu by se mi nedostávalo dostatek èasu. Již v minulém zpravodaji jsme inzerovali nabídku
této brigády, nikdo se ale pøímo neozval. Nabídka tudíž stále trvá: sekání trávy strunovou sekaèkou od jara do podzimu cca 5 – 10 hodin týdnì (jedná se o velmi flexibilní práci), odmìna
110 Kè/hod. V pøípadì zájmu kontaktujte prosím pana starostu. Pokud se nenajde žádný vážný zájemce, je pravdìpodobné, že tuto úlohu pøevezme pan Bohumil Prajs, který již od jara
udržuje obecní zeleò zahradním traktùrkem.

Nadcházející události
Dne 28. záøí se konal na místním sportovišti pro volnoèasové aktivity turnaj tøíèlenných
družstev v nohejbale o Pohár starosty obce Benátky. Hrálo se ve skupinách každý s každým,
na dva vítìzné sety, do deseti bodu. Vítìz a druhý ze skupiny vytvoøili skupinu, každý s každým, až k vítìzi turnaje. Pøihlášky družstev probíhaly do pùlnoci 26. 9. Organizaèní osobou
turnaje byl pan Martin Šolc. O turnaji Vás budeme informovat v následujícím vydání zpravodaje. Pokud vše klapne.
Co by bylo pøedvánoèní období bez rozsvìcení (obecního) vánoèního stromeèku a mikulášské nadílky? Obì akce, tak jako každoroènì, probìhnou.
Moc se na nì tìšíme a vìøíme ve vaši hojnou úèast!
Jaroslav Koïousek
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Obecní úøad Èistìves, Èistìves 28, 503 15 Nechanice
mobil (starosta Ing. Miloslav Zykl): 602 526 950
web: http://www.cisteves.cz/
úøední hodiny: Po 19.00 – 20.00

http://www.opz1866.cz/

Nìkolik slov konèícího starosty
„Chtìl bych tímto podìkovat všem našim obèanùm, kteøí se aktivnì podílejí na dìní v naší
obci – dìláte to nezištnì pro nás všechny. Pøístup tìch, kteøí v obci jenom pøespávají, mì mrzí,
ale je to bohužel jejich volba. Dìkuji stávajícímu zastupitelstvu za odvedenou práci. Vìøím, že
nové zastupitelstvo povede naši obec ještì lépe.“
Miloslav Zykl

LÉTO V ÈISTÌVSI
z Letošní léto bylo velice suché i oproti slabému loòskému roku, o èemž svìdèí i mìøení srážek v Èistìvsi panem Františkem Zyklem: èerven 2017 – 93 mm, èerven 2018 – 54 mm,
èervenec 2017 – 107 mm, èervenec 2018 – 25 mm a srpen 2017 – 66 mm, srpen 2018
– 27 mm. V roce 2017 spadlo na území Èistìvse bìhem tøí letních mìsícù 266 mm vody na
metr ètvereèný, letos pouze 105 mm. Mimo jiné také nešlo koncem srpna a zaèátkem záøí
zalévat ze studny na høbitovì, hladina vody klesla až pod koš. Ovšem žnì díky suchu probìhly velice rychle a 25. èervence bylo hotovo. Zato se vùbec nesekaly otavy, protože
nebylo co sušit. Pìstitelé ovoce mohou být s letošní úrodou velice spokojeni; keøe angreštù, rybízù, ostružin a josty byly doslova obaleny, takže v domácnostech, které se pìstování
tìchto druhù vìnují, bude dostatek marmelád, šzáv, moštù i vín. Stejnì tak i stromy vydaly
hojnou úrodu tøešní, broskví, merunìk, švestek, hrušek, letních jablek. I pozdìjších odrùd
jsou plné stromy, aèkoliv mnoho ovoce propadalo a leží na zemi. Oøešáky mají také mnoho oøechù, ale nìkteré na sobì mají èerné fleky. Zelináøi si na svých zahrádkách také na
letošní úrodu nemohou stìžovat a ze všech druhù bych vyzvedl rajèata a papriky, kterých
i bez pøirychlení ve sklenících vyrostlo na zahradách mnoho. Daøilo se i vzácnìjším druhùm,
rodina Strejcova sklidila 42 kg melounù. Smutný rok ale zatím prožívají houbaøi. Po loòských hodech se podaøilo nasbírat zaèátkem záøí trochu žampionù, ale to je zatím vše.
z Dne 28. øíjna to již bude sto let od založení Èeskoslovenské republiky. V naší kronice je zapsáno, že „desáté výroèí státní samostatnosti bylo oslaveno spoleènì s obcemi Lípou,
Chlumem a Dlouhými Dvory. 28. øíjna 1928 ve 2 hodiny odpoledne vyšel prùvod obèanù od
nás na Lípu a odtud k Dlouhým Dvorùm, pak na Chlum. Na novém høbitovì byl položen
vìnec k pomníku padlých ve svìtové válce. V hostinci na Chlumu U Voleníkù se konala
slavnostní schùze.“ V naší kronice je též zapsáno, že „svìtová válka dotkla se citelnì i naší
obce. Po mobilizaci 26. èervence 1914 narukovalo 26 mužù, z nichž se 6 nevrátilo.“ A ještì jeden citát: „V øíjnu 1919 obec postavila pomník padlým vojákùm z Èistìvse ve svìtové
válce. Ten byl pak roku 1932 vymìnìn za umìlecky hodnotný dle návrhu J. Vávry, prof.
sochaøské školy v Hoøicích.“ A na pomníku jsou jména tìch šesti mužù, kteøí se z války
nevrátili:
Kalousek V.
1876 – 1916
Øíha Jos.
1885 – 1917
Machaèka J.
1881 – 1918
Bartoò Al.
1883 – 1916
Bukovský Fr.
1886 – 1915
Hruška Jan
1893 – 1914
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z Dne 25. èervence 2018 vyhlásil hejtman Královéhradeckého kraje Jiøí Štìpán poèátek období mimoøádných klimatických podmínek, které se týkalo pøedcházení požárù. Mimo jiné
bylo zakázáno i rozdìlávání ohnì ve volné pøírodì.
z ÈEZ Distribuce zase upozoròuje obèany k odstranìní a okleštìní stromoví a jiných porostù
do 15. listopadu. Týká se to vlastníkù a uživatelù pozemkù, pøes nìž vede nadzemní elektrické vedení.
z Z prací v obci se ke kolaudaènímu øízení schyluje oprava bytu è. 28 a panu Jaroslavovi
Macháèkovi st. je namístì veøejnì podìkovat za odvedenou dobrou práci. Vzniklo zde
velice hezké bydlení. V parku U sušárny byla vybudována bytelná lávka, se støechou, na
louku Kašparku.
z Dne 12. záøí 2018 se ve zprávách televize Nova objevila jedna velice zajímavá informace
z Èistìvse. Rodinì Burešových cosi prostøelilo støechu u pergoly. Po bádání se našly tøi
úlomky meteoritu, takže Èistìves navštívil po dvou
letech opìt vesmírný posel, což je vìc i ve svìtovém
mìøítku zcela mimoøádná.
Jaroslav Balcar

KNIHOVNA V ÈISTÌVSI OPÌT SLAVILA
Tøetí èást oslav 130. výroèí založení ètenáøsko-hospodáøské besedy v Èistìvsi a tím i místní knihovny, probìhla ve zdejším klubu Dílna a pøilehlém parku.
Protože pøi založení knihovny nechybìla dechová hudba, bylo tomu tak i tentokrát. Do Èistìvse pøijel Malý dechový orchestr VÈE Hradec Králové, který hrál od 16 do 20 hodin.
Díky pøíznivému poèasí se celé odpoledne odehrálo v krásném novém parku za budovou
sušárny v pøíjemném chládku. Motto kulturního odpoledne znìlo: „Knihy jsou pro lidi tím, èím
pro ptáky jsou køídla.“ Setkání zahájil místní knihovník Jaroslav Balcar, který pøítomné upozornil na pìt výstav v prostorách Dílny. Ke shlédnutí zde byly knihy z konce devatenáctého
století, které byly tehdy v knižním fondu knihovny. Za mnoho dalších jmenuji knihu J. Kliky Jan
Amos Komenský, která vyšla ke 300. výroèí jeho narození v roce 1892, román S. Hellera
Za vlády Prusù, vydaný roku 1897, dílo J. J. Koøána Žižka (obraz historický z doby husitské)
z roku 1869, nechybìl ani K. V. Rais a jeho Potmìchuz (povídky a kresby z podhoøí), vydaný
v roce 1892 èi K. Sabina s Oživenými hroby z roku 1870.
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Druhá výstava ukázala výrobky dìtí v knihovnì za poslední tøi roky, nechybìlo žádné
dùležitìjší téma roku jako velikonoèní, vánoèní a mikulášské ozdoby, dárky ke Svátku matek,
relaxaèní omalovánky a mnoho dalších vìcí, jejichž výroba byla zachycena na fotkách v pøiložených deskách.
Dalším velice zajímavým exponátem byla Protokolní kniha ètenáøsko-hospodáøské besedy, v níž jsou zachyceny a zapsány všechny valné hromady z let 1888 -1902. Už jen krasopisné provedení budilo velký obdiv a ze zápisù vyplynulo napøíklad i to, že první knihovnický
bál, v jehož tradici pokraèuje i nynìjší knihovna, se konal v lednu roku 1889.
Vystavena byla i Kronika obce Èistìves, z níž bylo o hudebních pøestávkách èteno. Jsou
v ní zmínìny bohaté archeologické nálezy. Ve Státním muzeu ve Vídni jsou z Èistìvsi píchané støepy a pazourky, v Národním muzeu v Praze je provrtaný velký kámen, vìtší èást denárù z takzvaného Èistìveského pokladu a zbytek, nádoba a šperky jsou uloženy v Krajském
muzeu v Hradci Králové. Návštìvníci se též dozvìdìli, komu ves od roku 1225 až po rok 1849
patøila. Kromì mnoha jiných Èistìves vlastnil rod Trèkù, Mikuláš Sendražický, Ferdinand
z Gallasù nebo hrabì Jan Špork. Byl pøeèten i struèný životopis kronikáøe a také knihovníka
pana Františka Zykla staršího, který pro naši generaci odkaz pøedkù zapsal a zachoval.
A pátá výstava zdokumentovala na fotkách pøemìnu hodnì zdevastované budovy Dílny
bìhem posledních pìti let svépomocí obèanù ze zdejší organizace Èistìveský dráèek na velice pìkný spoleèenský sál.
O velké pøestávce v pùli hudební produkce se potìšilo šestnáct šzastných výhercù knihami o hereckých èi pìveckých hvìzdách minulosti. A protože znìly dùvìrnì známé písnièky
z pokladnice èeských skladatelù, tak si mnozí s chutí zazpívali. Závìreèná Škoda lásky pak
udìlala teèku za další oslavou významného èistìveského jubilea.
Jaroslav Balcar

ÈISTÌVESKÝ DRÁÈEK
V sobotu 8. záøí 2018 se na louce Kašparce a v prostorách Èistìveského klubu dílna konalo další Setkání pøátel aviatiky a modeláøù. Celou akci odstartoval dùvìrnì známý Èmelák,
jehož pilot pøedvedl skvìlé akrobatické ukázky na hranici možností stroje. Díky SDH Èistìves,
jehož èlenové naplnili práškovací letadlo tøikrát osmi sty litry vody, jsme mohli v Èistìvsi vidìt
i hasební zásah z výšky. Sboru dobrovolných hasièù Dráèek upøímnì dìkuje za nezištnou
výpomoc. Potom pøedvedl své umìní i pilot dvouplošníku C 104, který po hladkém pøistání
doroloval až k obecenstvu. I pilot repliky stíhaèky Sovìtského svazu z II. svìtové války JAK 3
pøedvedl vrcholnou akrobacii kousek nad zemí a pøi jeho produkci byla v akci i pyrotechnika,
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která zapálila kousek strništì. To byla vítaná zábava pro dìti, které oheò uhasily hned v zárodku. Odmìnou jim za to bylo trojí shození bonbónové nálože z letadla. K vidìní byly i dva
modely grippenù a jeden model Suchoj, pohánìné elektrickými motory, které pøedvedly ukázku vzdušného souboje, pøi kterém dosahovaly rychlosti až 200 km/h. Na louce byl vystaven
i historický hasièský Robur. Pan Petr Vondrus ml. z Lípy zorganizoval jízdy modelù autíèek
driftem (smykem) v Dílnì, což si též našlo mnoho obdivovatelù. Po bohatém odpoledním programu následovala veèer družná zábava v Dílnì, která se protáhla do èasných ranních hodin.
Pokraèovaly další práce na budovì Dílny, firma Atlas dokonèila obvodové opláštìní a pøed
Dílnou svítí solární osvìtlení, sponzorský dar firmy Solar Jana Kubíèka. Èistìveský dráèek
spolupracoval s Pøírodní lékárnou Hradec Králové pøi zajištìní slunovratového programu Když
ženy tanèí a s Obecní knihovnou pøi oslavách 130. let od založení ètenáøsko-hospodáøské
besedy v Èistìvsi.
Dráèek zve ètenáøe Zpravodaje Mikroregionu na další kulturní akce: dne 15. prosince
od 18,00 hod. probìhne u klubu Dílna Zpívání u Betléma a 12. ledna 2019 od 19,30 hod. se
v Dílnì bude poøádat Èistìveský ples. Pøijïte se k nám do Èistìvse pobavit!
Jaroslav Balcar

