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

PROJEKTY „MIKROREGIONU OPZ 1866“, V ROCE 2019,
PODPOØENY DOTACÍ Z DOTAÈNÍCH PROGRAMÙ
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
„Profesionalizace Mikroregionu OPZ 1866 – CSS“
Cíle: Profesionální øízení, dobrovolného svazku obcí – Mikroregionu obcí Památkové zóny
1866, tak aby aktivní a efektivní èinnost pøispìla k udržitelnému spoleèenskému a ekonomickému rozvoji celého mikroregionu. V rámci projektu budou zamìstnanci svazku zajiš ovat poradenství a servis pro 10 èlenských obcí. Budou realizovány spoleèné projekty napø.
„Environmentální vzdìlávání Mikroregionu OPZ 1866 v roce 2019“ a „Revitalizace zelenì v Mikroregionu OPZ 1866“, na který byla získána dotace z OPŽP a „Centra spoleèných
služeb“ podpoøeného z OP Zamìstnanost. Zamìstnanci svazku zajiš ují pro èlenské obce
poradenství napø. v oblasti dotací, monitoring na další období, zpracování žádostí o dotace
a závìreèných zpráv, zasílání aktuálních informací týkajících se èinnosti obcí a obecních
úøadù, správu a údržbu webových stránek a fcb profilu svazku, pøipravují èlánky a podklady
pro Zpravodaj Mikroregionu OPZ 1866 a stolní kalendáø.
Poradenství rovnìž dle individuálních požadavkù poskytují obèanùm a zájmovým organizacím. Projekt svými aktivitami podporuje rozvoj èlenských obcí, které se nacházejí na území
KHK a rozvíjí spolupráci partnerù na území DSO Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866.
Dotace bude použita k zajištìní èásteèného pokrytí nezbytných výdajù svazku, které jsou
spojeny s jeho manažerským vedením a odborným servisem, úèetnictvím a k úhradì mandátní smlouvy, která pokrývá režijní výdaje spojené s nájmem kanceláøe a režijními výdaji
svazku.
Celkové výdaje:
Celkem:
133 544 Kè
Dotace:
93 000 Kè
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„Environmentální vzdìlávání Mikroregionu OPZ 1866
v roce 2019“
Cíle: Zvýšení a pevné zakotvení environmentální a ekologické vzdìlanosti široké veøejnosti Mikroregionu OPZ 1866. Organizováním rùznorodých vzdìlávacích aktivit s environmentální a ekologickou tematikou urèenou žákùm MŠ a ZŠ a veøejnosti chceme pùsobit na jejich myšlení a jednání a tím zvýšit vzdìlanost, odpovìdnost a péèi o jednotlivé složky
životního prostøedí.
Na základì úspìšnosti a velmi pozitivních ohlasù ze škol, školek a veøejnosti na doposud
v tomto smyslu realizované projekty máme zájem pokraèovat v takto nastavené již nìkolikaleté tradici. Díky podpoøe projektu dojde ke zvýšení environmentální vzdìlanosti obyvatel
z území svazku obcí Mikroregionu OPZ 1866.
V rámci projektu budou pro širokou veøejnost, školy a školky zajištìny tyto vzdìlávací akce:
– MŠ + ZŠ: 3x exkurze v záchranné stanici pro živoèichy ZO ÈSOP JARO Jaromìø
– MŠ: 4x exkurze v ZOOparku Stežery
– ZŠ: 2x exkurze v tøídírnì odpadù firmy Marius Pedersen, Rychnovek u Èeské Skalice
– ZŠ: 2x exkurze v ekologickém centru Sever, Horní Maršov – fara Dotek
– MŠ: 2x exkurze v Mìstských lesích Hradec Králové
– ZŠ a veøejnost: 2x exkurze na Kozovèí vyhlídce v Hrašticích u Skuhrova
– veøejnost: 1x exkurze do Krkokonoš do Horní Malé Úpy
– ZŠ a veøejnost: 2x exkurze na školní statek pøi Zemìdìlské akademii Hoøice
v Podkrkonoèí
– MŠ a ZŠ: 4x exkurze v Ekocentru Orlice, skanzen Kròovice
(o termínech konání akcí pro veøejnost budete s dostateèným pøedstihem informováni prostøednictvím obecních úøadù v jednotlivých obcích, nebo na: www.opz1866.cz)
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Dotace bude použita na pokrytí nákladù na dopravu na místa konání jednotlivých vzdìlávacích akcí a exkurzí, které jsou obsahem tohoto projektu.
Celkové výdaje:
Celkem:
98 500 Kè
Dotace:
75 000 Kè
Tyto projekty jsou realizovány za finanèní podpory Královéhradeckého kraje

Pro zájemce z øad široké veøejnosti nabízíme dvì kratší odpolední prázdninové
exkurze s odjezdem autobusu ve 12,30 z Hoøinìvsi a dalšími zastávkami napøíè celým
mikroregionem – dle zájmu a dohody:
24. 7. 2019: Exkurze v ZOOparku Stìžery, individuální prohlídka – vybíraný poplatek: 50,- Kè.
14. 8. 2019: Exkurze ve skanzenu Kròovice – prohlídka skanzenu s výkladem a nauèným programem – výroba mýdla – vybíraný poplatek: 70,- Kè.
Více informací na tel: 723 035 424, email: kozakova@ horineves.cz

Pøijmìte pozvání na výlet do Horní malé Úpy, nebo chcete li….
pojeïte s námi na Pomezky!
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Vás srdeènì zve na výlet do Krkonoš do Horní Malé Úpy
Akce je urèena široké veøejnosti – zváni jsou rodièe s dìtmi, dìti, senioøi, zájemci
všech generací. Dìti od 6 let mohou cestovat i samostatnì – dozor bude po dobu konání
akce zajištìn.

sobota 14. 9. 2019
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Zastávky autobusu napøíè celým mikroregionem:
7,30 Bøíza, Rosnice, Všestary, Støezetice, Chlum, Èistìves, Máslojedy, Benátky,
Vrchovnice, Žíželeves, Hoøinìves, Sendražice, Nedìlištì, Svìtí (další zastávky
je možné pøidat dle zájmu) pøesný èasový harmonogram získáte prostøednictvím
OÚ cca 2 dny pøed konáním akce, nebo na tel. 723 035 424 – p. Kozáková
10,00 Pøíjezd do Horní Malé Úpy – návštìva Infocentra – historie obce, možnost zakoupení mapky s popisem Pohádkové trasy pro sbìr pohádkových reliéfù (50 Kè),
prohlídka Galerie Celnice
11,00 Spoleèná procházka nenároènou vycházkovou cestou – Pohádková stezka
– do lokality „U kostela“ (cca 2 km)
12,30 Obìd – výbìr z mnoha restaurací (napø. Moravanka, Sokolí boudy, Restaurace
U kostela, atd.)
14,30 Možnost volby pokraèování další trasy a to dle svých možností a sil:
– kolem Kraví hory a pak pokraèovat dolù do Spáleného Mlýna (cca 7,5 km)
– kolem Kraví hory a návrat zpìt na parkovištì do Horní Malé Úpy (cca 5 km)
– návrat zpìt stejnou nenároènou trasou, nebo Elišèiným údolím podél potoka (cca 2 km)
17,00 Odjezd z parkovištì v Horní Malé Úpì
17,10 Zastávka ve Spáleném Mlýnì v Dolní Malé Úpì
Autobus bude zastavovat ve všech obcích na autobusových zastávkách.
Zájemci – nahlaste svoji úèast na OÚ ve své obci a zároveò uhraïte poplatek (60 Kè).

Pøihlášky a platba nejpozdìji do 10. 9. 2019.

Projekt realizovaný z Operaèního programu zamìstnanost „Revitalizace zelenì v Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866“.
Na podzim roku 2018 zaèala realizace projektu na k.ú. Hoøinìves, kde již je hotova výsadba
biokoridoru od Sendražic, která pokraèuje lipovou alejí a navazuje na také novou výsadbu
lipové aleje od Bažantnice až k intravilánu obce Máslojedy. Celkem v tìchto lokalitách bylo
vysázeno 343 stromù a 2888 keøù.
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Dále nás èekají výsadby v obcích Støezetice, Svìtí, Èistìves a Benátky.
Výsadba zaène nejdøíve v polovinì øíjna, spíše v listopadu. Vše bude záležet na vývoji poèasí. Je tøeba, aby stromy opadaly a ochladilo se.
Celkovì v tìchto lokalitách bude vysázeno 218 stromù a 175 keøù.

Projekt „Mikrojesle Svìtí“ realizovaný prostøednictvím Mikroregionu obcí
Památkové zóny 1866 z Operaèního programu zamìstnanost.
Projekt se zamìøuje na odstranìní jedné z pøíèin nízké zamìstnanosti rodièù s malými dìtmi
v obci Svìtí a okolí a to neexistenci cenovì a dopravnì dostupného zaøízení urèeného pro
péèi o malé dìti. Cílem projektu je umožnit rodièùm návrat do pracovního procesu, a tím zmírnit negativní dùsledky nízké zamìstnanosti, a umožnit sladit profesní a rodinný život. Projekt
bude realizován od 1. 8. 2019 na období 3 let.

STOLNÍ KALENDÁØ NA ROK 2020
Pøipravujeme stolní kalendáø na rok 2020 s názvem „CESTY A ALEJE MIKROREGIONU
OBCÍ PAMÁTKOVÉ ZÓNY 1866“. Fotografie budou foceny opìt pøevážnì z výšky, pomocí
dronu. Tento kalendáø budou mít obèané svazku k dispozici na „svých“ obecních úøadech koncem mìsíce listopadu/2018. Distribuován do domácností bude dle požadavkù a zvyklostí na
jednotlivých obcích.
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INVESTIÈNÍ ZÁMÌRY ŠKOL
Od roku 2016 bylo na území ORP Hradec Králové realizováno celkem 28 investièních projektù základních a mateøských škol v hodnotì 214 milionu korun. Tyto projekty vznikly ve spolupráci škol a jejich zøizovatelù. Velká èást tìchto projektù má dopad na technické, øemeslné
obory a práci s digitálními technologiemi.
Na základì jednání a spoleèných setkání je stále potøeba dalších investic do vzdìlávání.
Strategický rámec nyní obsahuje 97 projektù základních, mateøských a základních umìleckých škol a dalších zaøízení pùsobících ve vzdìlávání. Dohromady jsou to projekty za 942 milionù korun, proto v rámci projektu Místní akèní plán vzdìlávání OPR Hradec Králové bude
jednáno o prioritizaci témat a projektù.
Zrealizované projekty naleznete zde: https://www.hradeckyvenkov.cz/zrealizovane-projekty.

Modernizace budovy Základní školy v Libèanech pro výuku klíèových kompetencí

Nástavba ZŠ a MŠ Františka ŠKROUPA, Osice
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Nebojte se svìøit, že vás partner bije!
Bojíte se partnera? Psychicky Vás týrá, fyzicky napadá? Neváhejte, obra te se s dùvìrou na intervenèní centrum Oblastní charity Hradec Králové, kde vám mohou pomoci. Neèekejte, až bude ještì hùø.
Facky, pohlavky, kopance, køik, podezírání, ponižování, žárlivé scény, i tak bohužel mùže
vypadat partnerský vztah. Láska, pøátelství, dùvìra, která dva lidi spojila, se v prùbìhu dnù,
týdnù, rokù mìní v bolestnou nenávist, strach o sebe, milované dìti. Hezký život, po kterém
každý touží a chce mít, se mìní v pouhé pøežívání dní v úzkostech a v obavách, co zase pøijde. Intervenèní centrum pro osoby ohrožené domácím násilím se problematikou násilí ve
vztazích zabývá již od roku 2007.
O pomoc žádají vìtšinou ženy. Zklamané, zoufalé, zmlácené, dlouho vìøí, že se vše nìjak ve vztahu urovná a jejich partner bude opìt tím laskavým a pozorným manželem. I jejich
trpìlivost, èi upøímná obava jejich blízkého, který si všímá, že není nìco v poøádku, má své
hranice. Pøijdou, zavolají, napíší. V tu chvíli již nejsou na svùj problém samy.
Spoleènì s pracovnicemi Intervenèního centra nachází v rámci návštìv v zaøízení opìt
samy sebe. Nachází pomoc a velkou podporu a sílu vybojovat si své místo na slunci, aby
mohly zaèít znovu a jinak. Ženy získávají zpìt jistotu, že mají ve své blízkosti kolem sebe lidi,
kteøí je mají rádi a kteøí jim mohou být oporou, tøebaže do té chvíle si ani neuvìdomovaly, kolik blízkých je jim ochotno pomoci. Nachází svoji vnitøní sílu, své lidské hodnoty, váží si samy
sebe.
Díky pomoci Intervenèního centra vìtšina z nich dnes žije spokojeným životem, v lásce
a bezpeèí.
Pokud i vy máte strach, neváhejte, nikdo nemá právo nìkomu ubližovat.
Více informací na: www.charitahk.cz, 774 591 383.
Intervenèní centrum pro osoby ohrožené domácím násilím je sociální služba poskytující
krizovou intervenci, sociálnì právní a psychologické poradenství lidem, kteøí jsou ohroženi domácím násilím a jejich blízkým od 16 let vìku. Služba je nabízena bezplatnì a diskrétnì.
Pracovníci poskytují osobní, telefonické a emailové konzultace.
Intervenèní centrum pro osoby ohrožené domácím násilím je v Asociaci pracovníkù intervenèních center ÈR. www.domaci-nasili.cz.
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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

UDÁLOSTI V OBCI
Maškarní
Dne 31. bøezna se v naší hospodì pod Svíbem poøádal maškarní bál, byla to akce samozøejmì pøedevším pro dìti – kdo se radìji oblékne do nìjakého bláznivého kostýmu než takové dítko? Pøevleèeni ovšem byli i rodièové – k tomu všemu zahrála veselá hudba, tanèilo se
a nechybìlo ani obèerstvení od našeho pana hospodského. Soutìžilo se v chození pod tyèí,
tak zvané limbo, což je pùvodnì karibský tanec. Nakonec ty nejzajímavìji obleèené dìti byly
k jejich radosti odmìnìny a jak jinak než hraèkami.

Velikonoce
21. dubna, na Velikonoèní nedìli, jsme se opìt všichni spolu sešli – dìti místo vajíèek
malovaly barvami rùzné velikonoèní ozdobièky, zajíèky, kuøátka a tyto následnì pøilepily na,
z bøezových proutkù, pletené vìneèky, které pak ozdobily domácnosti jejich výrobcù. Dokonce
se soutìžilo i v házení míèkù do obruèe a nakonec se na høišti hrál fotbal – poèasí v tu
dobu naštìstí pøálo.
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Rally Venezia o Pohár starosty obce Benátek
Na benátské šotolinì se hned mìsíc po sobì a to:
27. dubna a 8. kvìtna pøedvedli závodníci RC øízených
modelù skvìlé výkony a lidí bylo opravdu hodnì, poèasí
bylo k závodníkùm v obou pøípadech (vzhledem k èastým
tropickým návalùm horka) velmi pøíjemné.

