Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
Hoøinìves 73, 503 06 Hoøinìves
tel.: 495 426 107
ou@horineves.cz
web: http://www.opz1866.cz/

REALIZOVANÉ PROJEKTY
„Revitalizace zelenì v Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866“
Projekt je podpoøen z OPŽP, cílem projektu je posílení pøirozených funkcí krajiny, vytváøení a posílení funkènosti krajinných prvkù a struktur. Realizováno firmou: Okrasné zahrady
arboristika s.r.o. Žïárky, termín realizace: 28. 6. 2018 – 31. 5. 2023.
Celková cena za dílo: 3 273 604,51 Kè vèetnì DPH, dotace EU èiní 95% celkových nákladù.
I. etapa: Hoøinìves – celkem vysázeno 343 stromù a 2 888 keøù
Lokalita výsadby od Bažantnice k Máslojedùm, Lokalita Biokoridor LBK 6 pod
Bažantnicí – 343 stromù a 2 888 keøù
II. etapa: Benátky, Èistìves, Nedìlištì, Støezetice, Svìtí – celkem vysázeno: 219 stromù
a 175 keøù
Benátky – Lokalita výsadby podél Mlakovské svodnice, Lokalita výsadby na ppè. 623,
k.ú. Benátky – 73 ovocných stromù
Èistìves – Lokalita výsadby podél potoka, Lokalita výsadby podél polní cesty – 40 ovocných
stromù
Nedìlištì – Lokalita výsadby podél polní cesty z Dolního Nedìlištì na Chlum, Lokalita výsadby na ppè. 287/2, kú. Horní Nedìlištì – 62 ovocných stromù
Støezetice – Lokalita výsadby podél polní cesty kolem lesoparku – vysázeno 35 stromù a 26 keøù
Svìtí – Lokalita výsadby v prùseku, Lokalita výsadby podél polní cesty u skleníkù – 9 ovocných stromù a 149 keøù
V rámci projektu bude dodavatel provádìt tøíletou následnou péèi, vèetnì potøebné
zálivky.
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„Environmetální vzdìlávání Mikroregionu OPZ 1866“
pokraèuje i v roce 2020
Žáci MŠ a ZŠ, které pùsobí na území svazku (MŠ Nedìlištì, MŠ Chlum, MŠ Všestary, MŠ Hoøinìves, ZŠ Všestary a ZŠ Hoøinìves) se v rámci projektu, který je podpoøen z dotaèních fondù
Královéhradeckého kraje, v jarním období zúèastní nauèných exkurzí a zajištìnou, dotací podpoøenou, autobusovou dopravou se vydají na programy do: Zemìdìlské Akademie v Hoøicích v Podkrkonoší, Záchranné stanice pro živoèichy Jaro v Jaromìøi, Ekologického centra Sever, Dotek,
v Horním Maršovì, do ZOOparku Stìžery, Mìstských lesù Hradec Králové a Skanzenu Kròovice.
Pro širokou veøejnost jsou již také pøipraveny dvì zajímavé exkurze s environemtální tematikou.
Pøijmìte pozvání!

Mikroregion Obcí Památkové zóny 1866 vás, v rámci projektu
„Environmentální vzdìlávání“, srdeènì zve na poznávací exkurzi

Zemìdìlská Akademie Hoøice, školní statek
zastávka na obìd a prohlídka rodného domku K. J. Erbena a klášterního sklepení – Miletín
Zváni jsou zájemci všech generací – rodiny s dìtmi, mládež, senioøi.....

pátek 17. 4. 2020
Zastávky autobusu napøíè Mikroregionem:
8,15 hod. Bøíza, Rosnice, Všestary (u Obecního úøadu), Svìtí, Nedìlištì, Sendražice, Hoøinìves, Vrchovnice, Benátky, Máslojedy (U váhy), Èistìves, Chlum, Støezetice
(další zastávky je možné pøidat dle zájmu).
Pøesný èasový harmonogram, upravený dle nástupních míst pøihlášených zájemcù, získáte prostøednictvím Obecních úøadù cca 2 dny pøed konáním, nebo
na tel. 723 035 424 – p. Kozáková.
9,30 hod. Prohlídka Zemìdìlské Akademie a školního statku,
11,30 hod. Spoleèný obìd, rezervace je zajištìna v Sousedském domì v Miletínì
13,00 hod. Komentovaná prohlídka rodného domku K. J. Erbena a klášterního sklepení
16,00 hod. Odjezd zpìt
Autobus bude zastavovat, pokud není uvedeno jinak, v jednotlivých obcích na autobus. zastávkách.
Zájemci – nahlaste svoji úèast na OÚ ve své obci a zároveò uhraïte poplatek 120 Kè.

Pøihlášky a platba nejpozdìji do 15. 4. 2020.
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Mikroregion Obcí Památkové zóny 1866 vás, v rámci projektu
„Environmentální vzdìlávání“, srdeènì zve na poznávací exkurzi
prohlídka s výkladem

– Kozí farma Pìnèín

zastávka na obìd a prohlídka zámku – Hrubá Skála
Zváni jsou zájemci všech generací – rodiny s dìtmi, mládež, senioøi.....

sobota 23. 5. 2020
Zastávky autobusu napøíè Mikroregionem:
7,30 hod. Bøíza, Rosnice, Všestary (u Obecního úøadu), Svìtí, Nedìlištì, Sendražice, Hoøinìves, Vrchovnice, Benátky, Máslojedy (U váhy), Èistìves, Chlum, Støezetice
(další zastávky je možné pøidat dle zájmu).
Pøesný èasový harmonogram, upravený dle nástupních míst pøihlášených zájemcù, získáte prostøednictvím Obecních úøadù cca 2 dny pøed konáním, nebo
na tel. 723 035 424 – p. Kozáková.
10,00 hod. Prohlídka kozí farmy Pìnèín, možnost nákupu sýrù a dalších regionálních produktù
13,00 hod. Spoleèný obìd, rezervace je zajištìna v Zámecké restauraci hotelu Hrubá Skála
14,45 hod. Komentovaná prohlídka zámku Hrubá Skála s prùvodcem a prohlídka okolí
16,00 hod. Odjezd zpìt
Autobus bude zastavovat, pokud není uvedeno jinak, v jednotlivých obcích na autobus. zastávkách.
Zájemci – nahlaste svoji úèast na OÚ ve své obci a zároveò uhraïte poplatek 150 Kè.

Pøihlášky a platba nejpozdìji do 20. 5. 2020.
Projekt je realizován za finanèní podpory Královéhradeckého kraje
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Mikrojesle na území Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
Minulý rok se podaøilo získat dotace pro vznik dalších dvou mikrojeslí. Proto k dnešnímu
dni na území našeho Mikroregionu fungují celkem tøi mikrojesle, do kterých docházejí dìti od
6 mìsícù vìku.

Mikrojesle Všeslièky v obci Všestary jsou v provozu již ètvrtým rokem. Na druhou stranu
Mikrojesle Hoøinìves, které našly útoèištì v prvním patøe budovy Obecního úøadu zapoèaly
svoji pùsobnost v èervenci loòského roku a poslední Mikrojesle Svìtí zahájily provoz o mìsíc
pozdìji, tj. v srpnu 2019. Mikrojesle Svìtí pùsobí pøímo pod záštitou Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866, který je pøímo pøíjemcem dotace ze strany Evropského strukturálního fondu
– Operaèního programu Zamìstnanost. Mikrojesle Svìtí sídlí v prvním patøe budovy Hasièské
zbrojnice ve Svìtí.
Všechny mikrojesle mají otevírací dobu od 7:30 do 16:30 a vždy jsou pøítomny maximálnì ètyøi dìti. Celkem navštìvuje všechny tøi mikrojesle pøes 20 dìtí.
V létì loòského roku se mikrojesle postupnì zaplnily dìtmi, došlo také k vybavení nových zaøízení nábytkem, hraèkami a dalšími
doplòky, tak aby prostor vyhovoval nejmenším

Mikrojesle Hoøinìves
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Mikrojesle Všestary

dìtem pøedevším s ohledem na bezpeènost
a pøíjemnou atmosféru. Na podzim jsme
pøivítali návštìvu z øad pracovnic MPSV
Odboru rodinné politiky, které se pøijely podívat na novì vzniklé mikrojesle. Rok 2019
všechny mikrojesle ukonèily Vánoèní besídkou. I pøestože v každých mikrojeslích vypadala besídka jinak, ve všech pøípadech
ovládla vánoèní atmosféra všechny zúèastMikrojesle Svìtí
nìné.
Tety z mikrojeslí odvedly skvìlou práci bìhem celé druhé poloviny loòského roku a všichni už se tìšíme na rok 2020. Na jaøe nás èeká den otevøených dveøí a následnì zápis pro následující školní rok 2020/2021. Konkrétní termíny pro jednotlivá zaøízení budou k dispozici
na webu a FB stránkách jednotlivých mikrojeslí.
I pøestože mikrojesle již bìží jako po drátkách, rády bychom rozšíøily náš tým a do našich
øad pøivítaly další osobu, která by nám pomohla zajistit provoz v pøípadì nemoci a dovolených.
Pozice je vhodná napøíklad pro maminky na rodièovského dovolené, které mohou mít své dítì
bìhem zástupu u sebe.
Pokud byste mìli zájem se k nám pøidat, neváhejte se nám ozvat.
Za všechny troje mikrojesle Vám pøejeme krásné jaro plné dobré nálady!
Mgr. Michaela Chládková
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MÍSTNÍ AKÈNÍ PLÁN VZDÌLÁVÁNÍ II ORP HK
Víte, kdo jsme a èím se zabýváme?
Náš projekt realizuje aktivity nejen pro dìti, žáky a pedagogy, ale také pro veøejnost.
Zveme rodièe i prarodièe v úterý 31. 3. v 18,00 hod. do kina Bio Centrál Hradec Králové
(tø. Karla IV 774, Hradec Králové) na akci „VLK JE TAKY ONLINE“, aneb co se skrývá
za dveømi sociálních sítí. A co tam na ty Vaše dìti èíhá? Pøijïte si pro odpovìï! Pøijïte si
poslechnout pøednášku a prezentaci odborníkù z Krajského øeditelství Policie ÈR, ale
i youtuberù a influencerù. Tìšit se mùžete také na kulturní doprovod a obèerstvení. Sledujte
FB @MAPIIORPHK.
Vstupné je pro všechny zdarma! Budeme se na vás tìšit.
Hradecký venkov o.p.s