LETNÍ SLUNOVRAT
21. èervna 2018 jsme v Èistìvsi poprvé oslavili letní slunovrat a zahájili tak tradici do dalších let. Letní slunovrat je nejdelším dnem v roce a v cyklu významných dnù stojí letní slunovrat témìø na vrcholu. Patøí k nìmu mnoho tradic, zvykù a v žádné kultuøe, kde se slunovrat
slaví, nechybí ohnì. Je to den magických obøadù a my jsme jej v Èistìvsi oslavili tancem: festivalem Když ženy tanèí. Více než stovka návštìvníkù mohla shlédnout profesionální vystoupení orientálního tance, ohnivou show, ale i moderní discotanec. Pøítomné ženy se mohly do
tance zapojit a vyzkoušet si cinkavé orientální šátky pro bøišní tanec. Se svým vystoupením
se pøedstavily i místní ženy, za jejichž odvahu a píli klobouk dolù. Muži se rozhodnì mìli na
co dívat a ženy pøi tanci rozkvetly.
Za organizaci festivalu patøí velký dík lidem z Èistìveského dráèku, kteøí od dubna pøipravovali park a pøi samotné akci se pak postarali o obèerstvení i zázemí. Pøírodní lékárna
Hradec Králové celou akci zorganizovala a zaštítila. Podìkování patøí tanèícím ženám z Èistìvsi. Bláže Balcarové za krásný cikánský tanec, Monice
Masopustové, Radce Veselé, Zuzce
Adamové, Martinì Roèkové, Jitce
Etrychové, Janì Menglerové, Monice
Rejchrtové a Janì Kubíèkové za závìreènou burlesku. Za ozvuèení a krásné
nasvícení historické budovy sušárny
organizátoøi vdìèí firmì Solar Jana
Kubíèka.
Festival nebyl jen o taneèních vystoupeních. Celý podveèer zahájil písní
Krajina po bitvì od Jarka Nohavici
Martin Strejc a navodil tím hloubavou
tajemnou atmosféru. Jakmile vzplál
12
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oheò, celou akci ovládli skvìlí bubeníci s vervou šamanù. Ženy pøi tanci krotily ohnivé koule
a obruèe a pøišlo magické vyvrcholení celého slunovratu. Rytmy bubnù splnily zadání a osvobodily ženské duše. Mohli za to bubeníci Zdenda Zackl, Filip Roèek a èlenové kapely Goji.
Pøipojíte se k taneènicím pøíští rok a vystoupíte s námi? 21. èervna 2019 opìt v èistìveském parku U sušárny.
Jana Kubíèková

SDH ÈISTÌVES
Náš hasièský sbor uspoøádal 15. záøí 2018 soutìž v požárním útoku O pohár všestarského starosty. V Èistìvsi jsme pøivítali 6 družstev mužù, 4 družstva žen a po tøech dìtí starších
a mladších. Do soutìží zasáhlo celkem 112 hasièù a hasièek. Všechna družstva soutìžila
s naší støíkaèkou, èím byly rovné podmínky pro všechny. Našim ženám uniklo vítìzství o pouhých šest setin sekundy, mužùm se soutìžní pokus nevydaøil. Výteènou souhru pøedvedli
mladší dìti z Hoøinìvse, starší dìti a muži ze Svìtí, ženy ze Všestar a z Èistìvse. Umoudøilo
se i poèasí a po páteèním dešti bylo pøíjemnì.
Výsledky zápolení:
Dìti mladší
1. Hoøinìves
22,90
2. Svìtí
30,60
3. Pøedmìøice
37,50
Muži
1. Svìtí
2. Chlum
3. Lípa
4. Rosnice
5. Èistìves
6. Všestary

Dìti starší
1. Svìtí
2. Hoøinìves
3. Chlum

26,10
28,00
35,97

Ženy
1. Všestary
2. Èistìves
3. Pøedmìøice
4. Raèice

29,60
29,66
35,91
53,07

25,00
35,00
35,09
40,91
51,07
nedokonèeno, závada na technice

Jaroslav Balcar
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Obecní úøad Hoøinìves, Hoøinìves èp. 73, 503 06 Hoøinìves
mobil (starosta): 724 186 825, mobil (obec): 725 615 401, tel.: 495 426 107
e-mail: ou@horineves.cz
web: http://www.horineves.cz/
úøední hodiny: Po a St 08.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

Vážení spoluobèané,
dostáváte do rukou poslední èíslo zpravodaje tohoto roku, zpravodaj vydáváme v tomto
formátu již více jak 10 let, dle reakce od Vás je stále žádaný, ovšem doba jde dopøedu, proto
jako další informaèní kanál zavádíme novou službu Mobilní rozhlas (o tom viz. níže). Vìøím,
že i tímto nástrojem pøispìjeme k Vaší lepší životní pohodì na venkovì. Pøeji Vám pøíjemnì
strávené podzimní dny a tìším se snad na shledání s Vámi na úøadì, na plánovaných akcích,
anebo tøeba pøi procházce obcí.
Jana Kuthanová, starostka

HOØINÌVES ZAVÁDÍ MOBILNÍ ROZHLAS:
Postupnì zavádíme novou službu – Mobilní rozhlas, díky které mùžete být vždy vèas informováni.
Zaregistrujte se a následnì budete zdarma dostávat
zprávy o aktualitách, jako jsou napø. upozornìní na
výpadky elektøiny, vody, upozornìní Èeského hydrometeorologického ústavu, pozvánky na kulturní
a sportovní akce a další události v obci a to vždy vèas
a pohodlnì do Vašeho telefonu èi e-mailu.
Zaregistrovat se mùžete v registraèním formuláøi na
adrese www.horineves.mobilnirozhlas.cz, kde si následnì také mùžete zdarma do vašeho chytrého telefonu stáhnout aplikaci. V aplikaci naleznete informace
o obci, otevíracích dobách a v archivu veškeré odeslané zprávy a informace. Registraci mùžete rovnìž
provést jednoduše vyplnìním registraèního formuláøe,
který Vám byl doruèen souèasnì s tímto Zpravodajem.
Formuláø staèí vyplnit, podepsat souhlas se zpracování
údajù a doruèit na obecní úøad. Pokud si s vyplnìním
nevíte rady, nebo pokud potøebujete pomoci pøi instalaci aplikace, rádi Vám na OÚ pomùžeme.
Upozornìní pro ty z Vás, kteøí jste již registrování,
zadali jste do registraèního formuláøe svoji e-mailovou
adresu, a pozvánky Vám pøesto nechodí. Prosíme,
zkontrolujte si hromadnou poštu a e-mail pøijatý
z adresy: Hoøinìves | Mobilní rozhlas info@mobilnirozhlas.cz, pøesuòte do pošty pøijaté
a pak by již mìlo být vše v poøádku. Zkontrolujte také prosím na svém mobilním telefonu ve
stažené aplikaci v sekci „Upravit osobní údaje“ zda máte potvrzeny oba souhlasy se zpracováním os. údajù a ovìøte zda je aplikace spuštìná a spárovaná s obcí Hoøinìves.
Zaregistrováno je již 96 kontaktù, pøidejte se k nám!
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PROBÌHLO:
Realizované projekty, v letech 2014 -2018, vèetnì tìch pøipravovaných a pøipravených k
realizaci:
– Energetické úspory ZŠ Hoøinìves – celkové zateplení objektu, výmìna výplní, rekonstrukce celého otopného systému školy, osazení tepelného èerpadla – dotace z Operaèního programu životní prostøedí
– Nauèná stezka Bažantnice Hoøinìves – dotace Program rozvoje venkova ÈR
– Sociální zázemí v MŠ a ZŠ Hoøinìves
– Oprava kulturní památky Hankùv dùm a její celkové oživení – dotace Ministerstvo kultury ÈR a Královéhradecký kraj – jediné památky v majetku obce, mimo pomníkù
– Zkvalitnìní nakládání s odpady v obci Hoøinìves – v rámci projektu byly nakoupeny
kompostéry do všech domácností pro obèany zdarma, souèástí byl i nákup drtièe vìtví
a zametacího stroje – dotace z Operaèního programu životní prostøedí
– V rámci akce rekonstrukce nízkého napìtí v obci Hoøinìves byla provedena v této
èásti obce rekonstrukce veøejného osvìtlení a rekonstrukce vjezdù k dotèeným nemovitostem
– Výmìna støešní krytiny na budovì skladu obecního úøadu – dotace Program obnovy
venkova Královéhradeckého kraje
– Výmìna støešní krytiny na budovì hasièské zbrojnice Jeøièky
– Restaurování sochy Václava Hanky – kulturní památka – dotace Program rozvoje venkova ÈR
– Restaurování chodníkù – dotace Program obnovy venkova
– Komplexní pozemkové úpravy na všech katastrech obce, na jejichž základì vnikly
plány spoleèných zaøízení, které se budou postupnì realizovat – polní cesty, protipovodòová opatøení, prùlehy, hrázky, biokoridory
– Rekonstrukce ordinace praktického lékaøe, knihoven Žíželeves a Hoøinìves
– Pøíprava projektové dokumentace stavby HZ Žíželeves – vydán územní souhlas k provedení stavby, pøíprava projektové žádosti do Integrovaného operaèního programu
– Výkup pozemkù od Èeské obce sokolské – areál TJ Sokol Hoøinìves
– Úprava zázemí pro setkávání areál Èechovka Žíželeves
– Zpracování nového územního plánu obce – dotace Ministerstva pro místní rozvoj ÈR
– Nákup CAS 25 Scania – dotace Ministerstva vnitra ÈR
– Technika na údržbu zelenì
– Projektová dokumentace pro stavbu autobusové zastávky u silnice II/325 vèetnì chodníkù, pøechodu pro chodce, osvìtlení – pøed vydáním stavebního povolení
– Obchodování energií na Komoditní burze pro obecní objekty vèetnì veøejného osvìtlení a vytápìní bytových domù, školy, školky, zdravotního støediska
V rámci této rekapitulace je tøeba zdùraznit, že obec má zpracován svùj strategický plán,
který byl schválen na zasedáních zastupitelstva, která jsou vždy veøejná. Souèástí tìchto
plánù jsou i tyto realizované a pøipravované projekty, které se na tìchto zasedáních vždy
projednávají a schvalují.
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Každoroèní pøezkoumávání hospodaøení, tedy audit, je za celé období hodnocen – výsledek pøezkoumání vždy „Bez vad a nedostatkù“, vèetnì všech kontrol dotací, jak finanèním úøadem, tak i poskytovateli dotací.
Dìkujeme všem, kteøí se zapojují do dìní v obci, zapojují se do spolkové èinnosti v obci,
a Vám všem, kteøí nám zachováte svoji pøízeò pro další rozvoj našich obcí.

PØIPRAVUJEME, PROBÍHÁ:
– Probíhá realizace projektu Revitalizace zelenì, podpoøeného z Operaèního programu
životní prostøedí.
1. etapa, výsadby již zapoèala na k.ú. Hoøinìves a to v tìchto lokalitách:
LOKALITA VÝSADBY OD BAŽANTNICE K MÁSLOJEDÙM:
Lokalita se nachází na jižním konci katastru obce Hoøinìves. Jedná se o polní cestu
smìøující od lesa, který je pøírodní rezervací Bažantnice, podél vodoteèe až na zaèátek
obce Máslojedy.
LOKALITA BIOKORIDOR LBK/lokální biokoridor/ 6 POD BAŽANTNICÍ:
Lokalita se nachází v jižní èásti katastru obce Hoøinìves. Jedná se o lokalitu vedoucí od
místního toku pod Bažantnicí, která dále vede jihovýchodním smìrem pøes pole k místnímu lesíku, odkud dále pokraèuje po obou stranách vodního toku až na konec katastru. V souèasné dobì se smìrem k lesíku nenachází žádná stávající zeleò, je zde pouze „velké, širé“ pole.
– Na zasedání zastupitelstva byl schválen plán spoleèných zaøízení po komplexních
pozemkových úpravách Žíželeves, Želkovice.
1. Hrázka nad Žíželevsí, 2. Cesta HC 3 (ke Frantovu), 3. Cesta HC 2 (po hranicích
s k.ú. Jeøièky), 4. Cesta HC 1 (do Benátek). Pøedevším realizace prvních dvou, hrázka
a cesta ke Frantovu by mìlo být prioritou realizace v nejbližších letech.
– Probìhlo výbìrové øízení na veøejnou zakázku realizace výstavby R 178 – Cesta HC9
– podél farmy s napojením na Frantovskou cestu v k.ú. Hoøinìves, vèetnì 2 lokálních
biokoridorù. Konec realizace akce je 11. 2019.
Více: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_20449.html
– Koncem školních prázdnin byla dokonèena rekonstrukce prostor bývalého bytu v ZŠ
Hoøinìves, na dvì nové uèebny. Vznikly zde uèebny výpoèetní techniky a pøírodovìdná
se sociálním zázemím pro WC
a koupelnu, zároveò byla rekonstruována zahrada ZŠ, kde je nový altán, záhony, výsadba zelenì,
ohništì, lavièky a tabule, prostor
tedy mùže sloužit jako venkovní
uèebna. V prostoru zahrady byl
vybudován bezbariérový chodníèek, díky instalované rampì
splòuje škola všechny parametry
jako bezbariérová. Celý projekt je
podpoøen dotací z Integrovaného
operaèního programu. Dále také
došlo k vybudování èistièky odpa-
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padních vod pro školu a úpravy prostoru pøed budovou školy, kde vznikla nová zpevnìná plocha. Nyní již je zkolaudováno a tøídy slouží žákùm naší školy a studentùm
Univerzity tøetího vìku!

Kontrolujeme zdravotní stav stromù na veøejných prostranstvích
V minulých èíslech zpravodaje jsme informovali o zdravotním stavu aleje u sokolovny, kde
bude postupnì provedeno kácení a následnì nová výsadba dle doporuèení dendrologa. Další
odborné posouzení odhalilo špatný stav jedné z lip na návsi v Žíželevsi – jedná se o druhou
lípu podél místní komunikace od nádrže. Závìr dendrologického posudku: v pøípadì této lípy
je zásadním problémem existence prasklých tlakových vìtvení s hnilobami. Jedná se o nebezpeènou situaci a je tøeba tuto lípu odstranit. Na ostatních bude proveden zdravotní øez dle
závìrù z dendrologického posudku, který je k nahlédnutí na úøadì a na www.horineves.cz.
Postupnì se zpracovávají další posudky na stav stromù na veøejných prostranstvích.

Objekty v obci støežené kamerovým systémem:
Z dùvodu zajištìní bezpeènosti a ochrany majetku jsou nyní v obci støeženy tyto objekty:
– Mateøská škola
– Základní škola
– Obecní úøad
– Sokolovna a høištì
– Hasièská zbrojnice a høbitov

Upozornìní – SVOZ NEBEZPEÈNÉHO ODPADU
SOBOTA
3. 11. 2018
Hoøinìves – hospoda
9:20-9:30
Hoøinìves – bytovky
9:00-9:10
Želkovice
8:40-8:50
Žíželeves
8:20-8:30
Jeøièky
8:00-8:10
Vybírané nebezpeèné odpady: oleje, barvy, lepidla, staré léky, kyseliny, pesticidy, detergenty,
akumulátory
Sbìrný dvùr Hoøinìves – zde mùžete využít služeb obsluhy firmy Hofr metal s.r.o., obsluha
není zamìstnancem obce. Sbìrný dvùr využívají na základì dohody o vzájemné spolupráci
i okolní obce, proto je systém nastaven tak, abychom se o náklady spojené s odvozem a uložením velkoobjemového odpadu spravedlivì podìlili a provozovatel, což je Obec Hoøinìves
mìla podklad pro fakturaci. Z tìchto dùvodù je tøeba pøesnì vìdìt, kolik z které obce obèané
odevzdali. Zároveò však nemùžeme zatìžovat obsluhu nadmìrnou administrací a sbìrem
osobních údajù, což je také v rozporu s Naøízením Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679 tzv. GDPR, zpracovávání osobních údajù.
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KULTURNÍ A SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Zájezd na muzikál, Šílenì smutná princezna
Zájezd je již plnì obsazen, zarezervováno je celkem 53 míst. Odjezd autobusu bude v sobotu 20. 10. 2018 v 8, 30 ze zastávky „U Šáfrù“, další zastávky dle pøihlášených – Hoøinìves,
zdrav. støedisko a Želkovice. Odjezd z Prahy zpìt je naplánován cca v 19,00 hod., dle dohody a poèasí.