Pálení èarodìjnic
A koneènì zakonèení mìsíce dubna, a to pálením èarodìjnic dne 1. kvìtna na našem nedávno novém høišti.
Kromì prolézaèek a houpaèek si dìti užily zajímavé úkoly,
jako jsou lezení tunelem, kreslení a závody na koštìti mezi
kužely. Naveèer se všichni u hospody posilnili klobásami –
a poté, když už se zaèalo stmívat, se celé zástupy vydaly
se zapálenými lampiony pod naši vesnici, kde už èekala
obrovská hromada k podpálení. Dìti tam také nadšenì pøispìly svými ruènì vyrobenými èarodìjnicemi, které shoøely spoleènì se všemi zlými kouzly a odpadem.

Vítání obèánkù
Snad ta nejkrásnìjší událost a tou je slavnostní vítání našich nových malých obèánkù.
Konalo se 26. kvìtna na obecním úøadì za pøítomnosti pana místostarosty, zvìdavých obèanù a samozøejmì maminek a tatínkù s oslavenci. Pøivítali jsme Šimona, Jonáše a Jana.
Urèitì pøijïte na Dìtský den a opékání prasete, který se bude konat tøetí prázdninový
víkend a to v sobotu 13. èervence!
Sabina Èížková
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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

JARO V ÈISTÌVSI
V dubnu bylo velice suché poèasí, a když už se zdálo, že nic neporoste a kvùli nebezpeèí vzniku požárù se nebudou moci ani pálit èarodìjnice, zaèalo 29. dubna v noci pìknì pršet
a vydrželo to celý den, což byla pøedzvìst studeného a deštivého kvìtna.
3. dubna rozkvetly meruòky a broskve, pak i další ovocné stromy, následovaly oøešáky
a vše staèilo bez problémù odkvést, protože jediný pøízemní mrazík pøišel 7. kvìtna z rána
a ten popálil jen bramborové natì. Hodnì chladna pøinesli též ledoví muži a tentokrát i Žofie,
ale už nic nepomrzlo. Vìtšina zahrádkáøù stihla na zahrádkách zaset a vše zasadit už
6. dubna. Seno se sušilo koncem kvìtna a zaèátkem èervna; trávy narostlo hodnì, a protože
nepršelo, tak to byla pøíjemná práce. Louka Kašparka byla posekána 26. kvìtna ráno a vpodveèer z ní byla už všechna tráva odvezena. Od 10. èervna si pochutnáváme na ranních
odrùdách tøešní. Krásné podívání je na pole s obilím, zatím se mu daøí. To nelze øíci v plné
míøe o øepách, tam se dubnové sucho podepsalo.
Ve všech tøech okolních lesích se naskýtá neutìšený pohled. Sucho a kùrovcová kalamita se tady tìžce podepsaly na smrkových porostech a bøízy napadá houba. Takže se kácí, nadìje však vzbuzuje nová výsadba stromù. První houby jsem našel 9. èervna, uvidíme, jestli
jim bude letošní rok naklonìn.
Velikonoce letos vyšly na 19. – 22. duben a pøinesly kromì bohatých koled také krásné poèasí. Výrazná vedra pøes 30° C zaznamenáváme od 8. do 12. èervna.
Pan František Zykl opìt poskytl vodohospodáøskou zprávu. V Èistìvsi v lednu spadlo
76,5 mm srážek, v únoru 25,5 mm, v bøeznu 60,5 mm, v dubnu 46 mm a v kvìtnu 95 mm.
Od bøezna do kvìtna u nás spadlo 201,5 mm, zatímco loni jen 104 mm a v roce 2017 146,5
mm. Letos jsme si s vodou trochu pomohli.
Ve dnech 24. a 25. kvìtna se konaly volby do Evropského parlamentu. V Èištìvsi vyhrála
Pirátská strana se 40 % hlasù pøed Starosty a TOP 09 s 20 %, následovala ODS se 14 %,
ANO 2011 a Vìdci obdrželi 6 %, ÈSSD 4 % a Èeská suverenita, Hlas, SPD, Evropa spoleènì a KDU-ÈSL 2 %. Volební úèast byla 37 %.
Byla dokonèena fasáda na zrekonstruovaném obecním domì è. 28,
zbývá posledních pár terénních
úprav. Obecní úøad, bytový dùm
a klub Dílna tvoøí komplex budov, na
který je nyní radost se podívat.
6. dubna se jako v celém Èesku
i u nás uklízelo. Pøišlo dost lidí a tak
akce byla úspìšná.
Ve druhém ètvrtletí zajistilo Obecní zastupitelstvo odvoz nebezpeèného odpadu a kontejner na velkoobjemový odpad. Obyvatelé se tak mohli zbavit nepotøebných vìcí.
V obci pokraèuje rekonstrukce chodníkù a zaèala výmìna poulièního osvìtlení. Také byla
dokonèena rekonstrukce a výmìna elektroinstalace v požární zbrojnici. Pan Jaroslav Machá10

èek kromì jiných prací natøel døevìné mantinely na høišti, pan Josef
Lamr se vìnoval sekání trávy.
Mládež si v Obecní knihovnì vyrobila velikonoèní výzdobu a dortíky k Mezinárodnímu dni dìtí, pro dospìlé byla pøipravena výstava
hudebních èasopisù Jazz a rock a zaèalo se s kurzy šití.
Tøikrát se též konala v klubu Dílna Hluboká brázda a zejména ta
o slovenské skupinì Elán se setkala s nebývalým zájmem.
Jaroslav Balcar

ÈISTÌVESKÝ DRÁÈEK
pozval již podruhé kytarovou školu Domu dìtí a mládeže Alfa z Pardubic, která o víkendu
po velikonocích v prostorách Dílny absolvovala hudební soustøedìní, které vyvrcholilo sobotním koncertem pro veøejnost. Zaznìly zde trampské písnì od tìch nejstarších, až po nové
a mládež si svým hudebním umìním i skromným vystupováním získala sympatie nás starších.
Ve dnech 24. a 25. kvìtna Dráèek uspoøádal v parku za Obecním úøadem další roèník
multižánrového hudebního festivalu. Drtivá vìtšina jednotlivcù i skupin vystoupila s vlastní
tvorbou, což se mi velice líbí. V pátek si pøítomní mohli poslechnout Hanku Kosnovskou a její
Trio, Lucky Joke, Vojtu Violinistu a finále veèera obstarala velice populární skupina Goji.
Sobotní program zahájil Martin Strejc s pøáteli, následoval Michal Vejprava Band, František, Ivan a spol., Underaged, Standa Štìp a malé Goji, Anna Beckerová, The Groovers
Jazzband s jazzovými standardy z poèátku 20. století, rocková kapela Donrvetr a vše uzavøela
svým show kapela The Brownies. Jako každý rok to byla velice široká nabídka žánrù, kde
si každý pøišel na své. Na závìr obou veèerù se sedìlo a hrálo u ohnì, kde vládla pøíjemná
atmosféra klidu a pohody. Èlenové Dráèku dle svých možností a sil pøidali ruku k vydaøenému
dílu, za což jim patøí velký dík. Zvláštní podìkování pak patøí panu Janovi Kubíèkovi za nádherné nasvícení staré budovy sušárny a paní Janì Kubíèkové za neúnavnou práci za barem.
Pomlázková zábava poøádaná SDH Lípa se v Dílnì také vydaøila.
Ve druhé polovinì øíjna probìhne opìt v našem pìkném sále koncert houslového virtuoza
Matyáše Nováka. Termín bude upøesnìn, ètenáøe Zpravodaje mikroregionu srdeènì zveme
a vìøte, že se máme opìt na co tìšit.
Jaroslav Balcar
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SDH ÈISTÌVES
Pøehled naší dosavadní èinnosti v r. 2019
První spoleènou akcí byla tradiènì VÈS, která se opìt nemohla konat na domácí pùdì, jelikož prostory OÚ stále nebyly k dispozici, kvùli výstavbì nových obecních bytù. Schùze se
tentokrát odbyla v hostinci U polních myslivcù a pøijali jsme na ní dva nové èleny.
6. dubna jsme se zapojili do jarního úklidu obce a jejího okolí u pøíležitosti akce Ukliïme
Èesko. Odpadkù po okolních pøíkopech bylo uklizeno nìkolik pytlù. Nìkdy jsou to vìci naprosto nepochopitelné, jako tøeba nábytek! Nechápu, proè k nám úplnì cizí lidé kdoví odkud vozí
svùj odpad a zneèiš ují naše životní prostøedí,
když jsou všude kontejnery a sbìrné dvory a vìtšinu odpadu a vysloužilých vìcí zde mùžou zanechat zdarma!

30. dubna jsme uspoøádali Pálení èarodìjnic. Poèasí bylo celkem pøíznivé, takže nakonec se pøišlo podívat slušné množství lidí, avšak lze konstatovat, že místní obyvatelstvo povìtšinou dává pøednost akcím
pøespolním, což se hned dvakrát
potvrdilo v následujících týdnech.
O hudbu se postaral náš starosta
p. Tuèek, alias DJ Karel.
V sobotu 4. kvìtna se ètyøi
èlenové našeho sboru zúèastnili
oslav v Myštìvsi, konaných u pøíležitosti 120. výroèí založení
místních dobrovolných hasièù.
Do Myštìvsi jsme pøivezli naše
dva nejstarší kousky techniky na
pøehlídku. S PS osmièkou jsme
se dokonce pøedvedli v akci pøi
krátké ukázce. Dìkujeme za pozvání.

12

1. èervna se konal dìtský den. Za podpory obce jsme pro
dìti pøipravili skákací hrad se skluzavkou, svézt se mohly na
voze taženém poníky pana Ryby z H. Dohalic, dále si mohly
vyzkoušet rùzné hry (jako vzdušný fotbal,apod.) a soutìže, za
které dostaly sladké odmìny. Nejvìtší úspìch však mìla støelnice s papírovými rùžemi a jinými „trofejemi“. Radost všem
udìlal urèitì i zmrzlináø a to nejen dìtem. Slovem i hudbou k poslechu i tanci celý den opìt
provádìl DJ Karel. Úèast byla pøekvapivì veliká, velké množství lidí však bylo ze sousedství,
nìkteøí i z „daleka“. A všem dìkujeme za úèast a podporu! Veèer pokraèoval sousedským posezením.

Na 8. èervna jsme se chystali nìkolik dlouhých mìsícù dopøedu. Spoleènì s Historickým
muzejním klubem Záviš ze Svitav, pod vedením p. uèitele Štrycha, jsme i s podporou obce
Èistìves a dalších, poøádali 13. roèník pietní akce v blízkém lese Svíbu (Èistìveské putování za Myslivcem), poètvrté pod názvem ROZSVÍCENÝ SVÍB. Vyjednávání se spolky zabývajícími se vojenskou historií byla dlouhá, pøípravy nároèné, zejména èasovì a personálnì, takže se tímto omlouváme všem tìm, kteøí snad zaznamenali menší nedostatky. Do pøíštì je
vychytáme. Ne vždy mají poøadatelé moc vše ovlivnit ku prospìchu vìci, nicménì ohlasy byly
jen pochvalné a kladné. Na dopolední úèasti se trochu podepsala ranní deš ová pøeháòka
(také tradiènì), ale odpoledne a hlavnì veèer dorazilo množství lidí, kteøí absolvovali pietní akt
u pomníku myslivce a 2,5 hodinový pochod Svíbem za poutavého vyprávìní Miloslava Štrycha o hrùzách boje v lese v roce 1866, jak je podrobnìji popsáno dále.

13

Vojáky, kteøí zahynuli v roce 1866 pøi bojích v pruskorakouské bitvì v lese Svíbu,
jsme letos uctili již po tøinácté
a to rozsvícením svìtel u všech
hrobù a pomníkù v lese Svíbu, dále pak ve Svitavách zapálením svíèky na pravdìpodobném hrobì podpor.
Albrechta, tìžce zranìného
pøi útoku na Svíb, souèasnì
byly zapáleny svíèky na vojenském høbitovì na Pouchovì brigádníku Poekchovi, rakouským
a pruským dùstojníkùm v Cerekvici a zakladateli Komitétu 1866 Janu Nepomuku Steiskému
a dalším vojákùm pochovaných na Olšanských høbitovech v Praze.
Letošní program zapoèal již v 10.00 hodin slavnostním nástupem vojenských jednotek, po
nìmž následoval (denní) komentovaný pochod Svíbem. Po skonèení pochodu následoval èas
na obèerstvení (obìd). Odpolední èást programu zaèala dobovou módní pøehlídkou, která
sklidila velký úspìch. Po módní pøehlídce pøišla na øadu váleèná ukázka – rakouský útok na
Svíb. Krátce po 17. hodinì jsme se vydali zapálit svíèky ke všem svíbským pomníkùm a hrobùm. V 19.30 hod. se u pomníku rakouského
8. praporu polních myslivcù (tzv. Myslivec),
který je jedním z nejznámìjších pomníkù bojištì 1866, zapoèal krátký pietní akt, v jehož
rámci probìhla bohoslužba. Zástupci zúèastnìných obcí pak k pomníku Myslivce položili
vìnec a zapálili u nìho svíèky. Ve 21.30 hod.
vyrazili úèastníci akce na (noèní) komentovaný pochod rozsvíceným Svíbem, pøièemž
jejich prùvodcem byl vedoucí historického
klubu Záviš Miloslav Štrych. Na závìr akce
byla navíc na poèest padlých vypálena èestná salva a zatroubena veèerka.
Velkých slov chvály se nám dostalo nejen od pøítomných úèastníkù a návštìvníkù (dokonce až z daleké Anglie!), ale hlavnì od publicisty a fotografa p. Pavla VRBY, který
o (Rozsvíceném) Svíbu napsal opravdu krásný èlánek. Jménem všech zainteresovaných
a jménem lesa Svíbu bych chtìl na tomto místì panu Vrbovi moc podìkovat. Kdybychom zde
citovali z jeho èlánku pouze jeho èást, ztratil by èlánek na autentiènosti a poutavosti, a proto
doporuèujeme si pøeèíst celý èlánek Pavla Vrby na internetové adrese: https://pavelvrba.
blog.idnes.cz/blog.aspx?c=716941. Odkaz naleznete také na úvodní stránce webu:
www.sdhcisteves.webnode.cz, kde najdete i odkaz na fotogalerii z akce.
Dìkujeme všem úèastníkùm letošního putování, èlenùm Komitétu pro udržování památek z války 1866 a obcím Èistìves, Máslojedy, Benátky, Hoøinìves a Všestary dìkujeme za podporu a dále taktéž dìkujeme všem sponzorùm, zejména spoleènostem
Boels rental Hradec Králové, ZD Všestary, Niva, s.r.o. Dolní Pøím a firmì IRRIGA s.r.o.
z Èistìvsi.
Bc. Lucie Virglová, Jiøí Suchý
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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 letních mìsícù, pøíjemnì strávenou dovolenou a budu se
tìšit na setkání s Vámi v obci, na úøadì nebo na spoleènì poøádaných akcích.
Jana Kuthanová, starostka

MOBILNÍ ROZHLAS
CHCETE ZDARMA DOSTÁVAT VŠECHNY DÙLEŽITÉ INFORMACE Z OBCE?
PØIDEJTE SE!
Registraci provádìjte v registraèním formuláøi na adrese www. horineves.mobilnirozhlas.cz,
aplikaci stahujte na: www.ZlepsemeCesko.cz/aplikace.V aplikaci naleznete veškeré informace o obci, institucích v obci, otevíracích dobách, kontakty na lékaøe, školu obecní úøad,
atd.. V archivu jsou uloženy všechny odeslané zprávy a informace, které se týkají napø. pozvánek na zasedání zastupitelstva, na akce, èi jiná další upozornìní. Pokud nevlastníte „chytrý“ telefon, registraci mùžete zcela jednoduše provést 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 pouze 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 smlouvy o sdružení prostøedkù na spoleènou jednotku požární ochrany s obcí Vrchovnice a Benátky.
Zastupitelstvo obce Hoøinìves bere na vìdomí schválení žádosti o dotaci na zøízení
Mikrojeslí v obci Hoøinìves, maximální zpùsobilé výdaje èiní 2 884 132,44 Kè, realizace od
1. 7. 2019 do 30. 6. 2022. Zastupitelstvo obce Hoøinìves souhlasí s realizací a povìøuje
starostku obce podpisem právního aktu o poskytnutí dotace a realizací projektu.
Zastupitelstvo obce Hoøinìves schvaluje názvosloví /místní názvy/ pro digitální katastrální
mapu v katastrech Žíželeves a Želkovice.
Usnesení ze zasedání naleznete: www.horineves.cz/uredni_deska.