V listopadu loòského roku nás zastihla velmi zdrcující zpráva, že nás
navždy opustil náš dlouholetý kolega a kamarád pan Josef Macháèek.
Mimo funkce, které vykonával ve své obci, patøil mezi ty, které vždy zajímal rozvoj celého regionu, a i proto se v roce 2002
stal pøedsedou Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866. Tuto
funkci zastával s peèlivostí sobì vlastní do roku 2009 a patøil
k tìm, kterým vždy šlo o spolupráci. Díky jeho iniciativì se podaøilo v regionu realizovat mnoho pøínosných projektù, mimo jiné
právì on pøišel s myšlenkou, založit a vydávat spoleèný zpravodaj. Zároveò byl i jedním z iniciátorù pøi vzniku Místní akèní skupiny Hradecký venkov.
Všem jeho bývalým kolegùm bude velmi chybìt jeho pøátelský a vždy pozitivní pøístup k práci i k lidem. Èest jeho památce!
fotografii poskytl: Jiøí Bittner

Jana Kuthanová, pøedsedkynì správní rady Mikroregionu OPZ 1866
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BENÁTKY
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

INFORMACE Z OÚ
Zastupitelstvo a pracovníci obce Benátky pøejí všem obèanùm i chalupáøùm do nového
roku 2020 spoustu šťastných dnù, klid, pohodu a hlavnì zdraví. Doufáme, že se budeme i nadále v hojném poètu setkávat na kulturních, sportovních i spoleèenských akcích nejenom
v obci, ale i v rámci celého našeho mikroregionu.
Rádi bychom všechny pozvali na Obecní ples, který se koná v hospodì pod Svíbem
dne 14. bøezna 2020 a na Dìtský karneval, který se koná na stejném místì dne
21. bøezna 2020.
Obec pro vìtší informovanost zavádí službu „Hlášení rozhlasu“. Jedná se o informace
zasílané obecním úøadem formou emailu, SMS, nebo pøes mobilní aplikaci „Hlášení rozhlasu.cz“. Žádáme všechny, kteøí mají zájem o odbìr tìchto informací o registraci na stránkách:
www.benatkynb.hlasenirozhlasu.cz. Další informace na stránkách obce: www.benatkynb.cz,
nebo na obecním úøadì.
Úøední hodiny pro veøejnost jsou každou støedu od 18 do 19 hodin.
www.benatkynb.cz
podatelna@benatkynb.cz
tel: 777 771 932
Tomáš Bouèek

Vzor pøihlášky k odbìru hlášení

8

BENÁTKY
CO SE V BENÁTKÁCH UDÁLO
Podzimní tvoøení
Dalo by se øíci, že teploty jsou ještì skoro letní, což bývá v záøí v dnešní dobì skoro již obvyklé. Vyøezávání dýní je u nás vlastnì takové vítání podzimu, na pouštìní draka sice vítr nebyl, ale dìti si s pomocí svých rodièù vyøezaly krásné dýnì.
Také byly v naší vesnici opravené a oèištìné pomníky z bitvy na Chlumu 1866. Dále byly
vysázeny stromky od èarodìjnic podél Mlakovské svodnice vedoucí z Benátek až k místu, kde
se svodnice vlévá do øeky Bystøice.

Rozsvícení Vánoèního stromu
Pomìrnì teplé poèasí nám vydrželo až
do dneška, 1. prosince, kdy se v Benátkách
koná rozsvícení zhruba ètyømetrového vánoèního stromu. Na obecním úøadì si dìti
vytvoøily vlastní ozdobièky a tìmi poté ozdobily vánoèní strom. Jakmile se zaèínalo stmívat, tak se vánoèní strom rozzáøil modrými svìtýlky a dospìlí si dali trochu svaøáku.

9

BENÁTKY

Mikuláš, andìl a èert pøicházejí
Dne 7. prosince v sobotu veèer, po celkem deštivém dni, jsme oèekávali Mikuláše, andìla a èerta. V Hospodì pod Svíbem dìti zaplnily celý sál a vypadaly velice sebevìdomì (nejspíš byly celý rok hodné), ale rodièe by mìli urèitì trošku jiný názor… Hlavní ovšem je, že pro
dìti to je vždy kouzelný zážitek vidìt Mikuláše, andìla a èerta, obzvlášť pro ty nejmenší, které se stejným nadšením oèekávají i pøíchod Ježíška.
Sabina Èížková
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ČISTĚVES
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

ZPRÁVY Z NAŠÍ OBCE
Dne 2. listopadu 2019 jsme se s mnohými spoluobèany sešli u pøíležitosti dne Památky
všem zesnulým, abychom zapálili vzpomínkové svíèky, poklonili se a položili vìnec u pomníku Padlých za svobodu na návsi naší obce a dále u pomníku Polního myslivce na okraji lesa
Svíbu, kam se pietní družina následnì pøesunula. Oba vìnce za naší obec a SDH Èistìves
položil k obìma pomníkùm pan starosta, který dále promluvil mimo jiné o potøebì vzdávat hold
padlým za svobodu a tuto si i patøiènì chránit. Èestnou stráž drželi èlenové SDH Èistìves.
Èas si ukrajoval další dny z roku
2019 a tak jsme dospìli k památnému datu 17. listopadu, tedy k výroèí
30 let od „Sametové revoluce“ v roce
1989. Toto datum tentokráte vyšlo na
nedìli a i poèasí pøálo a tak jsme se
sešli odpoledne na návsi vedle bývalého obchodu, kde po silných poryvech vìtru padl pùvodní porost, aby
uvolnil místo pro naši „Lípu svobody“,
kterou jsme se zde rozhodli vysadit.
Ten, kdo se zúèastnil tìchto slavnostních chvil, dostal trikoloru, kterou si
mohl pøipnout na svou hruï, jak tomu
bylo pøed tøiceti lety. Pøišli dìti, mladí
i starší. Z úst malého umìlce Vaška
Drahoòovského, který k nám pøijel se
svými rodièi až z Jièína, zaznìla
„Modlitba pro Martu“ a další písnièky, které zazpíval a zahrál na trubku. Po celou dobu èlenové SDH Èistìves drželi èestnou stráž. Slovo si vzal pan starosta, který zavzpomínal mimo jiné
na dobu pøed tøiceti lety. Zdùraznil dùležitost smyslu slov svoboda, úcta k bližnímu a pokora,
které jsou potøebné k tomu, aby „Pravda a láska zvítìzila nad lží a nenávistí“.
Dne 5. prosince 2019 prošel naší vesnicí Sv. Mikuláš s poèetnou družinou èertù a andìlem a našim dìtem, poté co mu pøedvedly, co se bìhem roku nauèily, rozdal balíèky plné rùzných dobrot.
Dne 19. prosince jsme se sešli v sále Obecního úøadu na posledním veøejném zasedání
Obecního zastupitelstva v roce 2019 a to hlavnì proto, abychom schválili rozpoèet na rok
2020, což se podaøilo.
Vánoce se nezadržitelnì blížily a po velkých útrapách, spojených se shánìním dárkù, velkých úklidech, peèením cukroví, výbìrem toho nejlepšího vánoèního stromku a všeho ostatního s tím spojeného, když už i kapøi byli v lednicích, nebo alespoò v koupelnách, kde okupovali vanu, jsme si veèer dne 23. prosince dali dostaveníèko v sále Obecního úøadu,
abychom spoleènì pøivítali vánoèní svátky a u již tradièního „Vánoèního punèe“ se pozdravili,
popovídali a takto se naladili na pohodu dnù následujících.
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Vánoèní posezení se vydaøilo, výborný punè, pøipravený podle starých receptur, nám jako
již tradiènì pøipravili manželé Chvátilovi, za což jim moc dìkujeme, na stolech jsme mìli možnost ochutnat vánoèní cukroví, pøipravené našimi hospodyòkami. K sváteèní náladì nám hrály vánoèní koledy. Sešli jsme se v hojném poètu, v jednu chvíli jsem napoèítal 52 lidí a jednoho pejska. Moc dìkujeme za pìkný veèer našim hasièùm, které samozøejmì podpoøilo
zastupitelstvo naší obce.
starosta Bc. Karel Tuèek