Pøipomenutí 100. výroèí vzniku samostatného Èeskoslovenska
V nedìli 28. 10. 2018 se po slavnostní mši svaté, která zaène ve 14,00, v kostele sv. Prokopa
spoleènì prùvodem odebereme k pomníku, který je vìnován místním obèanùm padlým v I. sv.
válce. Po shlédnutí krátkého hudebního pásma, na národní lidovou notu, v podání žákù ZŠ
Hoøinìves položíme vìnec a vyslechneme hymnu. K pøíležitosti výroèí vzniku republiky budou
vysazeny naše „Stromy svobody“ – lipová alej. Výsadba lip právì v tomto období, podél cesty od Bažantnice Hoøinìves až do obce Máslojedy, probíhá.

Vítání sv. Martina na bílém koni
V sobotu 17. 11. 2018 se uskuteèní tradièní Vítání
sv. Martina a to v 11,00 na návsi u kostela sv.
Prokopa. Degustace, slavnostní pøípitek a prodej
svatomartinských a mladých vín bude probíhat
v rodném domì V. Hanky, zároveò zde budou pøipraveny ukázky øemesel, výtvarné dílny pro dìti
a také se zde bude hrát divadélko pro dìti. Prodej
svatomartinských rohlíèkù a teplých nápojù, na návsi pod kostelem, svatomartinský jarmark v pøilehlém okolí Hankova domu. Ve 13,00 se prùvod
v èele se sv. Martinem, princeznou Martinou a jejich
družinou pøesune do Sokolovny, kde bude podáváno husí menu. Na podiu se postupnì
vystøídají dvì kapely a pøipraven bude i koutek pro dìti. Doporuèujeme rezervaci míst
a porcí husího menu na tel. 725 615 401, nebo na 723 035 424. Jako doprovodný program
tradiènì vystoupí šermíøi, žongléøi a kejklíøi. Pøeprava od Hankova domu k Sokolovnì bude
pro zájemce zajištìna koòským povozem.

Rozsvícení stromeèku
V pondìlí 3. 12. 2018 se v 17,00 hod. v kostele sv. Prokopa rozezní dìtský sborový zpìv.
Vánoèní písnì a koledy zazpívají žáci ZŠ a MŠ Hoøinìves, rovnìž bude možné si pøed
kostelem zakoupit jejich výrobky a tradièní vánoèní perníèky. Pro dospìlé bude pøipraveno
svaøené víno, pro dìti teplý èaj a vánoèní cukroví.

Zájezd na ADVENTNÍ TRHY do Olomouce – SOBOTA 8. PROSINCE 2018
Srdeènì zveme místní i ostatní zájemce na Advent do Olomouce.
Pojeïte s námi na Vánoèní trhy a procházku mìstem. Pro zájemce nabízíme spoleènou
procházku na poutní místo Svatý Kopeèek, kde se nachází Bazilika Navštívení Panny Marie.
Cena: 300 Kè – nezahrnuje pøípadné vstupy
Odjezd z nástupních míst: 8,30 – 9,00
18
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Nástupní místa: Žíželeves, Želkovice, Hoøinìves, další obce lze pøipojit dle zájmu
Olomouc – svými památkami je historické centrum známo jako významná Mìstská památková rezervace. Svým významem druhá po Praze. Olomouc byla ve støedovìku centrem
Moravy. Po Praze a Vratislavi byla tøetím nejvìtším mìstem zemí Èeské koruny. Vánoèní trhy
se zde konají na Horním a Dolním námìstí, kde se mùžete zastavit u bezmála 120 stánkaøù.
Chybìt nebude ani oblíbený historický kolotoè nebo Ježíškova dílna a bohatý doprovodný
program. Na pøekrásných adventních trzích v centru mìsta budete moci ochutnat místní speciality a nakoupit vánoèní dárky.
Odjezd zpìt k domovu: v 18,00 – návrat domù cca ve 20,30 hod.
Rezervace a platba pøedem na Obecním úøadì v Hoøinìvsi, v Obecních knihovnách
v Hoøinìvsi a Žíželevsi, info: 723 035 424, kozakova@horineves.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOØINÌVES
Do lavic a za katedru
musíme se vrátit zas,
prázdninám už odzvonilo,
zážitky však tìší nás.

Pomalièku zvykáme si
na ten nový školní rok,
na režim a povinnosti,
hlavnì, az nám vyjde krok.

Záøí plné pøekvapení –
škola v novém kabátì,
samé fungl vybavení
od „první“ až do „páté“.

Tìšíme se, co nového,
pøichystal nám tentokrát,
máme hodnì slíbeného,
když budeme poslouchat -.

Slíbené akce na 1. ètvrtletí školního roku 2018/2019:
Školení první pomoci pro zamìstnance školy
Výchovnì vzdìlávací exkurze – Dožínky v HK
Návštìva záchranné stanice v Jaromìøi
Návštìva Obecní knihovny
Plavecký výcvik v HK
Výuka kroužkù (pìvecký sbor, keramika, florbal, vaøení…)
Návštìva archeoparku Všestary (3. – 5. roèník)
Koncert hudební skupiny Nezmaøi, HK
Dýòové slavnosti v ZŠ
Vánoèní fotografování v ZŠ
Divadelní pøedstavení: Pohádky z našeho statku
Vystoupení žákù na slavnosti Vítání sv. Martina
Rozsvìcení vánoèního stromeèku, vystoupení žákù
(Kolektiv uèitelek ZŠ)
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Vzpomínáme na úžasnou školu v pøírodì ve Ktové v Èeském ráji

MATEØSKÁ ŠKOLA HOØINÌVES – zprávièky z naší školièky
S koncem školního roku 2017/2018 jsme s dìtmi strávili bájeèné chvíle v Èastolovicích,
kde jsme po prohlídce minizooo všichni spoleènì poobìdvali v blízké restauraci Beseda.
Vyøadili jsme z øad školièkových dìtí naše budoucí prvòáèky a darovali jim na památku ruènì
malovaná trièka, tablo a CD s fotkami jako památku na spoleènì strávené chvíle s kamarády.
Nezapomnìli jsme ani na pøedání našeho školkového vysvìdèení s první jednièkou. Úplným závìrem školního roku
k získání nezapomenutelných zážitkù ve
školce, bylo pro dìti indiánské pøespání.
Jako správní indiáni jsme zpívali indiánské písnì, zdolávali plížení lesem, tanèili, opékali párky a hráli hru na „Krvavé
koleno“.
V pøípravném týdnu jsme se ve školce pustili do renovace letitých skøínìk
a nátìrem veselými barvièkami jsme tak
rozzáøili dìtské šatnièky, které byly pøekvapením nejen pro naše nováèky.
Velmi se tìšíme na spoleèné opékání s rodièi na školní zahradì, dopolední
výlet do skanzenu Kròovice kde nás èeká nauèný program „Od zrnka k mouce“, návštìvu
živých sovièek v MŠ, maòáskové divadlo a vánoèní ZOO ve Dvoøe Králové. Pøipravovat se
a trénovat písnièky budeme na vystoupení pøi „Rozsvícení stromeèku“, na Vánoèní besídku
a pøedevším na Vánoce a Ježíška.

Pìvecký sbor a muzikál „Az žijí duchové“
Stát na prknech, co znamenají svìt? Proè ne. Ale být na prknech, co znamenají Muzejní noc
v Hoøinìvsi, to rozhodne ANO. S obrovským nadšením a chutí opìt nìco radostného vytvoøit,
si sboreèkové dìti odhlasovaly muzikál „Az žij duchové“ – nás se moc neptaly. Stálo to ovšem
mnoho døiny – trénovat texty, pøipravit kulisy, vcítit se do rolí a nacvièit taneèní kreace. Poctivé
pøípravy s víkendovým soustøedìním však pøinesly zasloužené ovoce. Muzikál vyžadoval i tro20
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šku improvizace v pøímém pøenosu, ale i s ní se
dìti popraly na jednièku. Dùležité podìkování
patøí i panu Pavlu Draštíkovi za položení hudebního kamene, který byl nezbytnou souèástí.
A co vytvoøíme dále? Zeptáme se pana krále…
A kdy? Zase pøíštì……
Vaši „Sboreèkové“

Pirátské spaní ve škole
Již šestá plavba pirátských dobrodruhù za pokladem kpt. Locheada se uskuteènila v pátek
15. 6. 2018. Rychlé a pohotové poèínání jednotlivcù bylo zapotøebí pøi setkání s tornádem
a opravdu nikdo nesmìl zaváhat – oni
vìdí. Kapitáni se svými posádkami zdatnì a bez jakékoliv újmy propluli mezi
útesy. Nelehkým úkolem bylo dostat se
z jednoho ostrova na druhý a utkat se
v souboji „Kámen, nùžky, papír“ o indicie
vedoucí k pokladu. Rozluštit mapu byl
tak trochu oøíšek, to se v prùbìhu ukázalo. Utíkat a nevìdìt kam, se moc nevyplatilo. Poklad totiž byl schován pøímo
u nosu, na vìtvi. Alespoò malým pirátùm
vyhladovìlo a hoøinìvská krèma s dobovým hostinským už byla na takovou
„sebranku“ pøipravena. Dostali zde kus
„žvance“ a byl klid. Vlastnì ne, ono se
totiž pokraèovalo evakuací ze zakouøených prostor v podpalubí a záchranou dvou zranìných a poskytnutím 1. pomoci. Akce byla
úspìšná a velmi pouèná. Oslavili jsme vše diskotékou, a kdo nemìl stále dost, vyrazil ještì na
stezku odvahy.
Hospodskému Hanysovi za pøípravu pirátského menu patøí velké díky a hlavnì dìkujeme za
spolupráci pøi záchranì našich životù SDH Hoøinìves a SDH Raèice nad Trotinou.
kpt. Lockhead, otec Fura, Jackyna Sparow a Vzteklá Krakatka

POZVÁNÍ NA AKCE POØÁDANÉ MŠ A ZŠ HOØINÌVES
26. 10. 2018 v 16,00
7. 12. 2018 v 16,30
2018 /2019 – støedy, od 16,00

Dýòové slavnosti – na zahradì ZŠ Hoøinìves
Mikulášská nadílka – v MŠ Hoøinìves
Keramika pro dospìlé – v keramické dílnì v MŠ
Hoøinìves. Termíny jsou dostupné na webu ZŠ, nebo
pro více info. na tel. 731 567 948.
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VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VÌKU
V zimním semestru budeme studovat – Èeské dìjiny a jejich souvislosti II. – termíny
2. øíjna 2018

úterý

15:30 – 16:30

16. øíjna 2018

úterý

15:30 – 16:30

31. øíjna 2018

støeda

15:30 – 16:30

13. listopadu 2018

úterý

15:30 – 16:30

27. listopadu 2018

úterý

15:30 – 16:30

11. prosince 2018

úterý

15:30 – 16:30

Zájemci 50 + pøijïte mezi nás!

OBECNÍ KNIHOVNA HOØINÌVES
novì: www.knihovnahorineves.webk.cz
pøístup pøes web obce: http://www.horineves.cz/obecni_knihovna_horineves

Výpùjèní doba:

Ètvrtek: 10,00 – 18,00

V ostatní dny, pokud je knihovnice pøítomna, je rovnìž možné využívat služby knihovny, anebo na tel. 723 035 424, email: knihovna.horineves@seznam.cz, lze dohodnout jiný, Vám vyhovující termín. Knihy Vám ráda po domluvì donesu i do domu.
Celostátní kampaò - Týden knihoven - pozvání na akce:
pondìlí 1. 10. 2018
Návštìva žákù MŠ Hoøinìves – beseda na téma Podzim
úterý
2. 10. 2018
Návštìva žákù ZŠ Hoøinìves – beseda na téma historie obce
ètvrtek
4. 10. 2018
Den otevøených dveøí a burza vyøazených knih
støeda 10. 10. 2018
Beseda v rodném domì V. Hanky – pro žáky ZŠ Hoøinìves
a veøejnost na téma – Vojtìch Steklaè – o autorovi pøevážnì dìtské a sci-fi literatury. Spoleènì vzpomene na jeho výroèí narození
a jako již tradiènì bude pøipravena obrazová prezentace, ètení,
promítání a malý kvíz.
støeda
5. 12. 2018
Beseda v knihovnì pro žáky ZŠ Hoøinìves a širokou veøejnost
– na téma – život a dílo Karla a Josefa Èapkových.
Besedy jsou vždy primárnì urèeny žákùm ZŠ Hoøinìves, ale srdeènì zváni jsou všichni, kdo
mají zájem dozvìdìt se nìco nového a strávit èas v pøíjemném klidném a pøátelském prostøedí.
Pøijïte navštívit novì zrekonstruované barevné prostory Obecní knihovny Hoøinìves.
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TJ SOKOL HOØINÌVES
http://fotbaltjsh.webnode.cz/

