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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

Pøedèasné jaro v Benátkách
Již na konci ledna napuèely v lese Svíb Topoly osiky a v únoru mìly své jehnìdy i Olše
lepkavé, rostoucí podél pramene, který vytéká z Mlakovské svodnice, smìrem k Máslojedùm.
Nedaleko Svíbu také pøezimovaly chránìné Volavky popelavé, což je vzácné, protože za nepøíznivé zimy odlétají do teplých krajin a zùstávají u nás jen v pøípadì teplé zimy a ta byla právì letos. Mohli jsme je pøes den vidìt na louce, jak vyhledávají svoji potravu (obojživelníky),
nebo se zdržovaly na podmáèeném okraji lesa a opravovaly svá stará hnízda, pøipravena na
další hnízdìní.

2

%(17.<

Výmìna svìtel na poulièních lampách
V únoru byla v naší obci vymìnìna stará svìtla na poulièních lampách za nová modrá led
svìtla, která jsou mnohem více úsporná, svítí výhradnì jenom na silnici.

Obecní ples
Dne 16. bøezna se v Hostinci pod Svíbem konal tradiènì ples, úèastníci mohli vyhrát napøíklad voucher pro dvì osoby na Pálavu, cyklopoèítaè vèetnì navigace, nebo prasátko.
V soutìži o ceny se nacházelo spoustu, jistì zajímavých cen. Svým dìtem mohli jejich rodièe
pøinést domù hraèky nejrùznìjších zemìdìlských strojù. Dìkujeme všem, kteøí nám darovali
vìci do tomboly, moc si toho vážíme a dìkujeme obecnímu zastupitelstvu, díky nimž se mohl
uskuteènit další roèník spoleèenské zábavy, jakou je náš ples. 31. bøezna se pak konal dìtský
karneval.

Na konci dubna je samozøejmostí pálení èarodìjnic, zdrojem vody nám bude v pøípadì
komplikací potok Mlakovská svodnice.
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Obecní úøad Èistìves, Èistìves 28, 503 15 Nechanice
mobil (starosta): 724 175 218
web: http://www.cisteves.cz/
úøední hodiny: Po 19.00 – 20.00

ZIMA V ÈISTÌVSI
Z pøírodních jevù jsme sledovali 21. ledna v èasných ranních hodinách úplné zatmìní mìsíce. Náš nebeský souputník se pøedvedl v plné kráse, bylo jasno a tma, prostì ideální podmínky
pro pozorování tohoto krásného úkazu. Kdo si pøivstal (zaèátek byl v 4:34 hod. a konec v 7:51),
urèitì nelitoval. Dobøe se dalo fotit, jen bylo tøeba se øádnì ustrojit, protože pìknì mrzlo.
26. ledna nám v Èistìvsi napadlo 10 cm snìhu, ale dlouho nevydržel. 4. února pøišla do
mnoha míst republiky snìhová kalamita, Èistìvsi se však vyhnula. Na pár dnù zamrzl rybník
Šust, ale když už to vypadalo, že si pùjdeme zabruslit, pøišla obleva. Koncem února a zaèátkem bøezna padaly teplotní rekordy, u nás teplomìr vyšplhal na 15°C. 4. bøezna pøišla vichøice, v Èistìvsi naštìstí žádné škody
nenapáchala. A 7. bøezna opìt padaly
teplotní rekordy, v Èistìvsi bylo 18°C,
vál ale silný vítr, který vydržel i další dny,
až v noci z 10. na 11. bøezna zasáhl celou republiku orkán Eberhard, který se
v Èistìvsi prezentoval jako øádná vichøice s nárazy vìtru 100 km/h. Naštìstí
u nás škody nenapáchal, ale zprávy
z mnoha míst naší zemì hovoøily o velikých problémech. Celkovì je možno
o zimì konstatovat, že zima byla mírná,
nejnižší teplotu jsme namìøili -11°C a to
jen jediné ráno.
V rekonstruovaných bytech èp. 28 se už obì rodiny zabydlely, dílo se zdaøilo ke všeobecné spokojenosti.
Obecní zastupitelstvo sjednotilo pøíspìvek pro obì naše spoleèenské organizace a oznamuje zájemcùm o stolní tenis, že v sále obecního úøadu jsou pøipraveny dva pingpongové stoly s pálkami i míèky. O klíèe je možno požádat u pánù Karla Tuèka nebo Jiøího Chvátila.
Starosta Karel Tuèek s dalšími èleny zastupitelstva navštívili a pogratulovali obèanùm, kteøí se dožili významných životních jubileí. Krásné devadesátiny oslavil nejstarší rodák Èistìvse, pan Otakar Vecek, dále slavili pánové Jiøí Bittner, Jaroslav Macháèek a Jiøí Šrámek.
Obec Èistìves ve spolupráci s Èistìveským dráèkem pøipravila pro naše nejmenší
Maškarní karneval. Pro krásnì vyšòoøené dìti pøipravila Monika Rajchrtová za pomoci nìkolika dalších obèanù bohatì vyzdobený sál a program plný soutìží, tance, zpìvu a odmìn. Dìti
odcházely domù plny dojmù, dárkù a leccos se též pøiuèily.
Obecní knihovna uspoøádala s podporou Obce a Èistìveského dráèku 16. února
Knihovnický bál. Sólovou hrou na saxofon jej zahájil patnáctiletý Jakub Tobolka, nìkolik písní
z repertoáru Jarka Nohavici zahrál Michal Vejprava, temperamentním cikánským tancem
naladila Blažena Balcarová návštìvníky k taneèní chuti a to už byla chvíle pro skupinu Voèi,
která svým repertoárem nikoho nenechá dlouho sedìt; jejich rytmy vás na parket sami
vtáhnou. Po dvaadvacáté hodinì pøišel taneèní vrchol veèera. Na parket nastoupil ženský
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taneèní soubor Èistìveské královny tance a pøedvedl strhující jiskøivou pohybovou show,
nároènou, oku lahodící, preciznì provedenou. Však publikum nešetøilo potleskem a malou
odmìnou pro každou taneènici byl karafiát. Netradièní knižní tombola pøišla s pøekvapením,
byly v ní i vinylové LP desky svìtových i našich zpìvákù, zpìvaèek a skupin. Rozebralo se
mnoho knih, deska nezbyla vùbec žádná. Tak jsme si Knihovnický bál hezky užili a hezkou
atmosféru dokreslily petrklíèe na stolech.
V knihovnì si dìti vyškrabávaly obrázky, k vysvìdèení si vyrobily a zbaštily nìco sladkostí.
Probìhla výstava èasopisù Národní divadlo, Rock History a Rock and All. V Dílnì knihovna
uspoøádala dva poøady z cyklu z historie èeskoslovenské populární hudby Hluboká brázda.
Jaroslav Balcar

ÈISTÌVESKÝ DRÁÈEK
Pøipravil v lednu další Èistìveský ples, o kterém jsme už informovali v minulém èísle Mikroregionu. Dále se spolupodílel na Hasièském plesu SDH Rozbìøice, Dìtském maškarním karnevalu,
Knihovnickém bálu, plesu Jezdeckého klubu a na Hlubokých brázdách obecní knihovny. Ale nejen zábavními programy žije Dráèek.
Pokraèovaly také práce na zvelebení zázemí a pøilehlých prostor.
Vedení Dráèku zve ètenáøe Zpravodaje na další akce:
20. dubna
Pomlázková zábava SDH Lípa
24. – 25. kvìtna
Multižánrový hudební festival
21. èervna
Když ženy tanèí aneb oslava Slunovratu.
Jaroslav Balcar

SDH ÈISTÌVES
zve ètenáøe Zpravodaje na akce, které uspoøádá ve druhém ètvrtletí:
30. dubna Pálení èarodìjnic na louce Kašparce u Bumbálky
1. èervna Dìtský den, plný soutìží, her, tance, bude i støelnice a jiná pøekvapení.
7. – 9. èervna Rozsvícený Svíb, viz samostatná pozvánka
Jiøí Suchý
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POZVÁNKA
SDH Èistìves a Muzejní historický klub Záviš
Vás srdeènì zvou na:

„R O Z S V Í C E N Ý S V Í B“

XIII. roèník jedineènì pojaté pietní akce
7. èervna

Od 12:00 pøíjezd vojenských jednotek, stavba ležení
8. èervna
8:30 Budíèek, snídanì
10:00 Slavnostní nástup jednotek
10:30 Denní pochod – komentovaný
12:30 Obìd
14:00 Dobová módní pøehlídka 1866
15:00 Váleèná ukázka – Rakouský útok na Svíb
17:00 Rozsvícení svíèek u pomníkù padlých
19:30 Mše za padlé
21:30 Noèní pochod – komentovaný
24:00 Zakonèení akce støelbou a veèerkou
9. èervna
9:00 Snídanì, odjezd jednotek
Obèerstvení zajištìno v zázemí, parkování v obci na vyznaèeném parkovišti.
Trasa pochodu není vhodná pro koèárky!
Doporuèujeme pevnou obuv a vhodné obleèení do lesa.
Na noèní pochod se urèitì hodí baterka.
www.sdhcisteves.webnode.cz
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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 – 11.30 a 12.30 – 17.00

Vážení spoluobèané,
pøeji Vám pøíjemné prožití jarních mìsícù, pøeji Vám pìkné dny, mnoho pohody
v práci, pøi jarním úklidu na zahrádkách a budu se tìšit na setkání s Vámi na spoleènì
poøádaných akcích, v obci nebo na úøadì.
Jana Kuthanová, starostka

MOBILNÍ ROZHLAS
Kontakty v adresáøi Mobilního rozhlasu pomalu pøibývají, zaregistrováno je nyní 135 kontaktù, pøidejte se k nám!
Registraci provádìjte v registraèním formuláøi na adrese www.horineves.mobilnirozhlas.cz,
aplikaci stahujte na: www.ZlepsemeCesko.cz/aplikace. V aplikaci naleznete informace
o obci, institucích v obci, otevíracích dobách, kontakty na lékaøe, školu obecní úøad, atd...
V archivu jsou uloženy veškeré odeslané zprávy a informace, které se týkají napø. pozvánek
na zasedání zastupitelstva, na akce, èi upozornìní, týkající se katastrálního mapování. Pokud
nevlastníte „chytrý“ telefon, registraci mùžete provést jednoduše vyplnìním písemného
registraèního formuláøe na OÚ nebo v obecních knihovnách a následnì budete zdarma dostávat informace formou sms nebo e-mailu. Formou sms jsou odesílány zprávy krizového charakteru, jako jsou napø. upozornìní na výpadky elektøiny, vody, upozornìní Èeského hydrometeorologického ústavu, formou emailové komunikace odesíláme pozvánky na kulturní
a sportovní akce, atd.
Pokud si s vyplnìním nevíte rady, nebo pokud potøebujete pomoci pøi instalaci aplikace,
rádi Vám na OÚ pomùžeme.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA:
– Zastupitelstvo obce Hoøinìves schvaluje rozpoèet obce na rok 2019.
– Zastupitelstvo obce Hoøinìves souhlasí s podáním žádosti o dotaci z podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova – 117d8210C Podpora obnovy staveb a zaøízení dopravní infrastruktury na projekt: Autobusové zastávky Hoøinìves, Žíželeves, Želkovice.
– Zastupitelstvo obce Hoøinìves souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci: „Autobusová
zastávka u silnice II/325 v obci Hoøinìves“.
– Zastupitelstvo obce Hoøinìves deleguje za èleny Rady školy pøi Základní škole a mateøské
škole, Hoøinìves, okres Hradec Králové za zøizovatele – p. Renatu Festovou a p. Martina
Snížka DiS.
Usnesení ze zasedání naleznete: www.horineves.cz/uredni_deska
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PØIPRAVUJEME, PROBÍHÁ:
Mikrojesle v Hoøinìvsi
(Projekt Mikrojesle v obci Hoøinìves byl podpoøen dotací a poèínaje dnem 1. 7. 2019 bude
v naší obci èinnost tohoto zaøízení v prostorách bývalých kanceláøí v 1. patøe Obecního úøadu zahájena. Nyní probíhá vyklízení a úprava prostor – nové sociální zázemí, topení, podlahové krytiny, vybavení, malování adt.)
Na zaèátku tohoto roku vypsalo Ministerstvo práce a sociálních vìcí v rámci Operaèního
programu zamìstnanosti ESF Výzvu è. 69 Podpora péèe o nejmenší dìti v mikrojeslích v ÈR
mimo hl. m. Prahu, v které financuje provoz mikrojeslí. Do této výzvy se pøihlásilo kromì již
fungujících mikrojeslí také 100 nových subjektù. A mezi nimi o podporu požádala i Obec
Hoøinìves. Bohužel tato výzva je primárnì urèená již pro stávající mikrojesle, kterým konèí financování a potøebují další finanèní prostøedky, aby provoz mohl plynule pokraèovat. Nicménì
naše žádost uspìla a byla mezi 10 projekty, které byly doporuèeny k financování.
Ke kroku založit mikrojesle jsme došli na základì velkého ohlasu z nedalekých Mikrojeslí
Všeslièky ve Všestarech, které fungují již dva roky. I naše obec by ráda poskytla svým obèanùm, zejména maminkám, finanènì a místnì dostupné zaøízení pro jejich nejmenší dìti.
Mikrojesle by mìly být vhodným zaøízením pro naše nejmenší obèánky a mìla by doplnit péèi
o dìti, kterou poskytuje místní mateøská škola. Rodiny s malými dìtmi by tak mohly snadnìji
skloubit rodinný a pracovní život.
Kromì toho, že mikrojesle pomùžou maminkám, aby se tøeba jen brigádnì vrátily na pracovní trh, vytvoøí také nìkolik nových pracovních míst. V mikrojeslích budou o dìti peèovat kvalifikované peèující osoby, která musí mít zdravotnické nebo pedagogické vzdìlání. Tuto odbornost lze nahradit také rekvalifikaèním kurzem Chùva pro dìti do zahájení povinné školní
docházky. V pøípadì, že byste mìli zájem zapojit se do týmu, rádi Vám odpovíme na pøípadné
dotazy na tel. +420 606 809 442, pøípadnì na emailu mikrojesle.horineves @gmail.com. Na
tento email mùžete zasílat i jakékoliv jiné dotazy týkající se vznikajících mikrojeslí.
Pøedpokládané zahájení provozu je plánované na 1. 7. 2019. Mikrojesle jsou koncipovány jako
finanènì dostupná veøejná služba péèe o dìti, která nabízí pravidelnou profesionální péèi o dìti od
6 mìsícù do 3 let v kolektivu maximálnì 4 dìtí. Naše mikrojesle budou otevøeny od 7:30 do 16:30.
Pro ty, kteøí se chtìjí dozvìdìt více, jsme naplánovali informaèní schùzku v pondìlí dne
29. 4. 2019 od 16:00 v budovì Obecního úøadu Hoøinìves na adrese Hoøinìves èp. 73. Na
schùzce bude možné se zeptat na bližší
informace týkající se provozu mikrojeslí.
Rodièe budou mít také možnost v pøípadì zájmu pøihlásit své dítì k docházce
na následující období 2019/2020. Na
schùzce budou také zveøejnìna kritéria
pro pøijímání dìtí a další informace a dokumenty týkající se chodu mikrojeslí.
Mikrojesle mají také svoje webové
stránky https://mikrojesle-horineves.
.webnode.cz/ a FB stránky fb.me/mikrojesle.horineves, kde naleznete aktuální
informace o projektu.
Mgr. Michaela Chládková
– manažerka projektu
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Revitalizace zelenì v rámci projektu
Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
Obì lokality výsadby – LOKALITA VÝSADBY OD BAŽANTNICE K MÁSLOJEDÙM a LOKALITA BIOKORIDOR LBK (lokální biokoridor) 6 POD BAŽANTNICÍ jsou již témìø dokonèeny. Hlavní výsadba biokoridorù a lipové aleje je hotova, nyní na jaøe probìhne ještì zatravnìní. V rámci projektu bude dodavatel, který vzešel z výbìrového øízení, provádìt i 3 letou
následnou péèi. Projekt dále pokraèuje výsadbou v dalších obcích našeho svazku.