Mikrojesle v Hoøinìvsi – zahájení provozu od 1. 7. 2019
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 úøa-
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du zahájena. Bìhem dvou uplynulých mìsícù probìhlo vyklízení a úprava prostor – nové
sociální zázemí, topení, podlahové krytiny, malování, poøízení nábytku, adt.

Autobusová zastávka u silnice II/325, chodníky, vjezdy a pøechod pro chodce
Po realizaci kompletní rekonstrukce komunikace II/325 v k.ú. Hoøinìves, jejímž investorem je
majitel komunikace Královéhradecký kraj, probìhnou následné práce, jejímž investorem bude
Obec Hoøinìves. Podél této komunikace budou vystavìny chodníky, pøechod pro chodce
s osvìtlením, vjezdy k souvisejícím nemovitostem a nová autobusová zastávka, která vzhledem k odstupovým pomìrùm od køižovatky musela být posunuta.

Vyprodukované odpady z domácností v obci Hoøinìves za rok 2018

Tøídìný odpad:
Papír
Plast
Sklo
Odìvy
NO

celkem
6,165 t
13,577 t
13,383 t
2,564 t
0,612 t

1 obèan/rok
9 kg
19,5 kg
19,4 kg
3,6 kg
0,87 kg

Komunální odpad
Celkem
120,734 t
z toho: velkoobjemový odpad na sbìrném dvoøe:
9,470 t
13,5 kg
z toho: svoz popelnic:
111,264 t
146,7 kg – tj. 0,30kg/ na jeden den
Sbìrný dvùr
Biodpad
Malé spotø.
Velké spotø.
Lednice

1,96 t
135 ks
45 ks
51 ks

2,5 kg

V letošním roce bylo tøídìní odpadù motivováno rozdáním barevných sbìrných tašek do
všech domácností, uvidíme, jak a zda se to projeví na vyhodnocení roku 2019.
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KULTURNÍ A SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Turistický pochod Jana Sedláèka
– jubilejní 40. roèník se uskuteènil již tradiènì v den státního svátku 8. 5. 2019
za krásného slunného poèasí tentokrát
s rekordní úèastí 299. registrovaných
pochodujících.

Dìtský den – celkem 115 dìtí, které
se zúèastnily soutìžních her. Letos již
po druhé se do organizace zapojilo
i Myslivecké sdružení Bažantnice Hoøinìves, které pro dìti pøipravilo nìkolik zajímavých disciplín, jako jsou poznávání zvíøat, rostlin a støelba ze vzduchovky. Zároveò jejich èlenové provedli ukázky z výcviku loveckých psù.
Zajímavým zpestøením také byla úvodní ukázka Dog Dance.
Poèasí bylo velmi pøíznivé, dìti byly spokojené, co více si pøát.
Velké podìkování patøí všem dobrovolníkùm, kteøí se s ochotou zapojili a vypomáhali u jednotlivých soutìžních stanoviš ,
prodeje a pøípravy koláèù, výdeje obèerstvení a všem myslivcùm za jejich pøipravené aktivity.
Muzejní slunovratová noc – jednalo se již o 10. roèník
této akce. Letos k nám již po druhé zavítalo divadlo Klauniky
z Brna se svým legendárním pøedstavením Don Qujichote de
La mAncha, ve kterém si opìt v nìkterých scénkách zahráli
i místní obyvatelé a diváci. Další, již druhý výpravný muzikál
s názvem Zlatovláska, který nacvièily dìti ze sboreèku pøi ZŠ
a MŠ Hoøinìves byl opìt úchvatný. Podìkování a pochvala
náleží zejména paním uèitelkám a dalším zainteresovaným pomocníkùm a èlenùm hudební
skupiny Labyrint, kteøí obìtovali svùj volný èas a v prùbìhu nìkolika víkendových dní se
s dìtmi scházeli v budovì MŠ a pilnì s nimi nacvièovali. Podìkování náleží také žákùm ZŠ
Hoøinìves, kteøí pod vedením paní øeditelky nacvièili úvodní country tance. Program obohatila i hudební kapela Èokoli, která hrála pøevážnì známé folkové skladby.
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Zájezd na muzikál do Prahy do Studia Dva – SMOLÍKOVI
Pøijmìte pozvání na zájezd na rodinný muzikál, Smolíkovi
do Studia Dva na Václavské námìstí v Praze, který se uskuteèní v nedìli 29. 9. 2019 od 15,00 hod., odjezd autobusu
v 9,30 hod. z autobusových zastávek z našich obcí. Pro obèany obce Hoøinìves je doprava zdarma, pro ostatní zájemce
je zpoplatnìna za 100 Kè. Zajistili jsme 50 ks vstupenek za
velmi pøíznivou cenu: 250 a 200 Kè. Muzikál je vhodný pro
všechny vìkové kategorie, doporuèení pro dìti je od 7 let.
Odjezd z Prahy zpìt bude ihned po skonèení pøedstavení a to
cca v 17,30 hod. Zájemci hlaste se na Obecním úøadì v Hoøinìvsi, nebo v Obecních knihovnách Žíželeves a Hoøinìves.
Rezervace ihned, platba pøedem nejpozdìji do 23. 9. 2019.
Pøípadné informace na tel. 723 035 424.

Vítání sv. Martina
Pøivítání sv. Martina na bílém koni se uskuteèní v sobotu 16. 11. 2019 v 11,00 na návsi
pod kostelem sv. Prokopa.
Tìšit se mùžete na vystoupení žákù ZŠ
a MŠ Hoøinìves, divadélko, kejklíøe, šermíøe,
martinské rohlíèky, svatomartinská a mladá
vína a husí menu, které bude opìt podáváno
ve vyzdobené sokolovnì. K poslechu zahraje
cimbálovka a v podveèerních hodinách k tanci zahraje rocková kapela Voèi. Všichni jste
srdeènì zváni.

Zájezd na adventní trhy do Brna – sobota 14. prosince 2019
Srdeènì zveme místní i ostatní zájemce na Advent do Brna.
Cena: 300 Kè
Odjezd z nástupních míst: 8,30 – 9,00
Nástupní místa: Žíželeves, Želkovice, Hoøinìves, zastávky v dalších obcích v okolí lze
pøipojit dle zájmu a dohody.
Hlavní moravská metropole Brno se tradiènì pøipravuje na Vánoce, které na vás dýchnou témìø na každém kroku pravou vánoèní atmosféru a pohodu. Adventní èas a pøípravu na nejkrásnìjší svátky v roce si pod hradem Špilberk skvìlì užijete. Trhy se konají na námìstí
Svobody, a také na nedalekém Dominikánském námìstí, kde je jedním z nejvìtších lákadel
gastronomie. V dobì adventu tady najdete známé a úspìšné podniky z Brna a okolí, jejich nabídka je ojedinìlá, chutná a rozmanitá.
Odjezd zpìt k domovu: v 18,00 – návrat domù cca ve 20,30 hod.
Rezervace a platba pøedem na Obecním úøadì v Hoøinìvsi, v Obecních knihovnách v Hoøinìvsi a Žíželevsi, pøípadné info na tel: 723 035 424, kozakova@horineves.cz.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA HOØINÌVES
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Prázdniny už pomalu klepou na dveøe a naši žáci již mají za sebou další úspìšný školní
rok. Doufejme, že na všechny letošní zážitky, a že jich nebylo málo, budou ještì dlouho vzpomínat.
Poslední ètvrtletí jsme zahájili návštìvou divadelního pøedstavení v anglickém jazyce Lazy
goat, na které se naši žáci peèlivì pøipravovali v hodinách angliètiny pomocí zaslaných pracovních listù. Opìt nás navštívili i pøíslušníci Policie ÈR,
tentokrát s pøednáškou na
téma šikana. Poslední dubnovou akcí byl oblíbený Velikonoèní jarmark za úèasti
žákù naší základní i mateøské školy.
V mìsíci kvìtnu jsme
navštívili naše hlavní mìsto,
kde mìly dìti pøíležitost, samozøejmì kromì prohlídky
pamìtihodností, svézt se po Vltavì pražskou lodní dopravou. Žáky pátého roèníku více než
pøíjemnì pøekvapil tajný výlet na hradecké letištì, kde se zaujetím absolvovali ukázku historické i moderní vojenské techniky. Jelikož se nezapomnìli pochlubit svým spolužákùm ze
II. tøídy, nutnì následoval výlet do Josefova
s adrenalinovou terénní projížïkou pásovým vozidlem BVP.
Naposled v tomto školním roce žáci reprezentovali naši školu na sportovním poli,
a to na velikonoèním turnaji malotøídních
škol ve vybíjené, ze kterého pøivezli krásné
ètvrté místo.
Dìtský den s názvem Hradec Králové
– Bezpeèné mìsto si užili žáci II. tøídy.
Shlédli jsme mj. ukázku sebeobrany, výcviku psù, dìti si prohlédli veškerou techniku
všech složek IZS, a dokonce si zastøíleli
z airsoftových zbraní. Do Hradce Králové
jsme se vypravili i následující týden, a to
na Nábøeží umìlcù, kde žáci pøedvedli svùj
výtvarný talent a fantazii pøi výrobì lodních
plavidel, èi smysl pro abstrakci za použití
sprejerské techniky.
V èervnu jsme spoleènì s dìtmi z mateøské školy sledovali roztanèené vystoupení cvièeného pejska na zahradì mateøské školy a využili jsme pøírodovìdných
znalostí pøi návštìvì Zemìdìlského dne ve Mžanech. Také jsme spoleènì absolvovali školu
v pøírodì ve Ktové, kterou jsme si opravdu užili.
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Pøekrásným zážitkem pro nás bylo i setkání s klienty z Domova bez bariér v Hoøicích. Dìti
i žáci z pìveckého sboru zde vystoupili pod vedením paní uèitelky Jany Komárkové a potìšili tak handicapované klienty muzikálovou pohádkou O Zlatovlásce. Školní rok jsme uzavøeli
country tancem pod vedením paní øeditelky Simony Kropáèkové Hvìzdové a již zmínìnou muzikálovou pohádkou O Zlatovlásce na muzejní slavnosti v naší obci. Vystoupení dìtí mìlo velký úspìch. Všem moc dìkujeme!
Nyní se už moc tìšíme na vysvìdèení a hlavnì na zasloužené PRÁZDNINY!!!
(S. Kropáèkova Hvìzdová, M. Karasová)

VU3 (Virtuální univerzita 3 vìku)
Ve ètvrtek 23. 5. 2019 absolvovali studenti Univerzity tøetího vìku závìreèný semináø
v Rychnovì nad Knìžnou, kde každý student obdržel Pamìtní list.
V zimním semestru budeme studovat téma: Klenoty barokního sochaøství v èeských zemích.
Budeme se scházet vždy v úterý v 15,30 hod. v Základní škole v Hoøinìvsi.
Úvodní hodina: 27. 8.
1. pøednáška:
1. 10.
2. pøednáška:
15. 10.
3. pøednáška:
29. 10.

2019
2019
2019
2019

4. pøednáška:
5. pøednáška:
6. pøednáška:

12. 11. 2019
26. 11. 2019
10. 12. 2019

Na nové a stávající studenty se budu tìšit v nadcházejícím školním roce.
Tutorka, Jana Fejková

MŠ HOØINÌVES
– ZPRÁVIÈKY Z NAŠÍ ŠKOLIÈKY
V druhé polovinì školního roku 2018/2019 jsme shlédli
pohádky „Cesta do pohádek“, „Strach má velké oèi“, „O Koblížkovi“, „Sùl nad zlato“, hudební pøedstavení o „J. S. Bachovi“
a kouzelnické vystoupení od Jiøího Krejèí. Probìhlo u nás preventivní oèní screeningové vyšetøení a slavili jsme srdíèkový
den, ponožkový den a svìtový den vody. Pøi barevném týdnu
jsme se krásnì barevnì sladili, užili si karnevalové dopoledne
plné soutìží, her a tance. S pomalým nástupem jara zapoèal
plavecký výcvik v Hoøicích a „Pøedškolièka“ pro budoucí
prvòáèky v ZŠ Hoøinìves.
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Na pozvání paní knihovnice, navštívili v dubnu, malí i velcí, místní Obecní knihovnu Hoøinìves, hledali velikonoèní vajíèka, vystoupili na velikonoèním jarmarku, putovali èarodìjným
lesem, spoleènì se fotografovali, pøedali dárky na besídce pro maminky i tatínky a v èervnu
se ještì zúèastnili programu pro dìti na Zemìdìlském dnu v Sovìticích.
Bylo toho opravdu mnoho, ale stále nás ještì èeká rozlouèení s 11 pøedškoláky a pøenocování ve školce.
Jaro, léto, podzim, zima, ve školce nám bylo prima.
Povídaly hodiny, že už budou prázdniny.
Krásné pohádkové léto pøeje kolektiv MŠ Hoøinìves

SBOR – spoleèné budování
opravdové radosti
Nevìøíte? Je to tak.
Na zaèátku bylo jen malé muzikálové
semínko „Zlatovláska“. Spoleènì jsme
ho zalévali písnièkami a ono zaèalo rùst.
S prvním lístkem se rýsovaly scénky.
S druhým lístkem se objevily kostýmy.
Další lístky kulisy a scénáø. Hudební poupátko nám pomohl nechat rozkvést pan
Pavel Draštík se skupinou
Labyrint. Kvítek rozkvetl pro
radost ve støedu 12. 6. 2019
v Hoøicích v Domovì bez
bariér.
Než nám zcela odkvete,
rozdáme ještì semínka radosti na Muzejní noci v Hoøinìvsi.
Zlatovlásko, krásko, kdo
ví, co bude dál?
Vaši sboreèkové

PIRÁTSKÉ SPANÍ
Posádky Gandalfù a Gladiátorù
vypluly v pátek 14. 6. 2019 z pøístavu
ZŠ Hoøinìves hledat pirátský poklad.
Nejprve bylo zapotøebí vylévat vodu
z rok nepoužívaných lodí a umýt palubu i s podpalubím. Cestou posbírat
pár mincí, ale jednu po druhé ve høe
„Postupka“. Všichni si vyzkoušeli pøenášet náklad na nosítkách z rukou
(základy 1. pomoci). Zdolávali útesy,
pøeskakováním, které vedly k lesní
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vìdmì a záhadné tajence. Ta po rozluštìní odtajnila místo ukrytého pokladu. Po nároèné plavbì a zdolaných pøekážkách lodì posádek zakotvily v pøístavu „U Šáfrù“. Hostinský Hanys se
nenechal zaskoèit hladovými a žíznivými moøskými vlky prostì: VŽDY PØIPRAVEN!
Na závìr putování byla pøipravena paní Kozákovou stezka odvahy do tajemného sklepení Hankova domu, kde všichni piráti stvrdili svým podpisem svoji velkou odvahu a ta dle
dùkladné kontroly podpisové listiny, nechybìla nikomu. Veèer jsme zakonèili promítáním filmu
na veliké plátno a pak jsme všichni odpluli do svých snù za dalším dobrodružstvím.
Kpt. Lockhead a otec Fura

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

Otevírací doba: ètvrtek: 10,00 – 18,00
Otevírací doba o prázdninách:
Èervenec: knihovna bude zavøená, z dùvodu plánované revize knižního fondu a dovolené.
Srpen: otevírací doba bude krácena: ètvrtek: od 14,00 – 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.
Registrace všech ètenáøù je v knihovnì zdarma, všichni jste srdeèní vítáni.