Fotbalové soustøedìní v Itálii
Na svoje první zahranièní soustøedìní jsme s naším klubem TJ Sokol Hoøinìves vyrazili
do Itálie do mìsta Porto San Giorgio. Zájezd nám zprostøedkovala za skvìlou cenu cestovní
kanceláø CK Sana a zároveò nám výraznì pøispìlo dotací MŠMT.
Odjíždìli jsme 24. 8 pøímo z Hoøinìvsi, kam pro nás pøijel autobus až pøed hospodu U Šáfrù. Naše výprava èítala 40 mládežnických hráèù a 9 lidí z realizaèního týmu.
Cesta byla poklidná ale dlouhá. Bohužel tìsnì pøed cílem jsme narazili na první pøekážku
v podobì cizí dopravní nehody a jen lehce jsme po dobu nìkolika hodin popojíždìli po dálnici. Bylo to nároèné a tak jsme se rozhodli se staršími hráèi vyjít vstøíc našemu cíli pìšky. To
se nám povedlo a autobus se zavazadly a zbývajícími hráèi za námi do kempu dorazil asi po
dvou hodinách.
První dojem z kempu byl pozitivní, èekaly nás tam bungalovy se sociálním zaøízením,
televizí, lednièkami, kuchyòkou, takže nám k životu nic nescházelo. Pøibližnì 200 m od
chatek na nás èekalo to, kvùli èemu jsme cestovali takový lán cesty – moøe, které bylo lehce
rozbouøené, ale úžasné.
Kemp zároveò nabízel v pìkném prostøedí animaèní programy, nechybìly tam pizzerie,
obchody, bary a po celou dobu ve stále èistotì udržované krásné umývárny a WC.
Druhý den ráno, kdy jsme už byli v kempu aklimatizovaní, jsme se vydali na první trénink,
naše cesta na høištì byla dlouhá asi 800 m. Høištì se nacházelo hned u moøe v krásném
udržovaném areálu, kde nás všichni ochotnì pøijali a vše nám ukázali. Za toto patøí velké díky
Petrovi Marešovi, který nám vše kolem fotbalu po celé soustøedìní zaøizoval. Po první trénin-
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kové jednotce jsme se skoro všichni zamíøili zchladit do moøe a vydali jsme se po pláži smìrem
na obìd. Pøiznám se, že mnì osobnì ty cesty z tréninkù podél moøe budou velice chybìt.
Odpoledne jsme se vydali na výlet do místní pevnosti, kde nás èekal krásný výhled na celé
mìsto a nekoneèný obzor. Po poøízení pár fotek jsme se již šli do kempu pøipravit na první vìtší koupaèku.Ta byla pro nás dospìlé trochu ve stresu, protože kluci byli natìšeni na moøe
a hlavnì na vlny a chtìli už tam být co nejdøíve a co nejdéle. Díky skvìlé spolupráci nás všech
dospìlých, kdy nìkteøí hlídkovali z pláže a nìkteøí se pohybovali mezi dìtmi v moøi, jsme dokázali všechny uhlídat a zároveò je moc neomezovat v té parádì, kterou na èeském rybníku
nikdy nezažijí.
V podobném duchu pokraèovaly další dny, až na ètvrtek, který byl výjimeèný v tom, že nás
èekaly tøi zápasy s místními mládežnickými ligovými italskými hráèi FC Fermo, kteøí za námi
pøijeli na naše tréninkové høištì. Jako prvotní informace, pøed prvním utkáním s naším mladším dorostem, šla od soupeøe, po tom kdy jim pan Mareš oznámil, že jsme vesnický klub, tak
že nám uštìdøí debakl. Hned jsme je ale vyvedli z omylu. Od úvodních minut jsme na soupeøe vlétli a prvních deset minut ho nepustili vùbec do hry. Postupem èasu se hra vyrovnávala
a nakonec jsme se soupeøem rozešli zaslouženou remízou 0:0. V druhém zápase nastoupili
naši nejmladší hráèi a ty soupeøe od první chvíle pøehrávali a dokázali ho porazit vysoko 7:3.
V posledním utkání mladších žákù byl soupeø už seznámen s naší fotbalovou silou, a tak už
nás nepodcenil. Naopak bìhem deseti minut nám pøedvedl takový vítr, že jsme prohrávali 4:0.
Naštìstí naši hráèi zabrali ze všech sil a odehráli utkání výbornì a to i pøesto, že jako jediní
prohráli 5:3.
Velké uznání se k nám všem trenérùm dostalo od hostujících trenérù, že jsme je svou
fotbalovou kvalitou velice pøekvapili, což nás obrovsky høeje u fotbalového hoøínìvského
srdíèka.
Veèer jsme klukùm ponechali veèerku až do konce animaèního veèera a to do pùlnoci.
Kluci nemìli u sebe telefony po celý týden pobytu a i tak si to užívali. Vidìt jak se zabaví menší kluci s vìtšími a naopak a zároveò vidìt, jak nìkteøí kluci rozjíždìjí taneèní kreace na par24
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ketu i pøed poèetným publikem, které je odmìòuje potleskem, to tvùrce party a budoucnosti
hoøinìvské kopané mùže pouze jen velice tìšit.
Konec se nezadržitelnì blížil. V sobotu, v den odjezdu, jsme museli odevzdat všechny
chatièky, až na dvì, do 9:00. To jsme ale ještì netušili, že nebudeme odjíždìt podle plánu nejpozdìji do 19:00. Bohužel se odjezd posunul, díky problému autobusu, který pro nás pùvodnì cestoval, z ÈR pro nás musel vyjet náhradní autobus a ten dorazil až v nedìli v 1:45. Všem
patøí velké díky za to, jak to zvládli, protože se pøiznám, že více obav z toho, co bude a nebude, jsme mìli my dospìlí spíš než dìti. Po tom, co jsme nastoupili do autobusu a naposled
zahlédli kemp, nás už hnala myšlenka na to, az už jsme doma. Zpestøením cesty bylo to, že
jsme projíždìli Alpami, které jsme, vìtšina z nás, vidìli poprvé za denního svìtla, a tak jsme
nakonec i tu malou pøekážku zpùsobenou výmìnou autobusu pøežili. Po pøíjezdu do Hoøinìvse z nás byl cítit smutek z toho, že už je konec, ale i trošku úleva na dospìlých, že všechny
dìti vrátili v poøádku a bez žádných úrazù.
Celkové shrnutí soustøedìní je takové, že pro mì osobnì to bylo nejlepší soustøedìní, jaké
jsem kdy zažil, a to jak v podobì prostøedí, tak v tom, jak se kluci po celou dobu chovali.
Dokázali i pøes spoustu nástrah a možností všemu odolat a fungovali naprosto úžasnì po celou dobu. Velké díky patøí rodièùm, kteøí své peníze investovali do soustøedìní pro své dìti,
fotbalovému klubu TJ Sokol Hoøinìves, cestovní kanceláøi CK Sana – paní delegátce
Beránkové a jejímu celému týmu, maminkám (fanynkám a peèovatelkám) Renatì Halamové,
Sylvì Kovaøíèkové a Andree Jonášové. Velké díky také patøí mým trenérským kolegùm, jmenovitì – Michal Støeda, Marcel Mouèek, Rudolf Baèina, Pavel Kopecký a Tomáš Havel.
Ota Rejfek, ml.
Rozpisy termínu zápasù všech našich mužstev naleznete ve vývìsce TJ Sokol, nebo
na našich webových stránkách: http://fotbaltjsh.webnode.cz

JSDH Hoøinìves
www.hasicihorineves6.webnode.cz
V uplynulém období jednotka provádìla praktický a teoretický výcvik používání dýchací techniky pøi mimoøádných událostech, dále v mìsíci èervnu probìhl nácvik evakuace školy
v ZŠ Hoøinìves pøi možném sklepním požáru, pøi kterém byla
nacvièována záchrana a evakuace osob a pøed lékaøská
první pomoc. Cílem bylo seznámit žáky i pedagogy školy se
zásadami chování a postupu pøi vzniklé mimoøádné události.
Jednotka také vyjíždìla na zásahy svolané krajským operaèním informaèním støediskem HZS KHK, zásahy se týkaly
pomoci pøi hašení požáru a technické pomoci, napø. likvidaci
obtížného hmyzu a likvidaci popadaných stromù.
Po dlouhodobém používání bohužel došlo k závažné poruše na vodním èerpadle u CAS 32 T 815, po domluvì s paní
starostkou obce, opravu provedla fa. THT Polièka a naše
CAS 32 je v souèasné dobì již opìt akce schopná.
Ve spolupráci s obcí jsme podali žádost na úèelovou neinvestièní dotaci urèenou na výdaje jednotek sborù dobrovolných hasièù obcí, poskytovanou obcím prostøednictvím krajù
25
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a hl. m. Prahy z rozpoètu MV-GØ HZS ÈR. Pokud bude žádosti vyhovìno, ke konci roku 2018
tak získáme finanèní prostøedky na nákup 4 ks radiostanic, poèítaèe a z dotace budou
rovnìž pokryty výdaje na pohonné hmoty spojené s výjezdy mimo katastr obce, oprava zmiòovaného èerpadla a další provozní materiál.
velitel JSDH Hoøinìves, Václav Bouz

Soutìž O pohár starostky obce
V sobotu 16. 6. 2018 probìhla soutìž v požárním sportu – O pohár starostky obce. Sjelo
se k nám 8 oddílù s rùznými kategoriemi – pøípravka, mladší hasièi, starší hasièi, ženy a muži.
Oddíl pøípravky z Tøebše zde nemìl konkurenci, pøihlášen byl jen jeden tým. Naši mladší hasièi soutìžili se ètyømi týmy, ale nebáli se toho a vybojovali krásné 1. místo. Starší hasièi se
nemuseli bát, že se neumístí na žádném stupínkovém místì, protože se pøihlásily již jen dva
týmy, a tak se naši hasièi, umístili na pìkném bronzovém 3. místì. Za ženy soupeøila dvì družstva – vyhrály ženy z Tøebše. V kategorii mužù se naše družstvo umístilo na bramborovém
stupínku.
Jana Fejková

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

Úterý:

9,00 – 10,00

Ètvrtek:

16,00 – 18,00

Týden knihoven – 20. roèník celorepublikové akce na téma – Lokálka - lokální historie.
úterý 2. øíjna od 10,00 hod.

Setkání a posezení s pamìtníky naší obce v knihovnì.

ètvrtek 4. øíjna od 16:00 hod. Odpoledne pro dìti a rodièe – spoleèné ètení – kvíz, hry
a soutìže.

Pøipravujeme:
listopad – tvoøení, zpívání v knihovnì – tradiènì pøed koncem roku se scházíme, vyrábíme
perníèky a pøitom zpíváme. Zveme k bohaté úèasti v knihovnì.
prosinec – 2. prosince na 1. adventní nedìli – Rozsvícení stromeèku, zpìvem doprovodí místní smíšený pìvecký sbor
25. prosince – vystoupení místního pìveckého sboru v kostele
V obecní budovì Žíželeves èp. 42 – obecní knihovna je umístìn kontejner na zpìtný sbìr
prázdných náplní do tiskáren.

Spolek pøi kostele sv. Mikuláše v Žíželevsi
V nedìli 30. záøí se uskuteènilo: Podìkování za plody a dary zemì. Mši
svatou sloužil páter Mgr. Ing. Zdenìk Novák, zahrál Komorní smíšený
pìvecký sbor – Krkonošské Collegium Musicum a zaznìla Èeská mše
od Jiøího Strejce.
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Dále Vás zveme na:
Pøedstavení: Èeské nebe – divadlo Járy Cimrmana v podání Královédvorských skautù probìhne 28. 10. 2018 v 17,00 u kostela, v pøípadì nepøíznì poèasí v kostele.
Vánoèní zpívání v kostele: 25. 12. 2018 od 18,00 hod.
Podaná žádost o dotaci Nadace ÈEZ – Podpora regionù 2018, na projekt na opravu žaluziových oken na vìži kostela – bohužel naše žádost nebyla správní radou ÈEZu vybrána.

SDH Žíželeves
Pøikládáme fotografie z úspìšného Rozlouèení s prázdninami, zábavný program byl pøipraven
pro dìti i dospìlé.
Pøijmìte pozvání na tradièní akci:
Èerti na Èechovce – v sobotu 8. 12. 2018

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAØE PRO DOSPÌLÉ
Praktický lékaø Hoøinìves s.r.o. – PØIJÍMÁ NOVÉ PACIENTY
Ordinace je od èervence 2017 novì vybavena pøístrojovou technikou, která umožní pøímo
v ordinaci stanovení CRP (známky zánìtu na odlišení bakteriální a virové infekce),
Streptokoka skupiny A z výtìru z krku (zpùsobující bakteriální zánìty krku – napø. angíny), INR
(sledování srážlivosti krve u pacientù užívající warfarin), glukosy, Troponinu T (ukazatel
akutního infarktu myokardu), BNP (ukazatel srdeèního selhávání), D dimerù (ukazatel plicní
embolie èi hluboké žilní trombózy) a pøístroje na vyšetøení moèi chemicky. Dále je ordinace
vybavena EKG, pøístrojem na mìøení kotníkových tlakù k vèasnému odhalení poruchy prokrvení dolních konèetin, pøístrojem na 24 hodinové monitorování krevního tlaku, spirometrem
k vyhledávání plicního onemocnìní, oxymetrem k vyšetøení okyslièení krve a moderním poèí27
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taèovým softwarem umožòujícím odesílání elektronických receptù. V ordinaci je možné podávat infusní terapii a inhalaèní terapii pomocí nebulizátoru.
Do ordinace je možné se objednat na konkrétní èas, objednaní pacienti jsou ošetøeni ve
støedu od 16 hodin a ostatní dny od 10 hodin pøednostnì v èase jejich objednání.
Je zde zamìstnána nová lékaøka a nová zdravotní sestra:
Lékaøka: MUDr. Zuzana Dìdková, Ph.D.
Dokonèené vzdìlání – Gymnázium Boženy Nìmcové Hradec Králové
– Lékaøská fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova, magisterské
studium, studijní program všeobecné lékaøství – titul MUDr.
– Lékaøská fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova a Fakultní
nemocnice Hradec Králové III. interní gerontometabolická klinika, doktorské studium, studijní program vnitøní nemoci – titul Ph.D.
– Specializovaná zpùsobilost (atestace) v oboru všeobecné praktické
lékaøství
Pracovní zkušenosti – Fakultní nemocnice Hradec Králové:
– 1. III. Interní gerontometabolická klinika – lùžková a ambulantní èást
– 2. Oddìlení urgentní medicíny – pohotovost pro dospìlé
– 3. Èesko-èínské centrum tradièní èínské medicíny – interní ambulance
– 4. v pøedatestaèní pøípravì stáže – FNHK kliniky: chirurgická, ortopedická, rehabilitaèní, urologická, oèní, ORL, gynekologická, pediatrická,
interní, anesteziologická a resuscitaèní, psychiatrická
– Poliklinika Týništì nad Orlicí, s.r.o. – praktický lékaø pro dospìlé
Zdravotní sestra: Vìra Kopecká
Dokonèené vzdìlání – Støední zdravotnická škola Hradec Králové – všeobecná sestra
Pracovní zkušenosti ve zdravotnictví:
– Èeský èervený køíž Hradec Králové
– Psychiatrická klinika Hradec Králové
– Praktický lékaø Hoøinìves s.r.o.
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Obecní úøad Máslojedy, Máslojedy 33, 503 03 Smiøice
mobil (starosta): 724 189 546
e-mail: obec@maslojedy.cz
web: http://www.maslojedy.cz/
úøední hodiny: Støeda 18.00 – 18.30

Z ÈINNOSTI OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Výlet
Na konci mìsíce èervna jsme uspoøádali výlet pro obèany a pøátele obce Máslojedy.
Sklárny a minipivovar Novosad a syn v Harrachovì byly cílem našeho letošního cestování.
Výletem do severních Èech prázdniny zaèínaly a dìtským dnem prázdniny konèily.