Hlavní polní cesta HC9 od farmy na frantovskou cestu,
lokální biokoridor 1 a 5
Stavba byla zahájena dne 8. 3. 2019. Jedná se o novostavbu polní cesty v k.ú. Hoøinìves
pro zpøístupnìní zemìdìlsky obhospodaøovaných pozemkù. Cesta bude z asfaltobetonu s výhybnami, šíøka jízdního pruhu 4 m, krajnice 0,5 m asfaltový recyklát, délka komunikace
je 1291,2 m. Lokální biokoridor 1 povede po druhé stranì vodního toku u nové cesty, a bude
zde vysázeno 1 981 stromù a 199 keøù, lokální biokoridor 5 povede od lesa na Tumplacích
k cestì na Sendražice, kde bude vysázeno 772 stromù a 278 keøù.
Plošná výsadba všech LBK bude zajištìna oplocením. Oplocení bude z lesnického pletiva, kùly, branky pro vstup do oplocenky. Oplocení biokoridorù je doèasné a to z dùvodu ochrany nové výsadby pøed okusem zvìøí.
Akce bude ukonèena a pøedána do 30. 11. 2019. Investorem je Státní pozemkový úøad.
Dodavatelem stavby je Ing. Petr Bareš, Praha 3, Vinohrady, Kouøimská 2367/18.
Význam biokoridorù
Biokoridor je pøírodní pás spojující stanovištì obývané živoèichy, rostlinami a slouží pøedevším k migraci zvíøat a migraci rostlin mezi biocentry. Biokoridory jsou ve vìtšinì pøípadù
pøírodní plochy: strouhy, meze, aleje, souvislé pásy køovin, živé ploty atd. V ojedinìlých pøípadech však mùže jít i o pozmìnìnou èást krajiny – napø. pole mezi dvìma lesy, nebo i o umìlý prvek – pøechod pro zvìø pøes dálnici.

Autobusová zastávka u silnice II/325, chodníky, vjezdy
pøechod pro chodce
Pøedmìtem zakázky jsou stavební práce pøi výstavbì chodníku, sjezdù k sousedním nemovitostem a autobusové zastávky, které jsou navrženy po obou stranách podél silnice II/325.
Chodník bude v místì køížení se silnicí II/325 opatøen pøechodem pro chodce. Veškeré zpevnìné plochy budou smìrovì a výškovì napojeny na stávající zpevnìné plochy. Odvodnìní
povrchových vod bude svedeno pomocí pøíèného a podélného sklonu ke komunikaci do stávající kanalizace obrubníkovým odvodòovacím systémem. Z obrubníku bude vedeno potrubí
DN 100 do zemního prùlehu. Druhá strana vozovky bude odvodnìna do stávající kanalizace
pøes klasickou ulièní vpust. Pøechod pro pìší bude osvìtlen 2 ks speciálními svítidly LED
urèenými pro osvìtlení pøechodù pro pìší. Osvìtlení autobusové zastávky bude provedeno
pomocí LED svítidla na ocelovém bezpaticovém stožáru. Stávající èekárna zastávky bude
vèetnì základu odstranìna. Dodavatelem stavby je R a R POLÁK stavební a zemní práce
v.o.s., Jaromìø, na základì výbìrového øízení. Investorem stavby je Obec Hoøinìves, stavební práce probìhnou v souvislosti s rekonstrukcí komunikace II/325.
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Rekonstrukce komunikace II/325 – prùjezd obcí Hoøinìves
a prùjezd obcí Žíželeves
Uzavírky:
Etapa A: II/325 v obci Žiželeves – úplná 6. 5. – 31. 8. 2019
Etapa B: II/325 v obci Hoøinìves – èásteèná 15. 4. – 7. 6. 2019
Etapa B: II/325 v obci Hoøinìves – úplná 15. – 17. 5. 2019
Dùvod trvání uzavírky: oprava komunikace
Návrh objízdné trasy:
Etapa A: po silnici 32535 a 32539 (6. 5. – 31. 8. 2019)
Etapa B: po silnici 32510 a 32539 (15. 5. – 17. 5. 2019)
Dodavatel stavby Swietelsky stavební s.r.o., Týništì nad Orlicí
Investor stavby: Správy silnic Královéhradeckého kraje.
Mapy objízdných tras naleznete na: www.horineves.cz, nebo v aplikaci Mobilní rozhlas
Hoøinìves – Zlepšeme Èesko.

Odpady
Poèínaje prosincem/2018, jsme rozšíøili sbìr tøídìného odpadu o použité oleje a tuky po
smažení z domácností a kovové obaly – do nových barevnì rozlišených samostatných nádob.
Na sbìrných místech v obcích jsou rozmístìny plastové popelnice na použité tuky a rostlinné
oleje a kovové obaly. Olej a tuky je nutné ukládat do èerveno-oranžové popelnice v uzavøené plastové lahvi /petce/ a do šedé popelnice patøí veškeré plechovky i ty od nápojù. Nadále
mùžete kovové odpady odložit do výkupu na sbìrném dvoøe, ale použité oleje a tuky z domácností již na sbìrném dvoøe odebírány nebudou. Dbejte na to, abyste použité oleje
do popelnic vhazovali pouze v plastových lahvích – doporuèujeme k tomuto využívat
lahve, napø. po džusech se širším otvorem.
30. bøezna probìhl v našich obcích ve spolupráci se svozovou firmou svoz nebezpeèných
odpadù.
Svozovým dnem pro komunální odpad je pondìlí, doporuèujeme svozovou nádobu pøipravit na místo již v nedìli, vždy veèer pøed svozovým dnem.

KULTURNÍ
A SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Vítání obèánkù
Slavnostní pøivítání nových obèánkù se
uskuteènilo v sobotu 16. února ve spoleèenském sále Památníku, rodného domu V. Hanky v Hoøinìvsi. Bylo nám ctí, v zaplnìném
sále naší obce pøivítat celkem 11 nových obèánkù. Každé dìzátko dostalo døevìnou hraèku a finanèní pøíspìvek formou spoøení.
10
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Velikonoèní jarmark
XIII. roèník této jarní akce, probìhne jako již tradiènì na Kvìtnou
nedìli a ta v letošním roce pøipadá na 14. dubna 2019. Øemeslný
jarmark a doprovodný kulturní program bude probíhat na návsi pod
kostelem od 11,00 do 16,30. V rámci programu na úvod vystoupí
žáci ZŠ a MŠ Hoøinìves, tìšit se mùžete žonglérské vystoupení
a pohádku v podání Loutkového divadla Kozlík, opìt pøijede flašinetáø, koòský povoz, atd. K prodeji budou opìt napeèeny tradièní
velikonoèní mazance a jidáše a beránci. V rodném domì V. Hanky
budou pøipraveny ukázky tradièních øemesel a výtvarné dílny pro
dìti. Všichni jste srdeènì zváni!

Zájezd na divadelní pøedstavení
„Hoøí, má panenko“
pátek 17. 5. 2019 od 19,00 hod.
Východoèeské divadlo Pardubice
(Bohužel pro vážné onemocnìní hlavní hrdinky
pøedstavení Pokoj v divadle La fabrika, byl zrušen
zájezd do Prahy, který se mìl konat v dubnu.)
Naplánováno je již pøedstavení náhradní a to „Hoøí, má panenko“ (komedie, podle slavného filmu Miloše Formana, která líèí peripetie nepovedeného hasièského bálu) a to ve
Východoèeském divadle Pardubice. Máme zde rezervováno 50 ks vstupenek do 1 – 3 øady.
Jelikož se jedná o derniéru, souèástí bude také další doprovodný program, napø. živá hudba,
která bude pøed pøedstavením, pøi vstupu do divadla hrát známé písnièky.
V pátek 17. 5., odjezd v 17,15 hod. ze zastávky Hospoda U Šáfrù a další zastávky v obcích
– dle dohody a zájmu.
Cena 390 Kè, doprava pro obyvatele obce zdarma (ostatní 50 Kè).
Rezervace a platba pøedem na OÚ Hoøinìves a v obecních knihovnách Hoøinìves a Žíželeves. Informace na tel. 723 035 424.

Muzejní slunovratová noc – letošní roèník jsme z dùvodu konání mnoha dalších zajímavých akcí v obci a okolí pøesunuli z tradièního termínu – sobota vždy co nejblíže výroèí narození V. Hanky (10. 6.) na 22. èerven, jedná se o den, který následuje ihned po Slunovratu.
Èeká nás tedy dlouhý den a bohatý program.
16,30 – zahájení
17,00 – vystoupení dìtského sboru pøi ZŠ a MŠ Hoøinìves – muzikál Zlatovláska
18,00 – hudební seskupení – Èokoli
20,00 – Don Qichote de la Ancha 2 – Divadlo klauniky Brno
21,30 – posezení u vínka a poslech reprodukované hudby
Na louce za Hankovým domem bude probíhat prodej obèerstvení, grilovaných specialit, piva,
kávy, atd. V prostorách domu prodej moravských jakostních vín, domácích koláèkù a staroèeských makových kolednic. Akce se koná za každého poèasí, všichni jste srdeènì zváni!
11
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Vzpomínka na váleèný rok 1866
u pøíležitosti 153. výroèí bitvy u Hradce Králové
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOØINÌVES
První pololetí školního roku žáci základní školy úspìšnì zakonèili pøedáním výpisu vysvìdèení a pozvolna vykroèili do dalšího pùlroku.
Ve škole se v rámci výchovy ke zdraví konala projektová výuka s názvem Buï fit, kdy si
žáci po vánoèních svátcích zase ujasnili zásady zdravého životního stylu. Zavítala k nám i návštìva ze „starých èasù“ s výchovnì vzdìlávacím programem k výroèí 100 let Republiky. Dìti
se dozvìdìly spoustu zajímavostí z historie naší vlasti a také zjistily, že by si ze starého vytáèecího telefonního pøístroje nedokázaly zatelefonovat.
Navštívili jsme Studijní a vìdeckou knihovnu v Hradci Králové, kde mohli žáci vlastním pøièinìním putovat za dìtskými literárními hrdiny zahranièních autorù. Hned v následujícím týdnu probìhla již tøetím rokem lyžaøská školièka, tentokrát v lyžaøském støedisku Sedloòov.

Konec února byl také velice pestrý.
Zástupci jednotlivých roèníkù reprezentovali
školu na literární soutìži Libèanská básnièka. I pøes obrovské nasazení si cenu ze soutìže neodnesli, ale soutìž si užili a nasbírali
cenné zkušenosti. Všem úèastníkùm soutìže dìkujeme. Turnaj malotøídních škol ve
florbalu byl pouze v režii ZŠ Hoøinìves – naši
hráèi nemilosrdnì rozdrtili všechny soupeøe
a pøivezli pohár za 1. místo!!! Všem hráèùm
gratulujeme a dìkujeme za skvìlou reprezentaci naší školy.
V mìsíci bøeznu si dìti ve školní družinì
vyslechly zajímavou pøednášku o Jižní Americe. V rámci školní družiny se konalo také
13
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karnevalové zábavné odpoledne plné her.
Kulturní vyžití nás èekalo také v dalším týdnu – divadelní pøedstavení Malý princ v Kongresovém centru Aldis a hudební program
o Johannu Sebastianovi Bachovi v naší základní škole.
Nyní se už ale všichni tìšíme na dubnový Velikonoèní jarmark, na který jsme si pro
vás pøipravili krátké vystoupení.
Zápis do naší základní školy se konal
4. 4. 2019, bližší informace najdete na webových stránkách školy.
S. Hvìzdová, M. Karasová

Kroužky keramiky pro dospìlé
Pøijmìte pozvání na odpolední keramiku pro dospìlé. Kroužky probíhají 1 x za 14 dní, vždy
ve støedu od 16,00 hod.
Aktuální termíny: 17. 4., 15. 5. a 29. 5.
Cena: 200 Kè / lekci.
S sebou pracovní obleèení a dobrou náladu -.
Kontaktní osoba, Jana Fejková, tel. 731 567 948

Angliètina s rodilým mluvèím – Summer camp
Termíny: 22. – 26. 7. 2019
12. – 16. 8. 2019
Dny: Pondìlí – pátek
Èas: 8:00 – 16:00
Místo: ZŠ a sokolovna Hoøinìves
Cena: 2.100 Kè, v cenì svaèina, obìd, pitný režim, výukové materiály a 1 výlet
Program: 2x 90 minut výuky angliètiny dopoledne s rodilým mluvèím a kvalifikovanou lektorkou AJ s využitím komunikativní metody, zamìøení na mluvení a ukotvení uèiva.
Odpolední program pod odborným vedením: keramická dílna, sportovní odpoledne,
projížïka na koních, výlet, maškarní ples s diskotékou.
Informace a pøihlášky – na e-mailu: mimo1ria@gmail.com, nebo telefonicky: 777 225 721.

