0LNURUHJLRQREFÊ3DP¾WNRYÆ]ÐQ\
Hoøinìves 73, 503 06 Hoøinìves
tel.: 495 426 107
ou@horineves.cz
web: http://www.opz1866.cz/

VÌNUJTE SVOU POZORNOST!
„Bezpeènostní desatero“ – informaèní leták.
Každý rok dochází v domácnostech po celé ÈR k více než tisícovce požárù, pøi kterých
umírají desítky lidí a stovky jich jsou zranìny.
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ÈIPOVÁNÍ PSÙ – povinné od 1. 1. 2020
Upozoròujeme všechny vlastníky a chovatele psù, že podle zákona è.166/1999 Sb. O veterinární péèi a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù s úèinností od 1. ledna 2020 musí
být každý pes oznaèen elektronickým èipem.
Povinnì by se mìli èipovat všichni psi, nejdøíve však ve vìku kolem pùl roku, v dobì
prvního oèkování proti vzteklinì. Svého psa mùžete nechat èipovat již letos, není tøeba èekat
na žádné konkrétní datum. Povinné oèkování psa proti vzteklinì je od tohoto data platné,
pouze pokud je pes takto oznaèen. Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat v rozmezí
20 – 100 tisíc Kè v závislosti na druhu provinìní. Výjimkou je pouze pes, který je oznaèen
èitelným tetováním provedeným pøed 3. èervencem 2011.

Výhody èipování
Zabìhnutý pes se rychle vrátí k majiteli, pøi odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví, lepší prùkaznost identity psa, snadnìjší monitoring chovu psù, lepší dohledatelnost majitele v pøípadì nutnosti postihu za týrání zvíøat, umožnìní kontroly psù pøi prodeji, usnadnìní
situace kontrolních orgánù pøi potírání množíren, snadnìjší vycestování se psem do zahranièí (ve vìtšinì evropských státù již povinné èipování psù platí).

Nevýhody plošného èipování
Nutnost vytvoøit jednotnou celostátní databázi – registr èipù, náklady s tím spojené.

Èip sám o sobì je jen èíslo
Svého psa mùžete nechat èipovat kdykoliv. Nemusíte èekat na žádné konkrétní datum.
Jednoduše pøivedete svého psa k veterináøi, ten mu vpraví mikroèip pod kùži na krk za levé
ucho pomocí speciálního jednorázového aplikátoru a váš pes je naèipován. Peèlivý veterináø
poznaèí èíslo mikroèipu nejen do prùkazu zvíøete, ale i do své evidence psích pacientù. Pak
už je další postup na vás.

Jak získat zápis v registru?
Daný mikroèip je spojen právì s vaším zvíøetem. Zdaleka ale neznamená, že ztratí-li se
váš naèipovaný pes, snadno ho naleznete. Nikdo si èip vašeho psa nespojí ani s vaším
jménem ani s vaším telefonním èíslem, dokud svého psa a jeho èip nezaregistrujete do
nìkterého z aktuálních registrù èipovaných zvíøat.
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Až po registraci, kterou pøímo v registru mùžete provést on-line, plní mikroèip vašeho psa
funkci prostøedku k vyhledání a nalezení zabìhnutého psa. Mikroèip sám o sobì nemá vloženu žádnou informaci vyjma unikátního èísla. Proto až pøi srovnání s databází poskytne
všechny potøebné informace veterináøùm, nebo bezpeènostním složkám, jak vás jako majitele ztraceného psa vyhledat a zkontaktovat.

Kolik stojí èipování?
Poøizovací cena jednoho èipu se pohybuje mezi 120 – 450 Kè a závisí na typu èipu. Co se jeho
aplikace týèe, veterinární lékaøi si za ni úètují 300 – 550 Kè. Životnost èipù se odhaduje na 25 let.

Pes mùže mít místo èipu tetování
Pokud je váš pes tetovaný, není nutné jej i èipovat. Tetování však musí být èitelné a souhlasit s údaji, uvedenými v prùkazu pùvodu. To znamená, že neèitelné tetování nebo jakékoli
jiné (napø. z útulkù, u psù bez PP apod.) než od øádných chovatelù se neuznává.
Tetování se provádí výhradnì na žádost chovatele pouze štìòatùm do šesti týdnù vìku dle
údajù ÈMKU (Èeskomoravská kynologická unie), které posléze slouží k vystavení PP.
Seznam registrù èipovaných zvíøat na území ÈR,
vèetnì dostupných kontaktù je možné najít na úvodní stránce www.vetkom.cz
Registry èipovaných zvíøat na území ÈR
Název

Adresa

www stránky

e-mail

Národní registr
majitelù zvíøat

P. O. BOX 132,
120 00 Praha 2

www.narodniregistr.cz

info@narodniregistr.cz

Èeský registr
zájmových zvíøat
a majitelù

WINVET, s. r. o.,
Evropská 116/655,
160 00 Praha 6

www.czpetnet.cz

czpetnet@czpetnet

Centrální evidence
zvíøat a vìcí

DATAK, s. r. o.,
oddìlení evidence,
Okružní 592,
280 02 Kolín V.

www.identifikace.cz

evidence@datak.cz

BackHome
registr zvíøat

GS Partners, s. r. o.,
Poèernická 96,
108 03 Praha 10

www.backhome.cz
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„ENVIRONMENTÁLNÍ VZDÌLÁVÁNÍ MIKROREGIONU OPZ 1866“
V rámci projektu se pro širokou veøejnost v letošním roce
uskuteènily tyto vzdìlávací akce:

Návštìva ZOOparku ve Stežerách: 7/2019 – úèast 35 osob

Návštìva skanzenu v Kròovicích s nauèným programem:
výroba mýdla: 8/2019 – úèast 50 osob
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Návštìva horské obce Horní Malá Úpa – prohlídka Infocentra a stálé expozice
o historii obce, návštìva výstavy v Galerii Celnice,
procházka horskou Pohádkou trasou s úžasnými výhledy na Snìžku:
9/2019 – úèast 57 osob

PLÁNOVANÉ EXKURZE PRO VEØEJNOST.
Na kvìten/2020 pøipravujeme exkurzi pro širokou veøejnost a to na školní statek pøi
Zemìdìlské Akademii Hoøice v Podkrkonoší spojenou s návštìvou rodného domu Karla
Jaromíra Erbena v Miletínì. Druhá exkurze je plánována na záøí/2020 na Kozí farmu Pìnèín
se zastávkou a prohlídkou zámku Hrubá Skála. Více informací se dozvíte v dalším èísle
Zpravodaje a také prostøednictvím jednotlivých obecních úøadù.
Pro školy, školky pùsobící na území Mikroregiou OPZ 1866 se již uskuteènily,
nebo jsou ve fázi plánování tyto nauèné exkurze: exkurze v záchranné stanici pro živoèichy
ZO ÈSOP JARO Jaromìø, exkurze v ZOOparku Stežery, exkurze v tøídírnì odpadù firmy
Marius Pedersen, Rychnovek u Èeské Skalice, exkurze v ekologickém centru Sever, Horní
Maršov – fara Dotek, exkurze v Mìstských lesích Hradec Králové, exkurze na školní statek pøi
Zemìdìlské akademii Hoøice v Podkrkonoèí, exkurze v Ekocentru Orlice, skanzen Kròovice.
Více informací na tel: 723 035 424, email: kozakova@ horineves.cz.
Tento projekt je realizován za finanèní podpory Královéhradeckého kraje
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STOLNÍ KALENDÁØ NA ROK 2020
Pøipravujeme stolní kalendáø na rok 2020 s názvem „Cesty, stezky, aleje Mikroregionu
obcí Památkové zóny 1866“.
Stolní kalendáø budou mít obèané svazku k dispozici na „svých“ obecních úøadech koncem mìsíce listopadu/2019. Distribuován do domácností bude dle požadavkù a zvyklostí
v jednotlivých obcích. Poøizovací a prodejní cena za 1 ks èiní 66 Kè.

Hoøinìves, Hoøinìvská bažantnice

Máslojedy, od lesa Svíb

PØIPRAVUJEME SOUBOR PØEDNÁŠEK
HABSBURSKÝ ARCIDÓM V NAŠÍ HISTORII
(Cyklus povídání o rakouském rodu a èeském osudu)
Pøipravujeme soubor pøednášek, které se týkají historie naší zemì, pojednávají o jednotlivých významných osobách slavného rodu Habsburkù. Pøednášky se uskuteèní v jednotlivých
obcích, dle dohody, v nìkterých již v podzimním období, v dalších obcích probìhnou pak
v zimì. Termíny a místa pøednášek budou propagována jednak jednotlivì, ale i na souhrnných
pozvánkách, kde bude zveøejnìn pøehled o místech a èasech konání. Pokud vás téma
zaujme, mùžete tak pøehlednì postupnì navštívit další okruhy pøednášek i v okolních obcích.
Akce bude propagována na fb. Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866, na ww.opz1866.cz
a prostøednictvím obecních úøadù, dle místních zvyklostí.
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Ilustraèní obrázek jednoho z okruhù plánovaných pøednášek,
které probìhnou v jednotlivých obcích Mikroregionu OPZ 1866.
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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
Dìtský den a opékání prasete
Dne 13. èervence se spojil dìtský den s opékáním prasete – všichni se sešli pøed hospodou, kde se pro dìti konaly nejrùznìjší soutìže: od pøetahování se s lanem a skákání v pytli,
až po házení kruhù na kolíky a závody na chùdách. Trochu nám zapršelo, ale naštìstí jsme
se všichni vešli pod stany na lavièky. Dìtem to vùbec nevadilo, ty byly nadšené z obøího nafukovacího hradu, na kterém neustále skákaly – tedy pokud zrovna nesoutìžily nebo si
nepochutnávaly na praseti s grilovanou zeleninou, chlebem s keèupem nebo samozøejmì na
sladkostech.

Turnaj v nohejbalu
Minulý rok probìhl na multifunkèním høišti s umìlým povrchem první roèník turnaje v nohejbalu. Úèast byla velká a tak pro velký úspìch této akce se letos 20. èervence pokraèovalo již
druhým roèníkem. Poèasí nám krásnì vyšlo a dìkujeme všem, kteøí se zúèastnili a ještì jednou
gratulujeme vítìzùm. Již teï se tìšíme na pøíští roèník, jehož termín vám s pøedstihem sdìlíme.
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Slavnostní odhalení památek války 1866
V sobotu 17. srpna se lidé sešli v Raèicích nad Trotinou pøi odhalení zrekonstruovaného pomníku rakouského setníka Wilhem Weil von Weilenfeld. V Benátkách taktéž probìhlo slavnostní odhalení souboru novì opravených pomníkù rakouských a pruských vojínù, v centru obce
– pøítomni tu byli èlenové klubù vojenské historie v dobových uniformách. Na území Benátek
a Raèic operovalo pøi bitvì u Hradce Králové roku 1866 pravé køídlo rakouské armády.

Divadlo Kozlík
Poslední den prázdnin probìhlo pro naše nejmenší dìtské loutkové pøedstavení divadla
Kozlík s názvem „Perníková chaloupka“. Pøedstavení se malým divákùm i jejich rodièùm moc
líbilo, takže tímto dìkujeme úèinkujícím i hlavním organizátorkám z øad místních obèanù. Již
teï jsme zvìdaví, jaká pohádka bude pøíští rok.

RC Benátky
Na šotolinì se 7. záøí konal rally
závod malých modelù aut a 12. øíjna
se bude konat další, pro Benátky tento
rok závod poslední.

INFORMACE
Dne 25. srpna se pøes východní
Èechy a také pøes naši obec Benátky
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pøehnal silný vítr s hustým pøívalovým deštìm a bouøkou. Naštìstí
vše trvalo jenom pùl hodiny a škody
nebyly vìtší než polámané stromy
a popadané èásti plotu.
V našich pøíkopech touto dobou,
od poloviny srpna do zaèátku záøí,
rozkvétají nádherné bílo-fialové, ale
smrtelnì jedovaté Ocúny jesenní,
lidovì naháèek. Je zajímavé, že se
jeho alkaloid kolchicin používal ještì
nedávno k léèbì rakoviny – vedlejší
úèinky ovšem byly tak nepøíjemné,
že se od nìho opustilo, ale dodnes
se kolchicin používá k léèbì dny.
Nová je také u nás v obci, nedaleko autobusové zastávky, interaktivní mapa Královéhradeckého kraje, která je ruènì malovaná.
S blížícím se podzimem také
oèekávejme vyøezávání dýní a babí
léto, které nás snad brzy navštíví.
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

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ
Dne 22. èervna 2019 probìhlo pod záštitou starosty obce pana Karla Tuèka v sále Èistìveského klubu Dílna „Vítání obèánkù“. Danielka Rejchrtová, Tadeášek Pudík, Laurinka
Kubeèková, Theodorek Benedikt Fejgl, Matyášek Trnavský a Jaroušek Mühlstein se dostavili
v doprovodu svých rodièù a nejbližších.
Pan starosta pøednesl na uvítanou pár vìt a nové obèánky jménem obce pøivítal mezi nás,
obèany již døíve narozené. Potom pøišla øada na gratulace a pøedání dárkù jak pro dìti, tak
i pro rodièe. Následnì pro zpestøení krásných spoleèných chvil zahrál nìkolik skladeb na trubku a taky zazpíval desetiletý umìlec Vašík Drahoòovský, který k nám pøijel z Jièína.
Celý prùbìh na památku všem vítaným obèánkùm fotograficky zaznamenala paní Petra
Kopecká, která pro každého pøipravila malé a velmi pìkné album fotografií, které bylo rovnìž
dárkem od obce.
Dìkujeme všem zúèastnìným za krásné sobotní odpoledne.
Karel Tuèek, starosta