Dìtský den
Poslední prázdninovou
sobotu odpoledne, se konal
na høišti vedle obecního úøadu Dìtský den – rozlouèení
s prázdninami. V letošním
roce naše pozvání pøijali provozovatelé Mobilního planetária, a tak na ploše vedle
høištì vyrostl velký modrý
stan, ve kterém byl jeden
støíbrný menší – Mobilní planetárium. Trochu nás zlobil
vítr, ale i s tím jsme si poradili a stany nám neuletìly.
Pøednášky pro malé i velké
navštívilo postupnì víc než
110 spoluobèanù, poslední
pøedstavení konèilo až po 20 hodinì. Pro všechny pøíchozí bylo opìt pøipraveno obèerstvení,
letos obohaceno o míchané nápoje pana Trejbala. Odpoledne plné pøekvapení a nových
informací ukonèilo letošní letní prázdniny.

Fontána
V letošním roce jsme na rybník umístili fontánu,
která mìla za úkol pøedevším okyslièovat vodu v letních teplých dnech. Vzhledem k tomu, že je vody
velmi málo a rybník nemá žádný pøítok, je závislý
pouze na deštích, bylo nutné pro ryby zajistit pøísun
kyslíku jiným zpùsobem. Vodník, èáp a posezení na
lavièkách u rybníka byli pøíjemným zpestøením teplých
letních veèerù.
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Výroèí odhalení pomníku
Na rok 2018 také pøipadá 90. výroèí odhalení pomníku Sedláka, které jsme si poprvé pøipomnìli pøed deseti lety.
„V nedìli dne 22. èervence od rána až do veèera záøilo slunce, obloha byla po celý den
docela jasná, a teplota denní byla normální. Tak slavnostního dne, jako byl 22. èervenec roku
1928, obec naše od svého trvání jistì ještì nezažila. Všechny budovy v obci byly pøed slavností vybíleny uvnitø i zevnì a vìtšina z nich v ten den prapory v barvách národních ozdobený. Na tváøích všeho obèanstva zøíti bylo slavnostní náladu. Okresní silnice o 9 hodinì dopoledne byla pro povozy uzavøená, a sice u školní zahrádky a u obecní váhy. Již o osmé hodinì
poèali se sjíždìt hosté a to v množství velkém. V nìkterých rodinách – u Fejglù, Vackù,
Kadeèkù, Volfù aj. mìli hostù jako o hluèných svatbách. V 10 hodin pøijela poslankynì Anna
Chlebounová s chotìm a byli hosty Josefa Volfa. Sem pøišli paní poslankyni uvítat pánové øeditel Jan Vacek a doktor František Pácalt s jich paními.“ Tolik citace z Pamìtní knihy, jejímž
autorem je Josef Volf.

Pozvání na akce
V nedìli 14. øíjna se opìt podíváme do Prahy na pøedstavení pro dìti – Smolíkovi.
A co dalšího nás ještì èeká do konce roku?
Volby do zastupitelstva obce, Dýòový den, Stromeèek, Mikuláš, atd.
– Pøipomínáme, že na internetových stránkách http://www.maslojedy.cz/, úøedních deskách
obce pro Vás pravidelnì zveøejòujeme všechny dùležité informace.
V pøípadì øešení jakýchkoli nejasností jsme pravidelnì, každou støedu od 18,00 hod. na obecním úøadì. Pøipomínáme, že na obecním úøadì funguje pracovištì Czech POINT, kde Vám
mùžeme zajistit výpis z obchodního rejstøíku, z rejstøíku trestù, z karty øidièe, z katastru nemovitostí.
Za obecní zastupitelstvo – Blanka Karešová
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Obecní úøad Nedìlištì, Nedìlištì, 503 12 Všestary
mobil (starosta): 602 583 250, tel./fax: 493 815 290
e-mail: nedeliste@seznam.cz
web: http://www.nedeliste.cz
úøední hodiny: Po 17.00 – 19.00

MÍSTNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKÙ, DRÙBEŽE A HOLUBÙ V NEDÌLIŠTÍCH
O víkendu 18. – 19. srpna se v chovatelském a sportovním areálu v Nedìlištích konala již
42. místní výstava králíkù, drùbeže a holubù, kterou tradiènì poøádala základní organizace
Èeského svazu chovatelù Nedìlištì. Na výstavì prezentovalo své odchovy více než 50 chovatelù, k vidìní bylo asi 150 kusù králíkù, 60 kolekcí drùbeže a na 150 holubù. O oživení výstavy se postarala vkusnì uspoøádaná expozice bernešek. I pøes každoroènì patrný pokles
odchovávaných zvíøat se podaøilo èlenùm ZO Nedìlištì za pøispìní spøátelených ZO ÈSCH
udržet pomìrnì širokou paletu druhù, plemen a barevných rázù vystavovaných zvíøat za souèasného udržení odpovídající kvality, a tak mùžeme konstatovat, že se výstava po chovatelské stránce mimoøádnì vydaøila.

Chovatelská výstava se každoroènì stává také místem, kde se jak chovatelé, tak široká
veøejnost (a zejména dìti) mohou potìšit pohledem na vystavovaná zvíøata, nakoupit kvalitní
chovatelský materiál, nebo tøeba i domácího mazlíèka. Souèástí programu výstavy byla tradièní tombola, v letošním roce byl v rámci doprovodného programu pøedstaven oblíbený
„Králièí HOP“, pro dìti bylo pøipraveno malování na oblièej. O úspìchu chovatelské výstavy
svìdèí i to, že ji letos navštívilo více jak 300 návštìvníkù.
Uspoøádání chovatelské výstavy by nebylo možné bez pomoci øady organizací a jednotlivcù, proto naše podìkování patøí obecnímu úøadu, sponzorùm i chovatelským pøíznivcùm
za jejich podporu i pomoc. Dìkujeme také všem ZO ÈSCH a chovatelùm, kteøí obeslali naši
výstavu a pøispìli tak ke zdárnému uspoøádání této tradièní akce.
Jiøí Petr

DÌTSKÝ DEN ANEB ROZLOUÈENÍ S PRÁZDNINAMI
V sobotu 25. 8. 2018 od 11,00 hod. poøádala kulturní komise obecního úøadu ve spolupráci
se sborem místních dobrovolných hasièù a sportovním klubem Dìtský den. Mimo obvyklých
soutìží zde hasièi z Raèic vyrobili pro dìti pìnu, na které se dìti klouzaly, byla zde ukázka
dravých ptákù, oblíbená letadýlka a loutkové divadlo s pohádkou „Tøi zlaté vlasy dìda
Vševìda“. Jako obèerstvení byly pro dìti pøipraveny zdarma hamburgery.
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VÝSLEDKY FOTBALOVÉHO MUŽSTVA VE III. TØÍDÌ
Klamoš – Nedìlištì 2:3
Libèany B – Nedìlištì 1:1
Nedìlištì – Libøice 3:1
Vysoká B – Nedìlištì 0:0
Nedìlištì – Dobøenice 2:1

Další zápasy:
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16. 9. 2018

17.00

Cidlina B Hlušice – Nedìlištì

22. 9. 2018

16.30

Nedìlištì – Kunèice B

29. 9. 2018

16.30

Ohnišzany – Nedìlištì

6. 10. 2018

16.00

Nedìlištì – Syrovátka

1('©/,i7©
13. 10. 2018

15.30

Prasek – Nedìlištì

20. 10. 2018

15.30

Nedìlištì – Loko. HK B

28. 10. 2018

14.30

Nový HK B – Nedìlištì

3. 11. 2018

14.00

Nedìlištì – Kosièky B

10. 11. 2018

14.00

Nedìlištì – Klamoš

PØIJMÌTE POZVÁNÍ NA PLÁNOVANÉ AKCE
3. – 4. 11. 2018

Výstava ovoce, zeleniny a kvìtin

3. 11. 2018

Dlabání dýní

1. 12. 2018

Rozsvìcení vánoèního stromu u obecního úøadu

7. 12. 2018

Mikulášská nadílka
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Obecní úøad Sendražice, Sendražice 1, 503 03 Smiøice
tel.: 495 426 210, fax: 495 426 184, mobil (starosta): 603 844 069
e-mail: ou@sendrazice.cz
web: http://www.sendrazice.cz/
úøední hodiny: Po 17.30 – 19.00

Prázdniny a èas dovolených je již minulostí a po horkém a suchém létì si v dobì psaní
tohoto pøíspìvku užíváme babí léto s pøíjemnými teplotami, které nás ještì lákají ven na zahrádku, na výlety nebo jen tak, nachytat poslední sluníèko. Ètyøi roky, které se na zaèátku našeho volebního období zdály nekoneènì dlouhou dobou, se už také nachýlily a na zaèátku
mìsíce øíjna nás èekají nové volby. Za všechny zastupitelé pevnì vìøím, že jste v uplynulých
ètyøech letech byli vy, naši milí obèané, s dìním v obci spokojeni, myslím, že nìjaká ta práce
je za námi vidìt. Dìkujeme Vám za vaše pøipomínky, tipy, názory a podnìty, které v mnoha
pøípadech byly pro nás zastupitele pøínosem a ukazatelem kam smìøovat naše poèínání dále.
Nìkteøí z nás se s Vámi vydají na další ètyøletou cestu, na níž se opìt spoleènì s Vámi budou snažit tvoøit, co nejlepší podmínky pro to, aby se nám v Sendražicích dobøe žilo. Jménem
všech zastupitelù, jak tìch, kteøí budou pokraèovat dále, tak tìch, kteøí konèí, mi dovolte,
popøát Vám všem hlavnì pevné zdraví, spokojenost a pohodu, az se Vám daøí ve všech
oblastech a spokojenì se Vám v Sendražicích žije!

Zprávy z OÚ
Jak jsme avizovali v minulém èísle zpravodaje, tak v dobì letních prázdnin byly nahrazeny nevyhovující prvky na dìtském høišti u obecního úøadu novými, a to houpaèkami a stezkou
dovednosti. Na pøípravì a dokonèování prostoru pro nové prvky se významnì podíleli hlavnì
naši hasièi, kteøí zde odvedli velký kus práce, za což jim patøí velký dík. Nìkolikrát také byla
místním rozhlasem avizována brigáda na dìtském høišti pro ostatní dobrovolníky z obce.
Všem, kteøí nelenili, na výzvy zareagovali tím, že pøišli a pøiložili ruku k dílu, také moc dìkujeme. Spolupodíleli se tak na realizaci místa, kde si jistì rády budou hrát naše dìti. Atmosféra
na brigádì“ byla vždy výborná, což bylo vidìt i na odvedené práci.
V uplynulém období též probìhla plánovaná kolaudace díla „Biocentrum Za Rybníky“ a nic
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tak nebrání tomu, aby dílo bylo pøedáno Pozemkovým úøadem ÈR do vlastnictví obce.
V parném létì jsme spoleènì s pøedsedkyní kulturní komise Petrou Holeèkovou navštívily
dvì jubilantky, které oslavily významná životní jubilea a spoleènì s nimi jsme oslavily jejich
krásné 85. narozeniny. Pøed uzávìrkou tohoto èísla zpravodaje jsme 85. narozeniny ještì
oslavily s mužským zástupcem jubilantù, a to v místním hostinci. Do konce našeho volebního
období ještì navštívíme jednu jubilantku, se kterou oslavíme 80. narozeniny. Všem našim jubilantùm pøejeme hlavnì hodnì zdraví, vitality a pohody do dalších let a hlavnì, co nejménì
starostí. Vám všem, které jsme za ty ètyøi roky našeho pùsobení navštívily, chceme ještì
jednou moc podìkovat za to, jak vøele jste nás pøijímali, za pohoštìní a hlavnì za pøíjemné
a nenahraditelné chvíle, které jsme s Vámi mohly prožít.
Petra Kacálková

KULTURNÍ DÌNÍ V OBCI
Putovní letní kino
Na letošní „tropické“ léto jsme si pro
naše obèany pøichystali nevšední kulturní zážitek v podobì letního kina, které
k nám zavítalo poslední èervencovou
sobotu 28. 7. 2018 na fotbalové høištì.
Na programu byla rodinná komedie
režiséra Jiøího Chlumského „Špunti na
vodì“. Promítání zaèalo krátce po
21. hodinì, a aèkoliv se v ten den právì
prohánìly pøes naší republiku bouøky,
u nás, jak už jsme si bohužel zvykli, zafungoval, jak já tomu øíkám, „Sendražický trojúhelník“,
který všechny mraky, míøící naším smìrem rozrazil a poslal do okolí. Pravda, byli jsme za
to rádi, že si mùžeme kino plnými doušky vychutnat, aniž by nás cokoliv rušilo. Podle reakcí
doufáme, že tomu tak opravdu bylo, a že se tato akce líbila.

Rozlouèení s létem a se zastupiteli obce
volebního období: 2014 – 2018
Dne 1. 9. 2018 jsme se symbolicky rozlouèili hned s nìkolika fakty najednou. Mezi nì patøil pro dìti konec letních prázdnin a zároveò zaèátek nového školního roku 2018/2019 a pro
nás i vás všechny konec dalšího volebního období, které se stalo po 4 roky souèástí našich
životù.
I pøes výjimeènou nepøízeò poèasí, která panovala celé dopoledne a èást odpoledne, jsme
se nevzdali a akci jsme v rámci možností pøipravili a uskuteènili. V odpoledních hodinách, když
se vyjasnilo, jsme se s dìtmi a nìkterými rodièi vydali, formou hry „šipkovaná“, hledat ztracený „Sendražický poklad“. Po cestì dìti hrály nejrùznìjší hry a plnily øádnì a svìdomitì zadané úkoly. Na úplném konci cesty na dìti èekal poslední tìžký úkol, a to vyøešit tajenku, aby
zjistily, kde je poklad ukrytý. Poklad se za malé pomoci nakonec našel. A co že vlastnì bylo
v pokladu ukryto? Byly to slosovatelné lísteèky, za které dìti obdržely nìjakou drobnost v podobì hraèky. Po celou dobu akce byl k dispozici pro dìti také skákací hrad, který se jim natolik líbil, že se dìtem ani nechtìlo jít domù. Pozdìji odpoledne si dìti ještì stihly zahrát pár her,
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jako byla napøíklad støelba z luku, støíkání na terè z hasièské støíkaèky, shazování kelímkù vodními bombami a další. K obèerstvení se podávala grilovaná kýta, kterou daroval pan starosta
František Matìna, a jemuž tímto dìkujeme. I pøes menší úèast v dùsledku nepøíznì poèasí
doufáme, že jste si naši poslední akci užili. Dìkujeme všem za pomoc pøi realizaci této akce.