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

Otevírací doba:

ètvrtek: 10,00 – 18,00

I v ostatní dny, pokud je knihovnice pøítomna, je možné využívat služby knihovny, nebo po
pøedchozí dohodì – tel. 723 035 424, email: knihovna.horineves@seznam.cz, lze zvolit i jiný,
vám vyhovující termín. Knihy vám ráda po domluvì donesu i do domu.
14
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V knihovnì probíhají pravidelná setkání žákù MŠ a ZŠ Hoøinìves, kde je pro nì vždy pøipraven tematický nauèný program. V rámci celorepublikové akce – Bøezen mìsíc ètenáøù se
uskuteènila beseda o Boženì Nìmcové, urèená žákùm a veøejnosti, probìhla návštìva žákù
ze ZŠ Všestary, pro nì byl pøipraven program o pøírodì, lesní faunì a flóøe a žáci si nabyté
znalosti po té vydali otestovat do terénu na nauènou stezku. Rovnìž se uskuteènila návštìva
žákù ZŠ Hoøinìves, kde byl ocenìn nejlepší ètenáø a ve dvou skupinách dorazily na tematické povídání také dìti z MŠ Hoøinìves.
Pro malé i velké ètenáøe jsou pøipraveny k výpùjèkám novì zakoupené knihy: napø. Ranhojièka, Tatér z Osvìtimi, Mengeleho dìvèe, Madonna z hor, Hana, Hotýlek, Netopýr, Zatoulané
jehòátko, Uzdravený poník a mnoho dalších. Rovnìž byl v mìsíci dubnu pøivezen nový
výmìnný soubor knih z povìøené knihovny mìsta Smiøice.
Registrace všech ètenáøù je v knihovnì zdarma, všichni jste srdeèní vítáni.

TJ SOKOL HOØINÌVES
více zde: http://fotbaltjsh.webnode.cz/
Fotbalová mužstva již pilnì trénují a hrají. Rozpis a program veškerých tréninkù
a zápasù najdete na našich webových stránkách.
Na Sokolsko-hasièském plese, který se
konal v sobotu 9. 3., byli slavnostnì vyhlášeni a ocenìni nejlepší hráèi/hráèky TJ Sokol
Hoøinìves za rok 2018!
mladší pøípravka – Natálie Fejková
starší pøípravka – Tomáš Kopecký
mladší žáci – Jakub Horák
starší žáci – Michal Cudlín
mladší dorost – Ladislav Souèek
muži – Ladislav Hošek
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Pálení èarodìjnic
V úterý 30. 4. se v areálu TJ Sokol uskuteèní tradièní pálení èarodìjnic. Obèerstvení bude zajištìno v sokolovnì, pro dìti bude od 19,00 pøipravena spoleèná tvorba a oblékání èarodìjnice.

Turistický pochod Jana Sedláèka
Ve støedu 8. 5. 2019 pøijmìte pozvání na 40. roèník Turistického pochodu, který vede krajinou Památkové zóny 1866, kde budou pøipraveny trasy na 10 a 15 km.
Prezence úèastníkù pochodu: v sokolovnì od 8,00 – 8,55
Startovné: dìti 30 Kè, dospìlý 40 Kè
Start po slavnostním zahájení od rodného domu J. Sedláèka v 9,00.
Na kontrole v Hankovì domì budou mít návštìvníci možnost
si prohlédnout, pøípadnì i zakoupit knihu s názvem „Nebylo jim
souzeno žít“, ve které ožívají osudy stateèných èeských Sokolù
a mimo jiné, se zde mùžete seznámit s osudem hoøinìvského stateèného rodáka Jana Sedláèka, na jehož poèet je tento pochod
poøádán.
Na kontrole Chlum – Hostinec U polních myslivcù bude zajištìno obèerstvení. Cíl a pøedání diplomù v sokolovnì do 16,00 hod.
Srdeènì vás zve Obec Hoøinìves a TJ Sokol Hoøinìves.

Dìtský den – den plný her
V nedìli 2. 6. 2019 srdeènì zveme všechny dìti a jejich rodièe na tradièní Dìtský den, který probìhne od 14,00 v areálu TJ Sokol Hoøinìves. Tìšit se mùžete na vìdomostní a sportovní soutìže, projížïky na konících, bohaté odmìny a další doprovodný program. Pro dìti bude
pøipraveno obèerstvení zdarma, k prodeji budou èerstvì napeèené domácí kynuté koláèe.

SDH a JSDH HOØINÌVES
S pøíchodem nového roku zaèaly vrcholit pøípravy
výroèní valné hromady našeho sboru. Valná hromada se
uskuteènila v sobotu 26. 1. 2019, v pohostinství „U Šafrù“. Zde jsme bilancovali èinnost za uplynulý rok, pøipravili jsme a schválili plán èinnosti na rok 2019. Nìkteøí,
vybraní èlenové pøevzali vyznamenání a ocenìní za
svou dlouhodobou a aktivní práci. Pøijali jsme dva nové
èleny, kteøí rozšíøili tým našich mladých hasièù.
V sobotu 9. 2. 2019 se v pohostinství „U Šafrù“ konala výroèní valná hromada našeho hasièského okrsku. Valné hromady se zúèastnili nejenom zástupci
sboru v našem okrsku, ale pozvání pøijali a následnì
nás navštívili zástupci OSH HK, a to námìstkynì starosty okresního sdružení hasièù paní Hlávková a vedoucí odborné rady mládeže pan Válek. Ti nás seznámili s novými naøízeními a povinnostmi týkajících se
16
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SDH. Podìkovali nám za naši práci
a pøedali pamìtní listy a medaile od
OSH HK všem zástupcùm sborù našeho okrsku, k pøíležitosti 100. výroèí
vzniku samostatného Èeskoslovenska.
V sobotu 9. 3. 2019 èlenové SDH
Hoøinìves spoleènì s TJ Sokol Hoøinìves uspoøádali tradièní „Hasièsko – sokolský ples“ a druhý den dìtský karneval. O hudební produkci se postarala
námi oblíbená skupina „Labyrint“. Nálada i hudba byla výborná a všichni se
dobøe bavili. Dìkuji všem, kteøí se postarali o zdárnou pøípravu a prùbìh
celé akce!

Co máme v plánu v nejbližší dobì?
V dubnu poèítáme s pomocí obci Hoøinìves s pøípravou a organizací „Velikonoèního jarmarku“. V kvìtnu v rámci „Turistického pochodu Jana Sedláèka“ zveme všechny pøíznivce hasièù
na „Den otevøených dveøí v hasièské zbrojnici“. 8. èervna zase mùžete pøijít do sportovního
areálu TJ Sokol, fandit našim hasièùm na pohárovou soutìž v požárním sportu.

JSDH Hoøinìves
Jednotka vyjíždìla v období od ledna do bøezna 2019 dne 29. 1. k požáru drùbežárny ve
Mžanech. Školení jednotek Hoøinìves a Žiželeves probìhlo 15. 3. 2019 v Hoøinìvsi pod
vedením velitele jednotky Hoøinìves. Hasièù zdar!
Janoušek Milan

POZOR NA NEBEZPEÈÍ PØI PÁLENÍ TRÁVY A ZAHRADNÍHO ODPADU
Jaro již klepe na dveøe a jako obvykle – roste poèet požárù, které souvisejí s tradiènì jarními aktivitami. Teplé poèasí lidi láká k pálení biologického odpadu na zahradách (zbytky staré trávy, listí, vìtve), bohužel se stále také objevují pøípady zakázaného a velmi nebezpeèného vypalování suchých porostù. Kvùli neopatrnosti v rámci jarních prací dochází každé
jaro ke vzniku požárù trávy, odpadù, keøù èi lesního porostu. Málokdo si uvìdomuje, že tyto
aktivity pøímo ohrožují lidské životy! I zdánlivì, tak bezpeèná èinnost jako je spalování shrabaných porostù mùže mít neblahé následky. Oheò v otevøeném prostoru se mùže velice
snadno vymknout kontrole – napø. pøi silném vìtru – a zpùsobit ohrožení života a znaèné
škody na majetku, ale také závažné ekologické následky. Staèí jen neopatrnost a trocha
nepozornosti. Vypalování porostù je podle zákona o požární ochranì striktnì zakázáno. V pøípadì porušení tohoto zákazu hrozí, dle zákona fyzické osobì pokuta až ve výši
25 000 Kè, právnické osobì a podnikající fyzické osobì mùže být udìlena sankce až do výše
500 000 Kè. Drobné pálení klestí soukromých osob (na rozdíl od vypalování porostù) není
zakázáno – je však, vhodné nahlásit na HZS – na stránkách HZS Královéhradeckého kraje:
http://www.hzscr.cz/hzs-kralovehradeckeho-kraje, v rubrice služby pro veøejnost – pálení klestí, nebo na: http://paleni.izscr.cz/.
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Ve zkratce: spalování listí nebo shrabané trávy na zahrádce, èi pálení klestí, není sice výslovnì zakázáno, ale je potøeba dodržovat urèitá omezení a protipožární opatøení.
V zájmu bezpeènosti své i druhých pøi pálení biologického odpadu dodržujte zejména
tyto pravidla:
z klesti èi odpad spalujte jen v bezpeèné vzdálenosti od objektù a souvislých lesních porostù. Zcela zakázáno je napøíklad rozdìlávání ohnì ve vysoké suché trávì, na strništi apod.
z místo pro pálení ohraniète kameny, pøípadnì izolujte pruhem širokým nejménì 1 m, kde
budou odstranìny hoølavé materiály až na minerální pùdu (zeminu),
z oheò se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru, opustit místo pálení mùžete až
poté, co ohništì dùkladnì uhasíte,
z pøi spalování odpadu, mìjte vždy po ruce dostatek vody popø. jiné hasební látky,
z osoba mladší 15 let nemùže odpad spalovat bez pøítomnosti osoby starší 18 let, která je
spalováním povìøena.
z pøíjezdové cesty vedoucí k místùm spalování nesmí být zataraseny,
z pøi nepøíznivém poèasí (silný vítr, sucho) oheò radìji vùbec nerozdìlávejte, pøi zhoršení
poèasí – napø. silném vìtru – pak pálení ihned pøerušte a oheò uhaste,
z po skonèení pálení ohništì dùkladnì uhaste a po dobu 5 dnù nebo do vydatného deštì
místo pálení pravidelnì kontrolujte. Pamatujte, že i ve zdánlivì zcela vyhaslém ohništi
se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv vìtru mùže znovu rozdmýchat a oheò roznést do okolí.
Pokud se vám oheò vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasièe prostøednictvím tísòových
linek 150 nebo 112. Mìjte na pamìti, že, v prostøedí, jako jsou zahrada, pole, louka èi les se
oheò dokáže šíøit velice rychle.
Milan Janoušek, SDH Hoøinìves

ŽÍŽELEVES
Obecní knihovna Žíželeves – www.zizeleves.unas.cz
Výpùjèní doba:
Úterý:
9,00 – 10,00
Ètvrtek:

16,00 – 18,00

Èlovìèe, nezlob se – Turnaj probìhne ve ètvrtek 11. dubna v knihovnì, zveme všechny generace k soutìži v této spoleèenské høe. Vlastní kostka, figurky a taktika vítána. Turnaj zapoène v 16:30 hod.
Výtvarná dílna pro dìti a rodièe – téma Velikonoce, tvoøení probìhne v knihovnì ve ètvrtek
18. dubna od 16:00 hod., potøebné vìci na dílnu: vyfouknutá vajíèka, ostatní bude k dispozici
v knihovnì.
Hra na flétnu – každý ètvrtek od 17:30 hod. pod vedením paní Soni Šubrtové, která Vás
s trpìlivostí nauèí této høe. Nikdy není pozdì, nauèit se nìkolik tónù a zahrát si pro uklidnìní
duše. Oèekáváme Vás v knihovnì v Žíželevsi.
Nové knihy:
pro dìti – „Zachránìná sovièka“
beletrie – „O dívce Grace“, „Hana“, „Sedmkrát upadnout, osmkrát vstát“, „Dvì slova jako klíè“
a jiné. Pro ètenáøe je také pøipraven nový výmìnný soubor knih z Mìstské knihovny Smiøice.
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SPOLEK PØI KOSTELE SV. MIKULÁŠE V ŽÍŽELEVSI
Noc kostelù
24. kvìtna v pátek v rámci konání celorepublikové akce probìhne
v našem kostele nìkolik kulturních akcí. Pøijmìte pozvání i mimo mši
do našeho kostela.
Pouz v Žíželevsi
16. èervna v nedìli od 13,00 hod. probìhne Slavnostní pouz v kostele sv. Mikuláše za úèasti
generálního vikáøe Mons. Mgr. Jana Paseky.
V kostele bude Slavnostní mše ozdobena zpìvem Chrámového sboru z Jaromìøe a hrou na
varhany v provedení pana Jana Koèího.
Souèástí této slavnosti bude V. roèník soutìže „O nejchutnìjší koláèek nebo zákusek“.
Vítìz získá ocenìní a drobné ceny. Budeme rádi, když se do naší soutìže zapojíte pøinesením vlastního soutìžního vzorku, nebo nákupem a hlasováním.
Po vyhlášení výherce o nejchutnìjší koláèek nebo zákusek, bude také i z hlasujících vylosován výherce.
Celou pouz zahájí dechová hudba a prùvod v dobových kostýmech.
Na návsi bude jarmark a kulturní program, mimo jiné i vystoupení mažoretek.
Pro dìti zahraje pohádku loutkové divadlo.
Tìšíme se na Vaši návštìvu v kostele i na návsi a úèast v soutìži.