LÉTO V ÈISTÌVSI
Jako v celé republice, tak i u nás urèitì padaly bìhem léta teplotní rekordy, øádnì jsme se
ohøáli i letos. Takové poèasí dává prostor ke klidným žním, takže sklizeò probìhla bez prùtahù.
Na zahrádkách se daøilo okurkám, rajèatùm i paprikám; plíseò se už ponìkolikáté nedostavila a tak byla velká úroda tìchto plodin. Cukety a dýnì nabízel každý, kdo je pìstoval.
Hùøe se daøilo ranním odrùdám brambor, tìm chybìl déšz a tak se sklízelo vìtší množství
menších hlíz. To neplatí o pozdních bramborách, tìm srpnové deštì výraznì pomohly. Zrovna
tak se vedlo i podzimní mrkvi, petrželi a pìknì se zvìtšují i bulvy celeru. Naopak se na
zahrádkách pøíliš nedaøí košzálovinám, jsou napadány molicí. Radost mìli pìstitelé rybízu,
angreštu, malin, ostružin a josty, kromì zavaøenin zbylo dost ovoce i na víno. Totéž se dá øíci
i o tøešních a višních. Úplnì úžasnì letos vyšly každému broskve; tak obalené stromy nádherným ovocem jsem snad u nás ještì nevidìl. Horší to je s jablonìmi, mnoho jablek propadalo. Oøešáky mají dostatek oøechù a teï, v pùli záøí, pøichází jejich èas.
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Naprázdno nevyšli ani houbaøi: od 12. srpna
se v okolních lesích roztrhl pytel s babkami,
hlavnì v lese Holá to bylo na kosu. Mnì se zase
v lese pod rozhlednou povedl dlouho nevídaný
úlovek. Bìhem deseti dnù jsem od 22. srpna
sebral na rozloze 7x7 m 60 krásných kozákù.
Na své si pøišli i sbìratelé žampionù. Též od
12. srpna se daly na loukách sbírat krásné kusy
tìchto hub. Na zahradì u Tomanù letos opìt vyrostly klouzci. A ještì vlaštovèí zpráva. Do teplých krajù se od nás vydaly do 6. záøí.
Pan František Zykl opìt seèetl srážky a tak
vìzte, že v èervnu spadlo v Èistìvsi oproti loòským 54 mm jen 35 mm, v èervenci loni 25 mm, letos 42,5 mm a v srpnu u nás spadlo 95 mm
oproti loòským 27 mm. Za tyto tøi mìsíce spadlo v roce 2017 266 mm, v roce 2018 105 mm,
letos 172,5 mm.
Radost jsme mìli z využívání høištì, o prázdninách se
tu scházeli dospìlí i dìti a tak je to správnì.
Obecní knihovna uspoøádala v klubu Dílna dvì
Hluboké brázdy – první o skupinì Jablkoò a druhá k nedožitým 74. narozeninám Petra Nováka pod záštitou jeho
fanclubu. V prùbìhu poøadu probìhla fotoprojekce a na
sále byla obsáhlá výstava s mnoha artefakty ze zpìvákova života, mimo jiné svatební i smuteèní oznámení.
Deset našich obèanù se zúèastnilo zájezdu do Malé
Úpy, který na popud naší knihovny uspoøádal Mikroregion
obcí Památkové zóny 1866. Zde bych chtìl vyslovit vøelé
podìkování paní R. Kozákové, která zaøadila tuto akci do
projektu „Environmentální vzdìlávání“, který byl podpoøen
dotací z KHK a vzala na svá bedra i celou organizaci.
Vystoupili jsme v Horním Maršovì a èekalo nás 11 kilometrù krásným koutem Krkonoš až do Horní Malé Úpy.
Navštívili jsme i Krakonoše v jeho domovì, také jsme se napili zázraèné léèivé vody pøímo
z pramene a ochutnali jsme též místní výborné
pivo Trautenberk. Celý výlet se nám velice líbil.
Jaroslav Balcar
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SETKÁNÍ PØÁTEL AVIATIKY
V sobotu 14. záøí se již tradiènì konalo Setkání pøátel aviatiky a modeláøù. Organizaci této
akce si již po nìkolikáté vzal pod køídla Èistìveský dráèek. Kromì toho, že se velmi vydaøilo
poèasí, tak se povedly i letecké
ukázky. Rozhodnì nesmìl chybìt Èmelák. Letos se sešly dokonce dva a piloti nám spoleènì
pøedvedli tandemové akrobatické ukázky. Opìt nám ukázali hasební zásah z výšky a osvìžili
nás sprškou z pár set litrù vody.
O naplnìní Èmeláka se postaral
místní sbor dobrovolných hasièù
v zastoupení pana Zykla.
Pøátelé aviatiky, kteøí pøilétli
na svých strojích, je nechali
návštìvníkùm k prohlídce. Dìti
i dospìlí se mohli podívat do kokpitu
a prohlédnout si letadla zblízka. Opìt se
svoji ukázkou pøilétl pilot repliky stíhaèky
Sovìtského svazu z II. svìtové války
JAK 3 a více než patnáct minut pøedvádìl neskuteèné akrobatické kousky, jejíchž souèástí byla i pyrotechnika. Další
letadlo se pak postaralo o velkou zábavu pro dìti, protože pilot shazoval bonbóny a plyšáky. Takže nám nakonec odpustili i to, že nebyl slibovaný hrad,
protože byl dìravý a nešlo ho nafouknout. Modeláøi pøedvedli ukázku své
skvìlé práce a schopnosti ovládat létající stroje ze zemì.
Vydaøené letecké odpoledne pokraèovalo veèerní zábavou s kapelou Èokoli, a jak je v Èistìveském klubu dílna zvykem, pokraèovalo se do ranních hodin.
O organizaci a obèerstvení se postarali èlenové Dráèku, za což jim patøí velký dík.

Dráèek zve ètenáøe Zpravodaje Mikroregionu na další kulturní akce:
11. 10.
3. 11.
9. 11.
11. 1.

Koncert revivalové kapely Waldemara Matušky
Klavírní koncert mladého virtuóza Matyáše Nováka
Svatomartinská husa
Èistìveský ples

13

¥,67©9(6
LETNÍ SLUNOVRAT
Již podruhé jsme v Èistìvsi oslavili vrchol
léta tancem. Druhý roèník festivalu KDYŽ
ŽENY TANÈÍ, se 21. 6. 2019 konal v Èistìveském parku.
Svým taneèním vystoupením se letos
pøedstavilo více než 20 taneènic, které ukázaly tradièní orientální tanec, ale i moderní
disko s akrobatickými kousky. Místní taneènice si pøipravily svùdné tango na melodii z filmu Moulin Rouge. Letos to nebylo jen o ženách. Odvahu ukázal František Švehla, který
se na pár dnù pøipojil k tréninku a v rámci
vystoupení si zahrál Fantoma opery.
Obøadní slunovratový oheò zapálila taneènice v rámci své ohnivé show. Pak pøišli na øadu
bubeníci pod vedením Zdendy Zackla a Filipa Roèka. Jejich úkolem bylo roztanèit všechny pøítomné ženy, protože svìt prostì potøebuje více tanèících žen. Celý festival uzavøela kapela
The Brownies, v èele s vítìzkou soutìže The Voice Annamerií d´Almeida. Její kouzelný hlas
pohladil duši všech pøítomných žen i mužù a s pøíjemnou vibrací uzavøel tento velký den
v rámci roèního cyklu.
Nikdy by nebylo možné tyto akce poøádat, kdyby nebylo lidí, kteøí ve svém volném èase
pomáhají s pøípravami. Za což jím patøí velký dík.
Další roèník je již v pøípravách. My jsme taneèní tréninky již zahájily a opìt s pocitem, že
to nemùžeme zvládnout, stejnì jako loni s tangem. Tak uvidíme. Pøidáte se? Každé nové taneèní vystoupení je vítáno.
Akci zaštizuje Pøírodní lékárna Hradec Králové, protože tanec je pro ženu tím nejzdravìjším pohybem.
Jana Kubíèková

SDH ÈISTÌVES
Srdeènì Vás zveme na tradièní „Setkání spoluobèanù u vánoèního punèe“, které se
uskuteèní v pondìlí 23. 12. 2019 od 17,00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

!!POZOR!!
Souèástí programu bude NÁBOR nových èlenù do Sboru dobrovolných hasièù.
Zejména mladí sportovci a sportovkynì jsou vítáni, ale na vìku nezáleží!
Jiøí Suchý (jednatel SDH Èistìves)

14

+2µ,1©9(6
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,
máme za sebou letní mìsíce, dovolené, práci na zahrádkách, ale vìøím, že i odpoèinek a relaxaci. Pøestože je èas podzimu, zaèátek školního roku, ale možná i èas plískanic, vìtrù a potøebného deštì, myslím, že se mùžeme tìšit na pìkné babí léto a s ním
i èas na procházky v pøírodì, ale i na potkávání se na akcích v našich obcích.
PØEJI vám pøíjemný podzimní èas.
Jana Kuthanová, starostka

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
– Zastupitelstvo obce Hoøinìves souhlasí s realizací akce Autobusová zastávka U SILNICE II/325 na parc.è.420/7, 440/19, st. 150, 433/2 v k.ú. Hoøinìves v rozsahu prací a nabídky SWIETELSKY stavební s.r.o.
– Zastupitelstvo obce Hoøinìves bere na vìdomí informace o realizaci akce Mikrojesle
Hoøinìves, bere na vìdomí pøíjem 1. platby na realizaci projektu z Operaèního
programu zamìstnanost ve výši 1.095.970,32 Kè, vlastní zdroje na dofinancování
projektu èiní 5 %.
– Zastupitelstvo obce Hoøinìves souhlasí s podáním žádosti na projekt Komunitní práce
v obci Hoøinìves.
– Zastupitelstvo obce Hoøinìves souhlasí s realizací rekonstrukce /malá vodní nádrž Želkovice/, a ukládá starostce zajistit projektovou dokumentaci akce vèetnì souvisejících
podkladù pro žádost o dotaci.
– Zastupitelstvo obce Hoøinìves souhlasí s provedením souvisejících prací na rekonstrukci komunikace II/325 v k.ú. Žíželeves v tomto rozsahu: rekonstrukce èásti veøejného osvìtlení, oprava kanalizace, autobusová zastávka (stejný typ jako v k.ú. Hoøinìves)
a související pozemky, vjezdy k nemovitostem pøi komunikaci II/325 a rozšíøení kanalizace k è. p. 13 a è.p. 64.
– Zastupitelstvo obce Hoøinìves schválilo pravidla pro mimoøádnou podporu organizovaných aktivit pro volný èas dìtí od 3 do 15 let /pøípadnì do ukonèení povinné školní docházky/ s trvalým pobytem v obci Hoøinìves ve školním roce 2019/2020. Z rozpoètu
Obce Hoøinìves bude rozdìleno max. 100.000 Kè formou darù v maximální výši 1.000 Kè/
dítì/školní rok.
– Více informací: http://www.horineves.cz/uredni_deska.
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MIMOØÁDNÁ PODPORA ORGANIZOVANÝCH AKTIVIT
PRO VOLNÝ ÈAS DÌTÍ
– s trvalým pobytem v obci Hoøinìves, od 3 do 15 let / ve školním roce 2019/2020
Pravidla èerpání:
– zákonný zástupce (zákonným zástupcem se v tomto pøípadì rozumí rodiè, opatrovník, pìstoun, popø. jiná osoba jednající za dítì) pøedloží øádný doklad o zaplacení pravidelné volnoèasové aktivity dítìte s trvalým pobytem v obci Hoøinìves vybraného subjektu (sportovní
klub, kulturní spolek, škola aj.), který je registrován a provozuje svou èinnost po dobu min.
jednoho roku ke dni pøedložení dokladu.
– pøíspìvek bude poskytnut do maximální výše 1.000 Kè/dítì/školní rok, na základì podpisu
darovací smlouvy mezi obcí – dárce a obdarovaným tj. zákonný zástupce dítìte.
– pokud bude uhrazená finanèní èástka za volnoèasovou aktivitu nižší než 1.000 Kè/dítì/školní rok bude darována èástka v plné výši pøedloženého dokladu.
– vztahuje se na volnoèasové aktivity realizované ve školním roce 2019/2020.
– na poskytnutí mimoøádné podpory není právní nárok.