SDH HOØINÌVES
Ve druhém ètvrtletí probíhajícího roku nás èekalo nìkolik vìtších plánovaných akcí.
První z nich byla spolupráce s obcí na pøípravì a poøádání tradièního „Velikonoèního jarmarku“.
Druhá akce byla èistì hasièská a bylo to okrskové cvièení s dálkovou dopravou vody.
Cvièení se konalo v sobotu 27. 4. 2019 se v Raèicích nad Trotinou. Zúèastnily se všechny jednotky okrsku, mimo jednotky z Benátek. Voda byla èerpána z øíèky Trotiny a tlaèena po louce
k nádražnímu domku (cca 200 m), odtud podél místní komunikace, pod kolejí pøes køižovatku
smìrem na „Horka“. Zde, cca 100 m nad nádražním domkem, na køižovatce pod lesem byl
druhý stroj PS 12, který pøeèerpával vodu dál podél lesa, cca dalších 300 m k cisternì CAS
20 Scania, která likvidovala fiktivní požár lesního porostu po tìžbì døeva napadeného kùrovcem. Zde si jednotky z našeho okrsku, prakticky provìøily svoje dovednosti, ale i možnosti své
techniky, kterou disponují. Bylo poèítáno i s dálkovou dopravou vody cisternami, pøi pøípadném rozšíøení požáru. Cvièení zabralo celé dopoledne, poèasí bylo nevlídné, drobnì pršelo
a foukal studený vítr. Odpoledne pak u stánku na koupališti v Raèicích nad Trotinou pøišlo velmi vhod nìco teplého k snìdku i na zapití. Zde probìhlo i vyhodnocení a diskuze k celé akci.
Jako starosta okrsku, bych chtìl podìkovat velitelùm a raèickým hasièùm za pøípravu a organizaci celé akce!
V kvìtnu v rámci „Sedláèkova pochodu“ probìhl den otevøených dveøí v hasièské zbrojnici.
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Tøetí vìtší akcí, pro nás bylo, uspoøádání soutìže v požárním sportu „O pohár starostky
obce Hoøinìves“. Soutìže se zúèastnilo 11 týmù mužù a 4 družstva žen. V kategorii žen jsme
letos tým nepostavili a muži mìli smùlu, po výborném nasátí a rozbìhnutí došlo k rozpojení
vedení u rozdìlovaèe a než se dalo vše do poøádku, došlo ke ztrátì mnoha sekund a tím i výsledný èas staèil jen na pøedposlední 10 místo.
Opìt nám udìlali velikou radost naši mladí hasièi, kteøí v kategorii mladších MH zvítìzili.
Družstvo starších MH vybojovalo, také skvìlé 3. místo. Mùžeme být právem hrdí na naše následovníky!
Jménem SDH Hoøinìves dìkuji trenérùm a všem, kteøí se podílejí na výcviku MH, zejména Honzovi a Pepovi Huškovi, Dominiku Hanzlovi a Honzovi Švehlovi za vynikající práci s našimi mladými hasièi!
Hasièùm zdar!
Janoušek Milan, starosta SDH Hoøinìves
Družstva mladých hasièù pilnì trénují od února, aby se mohla zúèastòovat závodù v požárním sportu. Našimi prvními závody v letošním roce byla soutìž ve Svìtí, kde mladší obsadili 3. místo a starší 2. místo. O týden pozdìji jsme zavítali do Sendražic, kde závodilo pouze
družstvo starších a ti obsadili 1. místo. Další soutìž se konala ve Smiøicích, kde také soutìžilo pouze družstvo starších, které se umístili na 5. místì. O týden pozdìji se konala soutìž poøádaná námi. Zde se mladší družstvo umístilo na 1. místì a starší družstvo obsadilo 3. místo.
Dalšími závody kam chceme zavítat pøed letní pauzou, jsou závody v Nedìlištích. Ještì bych
rád podotkl, že naši dva dorostenci (Martin Polák a Jan Srdínko) vypomáhali družstvu SDH
Tøebeš na okresním kole v požárním sportu, kde zvítìzili a postoupili na krajské kolo, kde se
ve velmi silné konkurenci umístili na ètvrtém místì. Dìkuji chlapcùm za ochotu s výpomocí jinému sboru.
Hušek Jan, vedoucí MH

ŽÍŽELEVES
Obecní knihovna Žíželeves – www.zizeleves.unas.cz
Výpùjèní doba v knihovnì o prázdninách od èervence do záøí:
Úterý:

9,00 – 10,00

Ètvrtek:

17,00 – 18,00
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SPOLEK PØI KOSTELE SV. MIKULÁŠE V ŽÍŽELEVSI
Žíželevská pou
Pou v Žíželevsi se uskuteènila v nedìli 16. 6. Letos již 17. roèník, této
úspìšné akce byl malinko zkomplikován opravou silnice a její uzavírkou
a také velkou bouøkou v pøedveèer konání. I pøes tyto komplikace se
akce vydaøila a my tímto velice dìkujeme všem pomocníkùm, sponzorùm a návštìvníkùm
místním i z vedlejších obcí, že se sešli a strávili u nás pøíjemné nedìlní odpoledne.
V soutìži „O nejchutnìjší žíželevský koláèek“ zvítìzila paní Irena Horáková se svým výborným jahodovým dortem.
Podìkování náleží také Obci Hoøinìves a SDH Žíželeves za vynikající spolupráci
Pøijmìte pozvání na posvícení, které se uskuteèní v sobotu 28. záøí 2019.

Obojživelníci v okolí Hoøinìvsi v díle Josefa Prokopa Pražáka
(k jeho 115. výroèí úmrtí)
Josef Prokop Pražák (1870 – 1904) ukonèil v Hoøinìvsi rukopis o obojživelnících
(Lissamphibia) a plazech (Reptilia) Èech jako studijní stipendista na univerzitì v Edinburghu
ve Skotsku. Tento èlánek, stejnì jako další práci o èeských savcích pokládal Pražák za doplnìk svoji velké faunistické práce o ptácích Èech. Text zveøejnil editor sborníku „Zoologische
Jahrbücher“, prof. dr. J. W. Spengel, ve 3. svazku, v èásti „Abtheilung für Systematik,
Geographie und Biologie der Thiere“, v nakladatelství Gustav Fischer v Jenì, k 2. 5. 1898
(Pražák, 1898). Pražák z taxonomického hlediska již døíve popsal øadu forem (variet) obojživelníkù a plazù, nepochybnì i z okolí Hoøinìvsi. Žel jeho pøedchozí práce o obratlovcích Èech,
tištìná jen jako rukopis, tedy pouze v omezeném poètu výtiskù, takto zùstala nedostupná
a dosud nebyla ani nalezena (viz Moravec, 2015). Není známo, kam se podìly Pražákovy
sbìry; sbíral na øadì lokalit v severovýchodních a støedních Èechách a z jižních Èech dostával zprávy patrnì od pøítele D. Vaøeèky. Pražákova osobnost byla oèernìna a jeho ornitologická práce o ptácích východní Halièe zpochybnìna v kvìtnu 1898 do té míry, že jeho data
nebyla pozdìji vùbec citována v literatuøe (viz von Lorenz, 1898). Pøitom, napø. v okolí Hradce
Králové se podaøilo pozdìji výskyt témìø všech Pražákem uvádìných druhù ovìøit, s výjimkou
kuòky žlutobøiché, Bombina variegata a skokana krátkonohého, Pelophylax lessonae (viz
Sklenáø & Roèek, 1979; Moravec, 1994; Lemberk & Dolanský 2007). Nález mloka èerného,
Salamandra atra, v Krkonoších vzbudil pochybnosti; z oblasti Sudet byl však v minulosti uvá24

dìn (Bayer, 1899; Hudeèek & Hanák, 2001). Pražákovy výsledky, dle dobových vìdomostí,
sumarizoval v èeské literatuøe Bayer (1899): Pražák uvedl 14 druhù a 6 poddruhù obojživelníkù a 11 druhù plazù; nìkteré jako druhy nové pro Èechy. „Pochybné“ Pražákovy druhy zahrnul ještì pozdìji do dodatkù prodromu obratlovcù Èech (Bayer, 1903). Bayer (1899; jeho
text vyšel 15.7. a 15.8.) si nicménì neodpustil osobní úsudek k Pražákovì práci: „Ale jest
otázka, mùžeme-li a chceme-li jen tak zhola uvìøiti údajùm Pražákovým po tom, co jsme
o jeho pracích na pø. ornithologických a o nìm vùbec èetli nedávno v cizích èasopisech“. V recentním pojetí zjistil Pražák v Èechách 17 druhù a 1 klepton obojživelníkù: z toho ocasatých
(Caudata) celkem 5 druhù, žab (Anura) 12 druhù a 1 klepton. Z okolí Hoøinìvsi (15° 18´ 35" N
/ 15° 46´ 3" E) máme v souèasné dobì o obojživelnících jen málo poznatkù. Nomenklatura
a øazení druhù v seznamu Pražákem uvedených druhù je podle Dufresnese (2019):
1. Èolek horský, Ichthyosaura alpestris; 2. Èolek obecný, Lissotriton vulgaris; 3. Mlok
èerný, Salamandra atra; 4. Mlok skvrnitý, Salamandra salamandra; 5. Èolek velký, Triturus
cristatus; 6. Kuòka ohnivá, Bombina bombina; 7. Kuòka žlutobøichá, Bombina variegata;
8. Blatnice èesneková, Pelobates fuscus: obtížnì zjistitelný druh; nalezen v roce 1890
v Hoøinìvsi; 9. Ropucha obecná, Bufo bufo; 10. Ropucha krátkonohá, Epidalea calamita:
kriticky ohrožený druh (Zavadil, 1994; Zavadil et al. 2011; Šandera & Šanderová, 2015);
nalézán každoroènì v 3 – 5 ex. v zahradì v Hoøinìvsi; 11. Ropucha zelená, Bufotes viridis;
12. Rosnièka zelená, Hyla arborea; 13. Skokan zelený, Pelophylax klepton esculenta;
14. Skokan krátkonohý, Pelophylax lessonae; 15. Skokan skøehotavý, Pelophylax ridibunda;
16. Skokan ostronosý, Rana arvalis; 17. Skokan štíhlý, Rana dalmatina; 18. Skokan hnìdý,
Rana temporaria.
Autor: Jiøí J. Hudeèek, Dr. h. c.
Literatura:
Bayer F. (1899): Dodatky k èeské herpetologii. Vesmír, 28: 223-225, 244-246.
Bayer F. (1903):
Dodatky ku Prodromu èeských obratlovcù. A. Wiesner, Praha. Dufresnes Ch. (2019): Amphibians of
Europe, North Africa & The Middle East. Bloomsbury Wildlife, London-Oxford-New York-New DelhinSydney. Hudeèek J.J., Hanák F. (2001): Mlok èerný a priorita jeho potencionálního nálezu na Pradìdu.
Sborník Bruntálského muzea: 86-91. Lemberk V., Dolanský J. (2007): Pøíspìvek k poznání obojživelníkù východních Èech. Práce a Studie, 14: 225-230. Lorenz L. von (1898): Dr. J. P. Pražák: Materialien
zu einer Ornis Ostgaliziens. Vesmír, 27: 178-179. Moravec J., ed. (1994): Atlas rozšíøení obojživelníkù
v Èeské republice. Národní muzeum, Praha. Moravec J. (2015): Taxonomický výzkum plazù èeských
zemí. In: Moravec J., ed., Fauna ÈR, Plazi, Reptilia: 50-54. Academia, Praha.
Pražák J.P. (1898):
Systematische Uebersicht der Reptilien und Batrachier Böhmens. Zoologische Jahrbücher, 11: 173-234.
Sklenáø J., Roèek Z. (1979): Zoogeografie obojživelníkù a plazù východních Èech. Krajské muzeum východních Èech, Hradec Králové. Šandera M., Šanderová M. (2015): Kriticky ohrožená ropucha krátkonohá. Leták. Ministerstvo životního prostøedí, Praha. Zavadil V. (1994): Die historische und aktuelle
Verbreitung der Kreuzkröte in der Tschechischen Republik mit Bemerkungen über ihre Biologie. Berichte
Landesamt Umweltschutz Sachsen-Anhalt, 14: 39-40. Zavadil V., Sádlo J., Vojar J., eds. (2011): Biotopy
našich obojživelníkù a jejich managament. Metodika. Agentura ochrany pøírody a krajiny ÈR, Praha.