PODZIM V ÈISTÌVSI
Letos se u nás babímu létu opravdu zalíbilo a tak se v záøí, øíjnu i listopadu pøepisovaly tabulky rekordních teplot. Na státní svátek 28. øíjna bylo jako v létì, sedìlo se v trièkách a slunce nám rozdávalo své høejivé paprsky. Snìhové vloèky se ukázaly jen 13. listopadu, ale
za chvíli na zemi roztávaly. Až do Nového roku v noci trochu mrzlo jen párkrát. Vìtšinou jen
tìsnì pod nulou, jen jednou -4°C. Ale tøeba ještì 18. prosince bylo 15°C. Na Štìdrý den zprvu
svítilo slunce a bylo 9°C, k veèeru se zatáhlo a mírnì pršelo. To ale nezabránilo nìkterým
našim obèanùm, aby navštívili pùlnoèní mši svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie
na Chlumu. Letos se tam prvnì konala i svatá mše silvestrovská, kterou si nìkteøí také nenechali ujít.
Pan František Zykl namìøil v záøí 44 mm srážek, v øíjnu 52 mm, v listopadu 61 a v prosinci 33 mm. Loni v tomto období spadlo v Èistìvsi 172 mm, letos 190. Celkem v roce 2019 spadlo v roce 666 mm srážek. Nejvíc, po 95 mm, v kvìtnu a v srpnu.
Podzimní práce na polích probíhaly
podle daných lhùt; myslím, že i cukrovka
byla tentokrát odvezena døíve než jiné
roky. K velkému pøekvapení byly zorány
louky Kašparka a i druhá, za potokem.
Byli jsme ujištìni, že na jaøe tam bude
zaseta opìt tráva. Probìhl výlov rybníka
Šustu a zatím je stále vypuštìn, zøejmì
proto, aby vymrzl. To se zatím nevede,
ale bylo by potøebné z nìj vybrat bláto.
To se ale asi díky vìtšímu množství
vlastníkù nezdaøí. Po napuštìní tak
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bude leckde hloubka stìží pùl metru. Podzimní houbaøení nebylo nijak zázraèné, ale kdo si
dal práci, tak našel. A protože i prosincové teploty trhaly rekordy, tak jsme se ještì na Silvestra
mohli pokochat kvìty sedmikrásek.
Obecní zastupitelé kromì akcí, zmínìných v pøedchozím èlánku, pozvali na pøedvánoèní
setkání do Dílny seniory. Nejdøíve jim zazpívala koledy Johanka Chvátilová. Starosta obce pan
Karel Tuèek všem popøál a pøedal každému poukázku s pìknou cifrou na nákup v obchodním
domì. K veèeøi se podával masový závitek se šťouchaným bramborem a oblohou. Pan
František Švehla svým umìním všem potìšil chuťové buòky. Senioøi si pak hezky popovídali.
Byla jim též nabídnuta jednou týdnì cesta obecním vozem na nákup do Hradce Králové a odbìr obìdù.
Probìhla výsadba nových stromù, ať už z dotací kraje a Mikroregionu, nebo za peníze
obce. Jedná se jak o stromy ovocné, tak i jasany, lípu èi smrk. Po kontrole dopravního znaèení byla 4x osazena chybìjící znaèka Dej pøednost
v jízdì. Do každé rodiny byl pøedán kalendáø Mikroregionu na rok 2020. Pan starosta na veøejné schùzi
podìkoval paní Opletalové a pánùm Èížkovi, Lamrovi
a Macháèkovi za práci pro obec a manželùm
Balcarovým za péèi o knihovnu. Také naèrtl úkoly, které stojí pøed zastupitelstvem. Je jich dost a v Èistìvsi
se èas rozhodnì rokem 2019 nezastaví.
V obecní knihovnì se v roce 2019 zapsalo 30 ètenáøù, z toho 10 dìtí. Ti všichni si bìhem roku vypùjèili 340 knih. Na akce knihovny, z nichž bych rád pøipomnìl Knihovnický bál, koncert skupiny TriJo, Hluboké
brázdy, ale i každý mìsíc tvoøení pro dìti i dospìlé
v knihovnì, si našlo èas 664 zájemcù.
4. ledna 2020 prošli obcí Tøi králové Terezka
Strejcová, Verèa Rubková a Jirka Strejc s doprovodem
paní Hany Zyklové, do celostátní sbírky jsme pøispìli
èástkou 6 033 Kè.

Do pøíkopu v zatáèce mezi naší
obcí a Lípou nìkdo vyhodil nárazník
a palubní desku z auta. Všechno
vidíte na pøiloženém snímku. Jako
ozdoba se mi to vùbec nelíbí. Pokud
nìkdo z ètenáøù takové auto mìl
a ztratilo se mu, objevilo se u nás.
Jaroslav Balcar

ÈISTÌVESKÝ DRÁÈEK
Dráèek uspoøádal pro obèany na podzim a zaèátkem zimy pìt akcí. O koncertu klavíristy
Matyáše Nováka si poètìte v samostatném èlánku. Dále to bylo vystoupení hudebního orchestru Waldovy Matušky, svatomartinská husa s koncertem skupiny Èokoli, Zpívání u Betléma a Èistìveský ples.
13

ČISTĚVES
Populární revivalová
skupina Waldovy Matušky
zavítala poprvé do Èistìvse a jako všude, i tady
slavila veliký úspìch. Pøi
jejím vystoupení si mnozí
s chutí zatanèili, zazpívali
a sympatické bylo, že zahrála i písnièky jiných interpretù, tøeba Marty Kubišové nebo Karla Gotta.
Svatomartinská husa
se konala již ponìkolikáté
a kulináøské umìní pana
Františka Švehly pøitahuje stále více zájemcù. Husí stehýnka
s køupavou kùžièkou se skvìle doplòovala s èerveným zelím,
karlovarským knedlíkem, který pøipravila paní Anïa Hvìzdová
a piveèkem. Aby se nabyté kalorie nemìly èas pøemìnit v tukové polštáøky, tak k tanci hrála kapela Èokoli. K vidìní byly
klasické i zcela netradièní taneèní kreace, prostì spokojení
strávníci se skvìle bavili.
7. prosince byl na podiu Dílny pøipraven moc hezký Betlém
a jak už je mnohaletou tradicí, pøijel k nìmu zazpívat dívèí
pìvecký sbor Kantiléna z Hradce Králové. Koledy navodily
vánoèní atmosféru, mnohý si je zabroukal se sborem. Po tìchto kouzelných
chvílích zavonìla z kuchynì vùnì svaøeného vína, jíž leckteøí z návštìvníkù
neodolali a sváteèní setkání mìlo pokraèování v pøíjemném sousedském posezení.
Novoroèní èistìveský ples se už tradiènì koná druhou sobotu v lednu. Letos
se o dobrou náladu staral hudební soubor Petrof Gang. Taneèní parket se brzy
zaplnil a tak to bylo po celý hezký veèer.
K vidìní byly nádherné originální spoleèenské šaty na krásných dámách, které
jim dávaly pøi tanci ještì vìtší šanci k vyniknutí. Poøadatelé nezapomnìli na významné životní jubileum výteèné aranžérky všech dráèkovských akcí, paní Ivany Doležalové. Dali jí zahrát
sólo a velká kytice a dárek byly podìkováním za její nezištnou práci pro spolek. Bohatá tombola uèinila radost mnoha výhercùm a taneèníci si také pochutnávali na dobrotách vrchního
dílenského kuchaøského Mistra, pana Františka Švehly. Zábava hezky plynula i po pùlnoci
a tak poslední spokojení hosté odcházeli nad ránem.
Nìkteøí èlenové Dráèku se též podíleli na zasazení lípy Svobody, na mikulášské nadílce
a setkání seniorù.
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V Èistìveském klubu Dílna se budou konat tyto akce:
Pátek 14. února od 19,00 hod. – Knihovnický bál se skupinou Voèi
Pátek 21. února od 19,00 hod. – Koncert skupiny Krausberry
Sobota 11. dubna od 19,00 hod. – Pomlázková zábava lípských hasièù
Pøijïte se k nám do Èistìvse pobavit, je tady moc hezky.
Jaroslav Balcar

Matyáš Novák s Ludmilou Pergelovou v Èistìvsi nadchli
Klavírní virtuóz Matyáš Novák zavítal již potøetí do slavnostnì vyzdobeného Èistìveského
klubu Dílna, který byl zcela zaplnìn a dychtiv velkého umìleckého zážitku. V publiku zasedli
i manželé Petrofovi, kteøí zapùjèili pro èistìveský koncert jeden ze svých nádherných klavírù.
Pod jejich patronací se mladý umìlec stále zdokonaluje ve svém oboru a jeho vìhlas už nyní
pøesahuje nejen hranice Èeska, Evropy, ale je znám v celém kulturním svìtì.
Matyáš Novák v úvodním slovu zmínil tøi dùvody, proè jezdí tak rád do Èistìvse. Krom
toho, že ho poøadatelé obdarují výteèným gulášem a pamatují i na jeho oblíbené slepièky, øekl,
že v zajímavém prostoru Dílny na nìj dýchá neopakovatelná vesnická atmosféra, kterou si
dnes už nikde jinde nevychutná. On totiž koncertuje ve velkých mìstech na tìch nejprestižnìjších pódiích.
Koncertní program zaèal vesnicky stylovì; zlidovìlou Cibulièkou Bedøicha Smetany. Pak
pøišlo èíslo z tvorby norského hudebního skladatele Edvarda Griega. Následovala Lisztova
Vzpomínka a skladba z díla Giacoma Pucciniho. Americká suita Antonína Dvoøáka byla pøedzvìstí pøekvapení, které si Matyáš Novák pro Èistìves pøipravil. Na jevištì pozval operní pìvkyni Ludmilu Pergelovou a spoleènì s mladou sopranistkou provedli píseò Mìsíèku na nebi
hlubokém z Dvoøákovy Rusalky. Publikum je odmìnilo dlouhotrvajícím potleskem. Mistrovsky
zahraný Chopinùv valèík pøedznamenal asi nejsilnìjší bod programu: v Èistìveském klubu
Dílna znìly v podání Ludmily Pergelové a Matyáše Nováka velebné tóny Schubertovy slavné
písnì Ave Maria. Mnozí mìli až slzy v oèích, mrazení v zádech z nebesky nádherného zážitku. Beethovenova Kajícná a smìs operních valèíkù uzavøely koncertní program. Naši milí
hosté se mohli tìšit z nekonèících ovací vstoje. Opravdu velice nadìjná zpìvaèka Ludmila
Pergelová i paní Petrofová obdržely od poøadatelù z Èistìveského dráèku kytici rùží a protagonisté veèera ještì pøidali píseò z opery Charlese Goudona Faust a na pøání strhující Bugatti
step od Jaroslava Ježka. Po skonèení oficiální
èásti veèera si nìkteøí návštìvníci pohovoøili
osobnì se sympatickými a skromnými mladými
umìlci. Ještì jednu zajímavost bych rád vyzvedl. Poøadatelé pozvali kameramana pana Jiøího
Tarantíka, jehož kamery zabíraly dìní na jevišti
a promítaly jej na dvì velkoplošná plátna. A tak
i èlovìk v poslední øadì vidìl detailnì, jak
Matyáš Novák na klávesnici doslova èaruje.
Dle mého subjektivního názoru tak hodnotný kulturní zážitek Èistìveský klub Dílna ještì
nezažil.
Jaroslav Balcar
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SDH ÈISTÌVES
Uctìní památky zemøelých
2. listopadu jsme ve spolupráci
s obcí uctili památku zemøelých
položením vìncù a rozsvícením
svíèek u pomníku padlých v I. svìtové válce na návsi, u pomníku
myslivce vojákùm padlým roku
1866 v lese Svíb a u dalších pomníkù v okolí obce.