SDH ŽÍŽELEVES
Žiželský hasièi bilancovali
Páteèní 18. leden 2019 byl pro Sbor dobrovolných hasièù Žíželeves velice významný den,
neboz se konala výroèní valná hromada, stejnì tak jako v minulých letech, v pohostinství ve
Mlýnì v Hustiøanech. Èlenové Sboru a pozvaní hosté hodnotili nedávno skonèený rok 2018.
Ohlédnou-li se za rokem 2018, mohou konstatovat, že právì ukonèené období, z pohledu „Žiželských hasièù“, bylo mimoøádnì pøíznivé. Po nìkolika letech došlo k nárùstu poètu èlenù, sice
v absolutním poètu jen o jednoho, ale snad se blýská na lepší èasy. Došlo k velice významnému zlepšení prostøedí ve sportovnì kulturním areálu „Èechovka“, o 10% vylepšena finanèní bilance, hasièi se ctí zhostili úèasti na okrskovém cvièení a více než úspìšnì splnili plán èinnosti.
Porušíme tradièní chronologické hodnocení jednotlivých akci a budeme se nejprve zabývat
hodnocením toho, co je v roce 2018 nejvíce obohatilo. Na prvním místì figuruje okrskové cvièení, které významnì zasáhlo do života Sboru tím, že reálnì simulovalo skuteèný zásah.
Zhodnozme nejprve prùbìh cvièení, zamìøeného na dálkovou dopravu vody. 21. dubna 2018
v 9,00 hodin se v areálu Èechovka sjely ètyøi sbory a to Hoøinìves dìti a dospìlí, Raèice a Žíželeves. Po slavnostním nástupu, pøi kterém velitel okrsku seznámil pøítomné s námìtem cvièení, se rozeznìla siréna. Jednotlivé sbory se rozjely na pøedem urèená stanovištì. Žíželeves
u požární nádrže, Raèice u autobusové zastávky a Hoøinìves u kostela. Sbor Žíželeves pomocí plováku zaèal tlaèit vodu pøes silnici, kde byly využity pøejezdy, smìrem ke stanovišti sboru
Raèice u zastávky, který provedl výtlak smìrem k stroji sboru Hoøinìves u kostela a následoval
rozvod vody k jednotlivým cílùm. Celý nácvik trval pøibližnì 45 minut, pøi kterém si sbory prakticky vyzkoušely dálkovou dopravu vody, vzájemnou komunikaci a souèinnost. Toto cvièení bylo
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ze strany velitelé okrsku výteènì pøipraveno, velmi významnì se posílila
souèinnost a dovednosti sborù. Lze
si jen pøát, aby podobných cvièení
bylo v budoucnu co nejvíce.
Dále se budeme zabývat èinností, která byla oznaèena v plánu jako
„drobné stavební práce na Èechovce“. Tyto drobné práce si v koneèném souètu vyžádaly nìkolik stovek
brigádnických hodin. Jednalo se
o vnitøní i vnìjší obložení stánku izolaèními deskami, zhotovením nové podlahy a rekonstrukcí elektrických rozvodù. Výsledkem
bylo celkové zlepšení vnitøního a vnìjšího vzhledu stánku, modernizace vnitøního vybavení,
vylepšení teplotních pomìrù a zejména posílení míry funkce celého zaøízení. Zde je na místì
vyjádøit obrovské podìkování nejen aktivním èlenùm, ale i pøátelùm a pøíznivcùm, kteøí se na
akci podíleli. Pøi této pøíležitosti je nutné podìkovat rodinným pøíslušníkùm za jejich trpìlivost
a shovívavost, neboz ty hodiny, které brigádníci strávili v areálu, byly samozøejmì postrádány
v jednotlivých rodinách.
A daøilo se i sportu. Nádherné poèasí po noèním letním dešti a perfektnì upravené høištì
Na Èechovce v Žíželevsi pøivítalo v sobotu 9. èervna 2018 úèastníky 11. roèníku tradièního
turnaje v malé kopané Memoriálu Petra Kozonì. Hasièi v Žiželevsi si touto sportovní akcí pøipomínají památku svého dlouholetého velitele Sboru, který pro obec a SDH Žíželeves vykonal mnoho dobrého. Sjelo se osm mužstev, a to mladí muži pod názvy: Bojaøi, Minem,
AC 1866, dále borci z Hradce, Lhoty pod Libèany, Lužan, Støezetic a Žíželevse. Po bojovém
pokøiku „Sportu zdar a fotbalu zvlášz“se rozbìhl kolotoè jednotlivých utkání. Zápas støídal zápas a vzhledem k perfektní organizaci a disciplínì jednotlivých mužstev vše bìželo jako na
drátkách. Pohár za 1. místo pøevzalo mužstvo Lhoty pod Libèany, na druhém místì se umístily Lužany a na tøetím skonèil Hradec. Lze øíci, že loòský roèník byl jeden z nejlepších. Vše
vyšlo na jednièku, poèasí, organizace, kvalita pøihlášených mužstev a zejména velké pracovní nasazení nìkterých pøíslušníkù a pøíslušnic Sboru pøi pøípravì. Podìkování patøí všem,
kteøí dobrovolnì pracují pro potìšení a radost.
Další velice významnou oblastí èinnosti SDH Žíželeves je poøádání spoleèenských akcí
pro dospìlé, dìti a mládež. Jako první z nich je spoleèenský ples ve Vrchovnici, který se uskuteènil dne 17. 2. 2018 s velmi slušnou úèastí. Sbor zajistil vše, od jídla, pití, obsluhy,
tomboly po poøadatelskou èinnost. Je dobré pøipomenout, že hospoda ve Vrchovnici
není celoroènì provozována a z tohoto
dùvodu je nutné zorganizovat brigádu na
otop, úklid i výzdobu. Druhý den po plesu
byl uspoøádán na stejném místì dìtský karneval, jehož se zúèastnilo témìø 40 dìtí
s rodièi a prarodièi. Všichni, zejména dìti,
si to velice užili pøi spoleèných hrách, soutìžích a bohaté tombole. Veliké podìkování patøí ženám, matkám a babièkám za pomoc a pøípravu. Zde je tøeba pøipomenout,
že velká èást z nich nejsou èlenkami Sboru.
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Neménì úspìšné bylo pálení èarodìjnic. Muži, èlenové i neèlenové Sboru pøipravili krásnou vatru, ženy pøipravily obèerstvení, napekly sladkosti, postaraly se o obsluhu. Výsledkem
byla úspìšná akce až do pozdních noèních hodin.
Dìtský den nebyl v roce 2018 organizován. Vìtší pozornost byla vìnována Rozlouèení
s prázdninami dne 1. 9. 2018. Jako tradiènì byly pro dìti pøipraveny soutìže a hry, kdy se
s obrovským zájmem setkalo pìnivé království. Bylo pøipraveno ve spolupráci se Sborem
Hoøinìves a mìlo nesmírný úspìch. S nadšením byla pøijata divadelní spoleènost Zvonek
z Hoøic s pohádkou Snìhurka a 7 trpaslíkù, která zaujala nejen dìti, ale i dospìlé. Veèer se
uskuteènila spoleèná zábava, kde se pøedpokládalo, že bude vrcholem obèanské sounáležitosti na konci prázdnin. Bohužel se tak nestalo pro malý zájem veøejnosti. I tak si zhruba
30 úèastníkù nenechalo pokazit krásný veèer.
I mìsíc záøí znamenal pro Sbor stav zvýšené aktivity. Byl požádán trojicí hospodáøù o organizaci tradièních dožínek. Sportovnì kulturní areál pøivítal asi 150 úèastníkù, bylo zajištìno jídlo, pití a obsluha. A protože pøálo i poèasí, tak se akce, k naprosté spokojenosti všech zúèastnìných, nadmíru vydaøila, jak po stránce spoleèenské, tak i finanèní. Vzhledem k pracovní
aktivitì a iniciativì èlenù i neèlenù Sboru, se výbor organizace rozhodl uskuteènit 13. øijna 2018
spoleèné setkání hasièù, jejich pøíznivcù a pøátel, jako ocenìní jejich práce ve prospìch Sboru
i ostatních spoluobèanù. Perfektnì upeèená kýta, dobré pivo a hlavnì vstøícná a vynikající nálada zúèastnìných byla tou pøedposlední teèkou v mimoøádnì úspìšném roce 2018. Zbývá ještì nìco v závìru roku. Tím pomyslným závìrem jsou v každém kalendáøním roce „Èerti na Èechovce“. Jedná se o tradièní událost, která je urèena pøevážnì domácím i pøespolním dìtem,
jejich rodièùm a prarodièùm. Je samozøejmé, že jsou též vítáni další spoluobèané a hosté. Již
po mnoho let je tato akce chápana jako vyvrcholení celoroèní bohaté èinnosti hasièù ze Žíželevsi a zároveò jako zimní uzamèení sportovnì – kulturního areálu, který se již dlouhá léta nazývá „Èechovka“. I pøes nepøíznivé poèasí byli „Èerti“ nesmírné úspìšní a hodnocení, které bylo
ukonèeno v pozdních noèních hodinách odchodem z pøíjemnì vytopené klubovny.
Ukázalo, že se místní hasièi a jejich pøátelé vùbec nemají za co stydìt, ba právì naopak,
mohou být všichni hrdi na spoleènou práci, na úspìchy a vykonané dílo. Az pokraèují tak i nadále, nenechají se odradit tím, že nìkteøí spoluobèané mají jen slova kritiky a nesouhlasu
s èinnostmi hasièù. Ti, kdo Sbor pravidelnì sledují, si plnì uvìdomují, že za vším stojí stovky,
dokonce za rok i hodnì pøes tisíc zdarma odpracovaných hodin pro jediný cíl. Aby se všem
obèanùm ve zdejších obcích dobøe žilo. A hlavnì aby se z toho venkovského života mohli radovat a jejich následovníci mìli pøipraveny ještì lepší podmínky než dnes. Az jsou „Žiželský
hasièi“ nositeli tolerance, pøátelství a porozumìní, jsou spoluobèany v pravém slova smyslu
a navzájem si pomáhají. Az si váží dosavadní výborné spolupráce s Obecním úøadem
Hoøinìves, s paní starostkou a ostatními zastupiteli, váží si pøátelství a spolupráce s místními
podnikateli, váží si sponzorù a pøátel. Jen tak se ctí naplní své motto, které zní:
„Ty hasièi ze Žíželevsi po chvále nebaž, ale stále dìlej, co chvály hodno jest“.
Jiøí Brzek, jednatel SDH

Pøijmìte pozvání na tyto akce:
27. 4.
30. 4.
1. 6.
8. 6.
èerven

2019
2019
2019
2019
2019

Okrskové cvièení
Èarodìjnický rej
Dìtský den
Memoriál Petra Kozonì
Spoleèný výlet
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Obecní úøad Máslojedy, Máslojedy 33, 503 03 Smiøice
mobilní telefon: 724 189 546
e-mail: obec@maslojedy.cz
web: http://www.maslojedy.cz/
úøední hodiny: Støeda 18.00 – 18.30

K ÈINNOSTI OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Rok 2019 je ve svých prvních mìsících témìø stejný jako rok minulý. Sníh skoro žádný,
podél cesty na Chlum zásnìžky, hodnì bláta, bez snìhu, teploty vìtšinou nad nulou, mnoho
jsme si nezabruslili. Na obecním úøadì probìhl další audit hospodaøení, bez závad.
V nìèem byl pøeci jen zaèátek tohoto roku jiný. Pivovar Lindr Mžany poøádal na pøelomu
roku 2018 a 2019 Obecní hokejovou ligu, které se letos poprvé zúèastnilo i mužstvo za Obec
Máslojedy. Z celkového poètu deseti družstev, se naši hráèi umístili na pátém místì. Naši obec
v tomto turnaji reprezentovali Havrda Jan st., Havrda Jan ml., Ježek Petr, Kabrhel Jiøí,
Kopecký Martin, Kopecký Pavel, Kutnar Jiøí, Kutnar Pavel, Štefan Radim, Šubrt Martin
a Tomáš Miloš.

Dìtský karneval, jako v loòském roce, tak i tentokrát nás navštívil Kouzelník. Bavili se
všichni, kteøí se pøišli podívat, do programu se postupnì zapojovali malí i velcí. Kouzlilo se,
hrálo se divadlo, dìti soutìžily a vyhrávaly, pro „masky“ bylo pøipraveno mnoho zajímavých
dárkù, letos nejen plyšová zvíøátka.
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Letos jsme pøipravili jarní setkání s obèany až na konec mìsíce bøezna. Letošní téma
– seznámení s výrobou piva spojené s ochutnávkou, doplnìné obèerstvením.

K èinnosti Obecního zastupitelstva
V sobotu 27. dubna jsme pøipravili pro zájemce o kytièky zájezd do Olomouce na výstavu
kvìtin – Flora Olomouc – Jaro 2019. Na konci mìsíce dubna budeme „pálit èarodìjnice“.
Pøipravujeme obecní výlet na sobotu 22. èervna, ne do historického mìsta Kutná Hora, jak
jsme informovali v prvním èísle, ale do Westernového mìsteèka v Boskovicích.
V souèasné dobì je hotová pøedprojektová pøíprava k projektové dokumentaci k realizaci
vodního díla – Retenèní nádrž Svíb, v lokalitì Haltýø, v místech, kde v minulém roce probíhala tìžba døeva. Všechny dotèené pozemky jsou ve vlastnictví obce. Nádrž bude u hráze hluboká až 2,7 m a v pøední èásti bude doplnìna nìkolika tùnìmi. V dané lokalitì se po loòské
tìžbì nachází pomìrnì velké množství døeva, které je potøeba odstranit, všichni, kdo mají
zájem, se mohou pøihlásit na obecním úøadì
V souèasné dobì obecní zastupitelstvo øeší využití plochy bývalého sportovištì pod vesnicí, u cesty do Benátek, po rekultivaci v jarních mìsících letošního roku bude plocha zaseta,
v každém pøípadì je s okamžitou platností zákaz ukládání odpadu v této lokalitì. Dalším
úkolem, který pøed námi stojí je vyøešit problém s ukládáním „bioodpadu“.
Vichøice na zaèátku bøezna naštìstí nezpùsobila v obci žádné velké škody. V lese, se
tìsnì vedle hájovny rozlomil jeden strom, jedna èást spadla na zahradu a tìsnì se dotkla
budovy, na které nezpùsobila žádné velké škody.
Opìt pøipomínám, že na internetových stránkách http://www.maslojedy.cz/, úøedních deskách obce pro Vás pravidelnì zveøejòujeme všechny dùležité informace. Mùžete nás také
najít na Facebooku.
V pøípadì øešení jakýchkoli nejasností jsme pravidelnì, každou støedu od 18. hodin na
obecním úøadì. Pøipomínáme, že na obecním úøadì funguje pracovištì Czech point.
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