INFORMACE O REALIZACI AKCÍ
– V èervenci tohoto roku jsme dokonèili stavební práce na rekonstrukci chodníkù v obci Želkovice
– Dále probìhla rekonstrukce místní komunikace smìrem k èásti Špuk v obci Hoøinìves
– Od 1.7. 2019 jsme zprovoznili Mikrojesle v budovì Obecního úøadu v Hoøinìvsi. Pro toto zaøízení byly zrekonstruovány prostory v 1. patøe této budovy. Mikrojeslím od 1. èervence slouží tøi místnosti, kde byla provedena rekonstrukce elektrického vedení, vody, topení, osazen
bojler a kotel pro plynové vytápìní. Byly provedeny nové podlahy, sociální zázemí, kuchyòka a veškeré vybavení prostor pro dìti ve vìku od 0,5 do 4 let. Akce je podpoøena dotací
z Operaèního programu zamìstnanost. Provoz Mikrojeslí je tímto zajištìn po dobu tøí let.
Dále bude øešen dle potøebnosti obèanù.
– V prùbìhu celých letních prázdnin probíhala rekonstrukce komunikace II tø. è. 325 v intravilánu obce Žíželeves. Investorem stavby je Královéhradecký kraj resp. Správa silnic a.s.,
Královéhradeckého kraje. Dodavatel stavby byla firma SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pøestože práce probíhaly dle stanoveného harmonogramu, byly pro obèany obce Žíželeves
ne pøíliš pøíjemným obdobím, a zapøíèinily jim urèité tìžkosti pøi bìžném provozu jejich domácnosti. Pøesto jiná možnost jak realizovat tuto nutnou opravu nebyla. V rámci realizaci
této akce se podaøilo dále zrekonstruovat èást veøejného osvìtlení, opravit a rozšíøit kanalizaci, upravit vjezdy k souvisejícím nemovitostem, upravit související veøejná prostranství
a chodníky. Novì bude osazena nová autobusová zastávka.
– V obci Hoøinìves kde byla rekonstruována komunikace II/325 se právì dokonèuji stavební
práce, jejímž investorem je již také obec Hoøinìves. Práce spoèívají ve výstavbì chodníkù,
veøejného osvìtlení, pøechodu pro chodce vèetnì osvìtlení, vjezdù k nemovitostem a osazení nové autobusové zastávky.
– Blíží se zprovoznìní hlavní polní cesty podél bývalé mléèné farmy na Frantovskou cestu.
Investorem stavby je Státní pozemkový úøad. Tato cesta bude sloužit zemìdìlcùm, vlastníkùm pozemkù, ale i obèanùm. Neplánuje se uzavøení závorou apod. Samozøejmì pøi uží16
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vání je tøeba dodržovat všechny dopravní pøedpisy. Jedná se o úèelovou komunikaci, která
byla financována z prostøedkù Evropské unie, na základì probìhlých komplexních pozemkových úprav a na základì rozhodnutí zastupitelstva obce Hoøinìves o stanovení priorit
v plánu spoleèných zaøízení. Cílem realizace bylo pøedevším odklonìní zemìdìlské dopravy z centra obce. Dále by mìla pokraèovat realizace rekonstrukce tzv. Frantovské cesty,
stavební povolení je vydáno, zatím však nejsou potøebné zdroje financování.
– V souvislosti s touto stavbou probìhla podél ní výsadba 2 biokoridorù, kde byly vysázeny stromy a keøe, které po kolaudaci stavby pøejdou, tak jako celá stavba, do majetku obce Hoøinìves.
Stav tìchto výsadeb však v tuto chvíli není dobrý, proto budou pøesázeny a doplnìny.
– Na rozdíl od výsadeb biokoridorù a lipové aleje v èásti od Bažantnice smìrem na Sendražice a Máslojedy. Zde jsou výsadby ve velmi dobrém stavu, k náhradì je pouze 15 stromù.
Tuto výsadbu provádìla obec prostøednictvím Mikroregionu, který byl žadatelem o dotaci,
u tìchto biokoridorù bude dodavatel provádìt následnou péèi ještì po dobu dvou let, zálivku a pøípadnou náhradu uschlých stromù a keøù.
– Pøípravné projektové práce pro vydání stavebního povolení pro stavbu obslužného zaøízení
pro jednotku dobrovolných hasièù v Žíželevsi jsou hotové, a nyní se èeká na stanoviska dotèených orgánù.

OBÈANÉ OBCE SE CHOVAJÍ EKOLOGICKY – TØÍDÍ OPAD
Tøídit odpad rovná se šetøit domácí rozpoèet. Ty domácnosti, které peèlivì tøídí odpad, šetøí
na poplatcích za odvoz komunálního odpadu, tøídìním si sníží èetnost vývozu své popelnice.
Další hledisko, které by nás nemìlo nechat lhostejnými, je také to, že se chováme ekologicky, chráníme pøírodu, chráníme, námi lidmi již tak zdevastované, životní prostøedí.
Obec tøídìní podporuje a zajišzuje pravidelný odvoz recyklovaného odpadu.
Tøídìní odpadu je sbìr jednotlivých druhù odpadù, jako je napø. papír, sklo, plasty, železo,
použitý olej z domácnosti, odìvy, tetrapaky a to vše oddìlenì od ostatních.
A proè tøídit odpady? Dùvodù je mnoho. Primárnì se jedná o ekologické dùvody a dalším dùvodem je to, že tøídìní odpadù a jejich recyklace šetøí pøírodní zdroje surovin a energie.
V anketì umístìné na webových stránkách naší obce: www.horineves.cz hlasovalo pøes
100 obèanù, že odpad tøídí, 10 respondentù hlasovalo, že odpad netøídí.
Zajímala nás jejich odpovìï na další anketní otázku:
Jaký je dùvod, proè odpad netøídí: 24% uvedlo, že nádoby na tøídìný odpad jsou daleko,
12% uvedlo, že nemají èas, 12% si myslí, že to nemá smysl, 52% respondentù hlasovalo,
že tøídit teprve zaènou. A to je pozitivní zpráva. Ke dni 2. 9. se do hlasování zapojilo celkem
114 respondentù.
Na názor, že jsou nádoby daleko – uvádíme, že místa byla vybírána peèlivì a to tak, aby byla
umístìna ve støedu obce a také tam, kde je soustøedìno více obytných domù.
Hoøinìves – 4 sbìrná místa: u bytovek, na dolní návsi, na Špuku a u nové zástavby – vzdálenost do 250 až 300 m.
Želkovice – sbìrné místo u hasièské zbrojnice – vzdálenost do 350 m
Žíželeves – sbìrné místo na návsi – vzdálenost do 370 m
Jeøièky – sbìrné místo u hasièské zbrojnice – vzdálenost do 270 m
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SVOZ NEBEZPEÈNÉHO ODPADU
Marius Pedersen provede ve spolupráci s OÚ Hoøinìves v sobotu 2. 11. 2019 mobilní
svoz nebezpeèných odpadù.
stanovištì

místo

èas

Jeøièky

náves

08:00 – 08:10

Žíželeves

náves

08:20 – 08:30

Želkovice

náves

08:40 – 08:50

Hoøinìves

bytovky

09:00 – 09:10

Hoøinìves

hospoda

09:20 – 09:30

Vybírané nebezpeèné odpady: oleje a nebo tuky, barvy, lepidla, pryskyøice, rozpouštìdla,
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, detergenty, odmašzovací prostøedky, staré léky, pesticidy,
akumulátory (i plné), jiné odpady nebudou odebírány. Odpady nenechávejte na stanovišti bez
dozoru! Vyèkejte pøíjezdu svozového auta! Odložené odpady nebudou odvezeny!

HØBITOVY – NOVÁ SLUŽBA NA HØBITOVECH
Zavádíme novou službu na høbitovech. Jedná se o údržbu hrobù, urnových hrobù a hrobek.
Nájemce si vybere z ceníku nabízených služeb, obec s ním sepíše dohodu a následnì
po uskuteènìní služby bude provedena fotodokumentace, která bude zaslána poštou
nebo e-mailem objednavateli této služby. Více informací a ceník služeb naleznete na:
www.horineves.cz. K cenì bude pøipoèítáno DPH 21%.

ÈIPOVÁNÍ PSÙ – povinné od 1. 1. 2020
Upozoròujeme všechny vlastníky a chovatele psù, že podle zákona è.166/1999 Sb. O veterinární péèi a o zmìnì nìkterých
souvisejících zákonù s úèinností od 1. ledna 2020 musí být
každý pes oznaèen elektronickým èipem. Podrobnìjší informace
naleznete v úvodu Zpravodaje. V pøípadì zájmu, Vám na požádání na OÚ Hoøinìves zprostøedkujeme návštìvu veterináøe, který Vám pejska naèipuje v domácím prostøedí. Upozoròujeme, že
pokud nebude mít pes èip, nebude ooèkován pøi pravidelném oèkování v obci.

INFORMAÈNÍ BROŽURA O NAUÈNÉ STEZCE
A PØÍRODNÍ REZERVACI
Na Obecním úøadì v Hoøinìvsi, v obecních knihovnách, Hankovì
domì a nyní novì na i Chlumu v Muzeu války 1866, je k dispozici
pro návštìvníky a obèany naší obce tištìná brožura o nauèné stezce v Hoøinìvské bažantnici – „Cesta hoøinìvským lesem aneb neseïte doma, pojïte do lesa“. Dozvíte se v ní zajímavé informace týkající se historie, vzácné fauny a flóry naší pøírodní rezervace.
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KULTURNÍ A SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
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 Hoøinìves, divadélko pro dìti, kejklíøe, šermíøe, martinské rohlíèky, moravská svatomartinská a mladá vína a husí menu, které bude opìt podáváno ve vyzdobené sokolovnì. K posezení a poslechu zazní reprodukovaná hudba na
lidovou notu a v podveèerních hodinách k tanci zahraje rocková kapela Voèi.
Od 10,30 – 16,00 svatomartinský jarmark,
v rodném domì V. Hanky ukázky øemesel
a prodej ruèních výrobkù, napø. palièkovaná krajka, ukázka a prodej výrobkù ze skla,
lidové kroje, kabelky a penìženky z papíru,
podzimní a zimní dekorace z pøírodnin,
výtvarné dílny pro dìti a mnoho dalších.
Venku prodej drobného obèerstvení, trdelník, langoše, káva, svaøák, medovina…
Doporuèujeme si pøedem zarezervovat
místa v Sokolovnì, èas podávání a poèet
porcí peèené husy a to na tel. 723 035 424,
nebo e-mail: kozakova@horineves.cz.
Všichni jste srdeènì zváni.

Rozsvícení stromeèku
V pondìlí 2. 12. 2019 se v 17,00 hod. v kostele sv. Prokopa opìt rozezní dìtský sborový zpìv.
Vánoèní koledy zazpívají žáci ZŠ a MŠ Hoøinìves, rovnìž bude možné si pøed kostelem zakoupit jejich výrobky a vánoèní perníèky. Pro dospìlé bude venku pøipraveno svaøené víno,
pro dìti teplý èaj a vánoèní cukroví. Pøijmìte pozvání.

Zájezd na adventní trhy do Brna – sobota 14. prosince 2019
Srdeènì zveme místní i ostatní zájemce na Advent do Brna.
Cena: 300 Kè (nezahrnuje vstup na hrad)
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.
12,00 – prohlídka hradu Špilberk, rezervovaná prohlídka kasemat s prùvodcem.
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 skvìle užijeme. Trhy se konají na námìstí Svobody a také na nedalekém Dominikánském námìstí, kde je jedním z nejvìtších
lákadel gastronomie. V dobì adventu se zde prezentují známé a úspìšné podniky z Brna
a okolí, jejich nabídka je ojedinìlá, chutná a velmi rozmanitá.
Odjezd zpìt k domovùm: 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
19
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOØINÌVES
Školní rok se zase s dalším sešel a máme po
prázdninách. Odpoèatí a usmìvaví zasedneme
do školních lavic vstøíc novým zážitkùm. A že
o nì nebude nouze, mùžeme slíbit už nyní, protože nejen vìdomosti, ale i získané poznatky
obohacují dìtskou duši. Pro školní rok
2019/2020 již máme naplánovány nìkteré akce
a další budou následovat v jeho prùbìhu dle zájmu žákù èi výukových potøeb.
Co nás èeká v nejbližším období:
z Výchovnì vzdìlávací exkurze – Dožínky v Hradci Králové
z Exkurze v tøídírnì odpadù v rámci environmentálního vzdìlávání – M. Pedersen
z Plavecký výcvik v mìstských lázních v Hradci Králové
z Výuka kroužkù (pìvecký sbor, keramika, florbal, vaøení, novì i gymnastika)
z Návštìva archeoparku Všestary, kterou jsme bohužel z èasových dùvodù nemohli v loòském roce realizovat
z Dýòové slavnosti v ZŠ
z Vánoèní fotografování žákù
z Divadelní pøedstavení: Hrdinové
z Vystoupení žákù na slavnosti Vítání sv. Martina
z Rozsvìcení vánoèního stromeèku a vystoupení žákù MŠ a ZŠ
S. Kropáèkova Hvìzdová, M. Karasová

MATEØSKÁ ŠKOLA HOØINÌVES
Zprávièky z naší školièky
Odemkly se dveøe školièky a my pøivítali nové kamarádíèky. První spoleènou akcí jsme odstartovali školní 2019/2020. Bylo to krásnì strávené odpoledne, na které se dìti pøipravovaly
nošením døíví z lesa a od sokolovny. Tradici jsme malinko pozmìnili. Pozvali jsme rodièe a dìti
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z Mikrojeslí Hoøinìves a také nynìjší prvòáèky. S tìmi jsme se pøed prázdninami rozlouèili
vyøazováním z øad školkových dìtí, pøedali jim trièka a vysvìdèení. Pøespali jsme ve školce
jako správní indiáni a nemalé zážitky z evakuace MŠ nám v podveèer zajistili hasièi SDH
Hoøinìves a SDH Raèice nad Trotinou. Dìti si mohly vyzkoušet resuscitaci na figurínì. Ta
pøedstavovala paní kuchaøku, co zapomnìla vyndat nádobí z myèky a omdlela. Naštìstí doopravdy nehoøelo, ale i tak se hasilo. Dìti hasily žízeò trávy a zelené bludištì na školní zahradì. Hasièským sborùm moc dìkujeme za zajímavý zážitek a praktické ukázky. A co nás èeká
tento rok? Spoustu nového a jiného. Ale o tom zase pøíštì.
Pohádkový podzim Vám pøeje kolektiv MŠ

Sboreèek a muzikál „Zlatovláska“
Ještì døíve, než zaèaly opravdu letní prázdniny, jsme zpøíjemnili èervnový podveèer na
Muzejní noci v Hoøinìvsi muzikálem „Zlatovláska“. Každé naše vystoupení má vždy své kouzlo, jelikož není nikdy stejné a na malièkostech pøeci záleží. Rádi rozdáváme radost a snažíme
se potìšit každé srdíèko. Naše sboreèkové dìti pomohla pøekvapit Veronika Pavlová, která
upekla výborný královský dort. My však nebudeme zahálet a poputujeme se „Zlatovláskou“
rozradostnit obyvatele Domova dùchodcù na Biøièce v Hradci Králové.