Nyní pár závìreèných slov:
Nemohu zaèít jinak než velkým podìkováním mým vìrným duším, èlenùm kulturní komise, kteøí, az už za krátké pùsobení èi vìrnì až do konce, spoleènì vymýšleli a realizovali veškeré akce uskuteènìné za poslední 4 roky. Velké díky patøí pøedevším mým dvìma jmenovkyním a jejich rodinám – Petøe Štìpánkové, Petøe Kacálkové a mým rodièùm Radmile
a Milanovi Holeèkovým, kteøí aè nebyli èleny kulturní komise, byli vždy do pøíprav – chtì nechtì, zapraženi. Dále mi dovolte podìkovat všem, az už z øad zastupitelù nebo z øad obèanù,
kteøí nám v prùbìhu uplynulých ètyø let jakýmkoliv zpùsobem pomáhali akce uskuteènit. Dále
všem, co nám na akce nìco darovali nebo pùjèili a také pøedevším tìm, kdo akce navštìvovali. Bez Vás všech by to opravdu nešlo a žádná akce by se nemohla uskuteènit.
Dìkuji, že jsem mohla být na chvíli souèástí vašich kulturních zážitkù. Novému zastupitelstvu pøeji mnoho úspìšných rozhodnutí, málo pøidìlaných vrásek na èele a hlavnì spokojené
volièe, potažmo obèany obce Sendražice.
Novému pøedsedovi/pøedsedkyni kulturní komise pøeji hlavnì mnoho pomocných ruèièek,
málo rejpalù, krásné prožití slavnostních chvil s našimi milými obèany z øad jubilantù, mnoho
pøivítaných obèánkù a na každou akci hojnou úèast a vždy dobré poèasí!
Petra Holeèková, pøedsedkynì kulturní komise
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SDH Sendražice
Za uplynulé ètvrtletí jsme se zúèastnili ètyø soutìží, a to 16. 6. v Hoøinìvsi, kde reprezentovali pouze muži a odvezli si krásné první místo. Následovaly závody v Nedìlištích, kde probìhla soutìž „O Pohár starosty“ a zároveò soutìž okrsková. Na tyto závody jsme vyrazili nejen muži, ale poskládaly se i ženy. I pøes nepøízeò poèasí byla velká úèast. O to vìtší radost
jsme mìli ze zlatého umístìní žen i mužù v okrskové soutìži a taktéž z prvního místa mužù
a ze støíbrné pozice žen v soutìži „O Pohár starosty“. Koncem èervna jsme stejnì jako loni jeli
reprezentovat naše Sendražice ke jmenovcùm do Kolína. Muži se zde umístili na druhé pozici a smíšený tým, který soutìžil v kategorii mužù, obsadil 8. místo. Dne 14. 7. jeli naši muži
na soutìž do Raèic, odkud si pøivezli 2. místo.
Zaèátkem prázdnin jsme byli opìt pozváni do Èeské Skalice na Tropickou pouz, kde jsme
se již tøetím rokem spoluúèastnili realizace vodní fontány. Výtìžek z akce putoval na charitativní úèely. Jsem moc rád, že jsme souèástí této akce.
Poslední den prázdnin jsme pro veøejnost uspoøádali v hasièské zbrojnici „ukonèení léta“.
Pro všechny byla nachystaná grilovaná kýta, toèené pivo a nealko. Zájemci se mohli projet
Avií a zastøíkat si z hadice na plechovky. Myslím si, že se akce vydaøila. Dìkuji všem, kteøí se
všech akcí zúèastnili a všem pøíznivcùm požárního sportu.
Na závìr bych chtìl podotknout, že naše ženy v letošní sezónì nezahálí z dùvodu rozpadu týmu, nýbrž v oèekávání radostných událostí – ètyøi ženy nám letos otìhotnìly. Pøeji všem
hlavnì zdraví a pøíští sezónu brzký návrat na start.Stanislav Špás, starosta SDH Sendražice
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TJ SOKOL SENDRAŽICE
V èervenci probíhala v našem areálu pøíprava na již 20. roèník turnaje Martina Hanuše
v malé kopané – HAWAL CUP. A tak se parta nadšencù pustila do nátìru šaten a okolí.
Natøena byla fasáda, okna, dveøe a døevìné konstrukce. Bonbónek navrch je krásný nápis na
fasádì. Vše bylo dodìláno jen pár hodin pøed již zmiòovaným turnajem. Velké podìkovaní za
realizaci patøí rodinám – Hanušovi, Kovalovi, Petráèkovi a Støedovi, Jakubovi
Merxbauerovi a samozøejmì OÚ Sendražice. Doufám, že jsem na nikoho nezapomnìl, pøípadnì se omlouvám. Celý
areál v novém kabátì velice prokoukl.
Po úspìšné loòské sezónì – 2. místo v tabulce, nám po krátké letní pøestávce zaèal další roèník AM GNOL IV. tøídy.
Bìhem léta pøerušil èinnost Michalièka
a pro zranìní Pejcha. Z nových tváøí se
nám podaøil mezinárodní pøestup Juriie
Vepryka z UK a èinnost obnovil Škarytka, Janeèek, s fotbalem zaèal Èížek. Výsledky a docházka, jak tréninková, tak i zápasová jsou zatím za oèekáváním, hlavnì úèast na trénincích
je velice špatná, no snad se pøístup zlepší…….
Za TJ Sokol Michal Støeda

MX TEAM SENDRAŽICE
Zaèátek èervna zahájil MX Team Sendražice výmìnou øídítek za jiné. Ve složení Pavel
Martinek a Jakub Merxbauer jsme se vydali na kolech prozkoumat krásy Jeseníkù. Probíhaly
také zkoušky startù na trati v Sendražicích a další pøedzávodní pøípravy. MX Team Sendražice
se letos pøipojil k dokonèování nového poldru Za Rybníky v Sendražicích, a to oséváním
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travin. Doufáme, že lidé budou poldr udržovat v èistotì a plnì ho využívat. Team pøivítal
v Cross country Roudnická Rokle #70 Martina Brokeše, který se tak stal nejnovìjším èlenem
MX Teamu Sendražice. Zúèastnili jsme se závodu v Žamberku #13 P. Martinek vybojoval
14. místo a #174 Martin Švehla 4. místo. Èerven jsme uzavøeli závody v Prachovicích, kde se
úèastnilo 130 motorek. #13 P. Martinek zajíždìl poprvé dvì 125 ccm + 250 ccm Hondy. Náš
nový èlen MX Teamu #70 M. Brokeš se zúèastnil tréninku v Prachovicích, kde si bohužel pøi
pádu zpùsobil zlomeninu klíèní kosti. Pøejeme brzké uzdravení a návrat na dvì kola. Závodníci
#76 Jakub Suchý, který mìl 15 mìsícù pauzu kvùli zranìní a #13 P. Martinek se zúèastnili
Hobby CUPu v Prachovicích, kde se #13 P. Martinek umístil, jak v kategorii Open, tak v kategorii MX2 na krásných 10. místech. #76 J. Suchý se umístil v kategorii Open na 4. místì.
#76 J. Suchý se zúèastnil Mistrovství Èeské republiky v Opatovì, kde se umístil na 27. místì
v první jízdì a na 28. místì v druhé jízdì. Držíme Jakubovi palce pøi dalších závodech, az se
mu daøí a má øídítka pevnì v ruce!
MX TEAM Sendražice se také zúèastnil soustøedìní SMS Motokrosu Pardubice ve spolupráci s MÒUK Racing teamem. Do Sendražic zavítali mladí sportovci (8 a 11 let) z nedaleké
Hoøinìvse, kteøí si pøijeli vyzkoušet cross jízdu na poli. Cross jízdu také vyzkoušel MX Team
Sendražice (Jakub Merxbauer, Michal Danèuk, Pavel Martinek a Petr Šolc). Dìkuji chlapùm
za odzkoušení terénu! Navštívené akce: ROCK"N"RIDE – Víkend trochu jinak. Superenduro,
FMX, Country cross – memoriál Jaroslava Kuklíka; Kùta MMÈR (mezinárodní mistrovství
Èeské republiky) AMK Støíbro.
Dìkujeme Pavlovi Horákovi (Pavlíí Horák) za fotografie a všem pøíznivcùm za podporu!
Pøejeme vám pohodové podzimní dny.
Pavel Martinek za MX Team Sendražice
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Obecní úøad Støezetice, Støezetice, 503 12 Všestary
tel./fax: 495 447 440, mobil (starosta): 725 489 909
e-mail: obec@strezetice.cz
web: http://www.strezetice.cz/
úøední hodiny: Po 19.00 – 21.00

DÌNÍ V OBCI
Je tady léto! To jsme pøivítali zaèátkem èervence na høišti v Dlouhých Dvorech. Tamní Sbor
dobrovolných hasièù ve spolupráci s obecním úøadem uspoøádal pro dìti i dospìlé letní akci
s názvem „Zaèátek prázdnin“. Dìtem se líbily soutìže i hudba, kterou pro nì, ale i pro dospìlé
pøipravil pan Libor Jáneš. Všichni jsme zde prožili krásný den plný zábavy, her a poté i veèerní
posezení s hudbou. Letošní letní poèasí pocítili všichni. Extrémní teploty a nedostatek srážek zapøíèinily dozrávání plodin s patøièným pøedstihem. Toho všichni zahrádkáøi také využili. Vzhledem
k velkému úbytku vody ve vodní nádrži a také v jeho pøítocích v Dlouhých Dvorech, zajistil Sbor
dobrovolných hasièù ve Støezeticích v prùbìhu srpna prostøednictvím èerpadel provzdušòování
vody, aby nedocházelo k úhynu ryb vlivem malého obsahu kyslíku ve vodì.

Turistická informaèní tabule
Obecní úøad ve Støezeticích v obci instaloval ruènì malovanou turistickou tabuli, která odkazuje na zajímavé turistické cíle nejen v okolí Støezetic a Dlouhých Dvorù, ale také celého
Královéhradecka.

Akce Klubu žen
Na konec prázdnin pøipravil Klub žen pro dìti i rodièe zájezd do zábavnì nauèného parku
„Mirakulum“. Vzhledem ke špatnému poèasí se program zmìnil na návštìvu science centra,
IQlandia v Liberci, ve kterém se dìti i dospìlí bavili vìdou. Zmìna zájezdu nikomu nevadila,
a všichni si výlet užili.

40

67µ(=(7,&(

Kontejnery na bioodpad
Kontejnery na zahradní odpad (bioodpad) jsou pøistaveny na urèených místech v obou obcích. Opìtovnì žádáme obèany, aby pøi ukládání bioodpadu plnili pokyny vyvìšené u kontejnerù, zejména vìtší vìtve ze stromù a keøù je nutné dále ještì poøezat na menší èásti.
Stále upozoròujeme obèany, že tøídit odpad se vyplácí nám všem.

www.strezetice.cz
Obecní úøad informuje obèany, že došlo k vytvoøení nového webového portálu obce, který bude sloužit k lepší informovanosti o dìní v obcích.

PØIPRAVUJEME
27. 10.
1. 12.
2. 12.

Klub žen
Klub žen

Divadelní den pro malé i velké v sále hostince ve Støezeticích
Rozsvícení vánoèního stromu spojené s posezením a jarmarkem
Mikulášská nadílka a loutkové divadelním pøedstavením pro dìti

BLAHOPØEJEME
Významná životní jubilea: Novotná Marie èp. 34, Jiøí a Marie Furovi, Miroslav Šimùnek
Narodili se: Mathias Jakubský
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Obecní úøad Svìtí, Svìtí, 503 12 Všestary
mobil (starosta): 606 649 132
e-mail: obec@sveti.cz
web: http://www.sveti.cz/
úøední hodiny: Po 18.00 – 20.00

AKTUÁLNÍ DÌNÍ V OBCI
Zaèaly práce na revitalizaci prostoru kolem Studánky Na Pannì z dotaèního programu
Královéhradeckého kraje. Momentálnì probíhají kamenické práce. V zimním období probìhne
údržba a kácení døevin a v pøíštím roce budou dokonèeny další tesaøské práce a výsadba
døevin.
Byla dokonèena renovace sušáku na hadice (firma Rygl a synové) a pískovcové studni
(kamenictví Kubala, Rygl a synové a Bronislav Kulhánek) na návsi a zpevnìní svahu u vodoteèe u Petrových.
Byla dokonèena renovace høbitovní zdi.
Dále pokraèují práce na novém územním plánu obce a na komplexních pozemkových úpravách pro náš katastr.
Byla podána projektová žádost na vybudování skladu høišti Na Zámeèku z Operaèního programu Životní prostøedí.
Stavební úøad vydal stavební povolení na nové chodníky a je pøipravována projektová žádost
na dotaèní prostøedky ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
První øíjnový víkend probìhnou volby do obecního zastupitelstva, o konání ustavujícího zasedání nového zastupitelstva budou obyvatelé informováni obvyklým zpùsobem.