Èinnost chovatelù v r. 2018
Zaèátek roku je ve znamení rození mláïat ale také bilancování uplynulé èinnosti. Tou je
pro nás i úèast na spoleèenském veèírku 4. organizací, kde se vyhlašují výsledky soutìže jednotlivých odborností za uplynulý rok. Bohužel se nám dlouhodobì nedaøí v oboru holubáø, kde
náš jediný zástupce nedokáže splnit podmínky soutìže. V oboru králík a drùbež se vždy umíszujeme na prvním èi druhém místì. Za rok 2017 jsme získali prvenství v oboru drùbež a druhé místo v oboru králík. Veèírek je vždy v duchu dobré nálady a pøíjemného posezení s kamarády. Úèast naší ZO je poslední roky slušnì øeèeno chudá a tak nás zastupují jen pøedseda
a jeden èlen. Další naše èinnost se ubírá již k odchovùm, tak abychom byli schopni obsadit
nadcházející výstavy pøimìøeným poètem a kvalitou zvíøat. Tou první je výstava v Pohøebaèce,
která ale pro svùj brzký termín není ideální, protože vìtšina zvíøat je velmi mladá,, nebo se naopak vystavují chovná zvíøata, která již nejsou v optimální kondici. Další výstava se koná ve
Lhotì pod Libèany, je to do znaèné míry podobné, protože jí dìlí jen tøi týdny od pøedešlé,
pøesto se nám daøilo zabodovat, díky vèasným odchovùm. Pro nás zásadní výstavou je ta
naše, na kterou se snažíme pøipravit, jak po stránce kvality a množství zvíøat, tak i uspoøádáním výstavy, aby zaujala i nechovatele. Podaøilo se nám zajistit ukázkovou voliéru exotických
kachen a hus, která pozdìji v prùbìhu výstavy pøilákala mnoho divákù. Výstava se konala
18. – 19. srpna a dá se øíci, že tradiènì nám vyšlo poèasí a také úèast byla hojná, ke které
pøispìl i pøekážkový králièí hop, ale také jistì bohatá tombola i zábavné malování na oblièej
dìtí. Na výstavì bylo vystaveno 140 kusù králíkù, 21 plemen a barevných rázù. Holubù bylo
vystaveno 150 kusù, 30-ti plemen a barevných rázù. Drùbež je tradiènì naší nejsilnìjší
doménou, bylo vystaveno 8 kusù husí, 5 kusù krùt a šest kusù kachen. Velké drùbeže bylo vystaveno 75 kusù, 17 plemen a barevných rázù, zdrobnìlé drùbeže 63 kusù, 11ti plemen a barevných rázù. Novinkou bylo vystavení dnes velmi populární drùbeže, to je køepelek, kterých
se pøestavilo 8 kusù.
Výsledkovì se nám již tradiènì daøilo a v soutìži 4 org. jsme na naší výstavì vyhráli v oboru králík a drùbež. Prestiž naší ZO také podtrhuje, že jsme v pátek pøi posuzování poøádali již
po nìkolikáté zkoušky na posuzovatele drùbeže, a z tìchto adeptù úspìšnì zkoušky složili
3 noví posuzovatelé. Mìsíce záøí až listopad, jsou tradiènì špièkou sezony, která je pro nás
znaènì nároèná na množství a kvalitu zvíøat, neb výstavy jsou v týdenních intervalech a není
možné jednotlivá zvíøata obsazovat po týdnu. Pøesto se nám daøí výstavy obsazovat tak, abychom v pøimìøené míøe oplatili spøáteleným organizacím úèast na naší výstavì. Vystavili jsme
tak na výstavì v Novém Bydžovì, Smidarech, Èeské Skalici. Samozøejmostí je výstava
v Dolanech, která je poslední ze soutìžních výstav 4 organizací a po které jsou již známy výsledky za uplynulou sezonu. Svojí úèastí a kvalitními odchovy jsme si zajistili jak vítìzství na
výstavì, tak ale i celkové prvenství za rok 2018 v odbornosti králík a drùbež. V této dobì se
tako konala Celostátní výstava mláïat v Olomouci, kterou obeslali pø. Šolc J. st., Šolc J. ml.
a pø. Deml Jiøí, kteøí získali vysoké bodové hodnocení. Koncem mìsíce záøí se konala Okresní
výstava v Tøebechovicích, která je spojená se Speciální výstavou Èeských hus. Na této výstavì probíhala soutìž organizací okresu HK, která je finanènì podporována okresní organizací. Tradiènì se nám daøí tuto výstavu obsadit v oborech drùbež a králík dvìma družstvy
a tak vítìzství v králících i drùbeži nám zajistilo pìknou finanèní èástku, které pøispìje do roz24
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poètu ZO. V mìsíci záøí se také poøádají dožínky, kde se naší chovatelé prezentují paletou
zvíøat a pøispívají tak k propagaci naší èinnosti. Podzim je také dobou, kdy probíhají speciální výstavy plemen králíkù èi drùbeže, kterou obeslali pø. Šolc J. st., Šolc J. ml. a pø. Deml Jiøí,
kteøí získali vysoké bodové hodnocení na své kolekce králíkù. Pø. Mrkvièka, Kalaš, Tobolka
vystavovali na dosud nejvìtší speciální výstavì èeských hus v historii ÈSCH. Tou nejvìtší, ale
i neprestižnìjší výstavou je vždy Celostátní výstava, která se konala v Lysé n.Labem, kde
i naše ZO mìla své zastoupení, jak jednotlivci, èi v soutìži odbornosti za Okresní organizace.
Poslední výstavu, kterou jsme absolvovali, byla výstava Morávia v Brnì, která si dìlá ambice
na opìtovné poøádání celostátních výstav, které po 40 let byly tím nejlepším, co naše výstavnictví poøádalo. V loòském roce se konala v dánském Herningu Evropská výstava, která je takové to mistrovství svìta v chovatelském dìní. Bohužel jsme zde nevystavovali, ale zúèastnili jsme se zájezdu na tuto výstavu, která potvrdila nové trendy v oblibì nových plemen
a barevných rázù, ale také zpùsobu poøádání výstav. Konec roku je také ve znamení pøípravy sezony nové a tím i doplòování chovných zvíøat. Pø. Šolc J. ml. se zúèastnil celonìmecké
výstavy králíkù, odkud si pøivezl kvalitní nový chovný materiál. Byli jsme též nakupovat v saském Lipsku, kde se dle mého názoru poøádají jedny z nejlepších výstav v Evropì, díky modernímu výstavišti a profesionální pøípravì výstavy. Také ale velké množství zvíøat pøispívá
k atraktivitì, a ne každý má totiž možnost vidìt 30 až 50 tisíc zvíøat na jedné výstavì. Kdo tuto
výstavu nìkdy navštívil, mnì dá jistì za pravdu.
Jaroslav Kalaš

Masopustní prùvod
19. 1. 2019 Sportovní klub Nedìlištì uspoøádal
v obci Masopustní prùvod. Akce zapoèala v 10,00 hodin srazem masek a civilù na koupališti. Masek bylo
i tento rok veliké množství. Všichni se pak za doprovodu živé hudby vydali na dlouhou a obtížnou
cestu. Navštìvovali domy, jejichž obyvatelé je hostili hlavnì buchtami a pitím pro zahøátí. Medvìdáø
jim popøál bohatou úrodu, hojnost a zdraví. Muzika
jim zahrála jejich oblíbenou písnièku. Celá akce byla
zakonèena hostinou v klubovnì sportovního klubu.
Jiøí Petr
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Výlet na hory
V sobotu 16. 2. 2019 uspoøádal Sportovní klub Nedìlištì lyžaøský výlet do Orlických hor.
Výbornými podmínkami – dostatek snìhu a sluneèné poèasí – se nechalo zlákat pøes
20 lyžaøù.
Dva sjezdaøi zùstali v Deštném, bìžkaøi vyjeli autobusem na Luisino údolí, pøièemž tìsnì
pod vrcholem se nìkteøí rozcvièili pøi roztlaèení autobusu na zledovatìlé silnici. Upravené stopy nás nejprve dovedly na Velkou Deštnou a pak na Šerlich. Zde se skupina rozdìlila – èást
se vydala po polské stranì na Vrchmezí a odtud sjela do Deštného, druhá skupina jela do
Deštného kratší cestou. Každý jel podle svých schopností a všichni si užívali krásný sluneèný
den na snìhu.

Co probìhlo v obci v uplynulém období a èeho se Nedìlištì úèastnily:
4. 1. 2019
25. 1. 2019
27. 1. 2019
8. 2. 2019
15. 2. 2019
23. 3. 2019

V klubovnì SK se konala Valná hromada SDH Nedìlištì
V klubovnì SK se konala Valná hromada Sportovního klubu Nedìlištì
V klubovnì SK odborná pøednáška ZO Èeského zahrádkáøského svazu na
téma „Balkónové rostliny“
V klubovnì se konala Výroèní èlenská schùze Èeského zahrádkáøského
svazu Nedìlištì spojená s veèírkem
V klubovnì SK se konala Výroèní èlenská schùze Èeského svazu chovatelù Nedìlištì
V Hoøinìvsi v sokolovnì XVII. Spoleèenský ples obèanù z Nedìlišz

Plánované akce:
30. 4. 2019
22. 6. 2019
29. 6. 2019
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Pálení èarodìjnic spojené s opékáním buøtù
Uspoøádá SDH Nedìlištì na fotbalovém høišti hasièskou soutìž
Vítání prázdnin s pouzovými atrakcemi
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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

INFORMACE Z OBCE
Letošní poèasí dovolilo obèanùm obce
okusit zimní radovánky v podobì bruslení
na novì vybudovaném poldru. Ledu si
maximálnì užili jak dìti, tak dospìlí.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpoèet obce na rok 2019 vyrovnaný ve výši
5 846 100 Kè. Z rozpoètu obce poskytne
obec dotaci tìmto organizacím: TJ Sokol
Sendražice dotace ve výši 60 000 Kè,
MX TEAMU Sendražice dotaci ve výši
20 000 Kè, SDH Sendražice dotaci ve
výši 40 000 Kè, dotaci farnosti ve výši 22 000 Kè, dotaci Knihovnì mìsta Hradec Králové ve
výši 6 000 Kè a dotaci Spolku dùchodci Smiøice ve výši 4 000 Kè.
Zastupitelstvo obce vypsalo jednorázovou dotaci ve výši 500 Kè pro dìti, které navštìvují
kroužky. Podrobné informace vèetnì žádosti jsou dostupné na webových stránkách obce
www.sendrazice.cz.
Zastupitelstvo obce na svém jednání schválilo zøízení kroužku gymnastiky, který od bøezna 2019 probíhá v prostorách sálu obecního hostince.

Informace k výstavbì multifunkèního høištì
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 27. 12. 2017 schválilo podání žádosti o dotaci
prostøednictvím Nadace ÈEZ Oranžové høištì. Jednalo se již o tøetí pokus a bohužel i tento
byl pro obec neúspìšný. Obec se rozhodla, že multifunkèní høištì zrealizuje z vlastních finanèních prostøedkù. Obec má vypracovanou projektovou dokumentaci a v souèasné dobì
èeká na vydání stavebního povolení. Po obdržení stavebního povolení obec provede poptávkové øízení na dodavatele a doufá, že v brzké dobì dojde k realizaci díla.
Informace o dokonèení obnovy katastrálního operátu:
Oznamujeme obèanùm, že dne 18. 2. 2019 vyhlásil katastrální úøad platnost obnoveného
operátu novým mapováním v katastrálním území Sendražice u Smiøic. Obnovou katastrálního operátu nejsou dotèena vlastnická a ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí. Výmìry parcel jsou evidovány s pøesností danou metodou, která byla zjištìna, jejím zpøesnìním nejsou dotèeny právní vztahy k pozemku. V obnoveném katastrálním operátu
je doplnìna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic zemìdìlských a lesních pozemkù, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou slouèeny do vìtších pùdních celkù, pokud to
umožnila kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu døívìjší pozemkové evidence, pøitom
tyto parcely jsou zpravidla oznaèeny novými parcelními èísly, aby se zabránilo duplicitì a nedošlo pøi majetkoprávních pøevodech k zámìnì parcel. Obnova operátu se dotkla spousty
vlastníkù pozemkù a tímto je upozoròujeme, aby nezapomnìli do 31. 1. 2020 podat na
Finanèní úøad Daòové pøiznání k dani z nemovitých vìcí.
27
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SDH Sendražice
Zaèátek roku byl opìt v duchu výroèních
valných hromad v Nedìlištích, Pøedmìøicích
a u nás v Sendražicích, kde se po ukonèení
výroèní valné hromady konalo posezení s muzikou.
Zaèátkem bøezna jsem uspoøádali Tradièní
hasièský ples, který navštívilo pøes sto hostù.
Myslím si, že se velmi vydaøil – lidé se bavili
do ranních hodin. Samozøejmostí byla také bohatá tombola. Touto cestou chceme podìkovat
všem sponzorùm i návštìvníkùm, kteøí podpoøili náš ples.
Týden po plese následovalo každoroèní èištìní pøíkopù pøíjezdových cest k obci.
Je až k nevíøe, co vše jsou schopni lidé za
ten rok do pøíkopù vyhodit. Nepochopitelné je to hlavnì proto, že v každé obci èi
mìstì jsou kontejnery sloužící k uložení
odpadu. Bohužel je to nekoneèný boj
s tupci, kteøí takto zneèišzují pøírodu.
Pozvání na akci: 25. 5. 2019 Den s hasièi
(9.00 hasièská soutìž, 14.00 – 16.00 odpoledne pro dìti, 19.00 vystoupení kapely
Rododendron).
Pøejeme pìkné jarní dny.
Stanislav Špás,
starosta SDH Sendražice

KULTURNÍ DÌNÍ V OBCI
V uplynulém období bylo naší milou povinností pogratulovat našim jubilantùm k jejich významným výroèím,
vèetnì gratulace našemu nejstaršímu váženému obèanovi, který oslavil krásné 90. narozeniny. Dìkujeme za velmi
milá pøijetí a pøíjemnì strávená odpoledne. Do dalších let
Vám pøejeme hlavnì hodnì zdraví a spokojenosti.

Výstava kronik
Dne 9. 3. 2019 jsme pod záštitou Státního okresního
archivu Hradec Králové uspoøádali na obecním úøadì
výstavu všech našich dochovaných kronik. Obèané naší
obce mìli jedineènou pøíležitost nahlédnout do naší historie, ale také prolistovat fotografie a nebo tøeba zapátrat po
svých pøedcích. Kromì toho byly pøipraveny rùzné historické knihy a studie, které byly volnì k rozebrání. Moc
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dìkujeme SOkA Hradec Králové za možnost uspoøádání
výstavy a paní Mgr. Andree Svatošové, která s kronikami
pøijela a celé odpoledne na nì dohlížela. Výstava se setkala s kladným ohlasem a vdìènými reakcemi, za což jsme
velmi rádi. Dìkujeme všem, kteøí se k nám vypravili v tak
nepøíznivém poèasí.

Masopust
V sobotu 15. 3. 2019
se u obecního úøadu
uskuteènil obecní masopust. Pro naše milé spoluobèany bylo pøipraveno spoustu tradièních
zabíjaèkových dobrot
a èerstvého masa, posezení a toèené piveèko. I když nám
poèasí nepøálo a zaèátek jsme trochu podcenili, akce se
setkala s opravdu velkým zájmem a návštìvníci nešetøili
chválou. Náš velký dík patøí Aleši Ježkovi, který mìl vše na
starost a vše pøipravil a stejnì tak všem, kteøí se na této
akci podíleli a pomohli.
V jarních mìsících nás èeká Dìtský karneval, Vítání
obèankù, Velikonoèní jarmark, Pálení èarodìjnic, Hasièsko
– dìtský den, apod. Tìšíme se na Vás.
Hlavatý Lukáš, pøedseda kulturní komise

MX TEAM SENDRAŽICE
Rok 2019 MX TEAM Sendražice zahájil Motoskijoringem, pøípravami a rekonvalescencí
jezdcù. Jakub Suchý #76 je po re-operaci ruky a nyní v procesu rehabilitací. Držíme Ti palce
a pøejeme brzké a pevné uchopení øídítek.
Pøes zimní období se MX TEAM zúèastnil Orlického poháru v Motoskijoringu. Složení
posádky jezdec #13 Pavel Martinek a lyžaø Jakub Merxbauer.
Motoskijoring se stává stále více populárním sportem, posádek pøibývá,
v letošním roce se jelo s Orlickým pohárem také Mistrovství ÈR Motoskijoringu,
což bylo pro diváky velice atraktivní.
Doufáme, že se v pøíštím roce poštìstí
a podmínky nám dovolí natrénovat na
pohár i u nás. V pøíští zimní sezónì se
mùžete tìšit na novou posádku, a to
jezdce #76Jakuba Suchého a jeho lyžaøe, kteøí se pøidají k #13 Pavlovi
Martinkovi a Jakubovi Merxbauerovi,
ovšem pokud to umožní podmínky.
29
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Martin Švehla #174 bude v roce 2019
reprezentovat MX TEAM Sendražice ve tøídì Veterán 60+. Pøejeme alespoò takové
výsledky jako v loòském roce.
V letošní zimní sezonì bych chtìl podìkovat mému výbornému lyžaøi Jakubovi
Merxbauerovi a Jakubovi Suchému za podporu v domácím Depu.
Aktivity:
V bøeznu 2019 máme v plánu douklizení
bývalé trati v Sendražicích. Vyèištìní povrchu od vìtších kusù kamenù.
Plán závodù NOVA MOTOCROSS Cup pro rok 2019:
13. 4. 2019 Opatov
4. 5. 2019 Žamberk
11. 5. 2019 Èistá u Litomyšle
25. 5. 2019 Trutnov
22. 6. 2019 Daleèín
14. 9. 2019 Žamberk
21. 9. 2019 Klášterec nad Orlicí
5. 10. 2019 Tøemošnice
MX TEAM Sendražice Vám pøeje radostné Velikonoce a bohatou pomlázku.
Pavel Martinek, Pøedseda MX TEAM Sendražice

TJ SOKOL SENDRAŽICE
Jarní èást IV. Tøídy Jaro 2019
Sobota
Nedìle
Sobota
Nedìle
Nedìle
Sobota
Sobota
Nedìle
Sobota
Sobota
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6.
14.
20.
28.
5.
11.
18.
26.
1.
8.