Nemalé podìkování patøí zvukaøi Pavlu Draštíkovi, èápátkùm Mírovi Flegrovi a Mírovi Dudáèkovi, kostymérce Terezce Dudáèkové, bájeèným rodièùm a paní starostce Janì Kuthanové za
podporu.
A pak znovu……nìco nového………cvièíme pilnì a správnì, aby mìl radost pan král.
Barevný podzim pøeji Vaši sboreèkové

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VÌKU
Studijní obor pro zimní semestr: Klenoty barokního sochaøství v èeských zemích
Budeme se scházet vždy v úterý od 15:30 hod. v poèítaèové uèebnì v Základní škole.
1. pøednáška: 1. 10. 2019
2. pøednáška: 15. 10. 2019
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3. pøednáška: 29. 10. 2019
4. pøednáška: 12. 11. 2019
5. pøednáška: 26. 11. 2019
6. pøednáška: 10. 12. 2019
Kurz bìhem šesti videopøednášek seznámí posluchaèe s nìkolika nejznámìjšími sochaøskými památkami
z období baroka v Èeské republice.
Osnova
– Kvìtná zahrada v Kromìøíži (1666-1675) – sochaøská galerie all´antica a barokní Øím
– Sala terrena zámecké rezidence v Kromìøíži (1686-1695) – promìny pøírody v umìní
– Vidìní sv. Luitgardy a Sv. František Xaverský na Karlovì mostì (1710-1711) – skvostné,
pomníky barokní slávy svatých
– Náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic v Praze (1714-1716) – evropské souvislosti
evropsky vìhlasného díla
– Ctnosti a Neøesti v Kuksu (1718-1720) – s Herkulem na cestì mezi dobrem a zlem
– Betlém u Kuksu (1723-1731) – les poustevníkù a Kristových zjevení
Chtìla bych pozvat všechny (50+), kteøí se rádi dozvídají nové vìci.
V øíjnu se budu tìšit na nové a stávající studenty.
Tutorka, Jana Fejková

Keramika pro dospìlé
Rádi si nìco vytvoøíte? Máte chuz si to zkusit?
Pak právì pro Vás otevíráme keramický kroužek.
Kdy: ve støedu od 16 hod.
Kde: v keramické dílnì v budovì MŠ
Za kolik? pøíspìvek 200 Kè za jednu lekci
Kdy zaèínáme? ve støedu 25. 9. 2019 a pøipojit se mùžete kdykoliv bìhem školního
roku pro více informací, tel. 731 567 948.
lektorka, Jana Fejková

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
I v ostatní dny, pokud je knihovnice pøítomna, je možné využívat služby knihovny, nebo po
pøedchozí dohodì na 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.
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Registrace všech ètenáøù je v knihovnì zdarma, všichni jste vítáni.
Výbìr z novì poøízených knih: Hotýlek, Tiché roky, Tatér z Osvìtimy, Odložený život,
Dìdina, Postel, hospoda, kostel a mnoho dalších. Pøijïte si vybrat.
Pravidelnì odebíraní periodika: Flóra, Rozmarýna, Sluníèko, Mateøídouška
Pøipravované akce v rámci Týdne knihoven:
ètvrtek 10. 10. Návštìva žákù ZŠ Hoøinìves – ukázka nových knih, poslech èetby, vyhlášení nejlepšího ètenáøe
pátek 11. 10.
Návštìva žákù MŠ Hoøinìves – ukázka a ètení z knih o pøírodì na téma
podzim
úterý 22. 10. od 13,30

Beseda v rodném domì V. Hanky – Staré povìsti èeské
– obrazová prezentace, poslech èetby, promítání, kvíz.
Všichni jste srdeènì zváni, obèerstvení zajištìno.

TJ SOKOL HOØINÌVES
více zde: https://fotbaltjsh.webnode.cz/
Rozpis všech soustøedìní a utkání týmù TJ Sokol Hoøinìves naleznete na webových stránkách a fb profilu.

Soustøedìní
v Itálii 2019!!
V loòském roce jsme zavítali poprvé do zahranièí
a mysleli jsme si, že to bylo
naposled, ale nakonec se ho
opìt povedlo letos zorganizovat znovu, což je na vesnický klub jako je Hoøinìves
nìco fantastického.
Myslím si, že letošní
soustøedìní zase o kousek
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pøekonalo to loòské a všichni
jsme si to užili jak to jen šlo.
Velké díky lidem, kteøí mìli na
starost 42 dìtí a zvládli to fantasticky, velké díky všem, jmenovitì: Renata Halamová, Andrea
Jonášová, Michal Støeda, Rudolf
Kubec, Petr Kolman st., Luboš
Ponikelský.
Odkaz na fotogalerii ze soustøedìní naleznete: https://
rafek10.rajce.idnes.cz/Soustredeni_Italie_2019. Není potøeba mnoho slov, všechnu tu parádu,
atmosféru, emoce a zážitky nasajete z fotek.
Otakar Rejfek ml.

SDH HOØINÌVES
Z pohledu hasièù bylo uplynulé období letošních prázdnin na rozdíl od jiných let celkem klidné.
Uskuteènily se pouze dva ostré výjezdy. Na poèátku èervence byla povolána naše výjezdová jednotka k požáru pole v blízkosti obytné zástavby obce Lochenice. Na konci téhož mìsíce, jsme vyjíždìli na likvidaci požáru stodoly v obci Dubenec.
Siréna svolávající hasièe se ozvala v naší obci ještì minimálnì dvakrát. Nejprve na konci
školního roku, kdy naše jednotka uskuteènila spoleènì s pedagogy z MŠ a také jednotkou
z Raèic n/T, nácvik evakuace dìtí a cvièný zásah požáru v mateøské škole. Cvièení mìlo úspìch nejen u dìtí, které se naživo seznámily èinnosti hasièù, ale i u rodièù a veøejnosti, která
se pøišla na akci podívat. Hasièi si naostro v prostorách školky zkusili rozvinout útoèné vedení, odvìtrání zasažené èásti areálu a spoleènì s uèiteli evakuovali dìti na pøedem urèené místo. Tam za pomoci jednotky z Raèic probìhl nácvik a praktická ukázka první pomoci, pak si
dìti na vlastní kùži zkusily práci s hasièskou technikou vèetnì figuríny èlovìka. Hasièi prùbìžnì odpovídali na zvídavé otázky našich dìtí a až podveèerních hodinách zaèali použité
prostøedky uklízet. Tìšíme se na další podobné akce, nové námìty, které by byly ku prospìchu a pøinesly nové poznatky i zážitky nám hasièùm i našim spoluobèanùm.
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Další cvièný poplach probìhl na konci srpna. Jednalo se o souèinostní cvièení s HZS
ÈEPRO Cerekvice n/B.
Ani naši MH v prùbìhu velkých prázdnin nezaháleli, ale o tom viz níže vedoucí MH Jan
Hušek.
Plánovanou akcí podzimu – bude 12. øíjna branný závod hasièské všestrannosti, pod záštitou OSH Hradec Králové.
Pøijïte podpoøit hasièe a fandit našim zástupcùm. Tìšíme se na Vás.
Janoušek Milan, starosta SDH

Družstvo mužù
V letošním roce si mužstvo mužù pøipsalo úspìšné 2. místo na závodech v Nedìlištích,
v Raèicíh nad Trotinou 5. místo a ve Všestarech 3. místo s èasem 24:12, kdy nás od prvního
místa dìlila pouhá setina sekundy. Naši muži se aktivnì zapojili do štafety, kterou zvládli na
2. místì.

Mladí hasièi
Ještì pøed ukonèením I. poloviny hasièské sezóny jsme se
s mladými hasièi zúèastnili závodù v Nedìlištích, kde se mladší
družstvo umístilo na 4. místì
a starší na 3. místì. Naši „Plameòáci“ si bìhem prázdnin odpoèali a pøed zahájením tréninkù
jsme spoleènì stanovali na zahradì MŠ Hoøinìves. Sice byla menší úèast, ale i tak se pøespání vydaøilo a to i díky pøipraveným hrám a veèernímu táboráku. Mladí hasièi nabrané síly
zaèali využívat bìhem tréninkù od 23. 8. 2019 a zhodnotili je na závodech „O pohár starosty
obce Všestary“. Mladší i starší družstva vybojovala parádní první místa.
S dìtmi se budeme nadále pilnì pøipravovat na závody konané v Libøicích, Jezbinách
a závod v požární všestrannosti, který se uskuteèní na domácí pùdì v Hoøinìvsi.
Hušek Jan, vedoucí

ŽÍŽELEVES
Obecní knihovna Žíželeves – www.zizeleves.unas.cz
Zveme ètenáøe na výbìr ze spousty knih nauèných, zábavných, dìtských i detektivních.
Posledním pøírùstkem je nauèná kniha od Víta Havlíèka, Varhany na Královédvorsku.
Co pøipravujeme:
Øíjen: Týden knihoven: 30. 9. – 6. 10. 2019 pod názvem „Týden knihoven s Wikipedií“
3. 10. od 16,30 – probìhne v knihovnì ukázka Wikipedie, spoleènì sepíšeme, co bychom
mohli o naší obci a knihovnì vložit do této otevøené encyklopedie.
Pravidelnì ve ètvrtek od 18,00 hod. „Hra na flétnu“ – pod vedením p. Soni Šubrtové
10. 10. Podzimní tvoøení z pøírodnin – ve ètvrtek od 16,30 hod.
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Listopad: Tvoøení a hry v knihovnì, zpívání, kvízy, kreslení, peèení perníèkù a pøíprava akcí
na prosinec, každý ètvrtek od 16,00 hod.
Prosinec: pøíprava na Advent, na Rozsvícení stromeèku a na Vánoèní zpívání v kostele.

SPOLEK PØI KOSTELE SV. MIKULÁŠE V ŽÍŽELEVSI
Co je u nás nového? Nadále se scházíme v knihovnì, pøipravujeme
vlastní webové stránky a také se pøipravujeme na akce, které poøádáme.
Rádi bychom oslovili další zájemce o zapojení do našeho spolku, tìšíme
se na Vás, bohužel mùžeme nabídnout jen práci pøi organizování, poøádání a pøípravì akcí, ale pak také skvìlý pocit po dobøe vykonané práci.

sobota 21. 9.
Posvícení, podìkování za plody zemì
nedìle 1. 12. v 17,00 hod Rozsvícení stromeèku na návsi v Žíželevsi a spoleèné zpívání
støeda 25. 12. v 18,00 hod. Vánoèní zpívání v kostele, kde se na Vás bude tìšit Žíželevský sbor.

SDH Žíželeves
Poslední akcí v tomto roce, kterou „Žíželevští hasièi“ pøipravují, bude spoleèenská akce
s názvem „Èerti na Èechovce“. Jedná se již o tradièní událost, která je nejen pro domácí, ale
i pøespolní dìti, jejich rodièe a prarodièe. Vítáni jsou samozøejmì též další spoluobèané
a hosté.
Sobota 7. prosince 2019 – od 15,00 tìšit se mùžete na pravé èertovské peklo a v 16,00
na pøíchod Mikuláše a andìlù, kteøí spolu s knihou høíchù pøinesou dìtem také bohatou nadílku. Pestré obèerstvení bude zajištìno.
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Obecní úøad Máslojedy, Máslojedy 33, 503 03 Smiøice
mobil (starosta): 724 189 546
e-mail: obec@maslojedy.cz
web: http://www.maslojedy.cz/
úøední hodiny: Støeda 18.00 – 18.30

K ÈINNOSTI OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na konci mìsíce èervna jsme uspoøádali tradièní výlet pro obèany obce Máslojedy. Cílem
našeho èervnového cestování bylo Westernové mìsteèko v Boskovicích, v záøí jsme se
vypravili do historického mìsta Kutná Hora a pøed tím byla ještì zastávka v muzeu zemìdìlských strojù v Èáslavi.
Dìtský den se konal na høišti vedle obecního úøadu se stejným programem jak v loòském
roce – Mobilní planetárium a míchané nápoje pana Trejbala. Jedna novinka tam ale byla. Na
letošním dìtském dni probìhl nábor dìtí do novì založeného kroužku hraní šipek, který osobnì vede pøedseda našeho šipkového klubu Aleš Kotlár. I pøes pøedpokládaný zájem o tuto zájmovou èinnost, byl nábor naprostým úspìchem. Po celý den mìly dìti možnost si bezplatnì
zahrát, zblízka se seznámit s ligovým terèem, šipkami a dokonce se zúèastnit svého prvního
turnaje, který se na místì improvizovanì uspoøádal. Zkrátka mìly možnost zjistit, zdali by je
šipky bavily. No a od té doby u nás v obci øádí šipková horeèka. Do naší obecní klubovny kde
máme ping pong se hned po skonèení dìtského dne nechal instalovat šipkový terè, kde mají
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dìti i dospìlí možnost bezplatnì trénovat a rozvíjet své šipkové dovednosti. Každou dopolední nedìli je pak otevøený trénink, kde dìti pilují šipky pod drobnohledem ligového hráèe
a získávají další cenné zkušenosti. Prùmìrnì nedìlní kroužek navštìvuje deset dìtí z obce
a nejbližšího okolí. Tréninky jsou i nadále otevøené pro nové èleny, jsou zábavné, soutìživé
a doposud ne moc nároèné (pøedevším kvùli tìm nejmenším). Dìti mají prozatím velký zápal
do hry a zdravou motivaci se zlepšovat. Což je nejvìtší pøedpoklad k tomu, aby se z nich stali dobøí hráèi. A kdo ví, tøeba i budoucí šampioni.