25

Obecní úøad Máslojedy, Máslojedy 33, 503 03 Smiøice
mobil (starosta): 724 189 546
e-mail: obec@maslojedy.cz
web: http://www.maslojedy.cz/
úøední hodiny: Støeda 18.00 – 18.30

DÌNÍ V OBCI
Letos jsme pøipravili jarní setkání s obèany až na konec mìsíce bøezna. Letošní téma
– seznámení s výrobou piva spojené s ochutnávkou, doplnìné obèerstvením, které pro nás
pøipravili a prezentovali majitelé Pivovaru Beránek ze Stìžer. Zajímavá pøednáška byla doplnìna tmavým a svìtlým pivem
a výrobky z kuchynì pivovaru.
V sobotu 27. dubna jsme
navštívili výstavu kvìtin – Flora
Olomouc – Jaro 2019. Výstava
byla beze sporu velmi zajímavá,
poèasí bylo dubnové, nepršelo
a každý z úèastníkù si našel to,
co ho zajímalo. Kdo mìl chu
a èas, mìl možnost navštívit
i centrum historického mìsta
Olomouc.
Na konci mìsíce dubna jsme
jako vždy „pálili èarodìjnice“
na ploše pod vesnicí. Tradièní
zaèátek byl u budovy obecního
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úøadu, kde si všichni zájemci opekli
špekáèky, posilnili se nìèím tekutým
na cestu dolù, k velkému ohni. Plocha
bývalého høištì je pøed rekultivací
a tak obèané kontrolovali oheò z pøilehlé komunikace. Úèast byla opravdu velká, to je skuteènost, která organizátory akce vždycky povzbudí k další èinnosti.

Z ÈINNOSTI OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Pøipravujeme obecní výlet na sobotu 22. èervna, do Westernového mìsteèka v Boskovicích.
Na sobotu 24. srpna 2019 pøipravujeme dìtský den, pro velký úspìch nás ještì jednou
navštíví mobilní planetárium.
Využití plochy bývalého sportovištì pod vesnicí, u cesty do Benátek – po rekultivaci v letošním roce bude plocha zaseta, v každém pøípadì je s okamžitou platností zákaz ukládání
odpadu v této lokalitì.
Dalším úkolem, který pøed námi tím pádem stojí, je vyøešit problém s ukládáním „bioodpadu“ v domácnostech. Vzhledem k tomu, že svozová firma v naší obci zájemcùm neposkytne hnìdé popelnice pro rodinné domy na bioodpad (nerentabilní pro svozovou firmu a pøíliš drahé pro zájemce) bude øešeno ukládání tohoto odpadu pomocí kompostérù, které je
možné zakoupit za zvýhodnìnou cenu na obecním úøadì, souèasnì bude nìkolikrát bìhem
sezóny v obci na omezenou dobu pøistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad, v budoucnu bude možné využít i obecní štìpkovaè na likvidaci vìtví. Ukládání bioodpadu do velkoobjemového kontejneru vyžaduje ukáznìnost ze strany obèanù, v pøípadì, že je v tomto kontejneru odpad, který tam nepatøí, je cena za svoz stejná, tzn. vyšší jako za komunální odpad.
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

FOTBALOVÍ FANOUŠCI, VZPOMÍNÁTE?
Výsledky naší první sezony v letech 2003 – 2004:
1. JENÍKOVICE – SKN

1:0

14. SKN – JENÍKOVICE

3:0

2. SKN – TØEBEŠ B

1:3

15. TØEBEŠ B – SKN

0:2

3. RASOŠKY B/JOSEFOV – SKN

3:0

16. SKN – RASOŠKY B/JOSEFOV

3:0

4. SKN – SENDRAŽICE

2:1

17. SENDRAŽICE – SKN

0:2

5. HOØÍNÌVES – SKN

5:0

18. SKN – HOØINÌVES

4:2

6. SKN – 1. UF FC HRADEC

5:1

19. 1. FC UF HRADEC – SKN

1:5

7. URBANICE – SKN

2:0

20. SKN – URBANICE

2:0

8. SKN – LOKOMOTIVA HK B

1:2

21. LOKOMOTIVA HK B – SKN

3 :10
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9. VELICHOVKY B – SKN

1:0

22. SKN – VELICHOVKY B

2:1

10. PROBLUZ B – SKN

2:2

23. SKN – PROBLUZ B

1:1

11. SKN – JAROMÌØ B

5:1

24. JAROMÌØ B – SKN

1:2

12. DOHALICE B – SKN

2:2

25. SKN – DOHALICE B

2:1

13. SKN – STÌŽERY B

3:1

26. STÌŽERY B – SKN

1:5

KULTURNÍ A SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Brigáda zahrádkáøù
V sobotu dopoledne 30. bøezna se sešli místní zahrádkáøi na
brigádì, aby zvelebili zeleò na
místním høbitovì a jeho blízkém
okolí. Poèasí bylo velmi pøíznivé
a po dopoledni naplnìném pilnou
prací bylo vše øádnì sestøíháno,
vyhrabáno a zameteno.

Pálení èarodìjnic
Sportovní klub Nedìlištì spoleènì se Sborem dobrovolných hasièù Nedìlištì uspoøádal
30. dubna jako každý rok pálení èarodìjnic spojené s opékáním buøtù. Opìt nám pøálo poèasí, bylo nádhernì, úèastníkù mnoho a vydrželi u ohnì dlouho.
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Výlet sportovního klubu
Ve støedu 8. kvìtna uspoøádal SK Nedìlištì zájezd do Toulovcových maštalí.
Pøírodní rezervace Maštale byla vyhlášena OkÚ Chrudim dne 1. prosince 1993 a OkÚ
Svitavy dne 26. èervna 1992 (protože se nacházela ve dvou novodobých okresech). Dnešní
rezervace má rozlohu 1083,6 hektarù. Dìlí se na Toulovcovy a Mìstské maštale. Hlavní osu
území tvoøí horní tok øíèky Novohradky s množstvím drobných pøítokù. Nadmoøská výška území je 350 – 550 m n. m. Vìtšinu sedimentù tu tvoøí glaukonitické pískovce z cenomanu.
Vyskytují se tu také vzácné a chránìné rostliny a živoèichové (mlok skvrnitý, kapraïorosty
a mechy). Z tohoto dùvodu zde platí zákaz vstupu mimo turistické znaèky a jízdy na kole mimo
cyklostezky a zpevnìné cesty (vèetnì zákazu pohybu na kolech po turistických znaèkách)

Naším výchozím místem byl Bor u Skutèe a postupnì jsme prošli krajinu v okolí
Toulovcových maštalí a Mìstských maštalí. Na zpáteèní cestì nám pøišlo vhod krátké obèerstvení v hospodì Na verandì U Toulovce. Výlet jsme zakonèili v Proseèi, kde jsme hlad a žízeò zahnali ve výborné restauraci U Toulovce.

Výlet zahrádkáøù
V sobotu 18. kvìtna uspoøádali místní zahrádkáøi výlet do Štiøína, kde se konala pro veøejnost prohlídka zámeckého parku pod názvem „Rozkvetlý Štiøín“.
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Štiøín, dnes èást obce Kamenice, dokládají písemné prameny už v roce 1395. Poèátkem
15. století tu byla postavena tvrz, ze které se zachovaly v pozdnì barokním reprezentativním
zámku hrabìcího rodu Salm-Reiferscheid tøi klenuté místnosti. Štiøínský areál patøí mezi naše
nejlépe udržované historické stavby. Dnes slouží jako luxusní ubytovací a sportovní zaøízení,
ve kterém najdete oblíbené golfové høištì i zámecký park vysoké dendrologické hodnoty.
Prùvodcem parkem byl botanik, spisovatel a popularizátor vìdy Václav Vìtvièka, pod jehož rukama zámecký park vzkvétá. „Rozkvetlý Štiøín“ bývá zpravidla tøetí víkend v kvìtnu, protože tou dobou kvetou tamní rododendrony. Zajímavostí je, že se tam podaøilo z prùhonické
mateènice rododendronu udìlat unikátní sbírku této rostliny.

Co probìhlo v obci v uplynulém období a èeho se Nedìlištì úèastnily:
23. 3. 2019

V Hoøinìvsi se uskuteènil tradièní ples obèanù
Nedìliš

1. 6. 2019

V obci probìhl svoz nebezpeèného odpadu

22. 6. 2019

SDH uspoøádal na místním fotbalovém høišti
soutìž v požárním sportu

Plánované akce:
17. – 18. 8. 2019

Výstava místních chovatelù drobného
zvíøectva

31. 8. 2019

Obecní úøad
s prázdninami

uspoøádá

rozlouèení
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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

KULTURNÍ DÌNÍ V OBCI
I tentokát nemohla chybìt gratulace ke krásnému jubileu. Naší oslavenkyni pøejeme k významným 85. narozeninám hlavnì mnoho zdraví do dalších let.

DÌTSKÝ KARNEVAL
Dne 23. bøezna jsme v obecním hostinci
uspoøádali tradièní dìtský karneval. V zaplnìném sále se pøedstavilo kolem 30-ti masek, které si mohly v prùbìhu odpoledne dosyta zasoutìžit, zatanèit a zadovádìt. Dìti
byly za úèast a krásné masky odmìnìny
balíèkem dobrot. Dìkujeme, že jste dorazili
v tak hojném poètu i pøesto, že venku panovalo tak krásné poèasí.
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VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ
Slavnostní vítání nových obèánkù se uskuteènilo v sobotu
30. bøezna od 10 hodin na Obecním úøadì v Sendražicích. Bylo
nám milou povinností pøivítat do
naší obce 3 dìvèátka a 3 chlapce.
Dìti dostaly darem finanèní pøíspìvek, pamìtní list a fotografie z tohoto významného dne. Milé dìti,
pøejeme Vám do života mnoho
štìstí a radosti.

VELIKONOÈNÍ JARMARK
Jarmark se uskuteènil v sobotu 6. dubna na návsi u Obecního úøadu. Návštìvníci se zde
mohli setkat s krásnými výrobky lidové tvorby a øemesel, nejrùznìjšími sladkými dobrotami,
výrobky s velikonoèní tématikou a bohatým obèerstvením. Pro dìti byla pøipravena velikonoèní dílnièka, ze které byly dìti nadšené. Mohly si tu napøíklad ozdobit kraslice voskem, plést
jidáše z kynutého tìsta a nebo tøeba vyrábìt ptáèky z papíru. I pøes menší úèast jsme rádi, že
jsme tuto akci po letech zopakovali a že se libíla všem, kteøí dorazili. Velká podìkování patøí
paní Jitce Pejchové a Monice Petrové, které mìly uskuteènìní jarmarku na svých bedrech.
Hlavatý Lukáš, pøedseda kulturní komise

PÁLENÍ ÈARODÌJNIC
V úterý 30. dubna se na obecním høišti konalo tradièní pálení èarodìjnic. Pro malé i velké
bylo pøipraveno obèerstvení v podobì opékání špekáèkù, pro dospìlé toèené piveèko, pro dìti
pitíèka. Dìtem se velmi líbil dárek v podobì svítících náramkù. Pøedevším kvùli našim nejmenším se vatra s èarodìjnicí zapálila už v 18 hodin za hudebního doprovodu Volného sdružení muzikantù, kteøí hráli až do pozdních hodin. Když nastala opravdová tma, pøišlo to, na co
všichni èekali, a tím byl již tradièní èarodìjnický ohòostroj, který i tentokrát sklidil velký úspìch.
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Závìrem bych chtìl podìkovat všem, kteøí jakkoli pomáhají a ochotnì se zapojují do pøípravy a prùbìhu všech akcí. Jmenovitì hlavnì Žanetì Ungerové, která ochotnì s hlavou
plnou nápadù a energií sobì vlastní, pomáhá u všech kulturních poèinù naší obce. Díky Vám
všem. Pøeji pohodovì strávené letní mìsíce a tìšíme se na Vás pøi dalších akcích, které pro
Vás chystáme.
Hlavatý Lukáš, pøedseda kulturní komise

SDH SENDRAŽICE
Letošní sezónu jsme obohatili o založení mládežnických družstev (pøípravka, 2x mladí
hasièi mladší, mladí hasièi starší ve spolupráci s SDH Pøedmìøice). Dìti trénují každý pátek
a jsem moc rád, že je to velice baví.
Dne 25. 5. 2019 jsme uspoøádali na místním fotbalovém høišti hasièské závody: O Pohár
starosty obce a Okrskovou soutìž. Poèasí nám velmi pøálo, pøijely týmy z okolních vesnic
z øad mladých hasièù, žen i mužù. Úèast mohla být hojnìjší, nicménì závody se vydaøily.
Svìdèí o tom i výsledky našich družstev. Pøípravka se umístila na 2. místì, MH mladší obsadili 3. a 4. místo, MH starší osadili 2. místo, muži první tøi pøíèky a ženy 1. a 4. pozici. Po skonèení závodù následoval ve spolupráci s obecním úøadem dìtský den, které se zúèastnilo bezmála 50 soutìžících dìtí, které si užily pestré disciplíny v podobì napø. skoku v pytli, støelby
ze vzduchovky, první pomoci od SDH Raèice n. Trot., kterým bych chtìl ještì jednou moc
podìkovat a spoustu jiných. Každý malý úèastník dostal po absolvování všech stanoviš
tašku s pøekvapením a poukázku na grilovanou kýtu. Zakonèení dìtského dne panovalo ve
znamení nafoukané pìny za pomoci SDH Lochenice, za což ještì jednou moc dìkujeme. Dìti
se v pìnì pìknì vyøádily. Kveèeru pøijala naše pozvání, stejnì jako loni, kapela Rododendron,
která hrála do noèních hodin známé i ménì známé písnièky a ukonèila tím, myslím si, velmi
vydaøený den.
O týden pozdìji jsme vyrazili na závody do Smiøic, odkud si pøípravka pøivezla krásné
2. místo, MH mladšímse útok nevydaøil a skonèili na 9. pozici, ženy vybojovaly støíbrný pohár
a muži 2. a 9. místo.
V pátek 7. 6. 2019 jsme se jako každý rok zúèastnili s Avií lampiónového prùvodu v Pøedmìøicích.
Následovaly závody v Hoøinìvsi, odkud si pøípravka pøivezla úžasné 1. místo, MH mladší
se umístili na 3. a 6. pozici, ženy na bronzovém místì a muži obsadili krásné1. a 5. místo.
O dalších èinnostech sboru Vás budeme
informovat v dalším èísle zpravodaje.
Pøejeme krásné prožití léta.
Stanislav Špás, starosta SDH
Sendražice

TJ SOKOL SENDRAŽICE
Fotbalistùm TJ Sokol Sendražice se podaøilo zaslouženì vyhrát IV. tøídu OFS HK,
a tak nám pøedseda OFS HK pan Martin
Zboøil pøedal krásný pohár za první místo
v soutìži.
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TABULKA:
1. Sendražice

20

14

1

5

66:38

43

2. Hoøinìves

20

10

4

6

42:35

34

3. Malš. Lhota B

20

9

1 10

58:61

28

4. Stìžery B

20

7

6

7

44:35

27

5. Jeníkovice

20

7

4

9

47:48

25

6. Lhota p. L. B

20

2

6

1

29:70

12

Na prvních 3 místech v tabulce støelcù se umístil: Jedlièka Zdenìk, Vrána Petr 14x,
Lipenský Jan 13x. V brance byl velkou oporou Jakub Muška, hráè Mountfield HK.
Dìkuji všem hráèùm za výkony v celé
sezonì, podìkovaní dále patøí našim fanouškùm a OÚ Sendražice.
Michal Støeda