PØEHLED REALIZOVANÝCH AKCÍ
ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 – 2018
2015
Renovace centrálního køíže na høbitovì díky sponzorskému daru od p. Haka.
Vybudování nového dìtského høištì v areálu „Na Zámeèku“" z dotace Ministerstva pro
místní rozvoj.
Z dotaèního programu Operaèního programu Životní prostøedí byly zakoupeny domácí
kompostéry do všech domácností, kontejnery na tøídìný odpad a velký kontejner na bioodpad.
2016
Probìhlo èištìní vodoteèí.
Byla realizována revitalizace veøejného prostranství „U Zámeèku“ vèetnì renovace plotu
a zvonièky.
Byl vybudován nový chodník v úseku od hostince k autobusové zastávce ve smìru na
Nedìlištì a parkovištì pøed hostincem.
Probìhlo zatrubení vodoteèe u Drábkových.
Byla zatrubena vodoteè a vybudováno parkovištì u obchodu.
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Zaèaly práce na novém územním plánu obce.
Byla renovována høbitovní zeï vèetnì pískovcové podezdívky z vnìjší strany, v areálu byla
opravena pumpa, byly realizovány nové žulové chodníky a u høbitova byla zpevnìna plocha pro kontejnery.
2017
Byl realizován projekt na revitalizaci zelenì v parku u nové autobusové zastávky, u obchodu a návsi, který byl spolufinancován Královéhradeckým krajem. V rámci tohoto
projektu byly instalovány venkovní posilovací stroje pro dospìlé na høišti „Na Zámeèku“.
Probìhla rekonstrukce chodníku v úseku od Dusových k hostinci.
U autobusové zastávky ve smìru na Nedìlištì byla upravena vodoteè a vybudováno nové
èelo vpusti do zatrubené èásti.
Probìhlo spuštìní nových webových stránek obce.
Byl elektrifikován høbitov a byla realizována nová elektrická pøípojka na høištì „Na Zámeèku“.
V prostoru „Na Pannì“ byl vybudován nájezd ke kontejneru na bioodpad.
V ulicích „Ke Škaloudovým“ a „K rybníku“ bylo realizováno nové dopravní znaèení obytných zón vèetnì omezení rychlosti.
Byly zahájeny práce na komplexních pozemkových úpravách.
2018
Probìhlo zpevnìní cesty „Na Pannu“ recyklátem.
Zaèaly práce na revitalizaci veøejného prostranství „U Studánky“.
Probìhl úklid prostoru kolem „Radovky Na Pannì“, byly naplnìny dva kontejnery stavebním odpadem.
Byl renovován sušák na hasièské hadice a studna na návsi.
Na høišti „Na Zámeèku“ byla vyèištìna studna a renovován
pøívod vody. Byly umístìny automatické kohoutky na vodu
pro bìžné návštìvníky høištì.
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Probìhlo zpevnìní opìrné zdi vodoteèe u Petrových vèetnì instalace zábradlí.
Byla podána projektová žádost o novou buòku „Na Zámeèku“.
Podaøilo se získat stavební povolení na nový úsek chodníkù Èihalovi – smìr na Bøízu, je
zpracována projektová žádost na dotaèní prostøedky ze SFDI.
Byla renovována vnitøní èást høbitovní zdi.
Po celé volební období probíhala intenzivní výsadba a údržba zelenì na celém katastru obce.
Pravidelnì probíhaly zájezdy na divadelní a muzikálová pøedstavení do Prahy.
Byly poøádány tradièní akce (Ples, Èarodìjnice, Dìtský den, Svatováclavské posvícení,
Rozsvìcení vánoèního stromu, Mikuláš, Setkání seniorù, kreativní kurzy)
V záøí 2015 probìhly oslavy 650. let od první zmínky o obci.

Odpady
U høbitova je novì umístìn pùlený kontejner na sklo a v prostoru „Na Pannì“ byl umístìn
kontejner na textil od Diakonie Broumov.
12. – 15. 10. 2010 bude na parkovišti u obchodu umístìn kontejner na velkoobjemový odpad.

Pozvánky
V sobotu 14. 10. 2018 se bude konat zájezd do Prahy pro dìti rezprezentující SDH na
výpravné pøedstavení Královna Kapeska.
V sobotu 3. 11. 2018 poøádá Obec Svìtí zájezd do Prahy na muzikál Šílenì smutná princezna do Studia Dva.

Sbor dobrovolných hasièù Svìtí
Letošní hasièský rok pro nás zaèal tradiènì Výroèní valnou hromadou, která se konala
6. ledna.
Další akce: 24. února jsme poøádali ve spolupráci s obcí Spoleèenský ples, 10. bøezna
jsme se pøipojili k akci „Ukliïme Èesko“ a probìhl úklid pøíkopù v obci, 30. dubna jsme
poøádali Èarodìjnice a 2. èervna jsme se aktivnì zapojili do organizace Pirátského dne.
Zúèastnili jsme se hasièských závodù v sedmi obcích: 26. kvìtna Sendražice – muži
3. místo; 27. kvìtna Rosnice – muži 5. místo; 9. èervna Staré Nechanice – dìti mladší
8. místo, dìti starší 3. místo; 16. èervna Hoøinìves - dìti mladší 3. místo, dìti starší 1. místo, muži 5. místo; 23. èervna Nedìlištì – dìti mladší 2. místo, dìti starší 1. místo, muži 9. místo; 8. záøí Habøina – dìti mladší 10. místo, dìti starší 5. místo, muži 8. místo a to nejlepší
nakonec 15. záøí Èistìves – dìti mladší 2. místo, dìti starší 1. místo, muži 1. místo.
Paní Drahomíra Kulhánková – Kadeønický salon LaKK, Kosmetika MH Svìtí zasponzorovala všem družstvùm nové dresy. Dìkujeme !!!
Ještì nás èeká Posvícení 22. záøí, tradièní „Víkendové soustøedìní“ na horách 28. – 30. záøí
a na podzim sbìr železného šrotu.
Aktuální informace z SDH Svìtí naleznete na: www.sdhsveti.blog.cz a na fb.
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Obecní úøad Vrchovnice, Vrchovnice 18, 503 03 Smiøice
mobil (starosta): 608 970 359
e-mail: vrchovnice@tiscali.cz
http://vrchovnice.cz/vrchovnice
úøední hodiny: Út 19.00 – 20.00

Informace z obce
V pøedchozím èísle tohoto zpravodaje jsme Vás informovali, že do
konce èervna probíhá zkušební provoz èistírny odpadních vod v obci.
Ve zkušebním provozu se však
obec setkala s drobnými problémy,
které se bìhem zkušebního provozu vyskytly. Obec se snažila ihned
problémy odstranit. Dne 7. 8. 2018
jsme požádali poskytovatele dotace
Ministerstvo zemìdìlství o kontrolu
závìreèného vyhodnocení uvedené
akce. Dne 18. 9. 2018 jsme obdrželi radostnou zprávu, že nebylo zjištìno porušení stanovených ukazatelù a ani porušení podle § 44 zákona è. 218/2000 Sb.
ve znìní pozdìjších zmìn a doplòkù. Tímto naší obci byla definitivnì pøiznána dotace ve výši
4 391 000 Kè. Jsme za tuto stavbu velmi rádi, protože jak všichni víte, trvalo to mnoho let
a velkého úsilí, než se nám dílo podaøilo dotáhnout do úplného konce. Musíme se však pochlubit, že na tak malou obec, která nedosáhne ani milionového rozpoètu roènì, jsme tuto
stavbu financovali bez použití úvìru a to si myslíme, že nám mùže leckterá obec závidìt.
V souèasné dobì obec jedná ohlednì rekonstrukce silnice II/325 Chlum – Velký Vøešzov
– Mostek, stavba: II/325 Máslojedy – hranice okresu HK. Touto rekonstrukcí bude dotèena
i naše obec. Nyní øešíme se Správou silnic Královehradeckého kraje smlouvu o smlouvì
budoucí darovací, ve které se obec musí zavázat, že na tuto stavbu bezúplatnì pøevede
pozemky, které má ve vlastnictví. Dle návrhu by se to mìlo týkat výmìry cca 1 359 m2, která
by mìla být pøevedena Správì silnic Královehradeckého kraje. V návaznosti na tuto stavbu,
bychom byli rádi, kdyby se nám souèasnì podaøilo v obci vybudovat slibované chodníky.

Provoz obecního hostince
Jak jsme Vás informovali v pøedchozím èísle zpravodaje, obec dokonèila drobné stavební
úpravy v obecním hostinci. Po dlouhé dobì se obci podaøilo v brzké dobì sehnat nájemce.
Bohužel nájemce provozoval hostinec pouze do kvìtna. Obec zveøejnila zámìr na pronájem
hostince a bohužel se nikdo nepøihlásil. Obec se pokusí zveøejnit druhý zámìr a budeme doufat, že se nám pokusí nìkoho sehnat.

Kulturní akce v obci
Jako každoroènì bude obec provádìt Rozsvìcení vánoèního stromeèku. Pøesný den bude
upøesnìn pozvánkou, kterou obèané vèas obdrží.
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Plánované akce
Volby do Zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu Èeské republiky se budou konat
ve dnech: I. kolo

5. 10. 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
6. 10. 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

Volby do Senátu Parlamentu Èeské republiky
II. kolo:

12. 10. 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
13. 10. 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

provede v naší obci mobilní svoz nebezpeèných odpadù
Dne: 10. listopadu 2018
Stanovištì: VRCHOVNICE – 10,25 – 10,50 hodin
VRCHOVNICE nádraží – 11,00 – 11,25 hodin
Vybírané nebezpeèné odpady:
z oleje a nebo tuky z barvy, lepidla, pryskyøice z rozpouštìdla
z kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie z detergenty, odmašzovací prostøedky
z staré léky z pesticidy z akumulátory (i plné)

Další odpady, které od Vás odebereme:
z pneumatiky (osobní) z monoèlánky z záøivky, výbojky z lednièky, mraznièky
z televizory z elektropøístroje – radia, vysavaèe, praèky, sporáky, atd.
Lednièky, mraznièky, televizory, monitory, ostatní elektropøístroje, monoèlánky
a záøivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpìtný odbìr. Proto je nepoškozujte
a neodebírejte žádné souèásti.
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU!
VYÈKEJTE NAŠEHO PØÍJEZDU !
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTÌ!

!!!PRO OBÈANY ZDARMA!!!

Pøineste nám svùj odpad! Chraòte naše životní prostøedí!
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Obecní úøad 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/
úøední hodiny: Po, Út, Èt 07.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30

St 07.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM
Milí spoluobèané, milí sousedi,
volební období 2014-2018 konèí pro stávající zastupitele komunálními volbami 5. a 6. øíjna 2018. Je tedy èas se ohlédnout a zhodnotit, co se nám za poslední ètyøi roky podaøilo. Ne
vždycky všechno šlo dobøe a snadno. Mým nejvìtším zklamáním a pouèením do budoucna je
velice zdlouhavá cesta k získání potøebných územních rozhodnutí èi stavebních povolení, bez
kterých vìtšinou nelze ani žádat o dotace. Dotaèní øízení je pak také samostatnou kapitolou,
která se podobá maratónu a nìkdy i sisyfovské práci, kdy žadatel dokládá stále dokola nové
a nové doklady a dokumenty. Toto platí pøedevším o žádostech v dotaèních programech z ministerských nebo evropských penìz, které není možné bez specializované agentury zvládnout. Výjimku v toto smìru tvoøí snad jen dotace na mikrojesle od MPSV, na kterou zvládla
úspìšné podání žádosti i následnou administraci pøi mateøské dovolené souèasná koordinátorka tohoto projektu Mgr. Michaela Chládková (patøí jí upøímný dík).
Na zaèátku funkèního období stál pøed námi pøedevším úkol zajistit vyhotovení projektových dokumentací. Po fasádách, které jsou na první pohled vidìt, bylo nutno pøistoupit již také
k údržbì a rekonstrukcím vnitøních stavebních prostor a technického zaøízení našich budov.
Na øadu pøišlo i doplnìní zázemí pro naše technické služby a vybavení novou technikou, která odpovídá dnešní dobì.

Zde je v kostce struèná rekapitulace realizovaných projektù:
z Kompostéry pro každou domácnost, drtièka vìtví
z Nákladní automobil a další technika pro údržbu zelenì a úklid obcí
z Sbìrný dvùr
z Filtrace vody na koupališti u sokolovny
z Modernizace a rozdìlení kotelny pro ZŠ a bazén se solárním ohøevem vody
z Rekonstrukce sociálek bazénu a sauny Všestary
z Rekonstrukce bazénové technologie (úpravna a ohøev vody)
z Zmìna systému vytápìní MŠ Všestary z akumulaèních kamen na plynové ÚT
z MŠ Chlum – výmìny podlah a vytápìní ve 2NP
z Pramen Všestarky – obnova pítka u minerálky
z Zprùchodnìní parku u Všestarky, výsadba nové zelenì
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z Nové veøejné osvìtlení ve Všestarech (realizované vlastními kapacitami)
 pod most ke Støezeticím
 ulièka od sbìrného dvora k budovì 1. stupnì ZŠ
 k nové zástavbì smìr Svìtí
z Výmìna bazénové fólie a úpravy technologických prvkù v bazénu (zamezení zatékání do strojovny bazénové technologie – zatékalo posledních cca 15 let)
z chodník v Lípì podél I/35
z nový živièný povrch komunikace od rozhledny k høíbárnì
z Hasièská zbrojnice Lípa – výmìna oken a dveøí
z Hasièská zbrojnice Rosnice – demolice a pøístavba garáže
z Dýchací pøístroje a pøívìs – pro JSDHO Chlum
z Nástavba a pøístavba ZŠ – nástavba odborných uèeben bude dokonèena ke konci
r. 2018
z nová zvonièka Rosnice
z nová zvonièka Bøíza
z oprava zvonièky v Rozbìøicích
z Mikrojesle Všeslièky

Nejnároènìjším projektem je KANALIZACE
Po revizi a dopracování projektové dokumentace (kterou bylo nutno provést po prvním neúspìšném výbìrovém øízení) a po nároèné administraci ke splnìní všech podmínek se podaøilo dokonèit výbìrové øízení na dodavatele stavby. Díky získané dotaci ve výši 120 mil. Kè
zaèneme koneènì realizovat èistírnu odpadních vod a kanalizaci vè. pøípojek ve Všestarech,
Rosnicích, Rozbìøicích, Bøíze a Lípì. V dobì vydání tohoto èasopisu bude již pravdìpodobnì i podepsaná smlouva o dílo a do konce roku bude stavba zahájena. Podrobnìjší harmonogram prací
Pro místní èást Chlum jsme prosadili úpravu Plánu rozvoje vodovodù a kanalizací
Královéhradeckého kraje, který tak v této obci poèítá se samostatnou èistírnou, za kterou budou vyèištìné vody zadržovány ve vodních nádržích s možností jejich využití pro zavlažování. Zajištìní èištìní odpadních vod pro Chlum však již bude úkolem budoucích zastupitelù.