4.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
6.
6.

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

16:30
10:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Sendražice
Malšova Lhota B
Sendražice
Lhota p.L.B
Stìžery B
Jeníkovice
Sendražice
Hoøinìves
Sendražice
Sendražice

Jeníkovice
Sendražice
Hoøinìves
Sendražice
Sendražice
Sendražice
Malšova Lhota B
Sendražice
Lhota p.L.B
Stìžery B
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Posilovna v Sendražicích žije
Minulý týden mne u obecního úøadu potkal pan Holeèek. „Hej, šéfe,“ oslovil mne náhle,
„nemusíte chodit do posilovny, mùžete se pøidat sem“! Teprve nyní jsem si všiml nìkolika
postav hopsajících v zimních èepicích a ve sportovních botách na dìtském høišti. Hle, ono se
tu zaèíná veøejnì cvièit! A v duchu jsem se pousmál…
Naše posilovna se nachází v samotném centru obce a cestu k ní ukazuje nenápadná
šipka na døevìném rozcestníku. Její souèasná podoba vznikla v roce 2005 a má rozlohu
7x3 metry. O sociální zaøízení se dìlíme se sousedním kadeønictvím. Nejnutnìjší vybavení
a náèiní poskytli její zakládající èlenové; novìjší stroje se postupnì poøizovaly z dobrovolných
pøíspìvkù. Pro milovníky sportovních statistik doplòuji, že posilovnu více èi ménì pravidelnì
navštívilo okolo 40 osob. Za 14 let provozu zde probìhlo 4476 regulérních tréninkových
jednotek, a kupøíkladu docházka Petra Hlavatého dosáhla ke konci roku 2018 úctyhodných
1515 vstupù! Všechny tyto informace se ukrývají v dochovaných návštìvních knihách, lépe
øeèeno ve ètyøech mírnì provoznì ušmudlaných, ale o to více autentických, školních sešitech.
Ty knihy èlovìka osloví, protože mapují obyèejnou touhu dokázat sám sobì, že za nìco
stojím.
V období let 2013-2017 se do vybavení posilovny investovalo jen minimálnì a technický
stav používaného náèiní zaèal stále více napovídat o kvalitì jeho zhotovení a míøe opotøebení. Rovnìž rozmístìní jednotlivých zaøízení pøíliš neodpovídalo požadavkùm na procvièení
celého tìla. Pøeplnìná støedová èást posilovny budila dojem obèasnì udržovaného skladištì
nebo pøekážkové dráhy. A tak v roce 2018 pøišlo, co jednou pøijít muselo: generální údržba
a revitalizace.
Bìhem jara 2018 bylo vyøazeno drobnìjší nefunkèní náèiní. V èervnu byla na zeï zavìšena ètyøi zrcadla a zhotovena provizorní polièka na pøezùvky. Poté, co se vystìhovala další
nevyužívaná zaøízení, vznikla dostateèná
plocha pro cviky provádìné vestoje. V èervenci došlo k odrezení olympijské èinky,
a pøedevším obì posilovací lavice byly novì
oèalounìny. Byl také renovován a lépe ukotven kladkostroj. V srpnu následovalo nalepení ochranného pásu lina proti odìrùm zdí
èinkami, byly natøeny kotouèe èinek, bradla
a madla kladkostroje. Dokoupily se uzávìry
os a na závìr probìhl celkový úklid. Velký
dík patøí našemu obecnímu úøadu za výmìnu dveøí a dveøního kování.
V souèasnosti posilovnu navštìvuje
12 „silných mužù“ Mìsíènì probìhne
20 – 30 tréninkových jednotek. Za pøíspìvky vybrané poèátkem roku 2019 byly v únoru
zakoupeny multifunkèní stojany s madly na cvièení shybù a s vymìnitelnými adaptéry pro
trénink ramen a døepù s velkou èinkou. Posilovna v Sendražicích prostì žije dál svým životem
a nadechuje se do své patnácté sportovní sezóny!
… ohlédl jsem se na ty hopsající mladé maminky – jsou stále v plném tréninku, bez hudebního doprovodu, bez divákù, je nedìle a teprve 10:00. Napadla mne hrùzná myšlenka, kde
by asi cvièily, kdyby mrzlo a na høišti byly závìje. Mimodìk jsem pevnìji sevøel svùj klíè od
vyhøáté posilovny, ohrnul límec a zrychlil svùj krok, zaèíná zvolna snìžit…
Martin Beránek, 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 NAŠÍ OBCI
Vánoce byly bez snìhu, ale
v lednu jsme se pøeci jen trochu
snìhu doèkali. U nás v okolí bylo
krásných zimních dnù jen nìkolik,
za to na horách sníh napadl a je ho
tam stále dostatek. Milovníci zimních sportù proto museli do hor.
Klub žen uspoøádal koncem
ledna spoleèenský ples. Ten se vydaøil, úèast byla velká. K tanci i poslechu hrála skupina Bíza Band,
o pøedtanèení se postarala taneèní skupina CREATO z Èernilova. Dìkujeme všem, kteøí se na
této akci podíleli s její pøípravou a také všem sponzorùm, zejména pak obci
Støezetice, NIVA, a. s.,
Dolní Pøím a Statek s. r. o.
Dlouhé Dvory.
Všichni obèané pøivítali akci Klubu žen, a to
lední bruslení na Zimním
stadionu v Novém Bydžovì, které se uskuteènilo
v nedìli 17. února.
Bìhem ledna a února probìhly èlenské schùze SDH Støezetice, SDH Dlouhé Dvory
a Klubu žen ze Støezetic a Dlouhých Dvorù s. z., na kterých úèastníci hodnotili práci minulého roku a schválili plán práce pro rok letošní.
Po tøech letech k nám opìt v únoru pøijela spoleènost „Caresse“ s nabídkou luxusního
spodního prádla. Prodejní akce zaujala naše ženy a spokojená byla i její majitelka paní Klára
Doubková.

INFORMACE Z OÚ
12. dubna
20. dubna
26. dubna
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nadmìrné kontejnery na zahradní odpad
nebezpeèný odpad
nadmìrný komunální odpad
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Obecní úøad upozoròuje obèany, že je vybírán poplatek ze psù pro rok 2019. Jeho výše
je 80 Kè.
Opakovanì upozoròujeme obèany, na tøídìní odpadu podle jednotlivých nádob a druhu
odpadu.
Pøipomínáme všem obèanùm, že obecní úøad ve Støezeticích je kontaktním místem veøejné správy Czech POINT, které poskytuje služby obèanùm jako napøíklad výpisy z veøejných
i neveøejných rejstøíkù veøejné správy.

Pøipravované projekty pro následující období obcí Støezetice:
– Oprava komunikace a prodloužení inženýrských sítí smìrem k lesu v k. ú. Støezetice.
– Prodej obecního majetku – mulèovaè o šíøi 125 cm za malotraktor.

Spoleèenské akce, které probìhly a které pøipravujeme:
23. bøezna
23. bøezna
30. dubna
2. èervna

Vítání obèánkù
Dìtský karneval
Pálení èarodìjnic
Dìtský den

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
Blahopøejeme: Horáèková Zdena, Kubišová Nataša, Havlíèek Karel, Hrdinka Jiøí a František a Jitka Kolovratníkovi

Z OBECNÍ KRONIKY
V pravidelném pokraèování chceme obèanùm dnes žijícím ve Støezeticích, pøedložit èást
ze zápisù obecní kroniky od roku 1850, kterou zpracoval a zapsal pan František Pražák.
Zaèneme tedy dnes otázkou, jak se žilo ve Støezeticích pøed rokem 1850.
Obec Støezetice mìla lepší hospodáøské a sociální podmínky než obce sousední, jednak
dobrou bonitou svých pozemkù a také proto, že jediná patøila k panství Libèanskému, kde již
od roku 1785 nekonala se robota, kde došlo ve zmínìném roce k velké agrární reformì
„Raabovì“ která zde vytvoøila øadu støedních zemìdìlských usedlostí ve výmìøe cca 30 korcù.
I ta okolnost, že Støezetice byly nejvzdálenìjší obcí panství libèanského, hrálo jistou úlohu, neboz vrchnostenští úøedníci žijící na zámku libèanském, když potøebovali nìjakou ruèní neb potažní práci, obraceli se radìji na známé poddané v blízkých vesnicích libèanských. Støezetiètí
žili tak trochu v „závìtøí“, zaplatili si své vrchnostenské povinnosti a císaøskou kontribuci a mìli
pomìrnì klid a jistou svobodu, kterou jim mohli závidìt poddaní ze sousedních vesnic.
Tyto pomìry jsou asi také jedou z pøíèin, proè se støezetiètí poddaní nezúèastnili selského
pozdvižení v roce 1846 na panství libèanském, které vzniklo z odporu emfiteutù k placení stálého roèního platu z pozemkù, a které bylo poslední selskou bouøí v našem kraji a v Èechách
vùbec.
Pøi likvidaci tohoto selského povstání asistovalo vojsko z Hradce Králové.
V pøíštím èísle pøiblížíme další èást z obecní kroniky. Vìøíme, že Vás tyto zápisy z minulých èasù budou zajímat.
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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

DÌNÍ V OBCI
Kulturní dìní
23. 2. 2019 probìhl v místním
hostinci již 20. obecní ples, který
poøádala Obec Svìtí ve spolupráci
s SDH Svìtí. Pro všechny byl pøipraven welcome drink Fernet
Stock a také pøedtanèení s klasickými i latinsko-americkými tanci.
O úspìšnosti akce svìdèil plný
parket od zaèátku až do konce
hudební produkce. Nechybìlo ani
pùlnoèní slosování o množství cen
a hlavní cenu televizor. Akce skonèila až v ranních hodinách. Dìkujeme všem, kteøí se podíleli na pøípravì i organizaci akce
a také všem sponzorùm.
V nedìli 24. 2. 2019 poøádala Obec Svìtí ve spolupráci s paní hostinskou Dìtský karneval. Programem dìti provázeli Mach a Šebestová, kteøí pro nì pøipravili hry a soutìže. Prostor
byl i na tancování. Bylo tìžké z 24 krásných masek vybrat ty nejlepší, jejichž nositelé si odnesly sladký dort (pirát Sabinka Kudrnová, vodník Šimon Jech). Diplom a drobné ceny byly
pøiraveny pro všechny zùèastnìné.

Investièní akce:
Pokraèují práce na revitalizaci prostranství „U Studánky“, kde probìhlo kácení a proøez
havarijních døevin, po terénních úpravách probìhne výsadba a doplnìní døevìných prvkù.
Pravdìpodobnì v prùbìhu kvìtna zaènou práce na II. etapì chodníkù v úseku od Èihalových ve smìru na Bøízu a úprava prostranství podél silnic III. tøídy v obci.
Obec Svìtí koupila budovu prodejny a pøíslušné pozemky.
Na konci dubna probìhne veøejné projednání nového územního plánu obce. Termín bude
zveøejnìn ve vývìskách a na internetových stránkách.
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Pozvánky
– 6. 4. 2019 se obec s SDH pøipojí
k akci „Ukliïme Èesko“ a bude probíhat úklid pøíkopù v okolí obce.
– 30. 4. 2019 probìhne Èarodìjnický
rej na høišti na Zámeèku vèetnì soutìže o nejhezèí masku èarodìjnice èi
èarodìje, tradièní opékání párkù na
ohni a obèerstvení.
– V sobotu 1. 6. 2019 bude pøipraven
tradièní Dìtský den na høišti na Zámeèku plný her, soutìží i poznávání.
Doporuèujeme obèanùm, aby se zaregistrovali k odbìru aktualit z obecního
webu a byli tak informováni o aktuálním
dìní v obci.
Existuje možnost bezplatného zapùjèení štìpkovaèe pro obèany obce. V pøípadì zájmu kontaktujte obecní úøad.

Sbor dobrovolných hasièù
Svìtí
Hasièský rok nám zaèal 5. ledna Výroèní valnou hromadou a v únoru probìhl Obecní
ples v místním hostinci.