A co dalšího nás ještì èeká do konce roku?
Dýòový den, stromeèek, Mikuláš…

„Hoøké støíbro“
„Naši šipkaøi prožili opravdu nároènou a až do samotného konce vyrovnanou sezónu
plnou zvratù. Už podzimní èást rozhodla, že letošní souboj o titul bude záležitostí jen dvou
týmù. DC Bumbálky Rusek a Comebacku Máslojedy. Oba týmy mìly shodnì pøed startem jara
42 bodù a jen jednou prohrály. Vzhledem k tomu vzájemný zápas ve druhém jarním kole vzbuzoval velké oèekávání, pøedevším proto, že mohl hodnì napovìdìt, kdo bude mít k titulu blíž.
Aèkoliv jsme nebyli papírovým favoritem, zápas jsme v dechberoucím závìru vyhráli 9:10
a získali bod na víc, ve který jsme ve skrytu duše doufali, že bude zlatý. Už v minulém èlánku jsem psal, že staèí jen z podzimu obhájit všechny body a je to doma. Jenže to se snadnìji øekne, než udìlá. Dalších nìkolik kol se nám daøilo vítìzit a na dálku stále odrážet ataky DC
Bumbálky, která také sbírala jedno vítìzství za druhým. A pak to koneènì pøišlo. Bumbálka zakopla a prohrála. Ve 20. kole zaváhala na horké pùdì Úletáøù HK 10:8. V tu chvíli jsme se osamostatnili na èele tabulky a vedli o 4 body. Kdo však mohl tušit, že už za tøi kola bude vše jinak. Hned v dalším zápase jsme se utkali s bývalým extraligovým klubem DC Marvin HK.
Domácí zápas jsme s tìmito borci zvládli 13:5, ale vìdìli jsme, že každý zápas je jiný a nebude nás èekat nic snadného. Bohužel se naše obavy naplnily a prohráli jsme 10:8. Je tøeba
dodat, že od posledního zápasu byli posíleni o Patrika Šlaise z Chlumu. Výborného šipkaøe,
který nìjakou dobu nehrál ligu ze zdravotních dùvodù, ale dokázal se vrátit vèas a pøedvést,
že to má stále v ruce. Ten den byl rozhodujícím èlánkem soupeøova týmu. Po povinném vítìzství nad posledním týmem tabulky, jsme jeli k už oèekávanému zápasu se 3. týmem ligy
k Úletáøùm. Tìžký a houževnatý protivník v jehož støedu nastupuje i nejlepší hráè ligy Miroslav
Sedláèek. Tento hráè mìl letos fantastickou sezónu. Jeho 85% vítìzství mluví za vše. No a za
stavu 8:9 pro nás jsem mìl možnost se osobnì o jeho kvalitách pøesvìdèit. I když jsem vedl
0:1, v dalších dvou hrách jsem neudržel krok s jeho skórováním a zaslouženì jsem prohrál.
Sice jsme následující prodloužení zvládli vítìznì a odvezli si výhru 9:10. Ale ten bod náskoku, co jsme do té doby stále bránili, byl pryè. Bumbálka se na nás znovu bodovì dotáhla,
a ještì ke všemu se ujala vedení v lize díky lepšímu vzájemnému zápasu a skóre. Do konce
soutìže zbývalo odehrát pouze sedm kol. Pøi pohledu na zbývající soupeøe Bumbálky bylo
zøejmé, že jediný tým, který má alespoò nìjakou šanci je potrápit a sebrat kýžený bod, byla
šestá Havana HK v úplnì posledním kole, proto se naše nadìje upnuli tam. Dle pøedpokladu
oba týmy vítìzili až do onoho 30. kola, kdy se mìlo rozhodnout. Napìtí pøed víkendovými zápasy by se dalo krájet. Udrží Bumbálka nervy na uzdì? Prodlouží Máslojedy vítìznou vlnu až
do konce a udrží alespoò teoretickou šanci na první místo? Kdo postoupí do extraligy? A kdo
bude muset do baráže? To byly hlavní otazníky? Vše se mìlo rozhodnout záhy. My svoje utkání zvládli vítìznì. Rychtáøe z Nového Mìsta n./C. jsme porazili 16:2. Pak nastaly dva dny
èekání, než bude hrát Bumbálka. Více napínavé to už opravdu nemohlo být. Uznejte sami,
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naši hráèi na støíbrném druhém místì skonèili s 82 body pøi skóre 380:162 a první Bumbálka
se stejným poètem bodù a skóre 381:160. O celkovém vítìzi a postupujícím do extraligy tím
bylo rozhodnuto. Ale nám se sezóna prodloužila minimálnì o dva zápasy ve formì baráže. Po
dohrání extraligy jsme se dozvìdìli soupeøe. Byl jím Zippo team Štít, ve kterém je hlavní hvìzdou Martin Komora, který se právoplatnì øadí mezi nejlepší hráèe v Èechách. Baráž to byla
vyrovnaná. Rozhodovali malièkosti. Ale dvojzápas jsme prohráli 10:7 a 10:8. Do pùlky zápasu jsme vždycky vedli ale nedokázali to dotáhnout do vítìzného konce. Prostì nìco málo
extra nám ještì chybìlo, a proto i pøíští rok budeme hrát 1. ligu a znovu se prát o celkový
primát. Nejlepším hráèem za letošní rok byl vyhlášen Pavel Kováø žijící v Máslojedech. V celkovém poøadí celé ligy skonèil na vynikajícím druhém místì. A byl tím nominován na turnaj
o Krále ligy. Kde se hraje o zlatý prsten na míru. Bohužel mu tento turnaj nevyšel ale už samotná pozvánka na tak prestižní turnaj je úspìchem a motivací do další sezóny. Jemu i celému týmu patøí velké uznání za to, co letos dokázali. Moc nechybìlo a mohl to být zlatý nebo
postupový roèník. S pokorou a grácií nám vlastní budeme pokraèovat dál a tøeba hned v té
další sezónì to vyjde. Letošní støíbrná pozice má pøízvisko hoøká ale i pøesto je to neoddiskutovatelný úspìch a další zlepšení našeho týmu. Po loòském tøetím a letošním druhém místì by se náramnì nabízelo to pøíští rok korunovat. Ètyøleté èekání na titul tím pokraèuje. Tak
az to lítá!!!“
Aleš Kotlár
Opìt pøipomínám, že na internetových stránkách http://www.maslojedy.cz/, úøedních deskách obce pro Vás pravidelnì zveøejòujeme všechny dùležité informace.
V pøípadì øešení jakýchkoli nejasností jsme pravidelnì, každou støedu od 18. hodin na
obecním úøadì. Pøipomínáme, že na obecním úøadì funguje pracovištì Czech POINT, kde
Vám mùžeme zajistit výpis z obchodního rejstøíku, z rejstøíku trestù, z karty øidièe, z katastru
nemovitostí.
Za obecní zastupitelstvo, Blanka Karešová
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Obecní úøad Nedìlištì, Nedìlištì, 503 12 Všestary
mobil (starosta): 602 583 250, tel./fax: 493 815 290
e-mail: nedeliste@seznam.cz
web: http://www.nedeliste.cz
úøední hodiny: Po 17.00 – 19.00

DÌNÍ V OBCI
Místní výstava králíkù, drùbeže a holubù v Nedìlištích
O víkendu 17. – 18. srpna se v chovatelském a sportovním areálu v Nedìlištích konala již
43. místní výstava králíkù, drùbeže a holubù, kterou tradiènì poøádala základní organizace Èeského svazu chovatelù Nedìlištì.
Na výstavì prezentovalo své odchovy více než 50 chovatelù, k vidìní bylo asi 140 kusù králíkù,
pøes 60 kolekcí drùbeže a na 110
holubù. O oživení výstavy se,
stejnì jako minulý rok, postarala
vkusnì uspoøádaná expozice
bernešek. Èlenùm ZO Nedìlištì
se tak za pøispìní spøátelených
ZO ÈSCH podaøilo i letos udržet
pomìrnì širokou paletu druhù,
plemen a barevných rázù vystavovaných zvíøat za souèasného
udržení odpovídající kvality, a tak
mùžeme konstatovat, že se výstava po chovatelské stránce mimoøádnì vydaøila.
Chovatelská výstava se každoroènì stává také místem, kde
se jak chovatelé, tak široká veøejnost (a zejména dìti) mohou potìšit pohledem na vystavovaná
zvíøata, nakoupit kvalitní chovatelský materiál, nebo tøeba i domácího mazlíèka. Kromì bohatého obèerstvení byla souèástí
programu výstavy i tradièní tombola a pro dìti bylo pøipraveno
malování na oblièej. V letošním roce byla v rámci sobotního doprovodného programu opìt zaøazena prezentace oblíbeného „Králièího HOPU“. O úspìchu chovatelské výstavy svìdèí i to, že
ji letos navštívilo více jak 350 dospìlých návštìvníkù, dìtí všeho vìku pak nepoèítanì.
Uspoøádání chovatelské výstavy by nebylo možné bez pomoci øady organizací a jednotlivcù, proto naše podìkování patøí obecnímu úøadu, sponzorùm i chovatelským pøíznivcùm za
jejich podporu i pomoc. Dìkujeme také všem ZO ÈSCH a chovatelùm, kteøí obeslali naši výstavu a pøispìli tak ke zdárnému uspoøádání této tradièní akce.
Jiøí Petr
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Pìtiboj
Fotbalový oddíl SKN uspoøádal v sobotu 13. 7. 2019 druhý roèník pìtiboje. Soutìžilo se
v disciplinách: Støelba penalt, nohejbal, hod podkovou, stolní tenis, støelba ze vzduchovky.
Své loòské vítìzství obhájila dvojice Petr Kopeèný a Petr Shejbal.

Dìtský den aneb rozlouèení s prázdninami
V sobotu 31. 8. 2019 poøádala kulturní komise obecního úøadu ve spolupráci se sborem
místních dobrovolných hasièù a sportovním klubem dìtský den. Mimo obvyklých soutìží zde
skupina historického šermu ukázala své umìní a poté byla k dispozici pro malé i velké, kteøí
si mohli nejen prohlédnout jejich zbranì, ale i vyzkoušet støelbu z kuše a luku do terèe. Na závìr pøijelo loutkové divadlo s pohádkou „Dlouhý, široký a bystrozraký“. Jako obèerstvení byly
pro dìti pøipraveny zdarma párky v rohlíku, hranolky s keèupem a limonáda.

Výsledky fotbalového mužstva v III. tøídì
Nedìlištì – Probluz 5:2
Libèany B – Nedìlištì 1:3
Nedìlištì – Nový Bydžov B 2:2
Nedìlištì – Lok. Hradec B 4:0
Kosièky B – Nedìlištì 2:6
Nedìlištì – Dobøenice 4:4

Co probìhlo v obci v uplynulém období a èeho se Nedìlištì úèastnily:
13. 7. 2019

Nedìlišský pìtiboj.

20. 7. 2019

Hromadné stanování dìtí a rodièù v areálu výstavištì
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17. – 18. 8. 2019
31. 8. 2019

Místní svaz chovatelù drobného zvíøectva uspoøádal výstavu
Uspoøádala kulturní komise obecního úøadu v èele s p. Stannerovou Uršulou za pomoci sportovního klubu Nedìlištì „Dìtský den
aneb rozlouèení s prázdninami“

Pøijmìte pozvání na plánované akce:
2. – 3. 11. 2019
2. 11. 2019
29. 11. 2019
6. 12. 2019
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Výstava ovoce, zeleniny a kvìtin
Dlabání dýní
Rozsvìcení vánoèního stromu u obecního úøadu
Mikulášská nadílka
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Obecní úøad Sendražice, Sendražice 1, 503 03 Smiøice
tel.: 495 426 210, fax: 495 426 184, mobil (starosta): 603 844 069
e-mail: ou@sendrazice.cz
web: http://www.sendrazice.cz/
úøední hodiny: Po 17.30 – 19.00

INFORMACE Z OBCE:
Vážení spoluobèané,
na základì vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu dnem 18. 2. 2019 upozoròujeme, že velká èást majitelù nemovitostí v naší obci bude muset podat daòové pøiznání
pro výpoèet danì z nemovitosti pro rok 2020. Bližší informace sdìlí Oddìlení majetkových
daní Finanèního úøadu pro Královehradecký kraj. Poslední termín pro podání daòového pøiznání je do 31. 1. 2020.
Nedávno se v obci zaèala šíøit poplašná zpráva, která pøinesla zbyteèné nepøíjemnosti.
Nìkdo pustil do éteru informaci, že v obci bude probíhat tìžba písku v øádu 1 miliónu tun. Tato
informace mìla za následek obavy nìkterých našich obèanù, že pøijdou o vodu. Zde musíme
uvést na pravou míru, že skuteèná tìžba písku bude probíhat na rozloze dle platného územního plánu a množství bude nìkolik tisíc tun. Na tìžbu písku se zpracovávají veškerá povolení a posudky, které podléhají platným naøízením. Po jejich dokonèení obec obdrží informaci,
která bude zveøejnìna na úøední desce. Chtìli bychom požádat obèany, než pøíštì zaènou
nìco šíøit, aby se pøesvìdèili a nedìlali zbyteènou paniku mezi lidmi v obci. Zároveò chci podìkovat majiteli písníku, že se zúèastnil posledního jednání zastupitelstva obce, vše vysvìtlil
a pomohl tuto zbyteènì vyvolanou paniku zklidnit.