Kateøina Kovalová ze Sendražic zaznamenala velký úspìch ve street dance.
Na mistrovství Èech obsadila se svou
skupinou STEELS 1. místo, které jim
pomohlo k postupu na MÈR v Brnì, kde
se holky umístily na 2. místì ze 17 úèastníkù.
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Malé zamyšlení nad Cestou ke sportovnímu areálu
V èervnu letošního roku tomu budou tøi roky, co jsem se stal obèanem Sendražic, a souèasnì uplyne pùlrok mého mandátu obecního zastupitele. Jsa v oèích starousedlíkù „naplaveninou“, vnímám nìkteré obecní záležitosti trochu jinak, nicménì, mou povinností jako zastupitele je umìt tyto vìci správnì pojmenovat, pátrat po jejich pùvodu a hodnotit jejich obecní
pøínos.
Dùležitou èástí obce Sendražice je Cesta ke sportovnímu areálu (dále Cesta), která byla
na obecní náklady zpevnìna, vydláždìna a v roce 2016 zkolaudována. Èlovìku by se na
první pohled mohlo zdát, že jde o bìžnou pøíjezdovou komunikaci pro sportovnì založené
obèany, avšak není to tak úplnì pravda. Díky svému povrchu (zámková dlažba) plní Cesta kupøíkladu funkci odstavného parkovištì pøi rybáøských závodech, pøi fotbalových zápasech
a poøádaných turnajích, pøi hasièských soutìžích, a také pøi veèerním promítání filmù. Poèet
zaparkovaných aut zde bìhem nìkterých akcí dosahuje až dvou desítek. Kromì toho, ve volném prostoru kolem Cesty probíhají každoroènì spoleèenské akce, jako jsou Pálení èarodìjnic nebo Dìtský den s hasièi a støíkanou pìnou.
V souvislosti s Cestou jsem již, bohužel, zažil i ménì pøíjemné vìci. Jednou z nich byla potopa po pøívalových deštích v kvìtnu 2016, kdy se bláto hrnulo z polí do obce a zaplavilo vše,
co stálo v cestì. Cesta ke sportovnímu areálu se tehdy ukázala jako velmi dùležitá strategická plocha pro pøíjezd hasièské techniky, pro vykládku zatopených vìcí a provedení jejich první oèisty proudem vody. Druhou ménì pøíjemnou událostí byla témìø pùlroèní oprava mostku
vedle èekárny u fotbalového høištì realizovaná v roce 2017. V té dobì byla Cesta jedinou
možností vstupu na sportovištì a dìtské høištì. I po dokonèení opravy mostku je pro mne, jako
rodièe, pohyb po Cestì samozøejmou souèástí víkendových vycházek, zejména v dobì konání fotbalových klání, a také zárukou, že dìti nebudou bìhem akcí neorganizovanì pobíhat
mezi auty zaparkovanými podél hlavní silnice.
Závìrem mi dovolte nìkolik prognóz do budoucna. Cesta ke sportovnímu areálu mùže být
v následujících letech vhodným místem pro konání jarmarkù, burz a dalších spoleèenských
akcí v pøípadì, že poèet vystavovatelù, prodejcù a návštìvníkù pøesáhne maximální kapacitu
plochy u obecního úøadu, nebo bude tato plocha v rekonstrukci. Spoleèenská prestiž Cesty
by nepochybnì vzrostla vybudováním bezpeèné pìší nebo cyklistické trasy do Nedìliš
a Lochenic pøes lokalitu Z11 (nad høištìm), urèenou k zástavbì. Koneckoncù, i budoucí majitelé domù v této lokalitì budou našimi obèany a rádi je mezi sebou pøivítáme na spoleèenských, kulturních èi sportovních akcích poøádaných obcí Sendražice.
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 OBCI
Letošní jaro jsme zahájili oslavou Mezinárodního dne žen, která se konala 16. bøezna.
Naši obec navštívila se svým vzpomínkovým poøadem paní Pavlína Filipovská. Velmi mile pøekvapila jak svým vystoupením, tak svou vitalitou. Po tomto programu všechny ženy obdržely
kvìtinu a malé obèerstvení. Zbytek veèera vyplnili hudbou k tanci a poslechu Libor Jáneš
a Jan Malich.
Následující den zastupitelé obce osobnì obdarovali kvìtinou ženy, které se této akce
nemohly osobnì úèastnit.
V sobotu 23. bøezna se v dopoledních hodinách v prostorách obecního úøadu konala malá
slavnost, na které pan starosta Radim Slánek pøivítal tøi malé obèánky Støezetic a Dlouhých
Dvorù. Byli to Lucie Èástková, Jan Metelka a Thobias Jakubský. Dìti si odnesly dárek a maminky kvìtinu.
Odpoledne poøádal Klub žen ve Støezeticích a Dlouhých Dvorech, z. s. pro dìti a jejich
rodièe Dìtský karneval. O hudební doprovod se postaral pan Libor Jáneš. Pod vedením
Veroniky Holubièkové se dìti øádnì rozpohybovaly a domù si odnášely drobné ceny a plno
zážitkù z pøíjemnì stráveného sobotního odpoledne.
Mìsíc duben byl mìsícem jarního úklidu.
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V sobotu 6. dubna se obèané Støezetic a Dlouhých Dvorù zapojili do celostátní akce
„Ukliïme svìt, Ukliïme Èesko“. Do této akce se zapojilo kolem padesáti malých i velkých dobrovolníkù, kteøí posbírali a vytøídili odpad zejména podél komunikací v obou našich katastrálních území. Odmìnou jim bylo spoleèné posezení s obèerstvením.
Jarní úklid pokraèoval pøistavením velkoobjemových kontejnerù na zahradní a nadmìrný
komunální odpad. V tomto období byl firmou Marius Pedersen, a.s. proveden také sbìr nebezpeèného odpadu. Byly zameteny chodníky a krajnice u komunikací v obou obcích.
Brigádou na úklid lesa po proøezávce v sobotu
27. dubna, které se zúèastnilo cca 25 obèanù, byl jarní
úklid v obcích ukonèen.
V sobotu 20. dubna probìhla v místním hostinci
ve Støezeticích „Pomlázková zábava“, která se nesla
v duchu tøicátých let dvacátého století, tedy v duchu
elegance a noblesy první republiky. Vìtšina úèastníkù
se proto oblékla do dobových kostýmù a všem to moc
slušelo. Myslíme, že to byl dobrý nápad a všichni si to
náramnì užili.
V úterý 30. dubna se èlenové SDH Dlouhé Dvory
postarali o tradièní akci „Pálení èarodejnic“. Zajímavostí na této akci byl hudební doprovod dvou kytar
a basy.
V termínu 24. a 25. kvìtna probìhly volby do Evropského parlamentu s úèastí 43% volièù
z našich obcí, zatím co celostátní prùmìr byl 28,72 % volièù.
V sobotu 1. èervna se konaly na hrázi rybníka u Dlouhých Dvorù tradièní dìtské rybáøské
závody, kterých se zúèastnilo 11 malých rybáøù. Fandili jak rodièe a rodinní pøíslušníci, tak
i vodník, který nám celoroènì hlídá naše vodní království. Dìti byly odmìnìny cenami a všich-
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ni pøítomní strávili sobotní dopoledne v pøíjemném prostøedí našeho
rybníka.
Nedìle 2. èervna patøila také
dìtem. Klub žen ve Støezeticích
a Dlouhých Dvorech, z.s. poøádal
ve Støezeticích u hasièské zbrojnice „Dìtský den“. Sešlo se 60 dìtí,
které si užily mimo jiné nafukovací
hrad, malování na oblièej a soutìže s cenami. Poèasí pøálo a tak se
akce protáhla až do podveèerních
hodin. Dìkujeme všem, kteøí se
podíleli na pøípravì a pohodovém
prùbìhu všech shora uvedených
akcí.

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
Holubièková Zdeòka, Stránský Vìroslav, Nováková Liborka, Stránská Jana, Kulhánek
Jaroslav, Kubiš Milan, Slánkovi Pavla a Radim

Z OBECNÍ KRONIKY – ROK 1918
Pokraèování úryvku z úvodu obecní kroniky sepsané panem Františkem Pražákem v roce
1951 za léta 1850 – 1950.
Že pomìry ve Støezeticích, po stránce hospodáøské nebyly špatné, dokazuje skuteènost,
že v polovinì století 19. celá øada mladých lidí ze Støezetic studovala. Byli to: Josef Šmíd,
Adolf Zumpe, Josef a Václav Ditrichové, Josef Janš, Jan Èepek.
Za jakých podmínek mladí lidé pøebírali od svých rodièù chalupy a se ženili, jak si vypùjèovali peníze, spláceli „pretense“ za vypùjèené peníze a na bouølivý rok 1848 ukazují pøílohy.
Tyto pøílohy jsem opsal z listinného materiálu zapùjèeného mnì panem Ing. Josefem
Havlasem ze Støezetic èíslo popisné 11.
Než poènu zapisovati støezetické události v chronologickém poøádku chci upozornit na
jednu typickou vlastnost zdejšího zemìdìlského obyvatelstva.
Rolníci ve Støezeticích všechny své zemìdìlské práce konají pravidelnì o nìkolik dnù
døíve než v okolních obcích s pøibližnì stejnými podmínkami. Na støezetických polích døíve se
seje, okopává i sklízí než ve všech sousedních obcích. Stejnì je tomu tak pøi senoseèi luk,
jetelù a vojtìšek. Proto jsou zde sezonní zemìdìlské práce vždy døíve hotovy než v okolí.
Stává se obyèejnì, že nìkterý rolník vyjede na pole a zaène s urèitou prací a ostatní jej rychle a hromadnì následují, „jako když se vyrojí“.
Snad proto v okolních obcích øíkají støezetickým obèanùm, trochu ironicky, „èmeláci“, nebo
ukazují na pracující rolníky u Støezetic rèením „Èmeláci se rojí“.
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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
Byl vybrán dodavatel pro realizaci II. etapy výstavby chodníkù a zaèala jejich realizace,
bìhem které bude mírnì omezena doprava na pøilehlých komunikacích. Prosíme obèany, aby
dbali zvýšené opatrnosti.
Dále probíhají práce na prostranství „U Studánky“, kde po provedených výsadbách bude
instalována nová nauèná vìž pozvání a mostek s altánem.
Probìhl svoz velkoobjemového a nebezpeèného odpadu. Další termíny budou vypsány na
podzim.
31. 3. se konala v hostinci beseda s policejní psycholožkou na téma Jak si poradit se
šmejdy a dalšími podvodníky?
Úèastníci se dozvìdìli zajímavé
informace vèetnì pøíkladù z praxe
a odnesli si i drobné dárky.
6. 4. se Sbor dobrovolných hasièù Svìtí pøipojil k celorepublikové
akci Ukliïme Èesko a za úèasti
i dalších dobrovolníkù z øad veøejnosti byly uklizeny pøíkopy a další
veøejná prostranství v okolí obce.
Celkem se akce zúèastnilo 19 dobrovolníkù, z toho 6 dìtí a nasbírali
60 kg odpadu.
23. 4. probìhlo veøejné projednání nového územního plánu za
úèasti projektanta a veøejnosti
30. 4. se na høišti konal tradièní
Èarodìjnický rej se soutìží o nejhezèí masku v mladší a starší kategorii. Na dìti èekaly také hry, tradièní opékání párkù i velký oheò,
který hlídali èlenové místního SDH.
1. 6. probìhl Den s integrovaným záchranným systémem.
Byla pøipravena tematicky zamìøená stanovištì (obvazování zranìného, doprava do nemocnice, hašení skuteèného ohnì, vyøešení
dopravní situace apod.), ukázka
rozøezávání vraku auta a vyproštì-
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ní zranìné osoby od SDH Lochenice, návštìva policie, názorná ukázka èichacích psù, vyvrcholením bylo dopadení
mafiána pomocí indícií, který dìtem vrátil uloupené odmìny. Poèasí se vydaøilo a tak nechybìla zmrzlina a jiné
obèerstvení, ale také osvìžení v pìnové lázni za úèasti
70 dìtí.
Dìkujeme všem, kteøí se podílí na zajištìní a organizaci akcí v obci.
12. 6. probìhlo veøejné zasedání zastupitelstva obce

POZVÁNKY
21. 9. 2019 tradièní Svatováclavské posvícení na
høišti Na Zámeèku.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ SVÌTÍ
V mìsíci dubnu se nìkteøí naši
èlenové zúèastnili úklidu pøíkopù
a cest pøi akci „Ukliïme Èesko“,
konala se jedna èlenská schùze
(11 èlenù) a sbor provedl dozor na
høišti pøi akci „Èarodìjnice“. V sobotu 11. kvìtna probìhy ve Svìtí
hasièské závody „O Pohár starostky obce Svìtí“ – dìti mladší
2. místo, dìti starší 1. místo.
Okrskové hasièské závody se konaly 25. kvìtna v Rosnicích – dìti
starší 1. místo, muži útok 4. místo, muži štafeta 3. místo. V èervnu pøi „Dìtském dni s integrovaným záchranným systémem“
pomohli hasièi pøi pøípravách a následnì i na jednotlivých stanovištích, poté velitel okomentoval ukázku vyproš ování osob z nabouraného auta. 8. èervna si hasièi
zasoutìžili na hasièských závodech v Hoøinìvsi – dìti mladší
5. místo, dìti starší 1. místo,
muži 6. místo.
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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.
V mìsíci dubnu probìhla v obci akce stavìní máje s posezením obèanù v naší hospùdce.
Akce se zdaøila a májka se podaøila postavit bez vìtších problému, jako každý rok. Po postavení májky se obèané pøesunuli do naší hospùdky, kde byl zapálený malý oheò, na kterém se
opékaly špekáèky, a pak zaèala pøíjemná zábava.
Vzhledem k tomu, že hodnì obèanù dojíždí za prací èi nákupy apod., do Hradce Králové,
kde pokraèuje výstavba dálnice D11, je potøeba sledovat v dostupných médiích informace
o uzavírkách, jako je napø. uzavírka silnice z Nedìlištì do Pøedmìøic, objížïka vede pøes obec
Svìtí, která by mìla trvat, dle dostupných informací, do konce pøíštího roku.
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,
se zaèínajícím létem nastává tradièní èas dovolených. Pokud se vydáte na cesty, pøeji
Vám jen krásné zážitky a pøíjemné prožití léta na každém místì, které si pro svùj zasloužený
odpoèinek vyberete. Radujte se z každé malièkosti, která vás potìší, a svoji radost pøedávejte svému okolí. Se sluncem v srdci bude pro Vás i Vaše blízké každý den veselejší.
Ing. Michal Derner, MBA – starosta obce

PLÁNY A INVESTICE V OBCÍCH
Stavba ÈOV a kanalizace je už realitou
Na konci bøezna pøevzal zhotovitel díla staveništì, ve Všestarech provedl vytýèení podzemních sítí, zajistil úpravy dopravního znaèení a následnì zahájil práce. V prùbìhu stavby
dochází k uzávìøe nìkterých silnic, ve Všestarech se to letos týká cest smìrem na Rosnice
a Støezetice. Uzávìra je rozdìlena do tøí etap.
I. etapa – od køižovatky u obecního úøadu po køižovatku Rosnice x Støezetice: 10. 6
– 30. 6. 2019
II. etapa – od køižovatky Rosnice x Støezetice k žel. pøejezdu u Rosnic: 1. 7. – 14. 7. 2019
III. etapa – od køižovatky Rosnice x Støezetice smìr Støezetice: 15. 7. – 30. 8. 2019
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Pro všechny uzavírky jsou pøipraveny objízdné trasy. Obèanùm z tìchto míst bude pøíjezd
k jejich nemovitostem umožnìn, motoristé však musejí v takovém pøípadì pøi prùjezdu stavbou poèítat se zdržením. Máte-li možnost, volte radìji v zájmu vlastní bezpeènosti objízdné
trasy mimo úseky s probíhající stavební èinností.
Ve smìru od obecního úøadu na Hradec Králové budou práce probíhat bez uzavírky
s pouhým omezením provozu na polovinu vozovky, a to až do konce záøí 2019.