Sázení památné lípy
V nedìli 17. listopadu 2019 vysadili pøedstavitelé obce Èistìves památnou lípu za
úèasti nìkolika našich èlenù a skupinky spoluobèanù.

Vánoèní punè
Poslední akcí roku bylo 23. prosince již
tradiènì posezení u vánoèního punèe, které
se opìt vrátilo do prostor zasedaèky OÚ. Sešlo se zhruba 40 dospìlých, 12 dìtí a 1 fenka.
Zde se opìt patøí podìkovat osvìdèené
„cateringové firmì“ Chvátilová a Chvátil za
vynikající servis a výborný punè a všem zúèastnìným, kteøí pøispìli k dokreslení vánoèní
atmosféry vzorky svého cukroví.

Výroèka
V letošním roce jsme už jsme absolvovali první spoleènou akci, a to Valnou hromadu sboru. Probìhly volby do výboru, s výsledkem, že složení výboru zùstalo nezmìnìné, pouze se
rozrostl náš kulturní výbor.
Z akcí plánovaných na tento rok: Úklid obce
Pálení èarodìjnic
Dìtský den (v èervnu nebo v srpnu)
Stìžejní akcí bude dne 30. kvìtna Rozsvícený Svíb a XXIX. C.k. manévry
(více informací se vèas dozvíte na: www.sdhcisteves.webnode.cz)
SDH Èistìves pøeje všem úspìšný rok 2020 a pevné zdraví!!!
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HOŘINĚVES
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,
dostáváte do rukou první èíslo zpravodaje roku 2020. Vánoèní svátky jsou za námi a já
doufám, že vás potìšil drobný dárek ve formì stolního kalendáøe a propisky s logem obce
Hoøinìves, který jsme Vám pøed Vánoci doruèili.
Pøeji Vám, ať je nový rok pro Vás úspìšný, ať jste zdraví a ať se Vám splní všechna Vaše
pøání. A nám všem pøeji více vzájemné tolerance a porozumìní. Šťastný a pohodový nový rok!
Jana Kuthanová, starostka

MOBILNÍ ROZHLAS
Mobilní rozhlas v naší obci funguje již tøetím rokem, zaregistrováno je doposud 150 kontaktù.
Všichni zaregistrovaní spoluobèané dostávají informace
a pozvánky na kulturní nebo sportovní akce prostøednictvím
emailù a formou sms informace krizového charakteru.
Veškeré odeslané zprávy jsou pak uloženy v archivu aplikace Mobilní rozhlas, kterou mají nainstalovanou ve svém telefonu.
Registraci lze provést v registraèním formuláøi, na který naleznete odkaz na úvodní stránce obce Hoøinìves: www.horineves.cz
nebo pøímo na adrese: www.horineves.mobilnirozhlas.cz.
Pokud se chcete zaregistrovat k odbìru zpráv a nevlastníte chytrý telefon, jednoduše vyplníte písemnì pøihlášku, nebo pokud
potøebujete pomoci napø. pøi instalaci aplikace, rádi vám na OÚ
pomùžeme. PØIDEJTE SE K NÁM!

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
– Zastupitelstvo obce Hoøinìves souhlasí se zakonzervováním ceny za svoz a uložení odpadù pro domácnosti s alespoò jedním trvale hlášeným obèanem v obci Hoøinìves pro
rok 2020 na cenu z roku 2013, dále se snížením ceny o 100 Kè u osob, které mají dvoumìsíèní a mìsíèní svoz, jsou jedinou osobou v domácnosti a jsou pøíjemci dùchodových
dávek. Cena bude tìmto jednotlivým domácnostem dotována z rozpoètu obce Hoøinìves.
– Zastupitelstvo obce Hoøinìves souhlasí s pøípravou projektové dokumentace na využití
prostor v bývalém bytì pøi MŠ v èp. 120 na využití pro obèanskou vybavenost.
– Zastupitelstvo obce Hoøinìves souhlasí se zpracováním studie úpravy odtokových pomìrù v obci Hoøinìves – rybníèek, zeleò na p.è. 402/19 v k.ú. Hoøinìves, dodavatel:
Agroprojekce Litomyšl, spol. s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto.
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INVESTIÈNÍ AKCE, PROJEKTY
V loòském roce probìhlo v našich obcích nìkolik investièních akcí, nìkteré byli financované prostøednictvím dotací, nìkteré pøímo z rozpoètu obce, jednalo se o akce jak stavební,
tak i množství výsadby zelenì v naší krajinì, a to jak v naší obci, tak i v obcích okolních, prostøednictvím Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866.

Realizováno bylo pøedevším:
– Revitalizace zelenì, podpoøeno z Operaèního programu Životní prostøedí – lokalita výsadby od Bažantnice k Máslojedùm, kde bylo vysázeno celkem 59 vzrostlých stromù
(lípa velkolistá, dub letní, støemha vonná, jasan ztepily, hloh jednosemenný, javor
mléèný), lokalita biokoridor – k Sendražicùm, kde bylo vysázeno 772 vzrostlých stromù
a 380 keøù, lokální biokoridor – pod Bažantnicí, kde bylo vysázeno 284 vzrostlých stromù a 1800 keøù, vìøíme, že tato výsadba pøispìje k lepšímu životnímu prostøedí v naší
krajinì. Na výsadbu je domluvena v rámci projektu i následná péèe po dobu tøí let vèetnì potøebné zálivky.
– Jednou z dalších investièních akci r. 2019 je vybudování hlavní polní cesty a souvisejících biokoridorù podél ní, jedná se o asfaltovou komunikaci vedoucí podél bývalé mléèné farmy smìrem na Frantovskou cestu, a další biokoridor od Bažantnice k cestì na
Sendražice. Investorem této akce byl Statní pozemkový úøad poboèka Hradec Králové.
Tato akce probìhla na základì schváleného Plánu spoleèných zaøízení Komplexní pozemkové úpravy na katastrálním území Hoøinìves a Vrchovnice. Tato realizace byla
schválenou prioritou zastupitelstva obce, další je navazující cesta Frantovská, na kterou
je již vydáno stavební povolení, bohužel zatím bez zdroje financí. O tomto intenzivnì jednáme.
– Rekonstrukce tìlocvièny v ZŠ Hoøinìves, pøedmìtem akce byla realizace nové sportovní podlahy, døevìných obkladù stìn, zákrytù topení, møíží do oken – dvoukøídlé, otevírací, výmìna osvìtlení a výmìna zásuvek a vypínaèù, souèástí projektu je i vybavení
tìlocvièny – dotace Královéhradeckého kraje.
– Uèebny ZŠ Hoøinìves, v užívání jsou od loòského roku vèetnì kolaudace, dotace byla
proplacena v letošním roce, – celková rekonstrukce bývalého bytu na dvì uèebny se sociálním zázemím vèetnì kuchyòky a vybavením poèítaèi a interaktivní tabulí.
– Autobusová zastávka, Hoøinìves – dotace Královéhradeckého kraje, vèetnì chodníkù,
veøejného osvìtlení a osvìtlení pøechodu pro chodce.
– Pøi rekonstrukci komunikace II/325 v obci Žíželeves byly provedeny související stavební
práce z rozpoètu obce: vjezdy ke všem dotèeným nemovitostem, vèetnì mnohých zpevnìných ploch pøi rekonstruované komunikaci, výmìna ulièních vpustí, opravy kanalizace, prodloužení kanalizace a veøejného osvìtlení – výmìna prvkù, usazena nová autobusová zastávka vèetnì mobiliáøe.
– Rekonstrukce místní komunikace Hoøinìves – smìr Špuk, nový povrch.
– Chodníky, Želkovice – celková rekonstrukce chodníku pøes obec Želkovice.
– Mikrojesle, Hoøinìves – zøízení nové služby pro obèany a s tím související rekonstrukce
prostor v 1. patøe obecního úøadu, bývalé kanceláøe, nyní slouží jako zázemí pro ty nejmenší – rekonstrukce spoèívala v nové elektroinstalaci, ústøedního topení, které je pøipojeno na vlastní plynový kotel, rekonstrukce sociálního zázemí, podlah a osvìtlení,
nové vybavení – èásteènì hrazeno z prostøedkù Operaèního programu Zamìstnanost.
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Pøed realizací:
– Rybníèek, Želkovice.
– Územní plán.
– Drobné obslužné zaøízení pro SDH Žíželeves pøed vydáním stavebního povolení.
– Inženýrské sítì Špuk – 10 parcel, pøipravena zadávací dokumentace pro výbìrové øízení.

Pøed dokonèením projektové dokumentace:
– Vodovod, Veøejné osvìtlení ulice smìr Frantov, pøed rekonstrukcí místní komunikace.
– Vodovodní øád – bazén, Hoøinìves.
– Rybníèek, Hoøinìves.

Pøed zadáním projektové dokumentace, nebo realizace – návrhy:
– Rekonstrukce VO, prodloužení kanalizace a chodníku k èp. 64, pøípadnì dle stanoviska
Dopravního inspektorátu, Policie ÈR, pøechod pro chodce, Žíželeves.
– Rekonstrukce, oprava bazénu, Hoøinìves.
– Rekonstrukce vytápìní MŠ – tepelné èerpadlo.
– ÈOV – OÚ, MŠ.
– Hrázka, Žíželeves – po Komplexní pozemkové úpravì /KPÚ.

INFORMACE
Svoz a uložení odpadu za rok 2020
Poplatky za svoz a uložení komunálního odpadu mùžete zaplatit v hotovosti nebo bankovním pøevodem na: è. úètu 1080847379/0800, v.s. 2020, do poznámky uveïte jméno poplatníka. Po pøijetí platby vám bude svozová známka pøedána v kanceláøi OÚ.
Polovièní 1 500 Kè, polovièní + mìsíèní 1 200 Kè, mìsíèní 800 Kè, dvoumìsíèní 500 Kè,
jednorázový svoz 80 Kè, sleva 100 pro obèany, kteøí žijí v domácnosti sami, pobírají dùchod
a mají trvalý pobyt v obci. Cena za svoz je oproti roku 2019 mírnì navýšena. Nadále platí, že
poplatek za svoz je obèanùm dotován z rozpoètu obce. Poplatek lze hradit do konce února
2020, do té doby platí známka z roku 2019.
Svozovým dnem zùstává pondìlí, doporuèujeme svozovou nádobu pøipravit na místo již
v nedìli, vždy veèer pøed svozovým dnem.