A jak jsme hospodaøili?
Na zaèátku funkèního období, tj. ke dni ustavujícího zasedání zastupitelstva mìla obec dne
6. 11. 2014 na úètech bez mála 5 mil. korun, tìsnì pøed jeho koncem již máme naspoøeno
32,5 mil. Kè a to pøedevším na stavbu kanalizace. Po ètyøech letech je tedy zùstatek na úètech
o více než 27 milionù korun vyšší.
Na realizaci projektù jsme i pøes složitost dotaèních pravidel dokázali za 4 roky zajistit
(dotaci na kanalizaci ponechávám zcela stranou) 16 milionù korun z krajských ale pøedevším
z evropských dotaèních fondù.
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PROJEKT

DOTACE

Údržba zelenì – technika

2 920 096

Sbìrný dvùr

2 717 085

Lípa – cesta ke høíbárnì

500 000

Lípa – chodník podél I/35

504 000

Mikrojesle

1 893 407

Park Všestarka

20 000

ZŠ Všestary – nástavba, šatny, knihovna, sociálky
POV KHK – garáž HZ Rosnice a opravy pomníkù

6 400 000
993 600

Dýchací pøístroje pro JSDHO Chlum

90 000

Vedle úspìšné finanèní bilance nám udìlalo radost také zlepšení hodnocení pøi každoroèním pøezkoumávání hospodaøení auditem z krajského úøadu, když od roku 2015 má obec
trvale výsledek pøezkoumání „Bez vad a nedostatkù“ a v ratingu ÈNB jsme letos dosáhli nejlepšího možného hodnocení známkou 1.
Pøi shrnutí celé rekapitulace mùžeme jistì po právu konstatovat, že jsme obec do dalšího
volebního období pøivedli ve velmi dobré kondici. Novému zastupitelstvu pøeji, aby bylo stejnì
úspìšné jako to dosavadní. A Vám všem pøeji šzastnou ruku ve volbách.
Ing. Michal Derner, MBA – starosta obce

SDH Všestary ve spolupráci s obecním úøadem poøádá již

10. ADVENTNÍ TRHY
které se budou konat na první adventní nedìli 2. 12. 2018
od 14 hodin již tradiènì pøed obchodem ve Všestarech.
Budete si moci nakoupit vánoèní zboží a dárky pro své blízké,
k obèerstvení bude jako vždy grilované maso a ryby
a k tomu si dáme vánoèní punè a svaøák.
V 17 hodin rozsvítíme za zpìvu dìtí náš vánoèní strom.

Pøijïte s námi zahájit adventní èas
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AKTIVNÍ SOBOTY S VLNKOU – Areál bazénu Všestary
1. SOBOTA v mìsíci MOØSKÉ PANNY (plavání s monoploutví)
9.00 – 15.00 hod. 1 lekce/45 min. a navíc 15 min. volná zábava v kostýmku / 250 Kè
– zaèínáme 6. 10. 2018
2. SOBOTA v mìsíci Logopedické pohádky aneb logopedie se žirafou Žofkou hravé rozvíjení komunikaèních schopností u dìtí. Speciální pedagog Ilona Víznerová bude po skonèení
pohádky odpovídat na pøípadné dotazy k øeèi a komunikaci s dìtmi. V 10.00 hod., vstupné
80 Kè/dítì, rezervace na dítì.
– zaèínáme 13. 10. 2018
3. SOBOTA v mìsíci AKVABELY
Hravou formou si holèièky vyzkouší synchronizované plavání pod trenérkou akvabel z týmu
SCPAP Pardubice paní Holubovou. 9.00 – 12.00 hod. 1lekce / 60 min. / 250 Kè. S sebou plavky v celku, plav. brýle.
– zaèínáme 15. 9. 2018
4. SOBOTA v mìsíci TVOØENÍ PRO RODIÈE S DÌTMI zaèátek v 10.00 hod. Ceny se budou mìnit dle nákladnosti výrobku.
– zaèínáme 22. 9. 2018
5. SOBOTA v mìsíci Jak se netopit – nácvik zvládnutí krizových situací u vody, spoleèný
program vhodný pro dìti a jejich rodièe.
Nutná rezervace míst na www.skvlnka.cz. Spolek VLNKA, e-mail skvlnka@seznam.cz,
t. è. 775 690 307.

SDH VŠESTARY
Soutìže
V letošním roce jsme se zúèastnili celkem pìti soutìží. Hned první soutìží byla Okrsková
soutìž okrsku è. 16 (našeho okrsku) konaná v Rosnicích, dne 27. 5. 2018. Z této soutìže si
družstvo žen odvezlo tøetí místo a družstvo mužù pohár za první místo.
Na další soutìž jsme zamíøili 16. 6. 2018 do obce Hoøinìves, kde byla soutìž O pohár starosty obce Hoøinìves. Ani zde se nemusíme stydìt za svá umístìní. Jak ženy, tak muži obsadili krásná druhá místa.
23. 6. 2018 se v Nedìlištích konala soutìž O pohár starosty obce Nedìlištì spojená
s Okrskovou soutìží okrsku è. 12. Do okrsku è. 12 nepatøíme, tudíž jsme byli ohodnoceni jen
v kategorii O pohár starosty obce Nedìlištì. Pohár z obce Nedìlištì si tentokrát odvezly
pouze naše ženy za první místo. Muži ze Všestar mìli krásnì rozbìhnutý útok s velmi dobrým
èasem, bohužel pøi útoku mužù praskla hadice. Za tuto neèekanou událost nemohli být naši
muži ohodnoceni.
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Pøedposlední soutìží v tomto roce byla soutìž 14. 7. 2018 v Raèicích nad Trotinou. Do
Raèic jsme jeli obhájit poháry z pøedešlých let. Pohár za první místo obhájili pouze všestarští
muži v konkurenci osmi týmù. Družstvo žen bohužel neobhájilo první místo, ale i tak našim
holkám gratuluji za perfektní èas. Na této soutìži byly pouze dva týmy žen. Ale naše èlenky
prokázaly velkou bojovnost a vybojovaly krásný èas, pøestože byly v nekompletní sestavì, bìžely útok pouze v šesti.
Poslední soutìží v letošní sezonì byla soutìž O pohár starosty obce Všestary, konané
v Èistìvsi dne 15. 9. 2018. Družstvo žen se postavilo na nejvyšší stupeò vítìzù a odvezlo si
domù první místo z této soutìže. Družstvo mužù mìlo v letošním roce smùlu na selhání techniky a bohužel jim v této sezónì již podruhé praskla hadice pøi rozbìhlém útoku. Domù pohár
nedovezli, ale i pøesto byla tato sezóna velmi vydaøená.
Dìkujeme všem, kteøí nás celou sezónu podporovali a všem èlenùm týmu, kteøí se
podíleli na úspìchu.

Akce:
Dne 22. 9.2018 probìhla akce Louèení s létem. Dále nás i v tomto roce èekají další akce,
o kterých budete prùbìžnì informováni prostøednictvím plakátù, místního hlášení rozhlasu
a na webových stránek SDH Všestary. Jedná se napø. o tradièní Adventní trhy a Mikulášskou
nadílku.
Za SDH Všestary, (již naposledy) Renata Nováková

BØÍZA
Nohejbal klub Bøíza se tento rok v letní sezónì schází pravidelnì každou nedìli v 17 hodin na místním travnatém sportovišti. Je dobré, že o proti loòskému roku se naše øady opìt
rozrostly a kopání pøes síz chytlo další místní obyvatelé naší obce.
Tento rok se zástupci našeho klubu
zúèastnili nìkolika turnajù, které jsme si
vytipovali jako prioritní. Pøedevším se
jednalo o turnaje v obcích týmù, se kterými se pøi sportovních kláních setkáváme pravidelnì.
Jako první na jaøe, ještì ve sportovní
hale, byl turnaj na Sokole v Pøedmìøicích, dále pak na venkovních prostorách
v obcích: Všestary, Bìlá u Skutèe,
Holohlavy, Sadová, Tìchlovice a 2. víkend v záøí na našem travnatém høišti ve
Bøíze, již 9. roèník vyhlášeného turnaje
v okolí o peèenou Bøezskou husu.
Domácí turnaj se opìt vydaøil.
Poèasí nám pøálo, obsazenost devíti
týmù (speciální systém) taky dopadla (jeden tým se pro zranìní odhlásil den pøed turnajem),
organizace, obèerstvení a dobrá nálada vyústila v atraktivní sportovní sobotu.
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Po celý rok se náš klub stará o celý sportovní
areál. Letošní suché léto se podepsalo na hrací ploše,
která je pøes veškerou naši snahu v dezolátním stavu.
Organizaci brigády na úpravu travnaté plochy se ujme
profesionálnì vyškolený, trávníkáø místopøedseda
Michal Klouèek, a brigády se zúèastní v daný termín,
všichni aktivní hráèi.
Kde budeme trénovat v zimním období zatím není
zcela jasné. Nejvhodnìjší termín je pro nás stále nedìle veèer. Jenže sehnat levnou halu na tento termín,
byl pro nás zatím vždycky nadlidský výkon.
Martin Èerný, pøedseda nohejbal klubu

SDH ROSNICE
Sbìr železa
Na zaèátku léta jsme uspoøádali sbìr železného šrotu v obci, dìkujeme všem spoluobèanùm za spolupráci a vìnování železa, kterého opìt nebylo málo.

Rozlouèení s létem pro dìti
Stylovì 1. záøí si rosnické hasièky pøichystaly pro dìti Rozlouèení s létem, na kterém nechybìly hry, soutìže a samozøejmì také odmìny pro všechny zúèastnìné. Oproti pùvodnímu
plánu, který nám zhatilo nepøíznivé poèasí, se hry a soutìže odehrávaly vìtšinou pod pøístøeškem u hasièské garáže. Nakonec dostaly dìti bílá trièka a zahrály si na módní návrháøe
a návrháøky.
Posvícenské posezení
Sobotní odpoledne, které patøilo hlavnì dìtem, se pøehouplo do veèera, kde si na své pøišli pøedevším dospìlí. Toèené pivo, rozlévané limo, grilovaná kýta a k tomu hudební program.
Nejprve nám zahrál pan Michal Derner se svými kamarády pøedevším k poslechu a následnì
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nás kapela Uni-duo vyzvala i k tanci.
Když je dobrá zábava, èas utíká rychle,
a tak jsme se veèerem protancovali, prosmáli a projedli až k ránu. Dìkujeme všem, kteøí se podíleli na organizaci a pøípravách jak
Rozlouèení s létem, tak posvícenského posezení a také za výborné drobné pohoštìní, které
donesli spoluobèané napøíè generacemi.
Posvícenský fotbal
Abychom vybìhali sobotní únavu,
sešli jsme se v nedìli dopoledne na travnatém stadionu, který byl na tuto slávu
náležitì pøipraven. Postavila se proti
sobì družstva svobodných a ženatých,
a to hlavnì díky tomu, že svobodní propùjèili soupeøi 2 své klíèové hráèe, aby
se vùbec mohlo mistrovské utkání odehrát. I pøes ztrátu klíèových hráèù svobodní v tìsné bitvì zvítìzili a oplatili ženatým porážku z pøedchozího roku.
Závody
V sobotu 15. záøí ráno se naše družstvo sešlo k závodùm O pohár starosty Obce Všestary, které se konaly
v Èistìvsi. Ve vyrovnaném startovním
poli se naši urèitì neztratili, pøedvedli
doslova souboj s èasem a nakonec obsadili krásné 4. místo. Dìkujeme všem
zúèastnìným za reprezentaci.
Jiøí Novák
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SDH LÍPA
V sobotu 1. 9. 2018 se na Lípì u zvonièky konalo „Louèení s prázdninami“, na kterém
se sešli pøíznivci tìchto našich již tradièních setkání a celou akci si patøiènì užili. Byla to akce,
kterou pøipravili lipští hasièi zvlášz pro dìti – Lípu navštívil kouzelník se svými triky, sleèny
Staòkovy a Vilímovy uspoøádaly pìkné soutìže o ceny pro dìti, všichni mohli sledovat záchranáøskou akci vojenských lékaøù a hasièi povozili dìti pøi vyhlídkových jízdách po místním
okolí. Dìvèata – Eliška Nožièková, Verèa Rubková a Verèa Èechurová zatanèily tanec našich
babièek – charleston – a moc jim to šlo! K tomu všemu zahrál oblíbené písnì k poslechu
a tanci až do noci DJ. Ochotná obsluha, chutné jídlo, vychlazené piveèko a vùbec skvìlé obèerstvení a nakonec i umoudøené ukázkové poèasí – to vše zajistilo, že lidé odcházeli domù
v pozdních hodinách s úsmìvy na tváøích.
Dìkujeme všem poøadatelùm, úèinkujícím a obsluhám ve stáncích za vydaøenou a skvìle
strávenou akci na Lípì. Urèitì se budeme tìšit na další.
V sobotu 15. 9. 2018 se konala v Èistìvsi okrsková soutìž dobrovolných hasièù, kde se
lipští hasièi umístili na krásném 3. místì. Moc gratulujeme, jen tak dál!
V sobotu 22. záøí 2018 se uskuteènil Fotbalový turnaj o pohár J. Trèky z Lípy na sokolském
høišti „Pod Zelenou“.
Moc se tìšíme na všechny návštìvníky našich akcí a tímto Vás srdeènì zveme.
J. Štefanka

SDH CHLUM
V èervnu sbor pøispìl k bezproblémovému prùbìhu vzpomínkových akcí 152. výroèí bitvy
na Chlumu. Hasièi zajišzovali jako každoroènì parkování, umiszování stánkù a dohled nad
samotnou bitevní ukázkou. Dále se sbor podílel na asistenci pøi divadelních pøedstaveních
organizovaných Amfiteátrem Chlum. Tìšíme se na další spolupráci a dìkujeme všem, kteøí se
na tìchto akcích podíleli.
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Na konci srpna, nejen pro obèany Chlumu, uspoøádal SDH Chlum
hasièské odpoledne. Pro dìti byl pøipraven od 14 hod. dìtský den se
soutìžemi o zajímavé ceny. Bìhem
sousedského posezení probìhla
od 18 hod. také diskuze a hlasování
o umístìní a vzhledu nové zvonièky
na Chlumu. Z 50 pøítomných se
42 vyslovilo pro umístìní zvonièky
na par. è.314/26, je to parcela, která
se nachází vlevo pod schody ke
kostelu. Dále se 41 pøítomných
vyjádøilo pro tradièní podobu zvonièky, která vychází z tradièního konceptu. Zbytek veèera zpøíjemnila skupina Èokoli. Pro všechny pøítomné hasièi pøipravili chutné obèerstvení. Dìkujeme všem, kteøí se podíleli na pøípravì
a prùbìhu tohoto odpoledne. Za finanèní pøíspìvek na dìtské ceny dìkujeme sponzorùm
a panu hostinskému Petrovi za zajištìní obèerstvení.
Od posledního vydání zpravodaje probìhly tyto èinnosti:
30. 6.

Asistence „Bitva na Chlumu“

13. 8.

Výjezd Máslojedy – vypalování zahrady

25. 8.

Sousedské posezení a dìtský den na Chlumu

Pøipravujeme:
15. 9.

Pohár starosty obce Všestar – Èistìves

13. 10.

Malšova Lhota – závod požárnické všestrannosti

8. 12.

Mikulášská besídka – od 14 hod.

8. 12.

Výroèka SDH Chlum – od 18 hod.

26. 1. 2019

Hasièský ples na Chlumu – hraje Magnet
SDH Chlum
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