Hasièská tatra – noèní mùra nìkterých obèanù
Nìkteøí naši obèani nám nemohou odpustit koupi staré hasièské tatry za 180 000 Kè, kterou pro hasièe zakoupila obec. Zde musíme podotknout, že dne 26. 8. 2019 v podveèerních
hodinách se naší obcí prohnal silný déšz, který po sobì zanechal nanesené bláto od hospody
k autobusové zastávce. Zde nás zahøálo u srdce, když jsme jako SDH mohli s tatrou ihned vyjet a sami okamžitì zaèít s úklidem. Než obec poøídila tatru, byli jsme odkázáni na pomoc druhých a to tak, že jsme museli èekat, než si uklidí svojí vesnici a posléze vyrazí do naší. Zde
se potvrdilo, že to není pro obec a hasièe zmaøená investice! Jsem rád, že to neuniklo pozornosti obèanù a hasièùm bylo veøejnì podìkováno za odklízení neèistot do veèerních hodin.
Hlavatý Lukáš, zastupitel

KULTURNÍ DÌNÍ:
Letní kino na obecním høišti
Poslední èervencovou sobotu jsme šli ve stopách bývalé kulturní komise a pøipravili jsme
pro naše obèany nevšední zážitek v podobì letního kina. Na programu byla komedie Ženy
v bìhu. Pøestože se všude kolem nás honily mraky a v okolních vesnicích øádila bouøka
a déšz, na nás se poèasí usmálo a spoleènì jsme si mohli vychutnat filmový zážitek. Z výbuchù smíchu a dobré nálady všech soudím, že tuto akci mùžeme považovat za úspìšnou
a snad ji zase zopakujeme.
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Cirkus Dax
O prázdninách nás v obci navštívil rodinný cirkus DAX. Pod šapitó cirkusu mohli návštìvníci zhlédnout cirkusový program s klauny, žongléry, hadí ženou, vystoupení se zvíøaty
apod. Dìti se mohly projet na poníkovi a odnést si památku v podobì fotky s hadem. Úèinkujícím dìkujeme za zajímavé zpestøení nedìlního odpoledne.

Rozlouèení s prázdninami
Dne 31. srpna se v obci konalo rozlouèení
s prázdninami. Navzdory horkému poèasí a zajímavým akcím v okolí se na høišti sešlo spoustu
dìtí, pro které byla pøipravena klasická stanovištì.
Støelba vzduchovkou, skákání v pytli, chùdy, opièí
dráha apod. Dìti byly odmìnìny balíèkem a dále
pro nì i jejich rodièe byly pøipraveny buøty na opékání. Jako bonus jsme naplnili 300 balónkù s vodou na vodní bitvu, což se ukázalo jako výborný
nápad, který si užili malí i velcí. Od 16 hodin bylo
naplánováno divadelní pøedstavení Tøi prasátka.
V tuto chvíli nastal problém, který jsem si zavinil
sám. Po pøemlouvání jsem odjel reprezentovat obec ve fotbale do Hlušic. Radost z výhry mì
pøešla s návratem domù, kde mi bylo vytknuto, že vystoupení bylo pøedražené. Tìm, kteøí navrhli, že pøíští rok udìlají toto vystoupení za polovièní cenu, bych rád vzkázal, že dìkuji. Pøíští
rok dostanete šanci a mùžete se pøedvést. Nicménì kulturní komise má svùj rozpoèet a jestli nechceme na nìèem šetøit, tak jsou to dìti. Lehce se u piva pomlouvá, haní a kritizuje.
Jestliže má nìkdo problém nebo kritiku na kteroukoliv akci, kterou v naší obci poøádáme, budu
jen rád, když za mnou pøijde osobnì na obecní úøad v úøední hodiny v pondìlí od 17.30
– 19.00 hodin a osobnì si promluvíme jako dospìlí lidé.Za sebe a kulturní komisi jsem rád,
že se nám podaøilo na akci dostat tolik dìtí, které s námi strávily odpoledne plné her, i pøes
nepøíznivé datum i èas. Navíc v dnešní dobì je tìžké dostat dìti od telefonù, tabletù a poèítaèù. Na zasedání zastupitelstva po konání akce naše komise a sbor dobrovolných hasièù
sklidil pochvalu od rodièù za krásné odpoledne plné her. Že se na to koukal nìkdo „støízlivýma oèima“, to naši komisi potìšilo. Dìkujeme všem za pomoc pøi konání této akce.
Na závìr bych rád podìkoval naší oslavenkyni za pozvání na oslavu krásných 70. narozenin. Dìkujeme za velmi pøíjemnì strávené odpoledne, sladkou výslužku a pøejeme do dalších let mnoho zdraví, štìstí, lásky a spokojenosti!
Hlavatý Lukáš, pøedseda kulturní komise

ZA OBEC KRÁSNÌJŠÍ ANEB JAK Z TOHO VEN
Zastupitelé Sendražic rozhodli na svém jednání v èervnu 2019 o doplnìní intravilánu obce
o ètyøi nové kontejnery na psí exkrementy. Dva z nich byly nainstalovány u vyasfaltované cesty
Za Rybníky I., tøetí byl umístìn u cesty V Dolinách a ètvrtý našel své místo vedle pøíjezdové komunikace k bývalému koupališti. Byl též vymìnìn èásteènì znehodnocený kontejner u obecního
hostince. Rozmístìní kontejnerù (celkovì sedmi) nyní pokrývá hygienicky nejkritiètìjší èásti obce.
Souèasnì byly v držácích kontejnerù nahrazeny pùvodní papírové pytlíky za igelitové sáèky, což
ocení nejen pejskaøi, ale i ostatní obyvatelé obce zejména pøi/po dešti a bìhem jarního tání.
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Kontejnery na psí exkrementy jsou v péèi Obecního úøadu, který zajišzuje doplòování sáèkù a vyvážení jejich obsahu. Vìøíme, že tato iniciativa pomùže snížit výskyt exkrementù na obecním
prostranství a vymizí odtud i pozapomenuté èi úèelovì odložené sáèky. Žádáme tímto obèany o souèinnost a hlášení nedostatkù pøi doplòování sáèkù
nebo pøi vývozu kontejnerù. Pro obec je kontrola samotnými obèany nejlepší zpùsob, jak „z toho ven“.
Souèasnì bychom rádi upozornili na další záležitosti týkající se odpadového hospodáøství
obce. Pøi namátkové kontrole byl shledán jako nevyhovující návoz elektroniky, plastù, skla a polstrovaného nábytku do lokality Podhájí. Obecní úøad
bude pomocí fotopastí situaci peèlivì monitorovat a udìlovat pokuty za složení jakéhokoliv nepovoleného druhu odpadu. Rovnìž situace kolem kontejnerù u Obecního úøadu není zcela vyhovující. Bylo kupøíkladu zjištìno, že papírové krabice se opakovanì vkládají do kontejnerù
nerozložené nebo že odpad není tøídìn správnì. Zaznamenali jsme též fakt, že kontejnery využívají i osoby, které nemají v obci trvalé bydlištì. Kromì výmìny nefunkèních kontejnerù tak
zvažujeme monitorování prostoru okolo kontejnerù.
Martin Beránek a Lukáš Hlavatý

SDH SENDRAŽICE
Na konci èervna jsme se zúèastnili závodù v Nedìlištích. Naše ženy, muži A i pøípravka si
odvezly zlaté poháry, mužùm B se moc nezadaøilo a umístili se na 11.místì, MH mladší obsadili první a druhou pøíèku a MH starší dovezli støíbrné medaile.
Následovaly závody v Raèicích nad Trotinou, kam jeli reprezentovat pouze muži, kteøí se
umístili na bronzové pozici. Týž den jsme vyjeli Avií a Tatrou do Èeské Skalice na Charitativní
pouz, kde jsme se, jako každý rok, spolupodíleli na vodní fontánì. Výžežek z akce putoval na
charitativní úèely. Jsem rád, že je tato akce pro nás tradicí.
V pùlce srpna jsme vyjeli na závody k našim jmenovcùm, a to do Sendražic u Kolína. Ženy
zvítìzily a muži skonèili na druhém místì.
Ke konci prázdnin jsme uspoøádali rozlouèení se sezonou v hasièské zbrojnici pro veøejnost. Pro všechny bylo pøipraveno obèerstvení a projížïka Avií. Letošní roèník byl, dle mého
názoru, nejsilnìjší, co se týèe poètu pøíchozích. Jsem moc rád, že se akce vydaøila a že se
lidé spoleènì pobavili.
V polovinì záøí jsme vyjeli na pøedposlední závody, a to do Všestar. Ženy si odvezly zlatý
pohár, mužùm se pøíliš nezadaøilo a skonèili na 9.místì. Pøípravka vybojovala zlaté medaile,
MH mladší obsadili 3. místo a MH starší bramborovou pozici.

PLÁNOVANÉ AKCE:
21. 9. 2019
8. 2. 2020

Závody v Èernožicích
Hasièský ples
Stanislav Špás, starosta SDH
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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 léto jsme zahájili akcí Sboru dobrovolných hasièù z Dlouhých Dvorù pod názvem
„Vítání prázdnin“, která se konala 22. èervna 2019 na høišti v Dlouhých Dvorech. Odpoledne patøilo dìtem. Ve veèerních hodinách k poslechu
i k tanci zahrála hudební skupina „Kapky“.
Údržba silnic Královéhradeckého kraje
a.s. Hradec Králové po upozornìní obecního
úøadu na havarijní stav, zábradlí na køižovatce u Dlouhých Dvorù provedla jejich výmìnu
a také èásteènì opravila výtluky na pøilehlé
silnici III. tøídy.
Firma Zámeènictví – Radek Zvoníèek vyrobila a instalovala nová vrata na hasièské
zbrojnici ve Støezeticích.

V mìsíci srpnu firma Kulant CZ, s.r.o.,
opravila kolotoèe na dìtských høištích, jak
v Dlouhých Dvorech, tak ve Støezeticích.
Klub žen uspoøádal na konci letních
prázdnin pro dìti zájezd do zábavnì nauèného parku „Mirákulum“ ve Støedoèeských
Milovicích, kde se na rozloze cca 10 ha nachází lesní høištì, kontaktní ZOO, obøí trampolíny a houpaèky, lanová centra, podzemní
chodby, prolézaèky a další atrakce. Dìti si

odnesly plno zážitkù, na které budou dlouho
vzpomínat.
Klub žen prostøednictvím finanèní dotace
od Nadace ÈEZ zajistil nákup dvou betonových stolù na stolní tenis. Následnì bylo toto
sportovní náèiní instalováno na høištì do
Dlouhých Dvorù a na høištì u hasièské zbrojnice ve Støezeticích. Obecní úøad dìkuje
všem, kteøí se na zajištìní a pomoci pøi jejich
instalaci podíleli.

36

67µ(=(7,&(
Pøipravujeme:
– Vítání obèánkù
prosinec – Rozsvìcení vánoèního stromu spolu s obvyklým programem pro naše obèany

Klub žen pøipravuje:
øíjen – Zájezd na muzikálové pøedstavení Mefisto do Prahy
øíjen – Dýòový den
prosinec – Mikulášskou nadílku s doprovodným programem pro dìti

Životní jubilea: Ruhle František, Petráèek Josef, Šec Josef, Bednáø Miloš, Mádlová Jana,
Zounarová Hana a Ornst Jaroslav. Všem upøímnì gratulujeme.

Z OBECNÍ KRONIKY
Rok 1850
Po zrušení úøadù patrimonálních a zrušení roboty v r. 1848, na místo obecních rychtáøù
jmenovaných vrchnostmi, nastoupili obecní pøedstavení volení lidem. Ve Støezeticích prvním
obecním pøedstaveným byl František Dittrich, rolník z è. p. 33, který tuto funkci zastával až do
r. 1861. V té dobì každý obèan, který opouštìl svoji domovskou obec, az již na trvalo nebo jen
na krátkou dobu, tøeba jen na návštìvu ku svým pøíbuzným, musel mít pøi sobì domovský list
jako doklad o své totožnosti. V roce 1850 byly vydáno støezetickým pøedstaveným tøi domovské listy a to: Františku Hlavovi, 30tiletému ženatému nádeníkovi do Medlešic u Pardubic,
Adolfu Zumpeovi, 16tiletému studentu synu støezetického panského myslivce Františka
Zumpeho, na technické uèení do Prahy a svému synovi, 24letému Josefu Dittrichovi, svobodnému poduèiteli do Èeské Tøebové. V té dobì jsou v stabilním katastru zaznamenány úøední
názvy polních tratí, takto:
Místní plac, Na dlouhé mezi, Na haldách, Na malý a velký plachtì, Dubina les, Pod prùhonem, Za humny.
Obecní úèty:
Obecní poøádnost byla uzavøena dne 22. prosince. Dle ni bylo vydáno z obecní pokladny
34 zl. stø. Obecní poøádnost podepsali: Franc Dittrich pøedstavený, Václav Tlapa, Václav
Hodyc, ostatní podpisy schází.
V roce 1850 bylo ve Støezeticích 258 obyvatel.

Rok 1852
V tomto roce bylo velké sucho a v létì panovala neobvyklá vedra, nastal všeobecný nedostatek vody, úroda byla špatná, nouze, hlad, a nemoce z hladu. Vydáno úøední naøízení, že
odvedený rekrut mùže se z vojenské služby vykoupit za obnos 600 zl. musí se tak státi do
3 dnù po odvodì. Domovských listù vydáno 6. Emilu Voltovi, 45tiletému truhláøskému tovaryši, Františku Šmídovi 55tiletému sladovnickému do Prešpurka (Bratislava) v Uhrách, Františku
Zumpeovi, panskému služebníku do Prahy, Josefu Janèovi studentu z èp. 34 a jiným. Správa
obce v létech 1850 – 1862 byla tato:
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Ditrich František pøedstavený, Jiøí Jiráèek pøísežný, èlen výboru: Jan Janè, Václav Tlapa,
František Havlas, Matej Tesaø, Václav Havlas, Jan Èepek, František Šmíd, Jan Hofman
a Václav Øehounek.