Poplatek za psa na rok 2020
Poplatník, tj. držitel psa, je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku podle
místa svého trvalého bydlištì nejpozdìji do 15 dnù ode dne, kdy mu vznikla povinnost poplatek platit. Poplatek se hradí za psa staršího 3 mìsícù, vždy od prvního dne mìsíce, který následuje po mìsíci, ve kterém vznikla držiteli psa ohlašovací povinnost. Poplatek zùstává ve
stejné výši: 100 Kè, za dalšího psa: 150 Kè, senioøi hradí: 50 Kè. Splatnost do konce února.
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Oèkování a èipování psù
Pro majitele psù pravidelnì zajišťujeme ve všech v obcích každoroènì vždy v lednu povinné oèkování psù. V letošním roce probìhlo v sobotu 25. 1. 2020.
Oèkování psa je platné, pouze pokud je pes nezamìnitelnì identifikován èipováním.
Majitel je povinen zajistit, aby identifikaèní èíslo bylo zapsáno v dokladu o oèkování psa. V pøípadì, že pes, který není naèipován poraní èlovìka, hledí se na nìj, jako by vakcinován nebyl.

Sbìr použitých olejù z domácnosti
Slévání pøebyteèného oleje a tuku
z domácností by mìlo být již zažitou praxí každého zodpovìdného obèana. Novì
od ledna 2020 mùžete plastovou lahev
s použitým jedlým olejem nebo tukem
umístit na popelnici pro komunální odpad. Povinností je použít pro to pouze
prùhlednou plastovou lahev, nikoliv kanystr. Tuto službu však nevyužívejte k likvidaci motorových olejù, ty se svážejí 2x
roènì pøi svozu nebezpeèných odpadù.
Obèané žijící v bytových domech budou moci vytøídìný olej v PET lahvích ukládat do stávajících èervených nádob na použitý olej. Nádoba – èervená popelnice zùstává u bytovek.

Bio odpad
Kontejner sloužící k uložení bio odpadu je na sbìrném dvoøe umístìn celoroènì. Vždy
v úterý a v sobotu zde mùžete bio odpad odevzdávat. Do popelnice s komunálním odpadem
bio odpad nepatøí, prodražuje tím celkovou cenu za svoz. Pokud bio odpad nezpracujete
v kompostu na své zahrádce, k jeho uložení využívejte pouze k tomu urèený kontejner na
sbìrném dvoøe.

Tøíkrálová sbírka
První nedìli v roce 2020 probìhla v Hoøinìvsi a v Žíželevsi Tøíkrálová sbírka. Doprovod zajišťovali dobrovolníci p. Irena Horáková s p. Gabrielou Novotnou v Žíželevsi,
p. Radmila Kozáková a p. Jan Hušek v Hoøinìvsi. Tøi krále pøedstavovaly dìti ze školy
v Hoøinìvsi a dìti ze Žíželevsi. Všem skupinkám mnohokrát dìkujeme za jejich obìtavost.
Vybrané penìžité dary v loòském roce pomohly Støedisku rané péèe Sluníèko na financování odborných terapií, Domácí hospicové
péèi Hradec Králové a Poradnì pro lidi v tísni.
V letošním roce bylo vybráno celkem 18 054 Kè.
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Všem dìtem, které se v rolích tøí králù zapojily do sbírky, byl za odmìnu Oblastní charitou
Hradec Králové nabídnut volný vstup do kina Centrál na film Ledové království II.
Dìkujeme za vaši pomoc a dùvìru a za vaše otevøená srdce.

Obec Hoøinìves, vás zve do Východoèeského divadla Pardubice na pøedstavení

„SPOLEÈENSTVO VLASTNÍKÙ“
(jedná se o komedii, domovské pøedstavení VÈD Pardubice, na které je již od jeho uvedení
neustále vyprodáno. Hra z pera úspìšného autora J. Havelky, spjatého s divadlem Vosto5,
která získala roku 2017 Cenu Marka Ravenhilla a byla nominována na Cenu divadelní kritiky
jako Hra roku)

V pátek 13. 3. 2020 od 19,00 hod.
Odjezd v 17,00 hod. z autobusové zastávky – Hospoda U Šáfrù
a dalších zastávek v dalších obcích, dle zájmu a dohody.
K dispozici máme rezervováno 50 ks vstupenek: ve 3., 4. a 5. øadì v pøízemí.
Cena vstupenky: 370 Kè, doprava pro obyvatele obce zdarma (ostatní 50 Kè).
Rezervace a platba pøedem na OÚ Hoøinìves
nebo v Obecních knihovnách Hoøinìves a Žíželeves. Informace na tel. 723 035 424.

Vítání obèánkù
Slavnostní Vítání nových obèánkù se uskuteèní v sobotu 28. bøezna v 10,00 hod ve spoleèenském sále Památníku – rodného domu V. Hanky v Hoøinìvsi.
Zváni a vítáni jsou také prarodièe a další pøíbuzní. Víceménì se jedná o první slavnostní
obøad v životì dítìte a je dobøe, pokud si na nìj milou vzpomínku uchová celá rodina. Akce
se zúèastní žáci ZŠ Hoøinìves, kteøí obøad doplní krátkým vystoupením.
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Vážení rodièe novorozených miminek prosíme vás, abyste svùj zájem o úèast na Vítání
obèánkù pøedem vyjádøili na OÚ Hoøinìves, telefonicky, èi osobnì. Rodièe pak s dostateèným
èasovým pøedstihem obdrží písemnou pozvánku.

Velikonoèní jarmark
Již 14. roèník této tradièní jarní akce, probìhne
jako vždy na kvìtnou nedìli a ta letos pøipadne na
nedìli 5. dubna 2020. Øemeslný jarmark a doprovodný kulturní program bude probíhat na návsi pod
kostelem od 11,00 do 16,00. V rámci programu vystoupí žáci ZŠ a MŠ Hoøinìves, dìti opìt potìší loutková pohádka, pøijede flašinetáø, koòský povoz, atd.
Tìšit se mùžete na velikonoèní mazance a jidáše
a další jiné pochutiny. V rodném domì V. Hanky budou probíhat ukázky tradièních øemesel a výtvarné dílny pro dìti. Všichni jste srdeènì zváni!
Pøípadní zájemci o prodejní místo pøihlaste se na OÚ Hoøinìves.

CVIÈENÍ PILÁTES A JÓGA V HOØINÌVSI
„Cviète s námi: aby nás záda nebolela“
sobota v 8,20 hod.
nedìle v 18,00 hod.
Sudé víkendy: Jóga se cvièitelkou Lenkou Holáskovou.
Liché víkendy: Pilátes se cvièitelkou Kateøinou Šimkovou.
Cvièení probíhá v tìlocviènì ZŠ Hoøinìves.
Cena za lekci: 50 Kè
Karimatku s sebou.
Není nutné se pøihlašovat, na hodiny mùže pøijít každý, kdo má zájem!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA HOØINÌVES
Základní škola
Polovina školního roku je za námi. Jsme zase bohatší o nové vìdomosti, znalosti a poznatky z výchovnì vzdìlávacích akcí i pilného studia ve škole.
V záøí jsme tradiènì potvrdili aktivní úèast na Dožínkách mìsta Hradce Králové – a to výhrou hodnotných cen, které získali naši žáci za plnìní úkolù na stanovištích stánkù rostlinné
a živoèišné výroby. Zážitkový program v Archeoparku Všestary nabídl našim dìtem pohled na
život „lovcù a sbìraèù“ ze starší doby kamenné. Vzhledem k výraznému ohlasu plánujeme
i jarní návštìvu, kde se staneme „prvními zemìdìlci“, tentokrát v mladší dobì kamenné.
Øíjen jsme zahájili èinností školních kroužkù, exkurzí do tøídírny odpadù Marius Pedersen
a v rámci Týdnu knihoven samozøejmì i návštìvou obecní knihovny se školní družinou.
Spolupráce rodièù a dìtí pøi tradièním každoroèním dlabání dýní se opìt bájeènì vyvedla.
V mìsíci listopadu probìhlo vánoèní fotografování v MŠ a dramaticky pojatá pøednáška
„Hrdinové“ k pøíležitosti výroèí Sametové revoluce. Žáci se dále spoleènì s mateøskou školou
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a kroužkem pìveckého sboru umìlecky prezentovali na obecní akci Rozsvìcení vánoèního
stromeèku v hoøinìvském kostele.
V prosinci naši žáci úspìšnì reprezentovali školu v turnaji malotøídních škol ve vybíjené.
Ve sportovním duchu probìhlo i zahájení plaveckého výcviku. Žáci byli sice trochu smutní, že
po dobu plavání nebude probíhat výuka tìlesné výchovy, a to vzhledem k povedené rekonstrukci naší tìlocvièny, která dostala zbrusu novou podobu.
Sváteèní atmosféru blížících se Vánoc dìti naèerpaly v Ratiboøicích, kam jsme se vydali
pøipomenout si tradièní adventní a vánoèní zvyky. Bìhem zasloužených prázdnin jsme odpoèívali a snažili se nemyslet na to, že pololetní vysvìdèení už ťuká na dveøe.
Doufejme, že druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude stejnì úspìšné jako to pøedchozí.
Mgr. Karasová
Pøijmìte pozvání na Den otevøených dveøí, který se koná v úterý 18. 2. 2020 od 16,00,
tìšit se mùžete mimo jiné i na program s ilustrátorem Adolfem Dudkem. Informace na:
zshorineves@seznam.cz nebo: 731 567 948.
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Mateøská škola Hoøinìves – zprávièky z naší školièky
Listy v kalendáøi otáèíme
a úsmìvy v tváøích máme. Øíjen
byl pro nás mìsícem knihovny,
kterou jsme navštívili opìt s nadšením. V listopadu probìhlo vánoèní fotografování dìtí i se sourozenci a prosinec na sebe
nenechal dlouho èekat. I my jsme
mu trošku pomohli. Vystoupili
jsme v kostele sv. Prokopa s vánoèními písnìmi a za pár dní zavítali na zámek v Babièèinì údolí, kde nás pøivítala sama paní
knìžna. Nahlédli jsme i do „štedroveèernì“ vyzdobené babièèiny
svìtnièky. Jednoduše øeèeno, Vánoce v 1. polovinì
19. století mìly své kouzlo.
Také Mikuláš s èertem a andìlem se v naší školce èinili
a rozdali spousty dobrot.
Døíve než zaèaly vánoèní
prázdniny, zahrály jsme s dìtmi rodièùm scénku „Jak vypadá Štedrý den ve školkové
rodinì“ – koupit kapra u vodníka Pepíka, ustrojit stromeèek (teda, jednoho z tatínkù,
protože stromky byly vyprodané), napéct cukroví a zazpívat si vánoèní písnièky. Na
závìr vánoèní besídky si dìti
s rodièi rozbalily dárky od Ježíška.
Ať láska Vaše srdce naplní
a vydrží tam mnoho dní, ať
štìstí a zdraví máte a celý rok
si užíváte.
To vše a mnohem více
pøeje kolektiv MŠ
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UNIVERZITA TØETÍHO VÌKU
Rádi mezi sebe pøivítáme další nové studenty.
Budeme se vás tìšit na úvodní hodinì v úterý 4. 2. 2020 v 15:30 hod. v ZŠ Hoøinìves.
Termíny: 4. 2., 18. 2., 10. 3., 17. 3., 31. 3., 14. 4. 2020
Místo: Základní škola Hoøinìves
Pøihlášení na tel.: 731567948
Studijní kurz / téma pro jarní semestr:

Pìstování a využití jedlých a léèivých hub
Osnova:
– Co to jsou houby, jak žijí a jak se vyživují a množí
– Pìstování žampiónù
– Pìstování hlív
– Exotické a léèivé houby
– Úèinné látky a doplòky
stravy z hub
– Jak si mùžeme houby vypìstovat sami?
V závìreèném poznávacím
testu si pak provìøíme úroveò
znalostí, které úèastníci získají
bìhem kurzu. Po ukonèení zimního semestru se pravidelnì scházíme na spoleèném posezení v Pivovaru Lindr ve Mžanech.
Po ukonèení jarního semestru se zúèastníme slavnostní promoce.
Tutorka, Jana Fejková

OBECNÍ KNIHOVNA HOØINÌVES
web: knihovnahorineves.webk.cz

Otevírací doba: ètvrtek: 10,00 – 18,00
Z dùvodu dovolené bude zavøeno od 3. 2. do 14. 2. 2020.
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 donesu i do domu.
V knihovnì probíhají pravidelná setkání žákù MŠ a ZŠ Hoøinìves, kde pro nì bývá pøipraven krátký program.
Pravidelnì odebírané èasopisy, které si mùžete v knihovnì pùjèovat: Mateøídouška,
Sluníèko, Flóra na zahradì, Rozmarýna.
Od prosince/2019 používáme nový Katalogizaèní informaèní výpùjèní systém. Na webových stránkách: knihovnahorineves.webk.cz je umístìn odkaz na Online katalog, kde si mù27
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žete vyhledávat a rezervovat knihy v naší knihovnì z pohodlí domova. Pro pøihlášení zadejte
své èíslo na ètenáøském prùkazu a jako heslo datum narození v obráceném poøadí bez
mezer a teèek /v tomto formátu: rok – mìsíc – den: napø. 850829/. Pokud vám pøihlášení do
on-line katalogu nelze provést, zastavte se v knihovnì a vaše údaje budou v systému opraveny a aktualizovány.
Pozvánka:
„Bøezen – mìsíc ètenáøù“ – beseda na téma – Václav Hanka a další významní rodáci.
Beseda se uskuteèní ve spoleèenském sále rodného domu V. Hanky v pátek 27. 3.
2020 od 13,30. Tìšit se mùžete na obrazovou prezentaci o životì a díle V. Hanky, ukázku
a spoleènou práci s pracovními listy, pøipomenutí dalších významných hoøinìvských rodákù a na závìr malý zábavný kvíz. Malé obèerstvení bude zajištìno, všichni jste srdeènì zváni!

SDH HOØINÌVES
Zprávy z SDH
Nejvìtší události podzimu a závìru roku, pro naše SDH, bylo uspoøádání branného závodu hasièské všestrannosti, dne 12. øíjna 2019.
Samotný závod probíhal, pod taktovkou okresního sdružení hasièù Hradec Králové.
Náš sbor poskytl zázemí a postaral se o stovky úèastníkù tohoto klání.
Troufám si øíci, že Hoøinìves je pro branný závod velice oblíbenou destinací, protože
neprobíhá pouze na sportovním oválu, ale i v pøírodním prostøedí pøilehlého lesa, který je zde
k pøekonávání pøekážet a orientace v terénu jako dìlaný.
Naši zástupci nepropadli, i když družstva MH a dorostu nebyla v ideální sestavì. Více informací v èlánku vedoucího MH, Jana Huška.
Valná hromada SDH Hoøinìves, se konala v pátek 24. 1. 2020, od 18,00 hod. v místním
pohostinství „U Šáfrù“.
Z pohledu výjezdové jednotky byl závìr roku poklidný, i když riziko požáru v období
Vánoc a Silvestra bývá velmi vysoké. Jednotka vyjíždìla pouze 23. 10. a 11. 11. 2019 na
velké souèinnostní cvièení, všech složek IZS do areálu skladu PHM spoleènosti ÈEPRO a.s.
v Cerekvici n/B.
Jménem SDH Hoøinìves dìkuji všem spoluobèanùm v našem okrsku, že se chovali v kritickém období Vánoc a pøelomu roku svìdomitì a pozornì a nezavdali pøíèinu, ke vzniku požáru nebo jiné nepøíjemné události.
Závìrem vám ze srdce pøeji, jménem svým i jménem SDH Hoøinìves hodnì zdraví,
štìstí a spokojenosti do roku 2020!
Starosta SDH Hoøinìves, Janoušek Milan

Družstvo mladých hasièù
Pøed zimní pauzou jsme se zúèastnili ještì tøí závodù. První závody se konaly v Libøicích,
kde ve velmi silné konkurenci družstvo mladších obsadilo 5. místo z 15. družstev. Starší družstvo bohužel nedokonèilo útok z dùvodu selhání techniky. Dalšími závody, kam jsme zavítali,
byly Jezbiny, kde se mladší družstvo umístilo na 2. místì a starší družstvo na 1. místì. Sezónu
jsme ukonèili závodem v požární všestrannosti, který se konal na naší domácí pùdì. Na ten28
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to závod jsme postavili jednu mladší hlídku s výpomocí SDH Tøebeš, jednu starší hlídku, jednu hlídku dorostencù a jednu dorostenku jednotlivkyni Veroniku Remarovou. Mladší hlídka
obsadila 19. místo, starší hlídka 16. místo, Veronika Remarová obsadila 7. místo a hlídka
dorostencù obsadila 5. místo. S dìtmi jsme se scházeli až do konce listopadu. Za celoroèní
snažení a úspìchy mladých hasièù pøi závodech v požárních útocích jsme pro nì zorganizovali odpolední výlet na hasièskou stanici profesionálních hasièù Královéhradeckého kraje
v Hradci Králové. Naši mladí hasièi si mohli prohlédnout techniku, vybavení a zázemí profesionálních hasièù. Pøi exkurzi jsme mìli možnost sledovat výjezd profesionální jednotky
k zásahu. Dìti si výlet moc užily. Podìkování patøí panu Michalu Klapalovi za zprostøedkování exkurze. Od poloviny února opìt zaèneme s pravidelnou pøípravou na novou sezónu.
Tímto bych vám všem chtìl za mladé hasièe popøát mnoho štìstí a zdraví v novém
roce 2020.
Hušek Jan, vedoucí MH
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TJ SOKOL HOØINÌVES
Po celý leden se všechna mužstva pilnì pøipravovala na trénincích v halách a v únoru nám
již mùžete pøijít fandit na utkání:

1. 2. sobota pøátelské utkání muži a dorost v Nové Bydžovì od 10:00, soupeø Žiželice
2. 2. nedìle

halový turnaj mladších žákù v Náchodì od 8:00

2. 2. nedìle

halový turnaj starší pøípravky na Slavii Hradec od 8:30

2. 2. nedìle

halový turnaj mladších žákù na Slavii Hradec od 8:30

2. 2. nedìle

halový turnaj mladší pøípravky na Slavii Hradec od 13:15

2. 2. nedìle

halový turnaj minipøípravky na Slavii Hradec od 13:15

8. 2. sobota pøátelské utkání muži + dorost v Novém Bydžovì od 14:00, soupeø RMSK
15. 2. sobota halový turnaj mladších žákù v Hoøicích od 8:00
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15.2. sobota halový turnaj mladších žákù v Jaromìøi od 8:00
15.2. sobota pøátelské utkání muži + dorost v Novém Bydžovì od 14:00, soupeø Hoøice B“
16.2. nedìle

halový turnaj starší pøípravky v Tøebši od 8:00

23.2. nedìle

halový turnaj mladší pøípravky v Tøebši od 8:00

29.2. sobota halový turnaj mladší pøípravky v Hoøicích od 8:00
15.3. nedìle

halový turnaj mladší pøípravky v Tøebši od 8:00

Více informací naleznete zde: https://fotbaltjsh.webnode.cz/
Pøijmìte pozvání na akce do Sokolovny:
7. 3. 2020, od 20,00
Sokolsko – hasièský ples
8. 3. 2020, od 14,00
Dìtský karneval
Otakar Rejfek ml.