Uzavírky ovlivní i autobusovou dopravu
Pøi uzavírce ve II. etapì 1. 7. – 14. 7. 2019 nebude zajíždìt autobus do Rosnic (autobusová zastávka bude pøemístìna na køižovatku na silnici Bøíza – Bor) a souèasnì nebude
obsluhována zastávka Všestary – odboèka Rosnice. Sledujte proto bedlivì informace, které
dopravci pøi zmìnách na zastávkách zveøejní.

Jakým zpùsobem budou postupovat práce na kanalizaci?
V úsecích smìrem na Hradec Králové, Rosnice a Støezetice je v celé délce v komunikaci
asfaltová vrstva odfrézovaná a znovu zpìt zasypaná. Vlastní montáž kanalizace probíhá
v krátkých úsecích po cca 20 m, kdy zhotovitel vykope rýhu, v ní do obsypu uloží potrubí a kanalizaèní šachty a výkop až po povrch silnice zasype a zhutní. V takových krocích bude zhotovitel postupovat po celé délce kanalizace.
Pro Rozbìøice avizuje dodavatel stavby zahájení pøípravných prací (vytýèení sítí, pasportizace …) v prùbìhu èervence 2019, fyzické zahájení stavebních prací pak v polovinì srpna
2019. Zaèátek stavby v Rosnicích bude teprve upøesnìn (podle harmonogramu podzim
2019).
Na èistírnì odpadních vod
(ÈOV), která vyroste mezi novou
halou ZD Všestary a Melounkou,
jsou již provedeny pøípravné zemní
práce a dodavatel zahájil práce
na základových konstrukcích stavebních objektù vlastní èistírny.
Doèasný pøístup k ÈOV od køižovatky u obecního úøadu je veden pøes
areál družstva, v budoucnu by se
ale pøístup k èistírnì nemìl provozu
støediska zeleniny ve Všestarech
vùbec dotýkat, protože se pøipravuje projektová dokumentace na novou pøístupovou cestu. Ta
bude zaèínat kousek od železnièního pøejezdu u nádraží ÈD.
Opravy se doèká celá šíøe silnice. Souèástí stavby kanalizace je oprava živièného povrchu v jednom jízdním pruhu, do kterého bude uloženo potrubí kanalizaèní stoky. Vrchní živièná vrstva tedy bude odfrézována a položena nová. Opravu druhé poloviny vozovky zajistí
z vlastních zdrojù Správa silnic Královéhradeckého kraje (SS KHK), která je souèasnì správcem tìchto komunikací. Povrch silnic tak bude po výstavbì kanalizace v celé šíøi opravený.
Všichni investoøi však musí poèítat s tím, že cca pøíštích 10 let SS KHK neumožní do nových
povrchù žádné zásahy.
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Období výstavby kanalizace v každé naši obci s sebou pøinese mnohá omezení v dopravì, utrpí i naše pohodlí a komfort. 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 zvládnout.
Do realizace díla, které je svým investièním rozsahem zdaleka nejvìtší v historii našich
obcí, bychom se nemohli pustit bez dotaèní podpory. V bøeznu 2019 vydal Státní fond životního prostøedí (SFŽP) rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 115.296.999,49 Kè, ke kterému se díky naší úspìšné žádosti o podporu pøidal letos v èervnu èástkou 3.000.000 Kè také
Královéhradecký kraj. Aèkoli máme vedle dotací i uspoøené prostøedky, musela si obec pro
dofinancování stavby vzít úvìr ve výši 65 milionù korun. I díky tomu lze uhradit obèanùm
i soukromé èásti pøípojek.

Chodník ke Všestarce nám již slouží
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 byla tato cesta obnovena a pro mnohé se tak pøístup k novému prameni
zjednodušil. U parku navíc
pøibyla asfaltová plocha pro
otáèení vozidel a nìkolik parkovacích míst. Do podzimu
dokonèíme instalaci veøejného osvìtlení chodníèku, které
provádíme vlastními kapacitami.

A co další chodníky?
Pro chodníky v Rozbìøicích a Bøíze máme již vydané stavební povolení. Jejich výstavba
by mìla navazovat na dokonèení kanalizace. Protože v Rozbìøicích bude stavba kanalizace
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probíhat od léta 2019 zhruba rok, rozhodlo zastupitelstvo obce podat na pøíští rok žádost o dotaci u SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury). Pokud budeme úspìšní, mohla by stavba
chodníkù pøíští rok v této èásti zaèít. Souèástí chodníkù bude i deš ová kanalizace.
Chodníkùm na Chlumu se vìnujeme už nìkolik let. Územní rozhodnutí máme již od záøí
2017, na stavebním úøadu leží od léta 2018 žádost o povolení stavby. Snad se i tady již brzy
doèkáme stavebního povolení a budeme moci požádat o dotaci na samotnou výstavbu.
Na chodníky ve Všestarech s napojením do Rosnic již byla v minulosti vypracována
projektová dokumentace a v záøí 2010 dokonce vydáno územní rozhodnutí (ÚR). Protože
však nebyla do 2 let podána žádost o stavební povolení, ÚR pozbylo platnosti. V katastrálním
území Všestary k tomu navíc došlo k digitalizaci katastrálního operátu a dokumentace pozbyla na aktuálnosti. Proto zastupitelstvo obce rozhodlo o zadání nového projektu ve stejném rozsahu. Chodník od sušárny v Rosnicích smìrem do Všestar bude veden po pravé stranì až ke
køižovatce na Støezetice. Na železnièním pøejezdu, kde SŽDC (Správa železnièní dopravní
cesty) bude provádìt instalaci závor, se podaøilo dojednat, že stavební úpravy pro pøípravu
chodníku, tedy i s rozšíøením o pøechod pro chodce, provede SŽDC na svoje náklady.
V dalších èástech Všestar projekt stejnì jako v minulosti øeší chodník v ulièce kolem sbìrného dvora ke kostelu, chodník od nádraží k Piccolu, a protažení chodníku na konec Všestar
smìrem na Rozbìøice. Projektová dokumentace k podání žádosti o stavební povolení by mìla
být hotova do konce letošního roku.
Zastupitelstvo dobøe ví, že jsou ještì další bílá místa, kde se na chodníky a cesty tìší.
Cesta v Rosnicích pod sušárnou i chodníky ve Všestarech na Støezetice i Svìtí, jsou dalšími
projekty v poøadí. Z výètu akcí ve fázi projektování, zajiš ování stavebních povolení èi øešení
finanèních zdrojù je snad zøejmé, že dospìt až k úspìšné realizaci je bìh na dlouhou tra . Tak
nám prosím držte palce, abychom vydrželi se silami a neztratili dech.
Ing. Michal Derner, MBA – starosta obce

JARO V MIKROJESLÍCH VŠESLIÈKY
Na jaøe se toho ve Všeslièkách dìlo mnoho. Dìti si užily krásné odpoledne v duchu honby za pokladem, který pro nì pøipravila èarodìjnice. Pokladem byly špekáèky, které si dìti
mohly na ohni upéct pøi pøíležitosti pálení èarodìjnic.
Dìti také v rámci dopoledního programu pravidelnì navštìvovaly solnou jeskyni. Díky tomu,
že se dìti zapojily do soutìže, mìly možnost strávit dvakrát dopoledne na høišti Divoèina v OC
Orlice park v HK. Dìti si høištì uzavøené pouze pro naše mikrojesle velmi užily. Také jsme navštívili nedaleké dìtské høištì v obci Svìtí. Dìti si toto høištì velmi oblíbily, a proto se zde konal
dopolední piknik, bìhem kterého dìti pozorovaly pomocí lupy brouèky a kvìtiny.
Na téma pikniku jsme navázali i dalším výletem. Tentokrát se piknik konal v Šimkových
sadech u místního pøírodního bludištì a mlhovištì. Vydaøený den plný sluníèka jsme završili
krmením kaèenek a pozorováním duhy nad mlhovištìm. V kvìtnu nás také pøivítal ZOOPARK
Stìžery a místní zvíøátka. Nìkteøí také mohli ve Všestarech zaslechnout policejní sirény. Za
dìtmi do mikrojeslí totiž zavítali strážníci Policie ÈR, aby našim nejmenším obèánkùm ukázali policejní techniku. Dìtem se velmi líbila policejní vysílaèka i houkaèka.
Na jaøe se dále konal Den otevøených dveøí a následnì Zápis pro následující období
školního roku 2019/2020. Velice nás tìší, že o mikrojesle je velký zájem a že rodiny, které
z kapacitních dùvodù nemùžeme pøijmout do Všeslièek, mùžeme novì smìøovat do dalších
mikrojeslí, které bìhem léta vzniknou v nedalekých obcích.
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Jak jsme psali již
v minulém èísle, finanèní podpora ze strany EU
a MPSV konèí ke konci
èervna 2019. Díky nové
výzvì, kterou vypsalo
MPSV ve spolupráci
s ESF se podaøilo získat
peníze na další provoz.
Konkrétnì se jedná o zabezpeèení provozu mikrojeslí na další 3 roky.
S novým projektem jsme také zveøejnili nové logo a zprovoznili venkovní zahrádku. Dìti tak na
jaøe sázely rajèátka, dýnì i papriky. Také nám letos dìti poprvé pomohly s kvìtinovou výzdobou
na okna, která prostory krásnì rozzáøila. Dìtem s kvìtinovou výzdobou pomohla nová teta
Jiøina, která se k nám na jaøe pøidala, aby posilnila náš tým.
A co nás èeká v létì? Dìti se urèitì mùžou tìšit na další zajímavé výlety v rámci dopoledního programu i na rozluèkovou slavnost. S nìkterými dìtmi se totiž budeme muset v srpnu
rozlouèit a popøát jim mnoho úspìchù v nových školkách. Zároveò budeme vítat nové dìti,
které se k nám v prùbìhu záøí pøidají a vydají se s námi na nová dobrodružství.
Mgr. Michaela Chládková

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ – 13. DUBNA 2019
Tradice vítání obèánkù se stala již v minulosti oblíbeným slavnostním aktem. Obøad, který
vítání obèánkù provází je i pøíležitostí pro setkání èlenù rodiny.
Tentokrát pøivítal v obøadní místnosti obecního úøadu Všestary starosta obce Ing. Michal
Derner, MBA osm dìtí. Ze Všestar Mikuláše Exnera, Daniela Imramovskýho, Karolínu Frièkovou, a Sofii Ellu Pechovou, z Rozbìøic Filipa Netušila a Kryštofa Hrdýho a z Chlumu Rozárii
Svobodovou a Terezii Andršovou.
Monika Kutálková – matrikáøka
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SBÌRNÝ DVÙR PRODLOUŽIL OTEVÍRACÍ DOBU
Oznamujeme obèanùm, že provozní doba sbìrného dvora ve Všestarech je každou
sobotu (mimo svátky) od 8,00 do 11,00 hodin.

PES – PØÍTEL ÈLOVÌKA, RADOST I STAROST
Témìø v každé domácnosti mají naši obyvatelé psa. Nìkde je více na hlídání, nìkde více
èlenem rodiny. Procházka s ním je pak pøíjemným zpestøením dne jak pro nìj, tak pro jeho
pána. Dìkuji všem zodpovìdným majitelùm psù, kteøí po svých miláècích v pøípadì potøeby
uklidí. Nemají-li potøebné vybavení s sebou, najdou je èasto i na odpadkových koších.
Bohužel nìkteøí toto samozøejmé pravidlo buï neznají, nebo ho dokonce odmítají. Dovolím si
proto pøipomenout Obecnì závaznou vyhlášku è. 1/2005 obce Všestary o úpravì volného
pohybu psù a dalších domácích zvíøat na území obce, která platí již od roku 2005 a v níž se
v èlánku 2 odstavec 3) uvádí: „Osoba doprovázející psa je povinna neprodlenì odstranit psem
zpùsobenou neèistotu (exkrementy apod.) na veøejnì pøístupných místech v zastaveném území obce.“ Doufám, že i ti nejzarytìjší odpùrci pochopí, že v civilizovaném svìtì není takový
postup povinností, ale pøirozenou slušností a ohleduplností k ostatním. Nikdo si pøeci nechce
domù na botì pøinést „dáreèek“ od jiného psa.
Ing. Michal Derner, MBA – starosta obce