Další plány na letošní rok:
– schùze a brigády
– 11. KVÌTNA HASIÈSKÉ ZÁVODY – „O pohár starostky obce Svìtí“ (soutìž mladých
hasièù)
– úèast na soutìžích (Rosnice, Sendražice, Staré Nechanice, Hoøinìves, Nedìlištì,
Všestary, Habøina)
– pomoc obecnímu úøadu pøi poøádání Dìtského dne a Posvícení
– na podzim probìhne sbìr starého železa
www.sdhsveti.blog.cz, FB
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Obecní úøad Vrchovnice, Vrchovnice 18, 503 03 Smiøice
mobil (starosta): 737 140 132
e-mail: vrchovnice@tiscali.cz
http://vrchovnice.cz/vrchovnice
úøední hodiny: Út 19.00 – 20.00

Vážení spoluobèané,
Tímto bychom Vás chtìli informovat o událostech, které probìhly v uplynulém období. Do
konce února probíhalo vybírání poplatkù ze psù, komunálních odpadù a kanalizace, které probìhlo bez problémù.
Dne 23. 2. 2019 sbor dobrovolných hasièù v naší hospodì organizoval „Vesnický bál“, kde byla
úèast slušná, kapela hrála ke všeobecné spokojenosti hostù, kteøí
se dobøe bavili, jak je vidìt i z pøiložených fotografií.
Druhý den poøádal SDH maškarní zábavu pro dìti, jejíchž souèástí bylo i nìkolik herních disciplín.
Vzhledem k vìku dìtí, se zúèastnili i rodièe, kteøí pomáhali
v soutìžním klání co nejlépe splnit
tyto disciplíny.
Souèástí tohoto zábavního odpoledne byla i volba nejlepší masky, kterou vyhodnocovala
tajná komise.
Jak je vidìt z pøiložených fotografií, i poøadatelé situaci nepodcenili a neváhali se pøestrojit do masek.
Na závìr této zábavy byla tombola, kde si všechny zúèastnìné dìti odnesly nejen spousty nových zážitkù, ale také hodnì pamlskù i dárkù z výše uvedené tomboly.
Pokud budou v pøíštím období další akce, doufáme, že se jich opìt zúèastní i hodnì
našich obyvatel.
Mgr. Václav Zubr, místostarosta obce
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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

Slovo starosty
Milí spoluobèané, milí sousedi,
s nadcházejícím jarem nám všem opìt nastává èas práce na zahrádkách a naše aktivity
se postupnì pøesouvají ven. Pøeji Vám, abyste s pøíchodem teplých dní naèerpali co nejvíce
energie ze sluneèních paprskù a abyste ji dokázali s radostí rozdávat i kolem sebe.
Ing. Michal Derner, MBA – starosta obce

Stavba ÈOV a kanalizace zaèíná
Po dlouhých letech projektování, opakovaného podávání žádostí o dotace a výbìrových
øízení mùžeme koneènì øíci, že i naše obec koneènì zaèíná s výstavbou tolik potøebné èistírny odpadních vod a kanalizace v místních èástech Všestary, Rosnice, Rozbìøice, Bøíza
a Lípa. Po výbìrovém øízení na zhotovitele stavby, kdy nejvýhodnìjší nabídku podalo uskupení firem KVIS Pardubice + BAK s nabídkovou cenou 185.009.951,97 Kè bez DPH, byla
s vítìzem v øíjnu 2018 uzavøena smlouva o dílo. Zadávací podmínky, prùbìh výbìrového øízení i projektovou dokumentaci ještì podrobnì pøezkoumával Státní fond životního prostøedí
(SFŽP), který na zaèátku bøezna 2019 definitivnì vydal Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve
výši 115.296.999,49 Kè.
Zhotovitel tak na pøelomu bøezna a dubna pøevezme staveništì a ve Všestarech zahájí
práce na první etapì, s krátkým odstupem se pak pøidají v Rosnicích a Rozbìøicích. Zhruba
s roèním odstupem stavbaøi naváží ve Bøíze a Lípì. O podrobném harmonogramu prùbìhu
prací budou obèané v každé èásti vèas informováni.
Aèkoli jsme si všichni vìdomi dùležitosti a potøeby realizace tohoto díla, které je svým
investièním rozsahem zdaleka nejvìtší v historii našich obcí, tak je nesporným faktem, že bìhem výstavby dojde k nutným omezením zejména v silnièní dopravì i pohodlí a komfortu
chodcù. Prosím tedy obèany, aby byli shovívaví pøi øešení pøípadných potíží a aby pøi styku se
stavbou mysleli pøedevším na vlastní bezpeènost. Vìøím, že složité období výstavby se nám
spoleènì podaøí úspìšnì pøeklenout.

Doèasné parkování na høišti u ZŠ
Našim obèanùm i všem pøespolním, kteøí dojíždìjí do školy, tìlocvièny, školky, bazénu
i k lékaøùm do zdravotního støediska, komplikují život potíže s parkováním kolem areálu školy. Pro zlepšení stavu pøipravují projektanti dokumentaci na zkapacitnìní komunikací podél tìlocvièny, školní jídelny a bazénu, kdy má dojít k rozšíøení silnic, doplnìní chodníku s veøejným
osvìtlením od jídelny ke støedisku a souèasnì pøibude více než 30 parkovacích stání. Než
bude možné tento projekt zrealizovat, situaci zøejmì ještì ztíží výstavba kanalizace. Abychom
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pøedešli úplnému kolapsu v této oblasti, je na nezbytnou dobu zøízeno doèasné parkovištì na
èásti høištì u školy pod bazénem, které mùžete také využít.

Budova 2. stupnì ZŠ Všestary v novém kabátì
Po nároèném období, kdy od konce minulého školního roku omezovaly provoz školy stavební práce na nástavbì nových uèeben do pùdního prostoru a pøístavbì šaten ve školním
dvoøe, byla stavba na konci února 2019 dokonèena a pøedána. Škola vyrostla o jedno patro,
kde budou odborné uèebny, žákùm u vstupu do školy pøibyly nové šatnové prostory a díky
spojovacímu krèku v pøízemí a výtahu ze sklepa až k novým uèebnám v nástavbì se celá škola stala zcela bezbariérovou. Nové úpravy se doèkala i plocha školního nádvoøí se vstupními
rampami a zámkovou dlažbou.

Z celkových nákladù 13,6 mil. Kè za stavební práce na nástavbì jsme od Královéhradeckého kraje již v roce 2018 obdrželi dotaci 1,0 mil Kè a další významnou èást ve výši
5,4 mil. Kè pokryje dotace z IROP.

Souèasnì s nástavbou probìhlo i pøemístìní cvièné školní kuchyòky z pøízemí do prvního
patra a naopak obecní knihovna se pøesunula z patra do pøízemí s pøímým vchodem ze školního nádvoøí. Ètenáøe za vstupními dveømi pøivítají modrnì vybavebná oddìlení pro dospìlé,
s nauènou literaturou i dìtskou knihovnou.
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Chodník ke Všestarce
V loòském roce jsme u pøíležitosti stého výroèí vzniku republiky ve Všestarech spoleènì
otevøeli park u Všestarky a zasadili strom republiky. I mladší pamìtníci si mohou vzpomenout
na pìšinku od kostela pøes zahradu kolem starého pramene minerálky do míst dnešního nového parku, která ale byla od devadesátých let minulého století zrušena. Díky pochopení
vlastníkù pozemkù bude cesta obnovena. Stavební práce zaènou nyní s pøíchodem jara a do
prázdnin by mìlo být vèetnì oplocení a veøejného osvìtlení hotovo.
Ing. Michal Derner, MBA – starosta obce

VÝBOR PRO SPOLEÈENSKÝ ŽIVOT VŠESTARECH
Zaèátek roku byl jakýmsi rozjezdem a novými plány co se týká kultury v obci.
První akcí tohoto roku je zájezd 16. 3. 2019 do pražského divadla „Bez Zábradlí“ a to
na divadelní pøedstavení „KVARTETO“. A možná tím, že jsme tento zájezd naplánovali na
víkend, lístky se velice rychle prodali.
Další akci bude „JARNÍ VÝLET“ ve ètvrtek 11. 4. 2019 do LYSÉ NAD LABEM a to na
výstavu jarních cibulovin, módy, doplòkù a šperkù a prezentaci regionù. Další zastávkou
v Podìbradech si zpestøíme výlet výstavou skláøství, kraslic a lázeòství. Chybìt nebude také
poznání do historie, tentokrát Libic.
Hned den nato jsme pro vás ve spolupráci se základní a mateøskou školou ve Všestarech pøipravili 1. VELIKONOÈNÍ JARMARK, který se uskuteèní v pátek 12. 4. 2019 od 13,00 do 19,00
v areálu školy a také uvnitø, kde si budete moci prohlédnout i zrekonstruovanou školu. Kromì bohatého programu, který jsme pro vás pøipravili, si žáci ze školy pøipravili se svými uèiteli výtvarné
a prodejní dílny, soutìže a pøedvedou nám také, jak Velikonoce probíhají v rùzných koutech svìta. S dìtmi si také ozdobíme velikonoèní osení a vrbu, kam mùžete pøinést již vyrobené vajíèko.
Budete si moci zakoupit výrobky všeho druhu (kraslice, jidáše, bylinky, vìneèky a kvìtiny,
pomlázky a košíky, maòásky, keramiku, mýdélka, svíèky, batùžky, balónky, a další bytové i nebytové doplòky vztahující se k velikonocùm a jaru. Velkou chloubou bude také urèitì výstava
velikonoèních pohlednic, výstava vajec z tradièních, ale i z netradièních materiálù a ukázka výroby vajec zvaných Babek. Samozøejmostí bude také bohaté obèerstvení v podobì peèínek,
vína a limo, kávy èi èaje a také amolet a jiných sladkostí. A zaøádit si dìti budou moci na kolotoèi a vystøelit rùži ve støelnici.
Na prázdniny chystáme další PRÁZDNINOVÝ VÝLET a mezitím bychom rádi uspoøádali
CESTOPISNOU PØEDNÁŠKU z nìjakého zajímavého kouta svìta.
Termíny poutí a posvícení v našich obcích
OBEC
POUl
POSVÍCENÍ
Rosnice
9. 6. 2019
1. 9. 2019
Bøíza
16. 6. 2019
8. 9. 2019
Všestary
16. 6. 2019
29. 9. 2019
Rozbìøice
16. 6. 2019
17. 11. 2019
Lípa
7. 7. 2019
3. 11. 2019
Chlum
7. 7. 2019
3. 11. 2019

HAVELSKÉ POSVÍCENÍ
20. 10. 2019
20. 10. 2019
20. 10. 2019
20. 10. 2019
20. 10. 2019
20. 10. 2019
Aleš Zlatohlávek
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MATEØSKÁ ŠKOLA VŠESTARY
V lednu letošního roku naši MŠ v rámci zdravovìdy navštívila paní Radka Drobná s velice pìkným projektem „Zdravá pìtka“.
Dìti se hravou formou dozvìdìly více o zdravém životním stylu.
Pan Lukáš Zaoral pøíbìhem o zranìném medvídkovi s dìtmi procvièil základy první pomoci.
Východoèeské dechové kvarteto zahrálo dìtem hudební pohádku s názvem „Jak hastrmánek Hvízdálek hledal ztracenou písnièku“.
Pan Zaoral pøijel dìti potìšit
i se svým ètyønohým kamarádem
Sorbonem. Spoleènì jim ukázali
cvièení, aportování a celkovou péèi
o pejska.
Únor již tradiènì patøil pohádkám a karnevalu. Dìti si vyzkoušely dramatizaci a dìjové vyprávìní
rùzných pohádek.
S novým pololetím také zaèala
plavecká výuka s SK Vlnka, na kterou se dìti moc tìšily.
Starší dìti absolvovaly výlet do
kongresového centra Aldis v HK na
hudební pøedstavení „Malý princ“.
Také je èeká návštìva 1. tøídy, kde si vyzkouší aktivity školákù a budou se moci pøipravit
na zápis, který probìhne v dubnu.
Kolektiv MŠ Všestary

LESNÍ DIVADLO CHLUM
Letošní sezóna je naší jubilejní desátou po znovuobnovení èinnosti prostoru Lesního divadla na Chlumu prostøednictvím spolku Amfiteátr Chlum. No, nebudeme pøíliš natahovat
úvod a pustíme se rovnou k programu pøipravenému na letošní sezónu.
Jako již tradiènì, i letos se potkáme s revivalovou kapelou skupiny Kabát a to je kapel
Vazák ze Dvora Králové. Doprovodí je Metanol, tøetí kapela byla do uzávìrky Mikroregionu
ještì ve stádiu jednání. A kdy že to bude?
1. èervna 2019 od 20:00.

21. èervna 2019 od 20:00
Marc Camoletti – Miláèek Anna
Režie: Zdenìk Tyc; scéna: Martin Èerný; hudba: Jan Ponocný; hrají: Martina Hudeèková,
David Prachaø, Linda Rybová, Saša Rašilov,
Petra Špalková.
Svìtovì proslulá komedie o tom, že není šikovné pøivést si domù milence právì, když má
váš manžel v ložnici svou pøítelkyni. Ještì, že je
tu služka Anna...
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Kombinace svìtovì proslulého autora a hvìzdné obsazení s podporou výborného režiséra je zárukou dvou hodin zábavy. Toto pøedstavení již v nabídce bylo, ale bohužel díky nenadálým povinnostem jednoho èlena hereckého ansámblu jsme byly nuceni uvést jiné pøedstavení. Jelikož by ale byla škoda o toto výborné divadlo pøijít, pokusíme se letos znovu.
Ochotnické divadlo je nedílnou souèástí aktivit v Lesním divadle. Letos jsme pøipravili dvì
ochotnická pøedstavení.

28. èerven 2019 od 20:00
Petr Zelenka – Pøíbìhy obyèejného šílenství
Divadelní hra v podání ochotnického sboru OCHOS Smiøice
Režie: Lucie Kotìrová; hrají: Petr Hlušièka, Ivana Zboøilová,
Pavel Bednáø, Renata Bydžovská, Karel Syrový, Kateøina
Brožová, Marcela Prouzová, Leona Rousková, Vladimír
Ježek j. h., Jiøí Kotìra, Veronika Hubková
Nahoøklá komedie o Petrovi a panoptiku okolo nìj. Je
divný Petr nebo je divné vše okolo nìj? Jsou lidé, kteøí ho
obklopují vyšinutí, šílení? Nebo je šílený on sám?
Jedna z nejúspìšnìjších èeských divadelních her
posledních 18 let. Byla napsána v roce 2001, kdy mìla premiéru v Dejvickém divadle s Ivanem Trojanem v hlavní roli.
Petr Zelenka se zde poprvé pøedstavil i jako divadelní režisér. Hra získala i prestižní cenu
Nadace Alfréda Radoka a v roce 2005 mìla premiéru její úspìšná filmová verze. Hra se stala moderní klasikou èeského dramatu a stálou souèástí repertoáru øady divadel v Èechách,
ale i po celé Evropì.
Doporuèená pøístupnost od 15 let.

29. èervna 2019 od 15:00 do 17:00 kapela Èokoli
(pøedem nedefinovaná smìsice všeho k tanci i poslechu)

Od 18:00 divadelní pøedstavení Loupežníci na Chlumu aneb slièná Bibiana
Kde jinde hrát tuto hru když ne na Chlumu,
i když podobnost je èistì náhodná.
Pùvodní hra je napsána podle zbožné povìsti, jejíž dìj se mìl odehrát nìkde mezi
Chebem a Sokolovem. Bibiána se podle této
verze hrála jako drama. Ale jak to bylo doopravdy? Opravdu se to tak událo, nebo je to jen
výmysl? Žádné písemné dùkazy ani svìdectví
se nenašly. Je známá jen lidová povìst.

12. èervenec 2019 od 20:00 divadlo Josefa Dvoøáka – S pydlou v zádech
Hrají: Josef Dvoøák, Markéta Hrubešová, Rostislav Trtík, Karel Gult, Dagmar Schlehrová
Hra odehrávající se kdesi v rozpadlém království, jejíž dìj se ztrácí a tu zase vynoøuje jak
ponorná øeka Punkva, hra která pøímoèaøe neútoèí na zažitá klišé, ale hra ve které si každý
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najde to své, hra ve které jde jen o to si pohrát, jen tak být
a nechat se unášet klauniádou ansámblu této hry. A o èem
že to tedy je? O nièem, a právì proto o všem… Pøijïme se
tedy pobavit.