ŽÍŽELEVES
Obecní knihovna Žíželeves – www.zizeleves.unas.cz
Úterý
Ètvrtek

9,00 – 10,00
16,00 – 18,00

V knihovnì je možné do konce února hradit místní poplatky za odpad a psy.
Odebírané èasopisy v knihovnì v roce 2020:
Mateøidouška – èasopis pro dìti od 7 let
Rozmarýna – èasopis pro tvoøení
Nové knihy: Dana a Josef Zátopkovi, Dìdina, Tiché roky,
Rozsvìcení stromeèku probìhlo v Žíželevsi na 1. adventní nedìli. Sešli jsme se na návsi
pøed knihovnou, kde jsme vyslechli pìvecké vystoupení „Sboreèku“. Dìti pak rozdaly pøítomným
perníèky, které vytvoøily v knihovnì a daly jim ochutnat vánoèní linecké cukroví, které napekly
místní ženy. Na všechny pak èekal u stánku teplý èaj, svaøené víno a spousta dobrot. Dìkujeme

31

HOŘINĚVES
celému sboru za pøíjemné pøedstavení a zajištìní celé akce. Tìší nás, že akce pøiláká v tento
adventní èas hodnì návštìvníkù. Strom v Žíželevsi nádhernì svítil po celý advent a vánoèní èas.

SPOLEK PØI KOSTELE SV. MIKULÁŠE V ŽÍŽELEVSI
Vánoèní zpívání v kostele
Ve støedu 25. 12. 2019 žíželevský pìvecký sbor „Sboreèek“ pøipravil pro sousedy slavnostní zpívání koled. Kostel byl krásnì nazdobený, nasvícený a po 18té hodinì již plnì zaplnìný. Po krásném vystoupení pìveckého sboru, flétnového kvarteta a sólového zpìvu se
návštìvníci mohli zahøát u bohatého pohoštìní a v poklidu se setkat a popovídat se sousedy a známými.
Dìkujeme za Vaši pøízeò a pøejeme Vám hodnì zdraví a požehnaný
nový rok 2020.
Na nedìli 7. èervna 2020 pøipravujeme slavnostní Pouť v Žíželevsi – již
18. roèník, která bude spojená se soutìží „O nejchutnìjší žíželevský koláèek“.

SDH Žíželeves
Èerti øádili na Èechovce
Mezi tradièní a hojnì navštìvované akce
patøí „Èertovský rej“ na Èechovce poøádaný
SDH Žíželeves. Poèátkem Adventu tak na
tøicet dìtí pøedstoupilo pøed Mikuláše, aby si
vyslechlo oèekávaný verdikt, jak se v roce
2019 chovalo a kde je prostor na zlepšení.
A vìøte tomu, u nás jsou nejspíš samé hodné dìti, jelikož pro všechny andìl našel balíèek se sladkostmi a ovocem. A když už se
nìjaký ten høíšek objevil, spravila to básnièka èi píseò.
A èerti? Ti na Èechovce nemohli chybìt.
Do povìstného pekla se sjeli z širokého okolí, aby si spoleènì zadovádìli, zahráli karty
a poèíhali na zlobivé dìti, které jen pøeci potøebovali trochu postrašit. Ale práci velkou
nemìli. Všichni si tak užili spoleènì strávený
èas a mohli se zaèít tìšit na Vánoce. Ty
pøedèasnì dorazily mezi žíželeveské hasièe.
Hadice, jež pod stromeèkem našli, rozšíøí
tak výzbroj místního sboru, dìkujeme! Velké
díky také patøí všem, kteøí nám s akcí pomáhali.
Pøijmìte pozvání:
8. 2. 2020 od 14,00
8. 2. 2020 od 20,00
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Karneval
Vesnický bál

Hostinec ve Vrchovnici
Hostinec ve Vrchovnici

MÁSLOJEDY
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
V roce 2019 pracovalo zastupitelstvo v poètu pìti èlenù – Blanka Karešová, starostka;
Pavel Sailer, místostarosta; Radim Štefan – pøedseda kontrolního výboru; Oldøich Stanìk
– pøedseda finanèního výboru a Lenka Kopecká – pøedsedkynì kulturní komise. Všem spoluobèanùm, kteøí se podíleli na úspìchu obecních akcí aktivní èinností, èi úèastí, dìkujeme za
spolupráci a vyjádøení svého postoje.
Na podzim se stalo již tradicí poøádání
dýòového dne, poèasí bylo sluneèné, bez
deštì, na høišti ještì nìkolik dnù svítila dýòová svìtýlka.

Druhou adventní nedìli jsme s hudebním doprovodem „SAXTETA“ s Katkou Havrdovou,
které pozdìji vystøídaly sestry Alžbìta a Johanka Panáèkovi a následnì Kaèenka Erbenová
s kamarádkami rozsvítili vánoèní stromeèek, který byl za tímto úèelem vysazen pøed budovou
obecního úøadu. Mikuláš byl opìt doprovázen dvìma èerty a andìlem. Ètveøice se velmi pìknì doplòovala v komunikaci s dìtmi, nìkteré mìly odvahy více, nìkteré ménì, ale básnièku
nakonec pøednesly všichni, a tak si zasloužili i malou sladkou odmìnu.
Nesmíme zapomenout ani na Vítání obèánkù, v roce
2019 jsme do naší malé obce pøivítali celkem tøi dìti, dva
chlapce a jedno dìvèátko.
Dne 30. 11. 2019 se v prostorách hostince U polních myslivcù na Lípì uskuteènil další roèník trojkového mariáše o putovní pohár starosty Máslojed – MÁSLOJEDSKÝ FLEK.
Vítìzem ètyøkolového klání 21 borcù se stal Marek Pajank
z Hradce Králové, v tìsném závìsu se umístili Radim Štefan
na druhém místì a Jiøí Kabrhel na tøetím. Za všechny úèastníky turnaje tímto dìkujeme Jirkovi Kabrhelovi za bezchybnou
pøípravu turnaje a personálu hostince za pøíjemnou obsluhu.
V sobotu 4. ledna prošly i naší obcí tøi tøíkrálové královny. Stejnì jako v loòském roce, i letos si bílé pláštì s koru33
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nami na hlavách oblékly Johanka Panáèková, Bìtuška Panáèková a Natálka Sailerová.
Dìkujeme za podporu sbírky. Dìkujeme za vlídná pøijetí. Výtìžek v naší obci je 6 595 Kè.
V nedìli 12. ledna se uskuteènila v budovì obecního úøadu nauèná pøednáška o Marii
Terezii, pøednáška byla velmi zajímavá, úèast velká.

PØIPRAVUJEME
V roce 2020 budeme pokraèovat v revitalizaci zelenì a opravách pomníkù, pøípravì retenèní nádrže v lese a samozøejmì pravidelných akcích pro obèany.
Všichni dostali kalendáø, na kterém jsou vypsány všechny obecní akce, v pøípadì, že dojde k nìjaké zmìnì, budeme Vás všechny vèas informovat. V souèasné dobì nefunguje obecní rozhlas, pøipravujeme novou aplikaci – mobilní rozhlas, zajištìní informovanosti pomocí
zpráv na Vaše mobilní telefony.
V mìsících únoru a bøeznu se budou v úøedních hodinách vybírat poplatky za psy.
Pøipravujeme obecní výlet na poslední sobotu v èervnu, letos na západ Èeské republiky,
do Plznì.
V letošním roce bude také rozšíøen poèet kontejnerù o èervený, urèený pro sbìr použitých
rostlinných tukù, olejù používaných ke smažení. K dispozici bude jen v urèité dny, podrobné
informace budou vèas zveøejnìny. K tomuto opatøení bylo pøistoupeno vzhledem k tomu, že
není spoluobèany vždy plnì respektováno základní pravidlo soužití, a to je udržování poøádku v okolí nádob na tøídìný odpad. Na všech kontejnerech je napsáno, k èemu jsou urèené.
V pøípadì, že jsou kontejnery plné, je èasto odpad odkládán v tìsné blízkosti, pohled na takto uložené „odpadky“ je opravdu velmi smutný. Je až nepochopitelné, že je nìkomu lhostejné, že jeho nepoøádek musí uklízet jiní.
V pøípadì øešení jakýchkoli nejasností jsme pravidelnì, každou støedu od 18,00 hod. na
obecním úøadì. Pøipomínáme, že na obecním úøadì funguje pracovištì Czech point.
Opìt pøipomínáme, že na internetových stránkách http://www.maslojedy.cz/, úøední desce
obce, pro Vás pravidelnì zveøejòujeme všechny dùležité informace. Mùžete nás také najít na
Facebooku.
Dìkujeme všem spoluobèanùm, kteøí pøišli na obecní úøad vyjádøit svùj názor, pøišli nám
oznámit, co se jim líbí, co se jim nelíbí, co a jak bychom mìli zmìnit, pøejeme všem, kteøí tu
odvahu nemìli, aby ji v pøíštím roce v sobì našli a øekli nám, co máme dìlat jinak, lépe.
Všechno nejlepší v novém roce, hodnì zdraví, štìstí, lásky a úspìchù, klidu a jistoty Vám všem pøeje za obecní zastupitelstvo,
Blanka Karešová
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NEDĚLIŠTĚ
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
Návštìva vinných sklepù
Sportovní klub Nedìlištì uspoøádal o víkendu 5. – 6. 10. 2019 zájezd do vinných sklepù
v Mutìnicích u Hodonína. 20 úèastníkù se v pøíjemném prostøedí u dobrého vína velmi dobøe
bavilo a kromì hezké vzpomínky si domù
odvezli i nìjaký ten litr kvalitního bílého nebo
èerveného.

Divadelní pøedstavení
Kulturní výbor uspoøádal v pátek 11. 10. 2019 zájezd do Prahy do divadla Na Jezerce
na pøedstavení Charleyova teta. Klasická komedie s vynikajícím hereckým obsazením byla
zárukou toho, že témìø 2 hodiny se divadlo otøásalo smíchem spokojeného obecenstva.