VELIKONOÈNÍ JARMARK VŠESTARY
Výbor pro spoleèenský život Všestary ve spolupráci se školou a školkou pøipravil dne 12. 4. 2019 první VELIKONOÈNÍ JARMARK v prostorách ZŠ
a MŠ ve Všestarech.
Pøi této akci škola využila pøíležitost
ukázat se v novém kabátì. Novì zrekonstruovanou školu s pøístavbou tøetího patra si mohl prohlédnout každý, kdo
pøišel. V dolním patøe probíhala krásná
výstava velikonoèních kraslic z rùzných
materiálù, které byly vytvoøeny rùznými
technikami. Pøi této pøíležitosti byly
vystaveny také velikonoèní pohlednice
z pøelomu 19. st – 20. st až dodnes. Bylo
zde k vidìní na 230 pohlednic, celou výstavu pøipravil Aleš Zlatohlávek, který dokázal o pohlednicích a kraslicích s návštìvníky zaujatì pohovoøit.
V uèebnách školy probíhaly dílny dìtí za základní školy a na chodbách si návštìvníci mohli nakoupit za dobrovolný poplatek výrobky, které dìti samy vytvoøily. Výrobky byly od dìtí ze
školky ze Všestar, ale i z Chlumu. Dìti pøipravili s uèiteli nádherný program a bylo to pøíjemné páteèní odpoledne.
Venku, kolem celé školy, byli trhovci, kteøí prodávali své
výrobky, od bylin, pøes mýdla, textil až k obèerstvení.
Nechybìly samozøejmì kraslice, které se tvoøily pøímo pøed
oèima návštìvníkù. Každý kdo mìl zájem, si mohl také nechat
uplést pomlázku. Tak zase za rok.
Marika Èapková
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JARNÍ VÝLET
Ve ètvrtek 11. 4. 2019 poøádal Výbor pro spoleèenský život obce Všestary jarní výlet nejen do Lysé nad Labem.
Cílem byla výstava cibulovin, pøedstavení regionù, výstava módy, doplòkù a šperkù, sladkostí a pochutin, nejrùznìjších pìstitelských pomùcek. Autobus vyklopil úèastníky zájezdu
pøímo pøed hlavním vchodem na výstavištì. Jaké bylo naše pøekvapení, když k nám bìžel
uvítací výbor s pugétem v ruce. Teprve za chvíli jsme si všimli, že uvítací delegace nemíøí
k nám, ale k ministryni financí Alenì Schillerové, která pøijela zároveò s námi a marnì se pokoušela i s doprovodem propasírovat pøes náš semknutý šik dopøedu. Za branou byla výstava naše. Zatímco jedni se vrhli do prohlížení exponátù, aby nepromarnili ani vteøinu, ostatní
šli poklábosit s Jiøinou Bohdalovou do stánku, kde propagovala prodávané zboží.
Další zastávka byla v Polabském muzeu Podìbrady, kde jsme se seznámili s regionální
historií, neopomenuli jsme si prohlédnout výstavu kraslic, která byla instalována v jednom
z nejstarších domkù v Podìbradech.
Naše tøetí zastávka byla na památném místì v Libici, kde stávalo hradištì rodu
Slavníkovcù, rodištì Sv. Vojtìcha, kde dne 28. 9. 995 pražští Pøemyslovci vyvraždili všechny
obyvatele usedlosti. Tuto historickou událost, kterou mnozí vìdci považují za vznik èeského
státu, pøipomíná nenápadný pomník na návsi obce Libice. Touto zastávkou skonèil i náš výlet
za zábavou i pouèením.
Aleš Zlatohlávek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VŠESTARY
Školní zájezd – Oxford, Londýn a megality
Ve dnech 21. 4. – 25. 4. 2019 se studenti naší školy zúèastnili zájezdu do Anglie.
Na programu byla mj. návštìva mìsta Oxford, Stonehenge, nejslavnìjší megalitické památky v Anglii, Salisbury, lázeòského mìsteèka Bath, celodenní návštìva Londýna, plavba po
Temži. Pobyt mìli studenti zajištìný v hostitelských rodinách, kde ochutnali typická anglická
jídla a procvièili si angliètinu. Domù se všichni vraceli nadšení a plni nových zážitkù.

Exkurze do Kutné Hory
Historická exkurze do Kutné Hory, které se zúèastnili žáci 7. a 8. tøíd, nás zavedla do støedovìkého období. Navštívili jsme Èeské muzeum støíbra – Hrádek, sídlo èeských králù
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– Vlašský dvùr, unikátní dílo vrcholné a pozdnì gotické architektury – chrám sv. Barbory, høbitovní kostel Všech svatých – Kostnici, jedineènou památkou technického charakteru – kamennou kašnu.

Škola v pøírodì
Poslední kvìtnový týden se žáci 1. stupnì pøemístili ze školních lavic do Tábora na Draèí
skále. Místo vyuèování èeského jazyka a matematiky pro nì byly pøipraveny hodiny tìlesné
zdatnosti, ohleduplnosti, spolupráce, smyslu pro zodpovìdnost, fair play, kamarádství a odvahy. Uèili se støílet z luku,
dobývali draèí loï Bouøi,
hráli si na ninji a kraby,
ti odvážnìjší dokonce
strávili noc na hradì Dragolon. Instruktoøi pøipravili
pro všechny celotáborovou hru, bìhem které dìti
pøevleèené za skøítky a trpaslíky zachránily spoleènými silami vílu, osvobodily za zakletí zlé skøety
a nakonec všichni vykopali poklad plný dobrot.
Odmìnou bylo veèerní posezení u táboráku a opékání buøtù. I když poèasí nebylo úplnì ideální, dìti si týden v pøírodì užily a vracely se domù
plny nových zážitkù. Na školu v pøírodì se vydají žáci 2. stupnì poslední týden v èervnu.

Divadelní pøedstavení 2018/2019
V letošním školním roce navštìvovalo Klicperovo divadlo v rámci pøedplatného pro žáky
základních škol 30 žákù z naší školy. Navštívili jsme celkem 5 pøedstavení.
Nejvíce se žákùm líbil detektivní pøíbìh Osm žen v režii Petra Štindla.
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Cesta za pokladem
Zaèátkem èervna se dìti ze školní
družiny vydaly na cestu za pokladem.
Trasu, vyznaèenou fáborky a spojenou s hledáním dopisù s úkoly, pro nì
pøipravili žáci žákovského parlamentu
ze 7. – 9. tøídy. Na konci cesty dìti
èekalo hledání (a nalezení) sladkého
pokladu. Místo úkrytu pokladu bylo
zašifrováno v posledním úkolu. Dìti
odcházely domù s pocitem pøíjemnì
prožitého odpoledne, které pro nì pøipravili starší spolužáci.

Brzy pùjdu do školy – èerven
V polovinì èervna probìhlo v budovì na 1. stupni setkání rodièù
a budoucích prvòáèkù, pøi kterém se
rodièe dozvìdìli informace o organizaci pøíštího školního roku a o tom, co
všechno v pøíštím roce jejich dìti
èeká. Dìti pracovaly ve skupinkách
pod vedením uèitelek 1. stupnì a zazpívaly si spoleènì písnièky, nauèily se øíkanky, plnily písemné úkoly do pracovních listù a zahrály si hry. Dìtem se velmi daøilo a už se tìší na to, jak v záøí usednou do školních lavic.

SDH ROSNICE
Koneènì zaèátek venkovních akcí
Poslední dubnový veèer patøil tradiènímu pálení èarodìjnic,
které jsme spoleènì oslavili v posezení u hasièské klubovny. Na
symbolickém zahájení venkovních akcí nechybìlo bohaté obèerstvení, pro všechny byly pøipraveny párky a buøty k opeèení.

Závody a oslavy
25. kvìtna 2019 se nejen do pamìti našich èlenù zapsal tím
nejhezèím písmem. Díky podpoøe Obce Všestary jsme mohli
uskuteènit oslavy 120. výroèí založení našeho sboru. Dopoledne
jsme uspoøádali 1. kolo okrskové soutìže v požárním útoku u hasièské nádrže, kde naše družstvo obsadilo skvìlé 3. místo a pìkné 5. místo v následné štafetì. Všem družstvùm i celému okrsku dìkujeme za úèast.
Od 17 hodin jsme se potom sešli již u hasièské klubovny, kde pokraèovaly oslavy posezením s grilováním od Khunù a od 20 hodin hrála k poslechu i tanci živá hudba. Bìhem oslav
probìhla také ukázka naší historické koòské støíkaèky a pøedání pamìtní plakety z rukou pana
starosty Obce Všestary Ing. Michala Dernera, MBA. Každý èlen našeho sboru a každý sbor,
který se úèastnil oslav, obdržel dárek, pùllitr s vygravírovanou koòskou støíkaèkou, jako památku na tento den.
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Všem, kteøí se podíleli na pøípravách, organizování, a již na této akci, nebo kterékoliv
pøedchozí, patøí velký dík, protože bez práce tìchto lidí, bychom nemohli oslavit toto krásné
výroèí.

Dìtské odpoledne
Druhou sobotu v èervnu jsme pro dìti pøipravili odpolední program s hledáním pokladu
a dobýváním skákacího hradu. Všechny dìti se spoleènì pustily do hledání a odmìnou jim
byla více než vhodná zmrzlina, kterou všechny dìti ocenily.

Pou ové posezení
Ve venkovních akcích
jsme pokraèovali pou ovým
sousedským posezením,
které navázalo na dìtské
odpoledne, kdy jsme se
sešli, abychom spoleènì
zahájili letní období. Kdo
mìl hlad, mohl se obèerstvit opeèeným buøtem
nebo párkem a kdo mìl
žízeò, toho jsme obèerstvili
chlazeným pitím. Dìkujeme všem, kteøí dorazili a pøipravili drobné obèerstvení nejen pro sebe, ale hlavnì pro své spoluobèany.
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Brigády
Celé jarní období bylo využito
k øadì brigád, které naši èlenové
odpracovali napøíklad na sbìru železného šrotu, úklidu hasièské garáže a klubovny, pøípravì na závody a dalších nutných pracích. Jsme
rádi za každého, kdo neváhá svùj
volný èas obìtovat pro lepší podmínky nás všech a udržování tradice, která tu s námi je již 120 let.
Vìøíme, že bude pokraèovat dále.

Co s naèatým rokem…
Nyní nás èekají prázdniny, bìhem kterých se sejdeme v klubovnì nebo na brigádnických
akcích, kterými bude napøíklad údržba u hasièské nádrže. Poslední srpnový den uspoøádá náš
sbor posvícenské posezení v prostorách klubovny, na které jste všichni srdeènì zváni. V nedìli poté probìhne tradièní posvícenské fotbalové utkání svobodných proti ženatým na místním høišti. 14. záøí pak naše družstvo vyrazí na závody O pohár starosty Obce Všestary do
Všestar, kde se pokusíme obsadit lepší, než loòské bramborové místo.
Jiøí Novák

SDH BØÍZA
Jaro ve Bøíze bylo plné akcí. Èlenové SDH Bøíza
poøádají pro všechny naše spoluobèany spoustu
pøíležitostí k setkáním a zároveò jsou tìmi aktivními,
kteøí u všech spoleèných akcí jsou. Povedenou akcí
byl tradièní Hasièský ples, který musel být opìt ve
Všestarech v místní hospodì 30. bøezna 2019. Ale
i pøes tuto pøekážku byla tombola i úèast bohatá,
takže pøíští rok znovu na stejném místì.
Následovalo sázení bøíz na návsi. Dva stromy
jsou zasazeny také pøi pøíjezdu po silnici od Rosnic.
A tak je pomyslný symbol naší obce zase zpìt. Další
akcí byl sbìr železa. A pak byla zorganizována spoleèná akce, kdy jsme se sešli v hojném poètu na
bowlingu v Pøedmìøicích nad Labem. Turnaj mužù
vyhrál Martin Bìlohoubek a turnaj žen Denisa
Matìásková. Tradiènì jsme se také sešli 30. dubna
2019 na místním høišti, opekli párky a klobásy a pøíjemnì posedìli pøi pálení èarodìjnic. Poslední z vydaøených akcí byl Dìtský den 1. èervna, kdy sobotní odpoledne strávily dìti pøi hrách na høišti. Pøipravili jsme pro dìti tradièní hry na stanovištích, spoustu nových spoleèných soutìží, jako
napøíklad velblouda nebo zasouvání lžièky do lahve. Ale nejvìtší zážitek si dìti odnesly z jízdy na koních. Krásné jaro, že!
Petra Rufferová
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SDH LÍPA
SDH Lípa uspoøádal 20. dubna 2019 Pomlázkovou zábavu, která byla skvìlá, hudba Iveta
a Dáša hrála k poslechu a tanci úžasnì, tombola a atmosféra na zábavì byly více než výborné. Vzhledem k pøejícímu poèasí byla slabší úèast, ale zábavu si všichni zúèastnìní užili do
ranních hodin. Z èistìveské kulturní dílny odcházeli návštìvníci až za svítání plni dojmù, zážitkù z tance a obdarováni tombolou. Atmosféra na zábavì mluvila za vše!
V dubnu uspoøádali hasièi z Lípy sbìr starého železa. Dìkujeme všem, kteøí ke sbìru pøispìli. Nasbíralo se hodnì!
Další èinností lipští hasièi pokraèovali dosazováním aleje ke høíbárnì, protože nìkteré
stromky uschly nebo byly ponièené. Alej byla obnovena a my se mùžeme tìšit ze stromkù, které krášlí úvoz ke høíbárnì.
V sobotu 15. 6. 2019 se konalo Sousedské posezení na Lípì u zvonièky. Bylo krásné slunné poèasí, od 14,00 hod. hrála kapela DUO Iveta a Dáša. Tato kapela dohrála a mìlo dojít
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k vystøídání kapel Duo Iveta a Dáša za
kapelu Voèi. Bohužel k vystøídání nedošlo. Bìhem nìkolika málo okamžikù zaèala pøíroda bojovat proti nám. Strhl se
veliký vítr, pøišel velký déš umocnìný
krupobitím a lidé, kteøí si pøišli užít
Sousedské posezení nedbaje vìtru
a deštì drželi plachty i konstrukce stanù, které hasièi v pátek v podveèer
u zvonièky postavili. Lidé bojovali stateènì, ale pøíroda je mocná èarodìjka
a zvítìzila. Sousedské posezení bylo
ukonèeno kolem 9. hodiny veèerní. Lidé
byli promoèení, ale snažili se, jak mohli
nejvíce. Moc dìkujeme za boj a stateènost! Toto na Lípì nepamatujeme! Bohužel, Sousedské posezení utrpìlo
materiální škody na stanech – plachty
i konstrukce byly ponièené, spíše znièené. Druhý den pøi uklizení prostoru
u zvonièky bylo jasné, že stany jsou znièené. Všichni jsme si uvìdomili, jak dùležitou úlohu hraje pøíroda a to když vyjde na uspoøádanou akci poèasí. Nám
se vydaøila první polovina, ale jelikož
jsou lipští hasièi bojovníci a nevzdávají
se, už nyní se tìší na naplánované akce,
kterými jsou:
Louèení s prázdninami máme naplánované na sobotu 31. srpna 2019 od 14,00 hod. a dìti
i dospìlí si zde mohou užít: vyhlídkovou jízdu vláèkem, šipkovanou po okolí, virtuálnì-realitní
hru, pìnu od hasièù, balónkovou bitvu.
Nebude chybìt ani hudba, která celou akci bude doprovázet od zaèátku až do úplného
konce. Moc se tìšíme na Vaši úèast a moc si pøejeme, aby vyšlo poèasí. Snad už jsme si tu
nevlídnost poèasí vybrali a spoleènì si užijeme skvìlou, již tradièní akci na závìr prázdnin.
Pøijïte pobejt, tìšíme se na Vás!
V sobotu 7. 9. 2019 se koná Turnaj v malé kopané na sokolském høišti pod rozhlednou.
Zahájení celé akce probìhne v 8,30 turnajem svobodní x ženatým. Obèerstvení s cenami jako
„za socíku“, dobrá sportovní nálada a skvìlá obsluha je již tradicí. Prosíme, pøihlaste svá družstva u pana J. Štefanky na tel. èísle: 736 759 809.
Pøijïte si zasportovat, zmìøit své síly a vùbec sejít se! Tìšíme se na Vás.
Josef Štefanka, starosta SDH Lípa
Redakèní rada: Správní rada Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
Registraèní èíslo: MK ÈR E 20556 Tisk: Garamon s.r.o., Hradec Králové
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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 Koš ála 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
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Policie
Rychlá zdravotní pomoc
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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
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