Rok 1854
Dne 17. ledna 1854 umøela vysokým vìkem, ve stáøí 85ti let, svatými svátostmi zaopatøena Anna Šmídová, vdova po neboštíku Janu Šmídovi výmìnkáøi ze Støezetic è. p. 11, rozená
Hosová z Lubna, a byla pochována 19. ledna na høbitovì probluzském.
Pohøební útraty èinily:
panu faráøi za prùvod a rekviem 6,panu uèiteli Hruškovi Václavovi 4,kostelníkovi Hofmanovi Františkovi 3,hrobníkovi Vítkovi Václavovi 2,za rakev 4,za svìtlo 2,za pøípravu do hrobu 1,Suma pohøebních výloh 22 zl. cm. L. S. František Novák, faráø
(Opsáno z originálu)
V polovinì století 19. pojišzovali se zdejší rolníci proti škodám ohnìm. Ve Støezeticích se
vìtšinou pojišzovali u Cís. král. privilegované Assecurazioni generali v Terstu. V létech 1854
– 1859 platilo se pojistné cca 1% z pojištìné sumy, pojistné u zásob a píce bylo o nìco vyšší. Rok 1854 byl pro zemìdìlce rokem zlým, mokré léto, neúroda, èasté bouøky a kroupy. Obilí
vzrostlo v mandelích na poli, píce zkažena, brambory shnily. Po neúrodì následovala nouze
a drahota. Jeden korec (cca 93 litrù) pšenice platil se za 40 zl., žita za 36 zl., jeèmena za
21 zl. V tomto roce bylo vydáno 10 domovských listù, mezi nimi také Josefu Šmídovi, 24tiletému „Puchaltrovi“ (knihvedoucímu) u pana hrabìte Harracha ve Vídni, Josefu Èepkovi 18teletému studentovi do Brna a t. d. Smlouva s ponocným: (opis) Jiøí Tlapa ponocný Støezetic Nro
19. se zavázal od 22. prosince 1854 bedlivì ponocovat až do roku 1855 do 22. prosince a sice
od 8. hod. veèer až do 4. hodin po pùlnoci a sice každou hodinu vytroubit. Na to obdrží
2 3/4 korce žita, a 2 3/4 korce jeèmene a pøi tom, že taky obecním poselákem bude, zato dostane 1 zl. 12 kr. stø. Ve Støezeticích dne 22. prosince 1854. Franc Dittrich, pøedstavený.
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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
Od èervna probíhají práce na realizaci
II. etapy chodníkù a celkové úpravy veøejných prostranství v lokalitì od obchodu smìrem k hostinci a také ve smìru na Bøízu. Tato
akce je spolufinancována ze dvou zdrojù
– jednak z dotaèních prostøedkù Státního
fondu dopravní infrastruktury a jednak
z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje. V rámci této akce bude znovu
uvedena do provozu autobusová zastávka
„U Kulhánkových“ – novì oznaèená Svìtí –
jih, která slouží pøedevším pro ranní školní
spoj do Všestar. Byl také položen nový asfaltový koberec v úseku od Tarantíkových k obchodu.
Ve spolupráci se Správou silnic Královéhradeckého kraje se pøipravuje projekt na
opravu povrchu komunikace zejména v úseku kolem kostela. Pøesný rozsah a termín
realizace bude ještì upøesnìn.
Dále pokraèují práce na prostranství
u studánky. Byla provedena instalace vìže
poznání a pøemístìní stávající tabule nauèné stezky do blízkosti komunikace. Prostranství bude také doplnìno o altán, mostek se
zábradlím a ještì jeden kámen se žlábkem
k druhému prameni.
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Pokraèují administrativní kroky k dokonèení nového Územního plánu obce Svìtí. Druhé
veøejné projednání probìhne 14. 10. 2019 od 9 hodin na Magistrátu mìsta Hradce Králové.
Následnì by mìl být plán schválen a nabýt platnosti.
Cirkus 7. 8. 2019 navštívil naši obec rodinný cirkus DAX se svým zajímavým pøedstavením, zájem byl i pøes mírnou nepøízeò poèasí znaèný a bylo témìø vyprodáno.

POZVÁNKY NA PODZIMNÍ AKCE:
V rámci mikroregionu je plánován cyklus pøednášek na téma Habsburkové. Témata, termíny a místa konání budou zveøejnìny.
30. 11. 2019 – Vánoèní dílna pro malé i velké – i letos si mùžete pøijít spoleènými silami vyrobit nádherné tematické dekorace do vašich domovù. Pøihlašovat se mùžete již
nyní u paní Zdenky Kohlertové.
30. 11. 2019 – Rozsvìcení vánoèního stromu – tradiènì v sobotu pøed prvním adventem se
opìt všichni sejdeme a v doprovodu koled si rozsvítíme vánoèní strom, za líbezné vùnì svaøáku se pak rádi setkáme s našimi sousedy
5. 12. 2019 – Mikuláš – Zpráva pro všechny dìti! Èert, Mikuláš a andìl budou zase obcházet
vesnici a hledat zlobivce. Tak aby si neodnesli i vás. Zpráva pro rodièe! Jejich návštìvu je tøeba si objednat, letáèek hledejte bìhem listopadu ve vašich schránkách.
14. 12. 2019 – Pøedvánoèní posezení pro seniory – zveme všechny seniory, aby si pøišli posedìt a spoleènì si popovídat v sobotu 14. 12. do hostince Na Zavadilce.
Zábava zaruèena!

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ SVÌTÍ
Poslední pøedprázdninové závody se konaly v Nedìlištích. Muži spojili své síly a utvoøili
dvì družstva. Družstvo A skonèilo na 4. místì a družstvo B na 3. místì. Mladší dìti skonèily na 6. místì a dìti starší na 1. místì. V srpnu probìhl zásah na odbornou likvidaci nebezpeèných vos. Poslední závody se uskuteènily 14. záøí ve Všestarech a dopadly takto: Dìti
mladší 4. místo, dìti starší 2. místo a muži 4. místo. Závody ukonèily letošní hasièskou sezónu. V prùbìhu podzimu nás èeká sbìr starého železa, potøebné brigády a schùze.
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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

DÌNÍ V OBCI
Vážení spoluobèané,
na jaøe tohoto roku byl v rámci pozemkových úprav za podpory pozemkového úøadu
v Hradci Králové a evropských fondù vysázen a oplocen biokoridor, který ve spodní èásti volnì pøechází do katastru obce Hoøínìves (LBK1). Jedná se o døeviny a køoviny nejrùznìjšího
druhu a po kolaudaci na konci záøí by nám mìl být pøedán do péèe a majetku. Èást døevin se
i pøes relativnì dobré vodohospodáøské pomìry hlavnì od èervna neujala a bude muset být
nahrazena novými sazenicemi. Po tomto datu se mohou naši obèané pøijít seznámit s dílem,
který by mìl pøispìt do budoucna ke zlepšení ekosystému a zachování biodiverzity pùvodních
rostlin a živoèichù v našem katastru. Apelujeme na pøípadné zájemce o prohlídku na jejich
opatrnost a hlavnì, aby dbali na opìtovné peèlivé uzavøení oplocení pøi odchodu, aby z dùvodu nedbalosti nedošlo k poškození sazenic divokou zvìøí, protože pøípadná náhrada by již
šla za naší obcí. K biokoridoru se dá dostat pomìrnì snadno novou silnicí okolo bioplynové
stanice.
Dále Vám oznamujeme, že bylo zahájeno stavební øízení na polní cestu C3 a C28 v k.ú.
Vrchovnice. Nová cesta od naší obce smìrem k Frantovskému potoku by mìla zpøíjemnit zpøístupnìní obhospodaøovaných pozemkù technikou a nám koneènì zlepšit pøístup k obecnímu
rybníèku. Realizace zatím spíše v delším horizontu.
Také bylo zahájeno stavební øízení na rekonstrukci silnice procházející naší obcí, která by
se mìla uskuteènit pøíští rok, tudíž upozoròujeme, aby si obèané pospíšili s pøípadnými pøipomínkami tak, jak byli upozornìni, aby nepropásli svoji pøíležitost vyjádøit své podnìty na
Obecní úøad obce Vrchovnnice.
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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,
léto již definitivnì skonèilo a vìøím, že jste si bìhem dovolených dobøe odpoèali, radovali
jste se svými blízkými a nabrali síly do dalších dnù. V nastávajícím podzimu si nenechte ujít
pøíležitosti na další setkávání se sousedy a známými az už pøi posezení seniorù, adventních
trzích, výletech, spoleèném zpívání koled, nebo pøi poslechu koncertù. Pøeji Vám, aby Vás
v nastávajících chladných a sychravých podzimních dnech každý pìkný zážitek zahøál na
duši.
Ing. Michal Derner, MBA – starosta obce

Stavba ÈOV a kanalizace pokraèuje
Stavba kanalizace je už ve Všestarech v plném proudu, po komunikacích ve smìru na
Rosnice, Støezetice a Hradec Králové se zakously stavební stroje do zemì i ve smìru na
Rozbìøice. Kolem nákupního støediska byly v zatáèce pro bezpeèný provoz osazeny semafory. V prùbìhu øíjna zaène stavba i na kanalizaèní stoce od køižovatky smìrem na Svìtí – tato
èást po odboèku ke høbitovu má být do konce øíjna 2019 zcela uzavøena.
Pøi uzavøené komunikaci probíhá stavba v Rosnicích od železnièního pøejezdu po náves, do konce listopadu mají v plánu dojít až na druhý konec obce. Uzavøená je i komunikace v Rozbìøicích od Hejcmaky. Na dolním konci Rozbìøic od státní silnice k rybníku stavbaøi zvládnou práce pouze pøi dílèím záboru jednoho jízdního prhu a tato komunikace zùstane
prùjezdná. Zbývající úsek od návsi k hornímu konci obce bude na øadì na jaøe pøíštího roku.
Podle aktualizovaného harmonogramu zaènou
v øíjnu práce i ve Bøíze na silnici III. tøídy a stavba tu
má probíhat bez jejího uzavøení pouze s lokálním
omezením. V lednu a únoru tu zhotovitel poèítá se
zimní pøestávkou.
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.
Na èistírnì odpadních vod (ÈOV), která vyroste
mezi novou halou ZD Všestary a Melounkou, již vykoukly ze zemì monolitické betonové konstrukce nádrží. Po dokonèení betonáží budou pokraèovat práce
na hrubých stavbách nadzemních objektù.
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Období výstavby kanalizace v každé naší obci s sebou již nyní pøináší 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. Do
doby opravy živièných povrchù komunikací zùstávají silnice souèástí staveništì. I proto jsou
na nich umístìny dopravní znaèky se sníženou rychlostí 30 km/h spolu s tabulí „PROJÍŽDÍTE
STAVBOU“. Domácí vìtšinou toto omezení respektují, vìtší potíže nám však dìlají nìkteøí neukáznìní projíždìjící øidièi. O kontrolu dodržování omezené rychlosti proto byla požádána
Policie Èeské republiky. Vìøím, že složité období výstavby se nám spoleènì podaøí úspìšnì
zvládnout.
Ing. Michal Derner, MBA – starosta obce

POZVÁNKY NA AKCE
30 let svobody
Letos 17. 11. to bude 30 let od chvíle, co se studentský pochod vydal z pražského
Albertova na Národní tøídu. Následné události pak vedly k pádu totalitního režimu a naše vlast
se vrátila mezi demokratické a svobodné zemì. Ve Všestarech si návrat ke svobodì pøipomeneme veèerem ze svìtových muzikálù.
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Èesko zpívá koledy
Letos již poètvrté si pøijïte spolu
s námi ve støedu 11. 12. od 18,00 hod.
zazpívat koledy a prožít pøíjemný adventní èas. Sebe i své známé mùžete potìšit spoleèným zpìvem a pøinést jim pøípadnì i troškou cukroví.

INFORMACE Z OBCE
Sdìlení matriky k životním
jubileím obèanù
Obec Všestary již po nìkolik desetiletí pøedávala osobní pøání obèanùm k významným jubileím již od 70 let. Vzhledem k prodlužování prùmìrné délky života,
kdy zùstáváme déle mladí, schválila rada obce zmìny hranice pro zasílání gratulací i pro pøedání osobního pøání s vìcným darem.
Novì tak jsou od 1. 1. 2019 zasílány korespondenèní gratulace k 60 a 70 letùm vìku a osobní gratulace s vìcným darem pøi pøíležitosti dožití vìku 75, 80, 85 a 90 let a dále každý rok.
Monika Kutálková – matrikáøka

VÝBOR PRO SPOLEÈENSKÝ ŽIVOT VŠESTARY
Letní výlet do Josefova a okolí
To, že byl výlet, který poøádal výbor pro spoleèenské záležitosti obce Všestary 25. 7. 2019 nejen
pro seniory opravdu letní, svìdèí, že byl tento den
pozdìji vyhodnocen jako nejteplejší v roce 2019.
Zejména kvùli pøedpovídanému horku spousta pøihlášených na poslední chvíli odøekla, ale i tak byla
úèast slušná. Klimatizovaný autobus, blízké místo
výletu – pevnost Josefov a v neposlední øadì dobøe vychlazené pivo bylo pøíèinou, že se nikdo nepøehøál. Trochu netradiènì jsme zaèali v pevnostním vojenském høbitovì, kterému vévodí pomník
ruských vojákù z roku 1916 od zajatce – sochaøe
N. A. Šuškina. Druhá zastávka v podzemních pevnostních chodbách nás pøíjemnì ochladila. Na
kávu jsme se zastavili v JAKUBOVÌ NOVÉM
DVOØE, kde byla k vidìní, kromì minipivovaru,
rozsáhlá expozice traktorù. Odtud byl jen skok do
šestajovického muzea motocyklù a hraèek. Pátou
zastávkou byl spoleèný obìd v josefovské restauraci BESEDA. Šestou zastávkou bylo vojenské
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muzeum M. Frosta, kde se bylo na co dívat. Mnozí využili ještì i sedmé zastavení v muzeu
zpìváka Waldemara Matušky. Poté následoval návrat, pøi kterém jsme se divili, co jsme v tento horký den všechno stihli.