15. srpna 20:00 Francis Veber – Blbec k veèeøi
Režie: Jiøí Menzel; hrají: Václav Vydra, Josef Carda,
Rudolf Hrušínský, Zdenìk Žák / Petr Pospíchal, Jana Boušková / Hana Heømánková, Jana Švandová / Vlasta Žehrová,
Hana Heømánková
V této bláznivé francouzské komedii platí, že „kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“ a „kdo se smìje naposled,
ten se smìje nejlíp“. Proto si dejte pozor, nìž nìkoho prohlásíte za blbce a budete se chtít bavit na jeho úèet. Mùže
se vám stát, že blbcem zùstanete na posmìch vy sám.
V jednání je ještì jedno pøedstavení, ale bohužel do
uzávìrky ještì bez rozuzlení. Doufáme, že nás bude poèasí mít opìt rádo a všechna pøedstavení bude možné
odehrát. Pokud by opravdu padali trakaøe, máme pøipravenu dùstojnou suchou variantu. Dìkujeme za Vaší pøízeò
a tìšíme se na Vás.

DRUHÉ NAROZENINY VE VŠESLIÈKÁCH
Jak jsme psali již v pøedchozím èlánku, Všeslièky jsou momentálnì financovány do èervna
2019 z Evropského sociálního fondu – Operaèního programu Zamìstnanosti. Na zaèátku roku
2019 jsme podali žádost o financování dalšího provozování mikrojeslí. Bohužel nemáme stále definitivní rozhodnutí, zda budou mikrojesle dále financovány. Nicménì vìøíme v kladné
rozhodnutí a pokraèování mikrojeslí a proto máme již naplánovaných spoustu akcí. Ale abychom nepøedbíhali, nejprve øeknìme nìco o uplynulé zimì.
Bìhem zimy dìti pravidelnì navštìvovaly solnou jeskyni,
abychom se všichni zbavili rýmièky. Také jsme se klouzali na
zamrzlém koupališti a poznávali zimní krajinu. V únoru ve
Všeslièkách probìhlo kouzelné odpoledne na téma karneval.
Dìti pøišly obleèené do kostýmù a mìly pøipravené stanovištì
s rùznými úkoly, které plnily spolu s rodièi. A komu se nechtìlo plnit úkoly, užíval si spoleènì strávený èas. A protože
Všeslièky zaèaly fungovat v únoru 2017, byl pøipraven i dort
k oslavì druhých narozenin.
Na jaøe na nás èekají další zážitky. Kromì solné jeskynì
a dalších výletù se opìt sejdeme s dìtmi a rodièi a užijeme si
odpoledne na téma Èarodìjnice. Pøedbìžnì jsme naplánovali také Den otevøených dveøí dne 23. 4. 2019 od 16:00. Bìhem
tohoto odpoledne budou mít rodièe i široká veøejnost možnost
poznat prostøedí mikrojeslí i tety, které v mikrojeslích peèují
o dìti. Dále bude prostor pro pøípadné dotazy týkající se zápisu a následného pøijímání dìtí na následující období.
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Na Den otevøených dveøí pak bude navazovat Zápis pro období záøí 2019/ srpen 2020
pro pøípadné zájemce. Mikrojesle jsou koncipovány jako veøejná služba péèe o dìti, která
nabízí pravidelnou profesionální péèi o dìti od šesti mìsícù do ètyø let v kolektivu maximálnì
ètyø dìtí.
Více informací naleznete již brzy na http://vseslicky.webnode.cz/, pøíp. na FB stránkách.
V pøípadì dotazù nás neváhejte kontaktovat elektronicky e-mailem na vseslicky@
gmail.com nebo telefonicky na tel. èísle +420 702 003 490.
Tìšíme se na všechny dìti, které nás pøijdou s rodièi na jaøe navštívit!
Mgr. Michaela Chládková

SDH ROSNICE
Plesám, plesáš, plesáme
V sobotu 16. února byl dùležitý den
v kalendáøích všech hasièù v Rosnicích. Konal se totiž tradièní Hasièský
ples, který se i letos tìšil velké oblibì.
Od 20 hodin hrála všem pøítomným kapela OK-Styl z Náchoda k poslechu
i tanci. S blížící se pùlnocí rostlo v sále
napìtí, kdo si odnese nejen hlavní
cenu – velkého plyšového zajíce, ale
i další menší èi vìtší ceny ve velkém
slosování. Protože máme každý rok více a více cen, pevnì
vìøíme, že se nenajde nikdo, kdo by si nìjakou cenu neodnesl a pokud pøece, pak mu pøejeme jeho štìstí v lásce.
Dìkujeme všem, kteøí protanèili noc a podpoøili tak naše snažení.

Požární ochrana oèima dìtí a mládeže
V sobotu 9. bøezna se v klubovnì hasièù konalo základní
kolo soutìže Požární ochrana oèima dìtí a mládeže, kterého
se zúèastnili pøedevším mladé hasièské nadìje našeho sboru.
Dìkujeme všem, kteøí dorazili a podíleli se na organizaci.

Našich žen si vážíme
Proto jsme pro nì uspoøádali oslavu Mezinárodního dne
žen v sobotu 9. bøezna. Pro zpestøení veèera jsme v rámci
oslavy pøipravili soutìž pro naše ženy v pøípravì té nejlepší
pomazánky. V soutìži se sešlo krásných 15 vzorkù pomazánek, mezi kterými nebylo lehké vybrat tu nejchutnìjší, a taky
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byly pøipraveny ceny pro 3 nejlepší kuchaøky, které si odnesli
drobnou památku. Každá žena si pochutnala na zákusku
a domù si odnesla kvìtinu, abychom každé pøipomnìli, jak je
pro nás dùležitá.

Co bude dál…
V prùbìhu dubna probìhnou jarní brigády, mezi kterými
uspoøádáme i sbìr železného šrotu. Tradièní pálení èarodìjnic uspoøádáme i letos u klubovny SDH v obvyklém datu
30. dubna. Dále chystáme na poslední sobotu v kvìtnu závody okrsku a s nimi spojené oslavy 120 let SDH, které si pøipomeneme odpoledne. Všichni jste srdeènì zváni, z programu
vám již nyní mùžeme prozradit, že si budete moct pochutnat na grilovaném mase, zatanèit
si a zakoupit si drobný upomínkový pøedmìt. V èervnu nás pak èeká pouzové posezení, a to
v sobotu 8. 6.
Jiøí Novák

SDH LÍPA
Sdružení dobrovolných hasièù Lípa uspoøádalo v sobotu 9. 3. 2019 oslavu Mezinárodního
dne žen. Oslava se poøádala v naší zbrojnici, kterou naši muži pøipravili. Zástupci spolku pøivítali dìvèata již ve ètrnáct hodin kytièkou, obèerstvením a živou hudbou a jako každý rok se nás
sešlo hojnì. Naše dìvèata se opìt pøekonávala v tom, co na oslavu upekla. Stoly byly plné
úžasných sladkostí a to se krásnì ochutnávalo. Dìkujeme. Zábava se v pohodì rozbìhla
v krásné povídání a spoleèné zpívání. Osvìdèení a vážení hudebníci hráli pìknì od podlahy
a dìvèatùm na pøání. Netrvalo dlouho a už se tanèilo samozøejmì s dámskou volenkou. Taky
se zavzpomínalo na èasy minulé, kdy MDŽ bylo celostátním svátkem, dále na mládí i na spoluobèany, kteøí mezi námi už nejsou. I to patøí k setkávání. Jsme rádi, že se schází hlavnì ti døíve narození, protože mají málo pøíležitostí si spoleènì posedìt a probrat dìní ve vsi. Vesele
bylo, rozcházeli jsme se v pohodì až pozdì veèer. Poslední zamykal minutu po pùlnoci.
Tímto chci podìkovat všem, kteøí se na akci podíleli.
Rád využiji této možnosti, abych vás pozval na naši tradièní Pomlázkovou zábavu, která
se bude konat v sobotu 20. 4. 2019 v Èistìvsi. Zahraje Duo Iveta a Dáša. Pøijïte, rádi vás uvidíme, tìšíme se na vás.
Josef Štefanka, starosta SDH Lípa

FLORBAL VŠESTARY
S posledním bøeznem se každým rokem nachyluje florbalová sezóna ke svému konci.
Nejinak tomu je i v pøípadì Všestarského klubu, právì proto pøicházíme s tradièním souhrnem.
Roèník 2018/2019 nám pøinesl mnoho úchvatných a krásných výkonù na palubovkách v celém královehradeckém kraji a v bližším èi vzdálenìjším okolí.
Muži, stejnì jako loni, nastoupili v Divizi C, což je svojí úrovní celostátní soutìž, ètvrtá nejvyšší v republice. Ve své skupinì byli suverénnì z nejmenší obce, kdy pomìøili síly i s Táborem,
Pískem, Jihlavou nebo Hradcem Králové. V soutìži si nevedli vùbec špatnì, ba naopak, bohužel ke konci soutìže jim docházel dech, obzvlášz na høištích soupeøe. Jejich koneènì osmé
místo v ligové tabulce doprovázela již tradiènì atraktivní ofenzivní hra, která pøinesla tøem
hráèùm Top10 umístìní v tabulce nejlepších støelcù a nahrávaèù. Byli jimi Miloš Macháèek
(3., 68 kanadských bodù), František Lahuèký (4., 63 KB) a Pavel Hellmann (8., 56 KB).
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Muži B nastupovali tuto sezónu v Královéhradecké lize mužù, své síly tedy pomìøovali s rezervními týmy Náchoda, Hradce Králové, èi Jaromìøe, ale i s prvními mužstvy Jièína, èi Trutnova. Své poslední zápasy odehrají až 7. 4., ovšem již teï mùžeme øíct, že pøedvedená hra, založená na týmovém výkonu, pøináší hráèùm i divákùm více radosti než v uplynulých sezónách.
Mládežnické týmy, které náš klub vede od pøípravky až po starší žáky, odjezdily turnaje
po kraji Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Naše mladé nadìje od 7 do 14 let, reprezentovaly svùj klub a obec stateènými sportovními výkony. Celkovì ve ètyøech mládežnických
týmech nastoupilo pøes 80 dívek a chlapcù ze Všestar, ale i pøilehlých obcí.
Tímto bychom rádi pozvali všechny, kteøí mají zájem sportovat, poznat nové prostøedí a týmového ducha, a zažívat radost po vstøeleném góle, èi vyhraném zápase, aby se nebáli
pøipojit se do našeho klubu. Více informací potom mùžete nalézt na naší internetové adrese
www.fbsvsestary.cz.

ARCHEOPARK VŠESTARY
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Obèanská vybavenost a služby na území DSO
Školství
Základní a mateøská škola Všestary
www.zsvsestary.cz, tel.: 725 840 147, 727 910 435, Všestary 57, 503 12
Mateøská škola Všestary, tel.: 495 458 800, Všestary 130, 503 12
Mateøská škola Chlum – www.zsvsestary.cz, tel.: 725 840 146, 720 966 369, Chlum 44, 503 12
Základní škola a mateøská škola Hoøinìves
www.zsvsestary.cz, tel.: 778 487 017, Základní škola, Hoøinìves 4, 503 06
Mateøská škola, tel.: 495 426 126, Hoøinìves 120, 503 06
Mateøská škola Nedìlištì – www.ms-nedeliste.cz, tel.: 495 426 134, Josefa Košzála 70, Nedìlištì 503 12
Mikrojesle Všeslièky Všestary – www.vseslicky.webnode.cz, tel.: 702 003 490, Všestary 94, 503 12
Mikrojesle Hoøinìves – www.mikrojesle-horineves.webnode.cz, tel.: 606 809 442, Hoøinìves 73, 503 06

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

Knihovny
Knihovna Benátky:
bouckova.ludmila@gmail.com, Benátky 50, 503 03, støeda 18,00 – 19,00
Knihovna Èistìves:
knihovna.cisteves@seznam.cz, Èistìves 28, 503 15, støeda 17,00 – 19,00
Knihovna Hoøinìves: www.knihovnahorineves.webk.cz
knihovna.horineves@seznam.cz, Hoøinìves 73, 503 06, ètvrtek 10,00 – 18,00
Knihovna Sendražice: knihovna.sendrazice@seznam.cz, Sendražice 1, 503 03, pondìlí 17,30 – 19,00
Knihovna Støezetice: www.knihovnastrezetice.wz.cz
knihovna.strezetice@seznam.cz, Støezetice 78, 503 12
pátek 19,30 – 20,30 sobota 17,00 – 19,00
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Knihovna Všestary:

Knihovna Žíželeves:

www.knihovnavsestary.webk.cz
knihovna.vsestary@seznam.cz, Všestary, 503 12
lichý týden v pondìlí 17,00 – 19,00
sudý týden ve ètvrtek 17,00 – 19,00
www.zizeleves.unas.cz
knihovna.zizeleves@post.cz, Žíželeves 42, 503 06
úterý 9,00 – 10,00 ètvrtek 16,00 – 18,00

Další služby v obcích
Èeská pošta Hoøinìves – tel.: 495 425 111, Hoøinìves 89, 503 06
Èeská pošta Všestary – tel.: 495 458 021, Všestary 35, 503 12
Bazén a sauna Všestary – http://www.skvlnka.cz/, tel.: 775 690 307, Všestary 57, 503 12
tel.: 495 458 326 – pokladna
TJ Sokol Hoøinìves – o.rejfek@seznam.cz, http://fotbaltjsh.webnode.cz/, Hoøinìves 116, 503 06
TJ Sokol Sendražice – fotbal.sendrazice@seznam.cz, Tìlocvièná jednota Sokol Sendražice, 503 03
Sportovní klub Nedìlištì – http://www.nedeliste.cz/, skn@nedeliste.cz
Jos. Èesáka 30, Nedìlištì, 503 12
TJ Sokol Všestary – petr.mecerod@kingspan.cz, tel.: 495 458 195, 602 731 756, Všestary 94, 503 12

Nejdùležitìjší telefonní èísla první pomoci
Tísòová linka
Hasièi

112
150

Policie
Rychlá zdravotní pomoc

158
155

Spádové oddìlení Policie ÈR – www.policie.cz
Obvodní oddìlení Smiøice, Palackého 17, 503 03 Smiøice,
tel.: 974 526 701, e-mail: hk.smirice@pcr.cz

Kontaktní údaje: DSO a CCS
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866, Hoøinìves èp. 73, 503 06 Hoøinìves, www.opz1866.cz
Kontaktní údaje na pracovníky CCS, email: info@opz1866.cz, tel.: 603 843 537

Redakèní rada: Správní rada Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
Registraèní èíslo: MK ÈR E 20556 z Tisk: Garamon s.r.o., Hradec Králové
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Nově v prodeji

ROBOT RASAERBA / ROBOTIC LAWNMOWER

www.vitaltech.cz