PØIPRAVOVANÉ AKCE DO KONCE ROKU 2019
12. 10. 2019

Výlet nejen pro seniory na zámek Kaèina a do Kutné hory
s prohlídkou vinic a degustací vína v klášteøe

4. 11. 2019

Odpoledne pro seniory s Petrem Kostkou a Carmen Mayerovou

Adventní období

Divadelní pøedstavení/ bude potvrzeno

Na pøíští rok opìt budeme pøipravovat nejen výlety, ale také divadla, pøednášky aj.
Aleš Zlatohlávek

BØÍZA
SDH BØÍZA
Prázdniny a doba dovolených je již za námi a my se tìšíme na podzim, který jsme zaèali dvìma spoleènými akcemi, a to hned v jeden den, v sobotu 14. 9. 2019. Sportovní družstvo SDH Bøíza se zúèastnilo Okrskové soutìže o pohár starosty obce ve Všestarech a následovalo opékání kýty u „hasièárny“ ve Bøíze. Nejprve v sobotu dopoledne probìhla úèast
na soutìži a jak informoval velitel našeho
sportovního družstva David Bìlohoubek:
„Nasazení a rychlost družstva byla velká, ale
zradila nás technika!“, bohužel naše družstvo
ve složení D. Bìlohoubek, J. Dufek, M. Košzál,
L. Dufek, K. Jaroš, T. Václavík a D. Machytka
skonèilo na posledním místì. Ale dùležité bylo, že i pøes spoustu dalších povinností, které
nastaly u èlenù družstva novì, se dokázali
sejít a soutìžit. V èervnu se ještì družstvo
zúèastnilo Okrskové soutìže v Rosnicích, kde
obsadilo dobré 4. místo.
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Odpoledne po soutìži byl už èas na posezení všech èlenù SDH Bøíza u Hasièské zbrojnice, kde došlo na opékání kýty a vlastnì zhodnocení uspoøádaných akci a souèasnì pøíprava
akcí na letošní podzim.

A co nás vlastnì èeká?
Již jsou v plném proudu pøípravy na zpívání pøi Rozsvícení vánoèního stromu, které se
uskuteèní v sobotu 30. 11. 2019 na návsi. V plánu je i malé pøekvapení velkých. Pozvánky
budou vèas ve vašich schránkách a již nyní se na vás všichni úèinkující tìší a srdeènì zvou.
A taky nesmíme zapomenout, že už víme, že 5. 12. 2019 pøijde k našim dìtem domù Mikuláš
s èerty a andìlem.
Petra Rufferová

NOHEJBAL BØÍZA
Letní sezóna pro nohejbal klub Bøíza zaèal pracovnì, tedy brigádou na našem sportovišti.
V hojném poètu jsme provedli úpravu porostu stromù, vytrhání plevele u posezení, úklid
buòky po zimì a rozvezení zhruba deseti kubíkù nové zeminy na travnatou hrací plochu, vèetnì pohnojení a výsevu travního semene.
Každou nedìli v 17.00 hod. se pravidelnì scházíme a hrajeme, co nám naše tìla dovolí.
O letních prázdninách z dùvodù dovolených byla úèast slabší, pøesto jsme dokázali zorganizovat 4. 7. 2019 kulturní akci ve formì promítání filmu v letním kinì. Velké podìkování za
výpomoc nejen materiální, ale i finanèní patøí
Obecnímu úøadu Všestary, bez které bychom tuto
akci zvládli jen s velkými problémy. Myslíme si, že
akce „Letní kino“ se velice zdaøila, úèast divákù
byla výborná.
Škoda jen, že domácích návštìvníkù nebylo
více, protože právì na nì byla tato akce cílena.
Perlièkou ke konci letní sezóny byl turnaj o peèenou „Bøezskou husu“, který se uskuteènil
v sobotu 14. 9. 2019. Byl to již desátý jubilejní roèník. Pøípravy tohoto turnaje byly nároènìjší, o to
byly oslavy veselejší a bouølivìjší. Probíhaly až
do pozdních noèních hodin. Celkovì se turnaj velice zdaøil. Jak hernì, tak poèasím, organizací a již zmínìnou oslavou.
Nyní už bude následovat opìt brigáda na opravu zdevastované travnaté plochy.
Oficiální zakonèení letní sezóny je naplánováno
pøibližnì na 12. 10. od 14,00 hod. V plánu máme sportovní odpoledne pro všechny pøíchozí, se slavnostním
zakonèením a specialitou z ukrajinské kuchynì.
Uhodnete o jakou dobrùtku se jedná?
Nápovìda: ražnièí to opravdu není.
Pøedseda klubu, Martin Èerný
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ROSNICE
Informace osadního výboru Rosnice
Pro lepší a rychlejší komunikaci jsem pro Vás zhotovil webové stránky http://
osadnivyborrosnice.netstranky.cz. Ty by mìly sloužit k informacím o dìní v obci, pøípadnì odpovìdi na dotazy, které mùžete zaslat na mail: osadnivybor.rosnice@seznam.cz.
Budeme rádi, pokud naše stránky budete navštìvovat a využívat.
Za osadní výbor, Pešek Josef

Konec prázdnin
ve znamení oslav
Poslední srpnový den uspoøádali rosniètí
hasièi pro své spoluobèany tradièní posvícenské posezení s grilovanou kýtou a hudbou.
Od 17,00 hod. byla pøipravena pro dìti tvoøivá
dílna, kde si mohly vyrobit spékané obrázky
z korálkù, trièko s vlastním designem nebo si
malovat. Od 19,00 hod. zaèala hrát hudba
k poslechu i tanci. Rosnické ženy pøipravily
mnoho dobrot nejen ke kávì, a díky tomu se
celý veèer nesl v duchu velké vesnické návštìvy. Spát se šlo až druhý den, kdy pøedevším
rosnické muže èekalo nelehké fotbalové utkání.

Kopej, jsi-li rosnièák
Po protancované, propité a projedené sobotì nás v nedìli od 10,00 hod. èekalo nejdùležitìjší utkání celého roku, fotbalový zápas
svobodných proti ženatým. V žáru prvozáøijového slunce zaèal boj o výsadní postavení pro
pøíštích 365 dní. Ženatým pomáhali zkušenosti, zatím co svobodným vitalita a rychlost.
Vyrovnaný první poloèas byl reklamou na vesnický fotbal. Ve druhém poloèase zaèaly docházet síly a zkušenosti pøevážily jinak vyrovnané utkání na stranu ženatých. Dìkujeme všem, kteøí pøispìli k uspoøádání akcí posledního
prázdninového víkendu a pevnì vìøíme, že všichni si je užili.

O pohár starosty, nejcennìjší pohár
V sobotu 14. 9. 2019 vyjeli naši hasièi do sousedních Všestar na závody „O pohár starosty obce Všestary“. V nabité konkurenci 10 týmù se porvali o co nejlepší èas na takøka profesionální trati. Nešzastnou shodou okolností skonèili na 8. místì, za které jim i tak patøí uznání. Dìkujeme za reprezentaci.
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A CO BUDE DÁL?
V plánu mají rosniètí hasièi uspoøádat kuleèníkový turnaj, probìhnou hasièské brigády
a pøed první adventní nedìlí probìhne Vánoèní zpívání. Na všechny tyto akce jste srdeènì
zváni, pozvánky naleznete na facebookové stránce, na webových stránkách nebo ve svých
schránkách.
Jiøí Novák

SDH LÍPA
Sdružení Lípy SDH Lípa uspoøádalo v sobotu 31. 8. 2019 Louèení s prázdninami.
Konalo se jako obvykle na prostranství u zvonièky na Lípì, kde místní hasièi pracovali už
od pátku, protože se muselo pøipravit pódium,
taneèní parket, stany, místa k sezení a veškeré zajištìní obèerstvení.
Tentokrát poèasí místním hasièùm pøálo,
sluníèko svítilo od rána, dobrá nálada panovala po celý den, výborné piveèko teklo proudem a vepøová kýta se nestaèila opékat. Tuto
akci navštívila opravdu spousta lidí. Dokonce se musely pøidávat pro návštìvníky stoly a místa k sezení. Dìti si užily soutìže a obdržely za nì pìkné ceny. Jízda vláèkem okouzlila dìti
i dospìlé a ten samý úspìch sklidila také jízda koòským spøežením Virtuální realita byla úžasná, zúèastnili se jí dìti i dospìlí a nestaèili se divit, co vše si mohou vyzkoušet. Tato nová disciplína se osvìdèila a my moc dìkujeme, že jsme nìco takového mohli vyzkoušet na vlastní
kùži. Oèekávání splnil i kouzelník, který si pro dìti pøipravil pøímo pekelná kouzla. Dìti se snažily a velmi se jim daøilo.
Po celou dobu hrála kapela Voèi pod vedením Romana Balady, která hrála k poslechu i k tanci až do rána. Taneèní parket byl
neustále zaplnìn. Lidé tanèili a zpívali neúnavnì až do rána. Akce se vydaøila. Lidé si
celou akci užili a vychutnali až do ranních hodin. Moc dìkujeme všem, kteøí na celé akci
spolupracovali. Dìkujeme všem organizátorùm a úèastníkùm, kteøí se na Lípu pøijeli pobavit.
Dìkujeme a tìšíme se na další shledání.
Už nyní vymýšlí místní hasièi akce pro své
spoluobèany!
Hasièi SDH Lípa se zúèastnili ve Všestarech hasièské soutìže „O pohár starosty obce“
v sobotu 14. 9. 2019, kde lipské družstvo obsadilo 6. místo z 10 družstev v útoku. Ve štafetì
se nám daøilo lépe a obsadili jsme bronzové 3. místo. Gratulujeme našim hasièùm, dìkujeme
za skvìlou reprezentaci! Úèast byla veliká, poèasí sluneèné, moc dìkujeme poøadatelùm za
krásnou soutìž.
Josef Štefanka, starostaSDH Lípa
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SDH VŠESTARY
Soutìže
V letošním roce jsme se zúèastnili
pìti soutìží. Na první soutìž jsme zavítali do Rosnic, a to 25. 5. 2019 od 9,00
hod. Hasièi i hasièky pøedvedli skvìlé výkony a odvezli si ze závodu dva zlaté poháry s medailemi. Po soutìži v útoku následovala štafeta, kde se také naši hasièi
zúèastnili a z šesti týmù si zabìhli pro
první místo. Ze sousední vesnice jsme si
tedy pøivezli tøi zlaté poháry.
V Hoøinìvsi nás reprezentovali pouze
muži. S prázdnou domù ale nepøijeli a odvezli si ze závodu bronzový pohár.
V Nedìlištích se 22. 6. 2019 uskuteènily další závody, kde se ženy umístily na tøetím místì a získaly pohár. Na rozdíl od mužù, kteøí obsadili devátou pøíèku z jedenácti.
Na další soutìž jsme zavítali trochu dál,
do Raèic. Muži jeli obhájit zlaté medaile z minulých let a ženy pøijely získat zlatý pohár.
Nejen, že se mužùm podaøilo zlatý pohár obhájit, ale i ženy pøispìly do sbírky pohárù,
také zlatem.
Poslední závody jsme poøádali ve Všestarech a to 14. 9. 2019. Zde se soutìžilo „O pohár starosty obce Všestary“. Zde se zúèastnila nejen družstva mužù a žen, ale také
pøípravky, mladších a starších dìtí.
V kategorii pøípravky se zúèastnila družstva ze SDH Sendražice, kteøí se umístili
na prvním místì a druhé místo obsadil tým
z SDH Pøedmìøice. U mladších dìtí obsadil první místo tým SDH Hoøinìves. Hned v zákrytu
skonèili SDH Pøedmìøice a tøetího místa se ujal tým z SDH Sendražice. Na bramborové pøíèce se umístily dìti z SDH Svìtí. U starších dìtí si opìt první místo odvezly dìti z SDH
Hoøinìves. Druhé místo vybojoval tým z SDH Svìtí a jen tìsnì nezískaly støíbrnou medaili dìti
z SDH Chlumu. Na posledním místì se umístil mix dìtí z SDH Sendražice/Pøedmìøice. Dìtem za hojnou úèast na hasièských závodech dìkujeme a doufáme, že pøíštì
se sejdeme opìt v bohatém poètu.
V kategorii žen se úèastnily domácí
hasièky s ženami z SDH Sendražic. Bohužel se našim hasièkám závod nepovedl a získaly støíbrnou medaili. Hasièkám z SDH Sendražice gratulujeme
k prvnímu místu.
V kategorii mužù nebyla o konkurenci nouze. Muži se nenechali rozladit vý50
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konem žen a vybojovali první místo. Jen tìsnì za nimi se umístili hasièi z SDH Rozbìøice.
Pohár si ale odvážejí i hasièi z SDH Hoøinìves, kteøí se umístili na tøetím místì. Závodu se
úèastnily i týmy SDH Svìtí, SDH Tøebeš, SDH Lípa, SDH Chlum, SDH Rosnice, SDH
Sendražice a SDH Bøíza.

Akce
Mezi letošními poøádanými akcemi byly i Èarodìjnice.
Slet èarodìjnic se konal 30. 4. 2019 a to od 17,00 hod. na
místním koupališti ve Všestarech. Na této akci nechybìly
soutìže pro dìti malé, ale i veliké, spousta cen a dobrot
a lampionový prùvod s honem na èarodìjnici.
Letos nechybìl ani úklid hasièské AVIE a hasièského
zázemí. Sbor tímto dìkuje èlenùm, kteøí se tohoto úklidu
úèastnili. S úklidem byl spojen i sbìr železa, který se konal
11. 5. 2019. Tímto bychom chtìli podìkovat všem, kteøí pøipravili železo k odvozu.
Na závìr bychom rádi podìkovali všem, kteøí se úèastní hasièského dìní a pomáhají pøi
pøípravì soutìží a všech poøádaných akcí našeho sboru.

Následující akce:
1. 12. 2019

ADVENTNÍ TRHY

7. 12. 2019

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
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