Výstava ovoce, zeleniny a kvìtin
Tradièní výstava ovoce, zeleniny a kvìtin
se uskuteènila ve dnech 2. – 3. listopadu
2019 v zasedací místnosti obecního úøadu.
16 vystavovatelù se pochlubilo 24 druhy ovoce, velký prostor byl vìnován zeleninì, kde
se objevily i ménì obvyklé druhy. Prostøedí
výstavy oživilo i nìkolik kytic chryzantém
a dalších rostlin. Výstavu shlédlo témìø
100 návštìvníkù vèetnì dìtí z místní mateøské školy.
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Dlabání dýní
V sobotu 2. 11. 2019 od 13ti. hod. uspoøádal Èeský svaz
zahrádkáøù v areálu sportovního klubu IV. roèník dlabání
dýní pro dìti. Organizátoøi akce mìli pro dìti pøipraveno velké množství dýní, od dosti velkých až po malé. Všichni zhotovovali dýnì dle vlastních pøedloh. Maminky i tatínkové malých dìtí rádi tvoøili za své ratolesti. Po vyøezání rùzných
motivù do stìn dýní a vložení svíèky do jejich vnitøku, nastalo jejich hromadné rozsvícení. Dìti i dospìlí, kterých se dostavilo velké množství, se mohli obèerstvit èesneèkou, ovocným èajem a svaøeným vínem (víno pouze dospìlí).

Rozsvícení vánoèního stromu
V pátek 29. 11. 2019 za zpìvu a recitace dìtí zdejší mateøské školy probìhlo rozsvícení vánoèního stromu. Dìti byly
odmìnìny sladkostmi a èajem a dospìlí svaøeným vínem.

Mikulášská nadílka
V pátek 6. 12. 2019 uspoøádal sportovní klub a sbor dobrovolných hasièù Nedìlištì pro
dìti mikulášskou nadílku v klubovnì sportovního klubu. Po dobrých zkušenostech z minulých
let nás letos opìt navštívilo loutkové divadlo Kozlík se svým programem. Nejprve návštìvníci
shlédli pohádku „Jak Mikuláš berlu ztratil“ a pak už pøišel Mikuláš s èertem a pøinesli spoustu
dárkù

Vánoèní koncert
Ve støedu 18. 12. 2019 se v kostele
Nanebevzetí Panny Marie uskuteènil
koncert ženského sboru Vokální harmonie z Hradce Králové.

Tøíkrálová sbírka
V sobotu 4. 1. 2020 se uskuteènila sbírka ve
prospìch Oblastní charity Hradec Králové. Trojice
místních dìtí v kostýmech tøí králù postupnì navštívila jednotlivé domácnosti, zazpívala koledu
a za pøíspìvek do kasièky pøedala dárcùm drobné
upomínkové pøedmìty. Koledníkùm a dárcùm patøí velké podìkování, protože pøi sbírce se vybralo
celkem 17.151 Kè.
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Fotbalový klub
SK Nedìlištì na podzim ve 3. tøídì odehrál ètrnáct zápasù (jeden zápas se pøedehrával).
Z nich 9 vyhrál, 3x remizoval a 2x prohrál, získal tedy 30 bodù a prozatím je na 2 místì. Skóre
54:26.
Rozpis zápasù na jaro 2020
15. kolo

28. 3. 2020

15,00

SKN – Libèany B

16. kolo

4. 4. 2020

16,30

RMSK N. Bydžov B – SKN

17. kolo

11. 4. 2020

16,30

Lok. Hradec B – SKN

18. kolo

18. 4. 2020

17,00

SKN – Kosièky B

19. kolo

25. 4. 2020

17,00

Dobøenice – SKN

20. kolo

2. 5. 2020

17,00

SKN – Hoøínìves

21. kolo

9. 5. 2020

17,00

Cerekvice – SKN

22. kolo

16. 5. 2020

17,00

SKN – Libøice

23. kolo

23. 5. 2020

17,00

Sendražice – SKN

24. kolo

30. 5. 2020

17,00

SKN – Klamoš

25. kolo

6. 6. 2020

17,00

Kunèice B – SKN

26. kolo

13. 6. 2020

17,00

SKN – Starý Bydžov

Nejvíce zápasù odehrál brankáø Kiršbaum Zdenìk 26, 25 zápasù Nìmeèek Jiøí a Ságner
Petr, 24 zápasù Budín Miloš a Repèík Pavel.
Ze 63 gólù jich nejvíce nastøílel Ságner Petr 16, Repèík Patrik 15, Repèík Pavel 12.
Z 28 žlutých karet Pavel Repèík obdržel 7, Havrda Jan 3., Jiøí Kabrhel obdržel 1 èervenou
kartu.
FOTBALOVÍ FANOUŠCI PAMATUJETE?
Výsledky naší první sezony 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. Hoøinìves – SKN

5:0

18. SKN – Hoøinìves

4:2

6. SKN – 1.UF FC Hradec

5:1

19. 1.UF FC Hradec – SKN

1:5

7. Urbanice – SKN

2:0

20. SKN – Urbanice

2:0
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8. SKN – Lokomotiva HK B

1:2

21. Lokomotiva HK B – SKN

3 :10

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

Plánované akce:
14. 2. 2020

v klubovnì se koná Výroèní èlenská schùze Èeského zahrádkáøského
svazu Nedìlištì

8. 2. 2020

v Pøedmìøicích nad Labem v hostinci u Bajerù II. Spoleèenský ples fotbalistù SK Nedìlištì

21. 3. 2020

v Pøedmìøicích nad Labem v hostinci u Bajerù XVIII. Spoleèenský ples
obèanù z Nedìlišť

Obec Nedìlištì pøeje všem obèanùm v novém roce 2020 hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti!
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SENDRAŽICE
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

NOVÉ SYMBOLY OBCE
Dne 25. listopadu 2019 pøevzali zastupitelé Sendražic, pan František Matìna a pan Lukáš Hlavatý, z rukou
pøedsedy Poslanecké snìmovny Mgr. Radka Vondráèka
nové symboly obce, tedy znak a vlajku. Završilo se tak
roèní úsilí obce o jejich získání.
Barevný podklad obou symbolù tvoøí kombinace tinktur zelené a zlaté (žluté), jež znázoròují laskavost, dobrotu a blahobyt. V zeleném poli se nachází starobylá lípa,
symbol èešství a naší obce. Do žlutého pole byl umístìn
krkavec s prstenem v zobáku pøipomínající pùvodní rodové znamení Sendražských ze Sendražic. Toto znamení bylo mnohými obèany donedávna mylnì považováno
za oficiální znak obce.
Podobu novým symbolùm vtiskl heraldik a vexilolog
pan Mgr. Jan Tejkal, nicménì o symbolech rozhodovali
naši obèané sami. V listopadu 2018 mìli možnost navrhnout tinktury znaku a vlajky, a též figury typické pro naši
obec. Následnì v bøeznu letošního roku vybírali nejlepší
z pìti zhotovených návrhù. Výbìru se zúèastnilo 111 oprávnìných volièù (35 %). Vítìzná
varianta obdržela 46 % platných hlasù, a to nezávisle na pohlaví èi vìku.
V rámci Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 jsme devátou z deseti obcí s vlastními
obecními symboly. Po jejich pøevzetí byla naše obec zaøazena do Registru komunálních symbolù. Závìrem je tøeba zmínit, že v cenì zakázky (celkem 12990 Kè s DPH) byl navržen také
nový znak Sboru dobrovolných hasièù v Sendražicích.
Martin Beránek

DÌNÍ V OBCI
Sendražice mají novou kronikáøku
Novou kronikáøkou obce Sendražice byla jmenována paní Michala Satranská. Kronika jí
byla slavnostnì pøedána starostou obce Františkem Matìnou dne 7. øíjna 2019.
Michala Satranská vystudovala støední odbornou školu Hradební, obor knihovnické informaèní systémy a služby. Je státním zamìstnancem a v souèasné dobì studuje na Univerzitì
Hradec Králové obor Historické vìdy se specializací Archivnictví. V obci pùsobí øadu let na pozici knihovnice.
Urèitì stojí za pøipomenutí, že funkci naší obecní kronikáøky zastávala po dlouhá léta paní
ing. Václava Dušková. Své funkci se vìnovala témìø ètyøicet let, od roku 1974 do roku 2013.
Za tu dobu sepsala tøetí a èást ètvrtého dílu obecní kroniky (neboli oficiálnìji Pamìtní knihy
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obce Sendražice). Její rukou malované obrázky i bohatá fotografická dokumentace èiní
z kroniky velmi zajímavé ètení. Práci paní
Duškové si mùžete pøipomenout i v zasedací
místnosti obecního úøadu, kde jsou vystaveny
její fotografie s názvem Promìny obce 1977-2007, jež dokumentují zejména promìny
domù v Sendražicích. Ve volebním období
2006-2010 byla èlenkou obecního zastupitelstva, v nìmž zastávala funkci pøedsedkynì
kulturní komise. Paní Dušková nás opustila
v roce 2016, ale její kronikáøská práce nám
ji bude pøipomínat navždy.
Poslední zápis paní Duškové v obecní kronice je kronikáøským i lidským mementem:
„Poslední slova kronikáøky. Po 40 letech konèím zápisy v kronice, kterou jsem zaèala psát
v roce 1974 jako 3. díl. Ze zdravotních dùvodù jsem nucena ukonèit tuto práci, která mne
opravdu zajímala. Snažila jsem se psát objektivnì dle možností poplatných dobì, ve které
jsme žili. Mrzí mne nezájem nadøízených orgánù o práci kronikáøù, tøebaže to dìláme spíše
s nadšením a témìø zdarma. Doufám, že alespoò další pokolení ocení tuto práci“.
Pøestože obecní kroniky ztrácejí díky povinnì vedeným registrùm a zákonùm na ochranu
osobních dat nìkteré své tradièní prvky, vìøíme, že paní Michala Satranská najde ve své nové
funkci zalíbení a obecní kronika poskytne našim potomkùm cenné informace o tom, jak jsme
žili, co nás trápilo a na co jsme byli pyšní.
Blanka Vítová a Martin Beránek

Opatøení obce týkající se odpadového hospodáøství
V návaznosti na naše pøedešlé pøíspìvky informujeme obèany, že obec Sendražice poøídila nìkolik fotopastí, které bude v následujících dnech instalovat do vytipovaných míst.
Pøíslušné lokality oznaèí informaèními tabulemi.
První lokalitou je Podhájí. Vzhledem ke vzdálenosti od obce je pro nás obtížné zamezit návozu èerných skládek. Naší snahou je proto monitorovat tuto lokalitu pomocí fotopasti, provádìt zde ve spolupráci s Policií ÈR pravidelné fyzické kontroly a viníky sankcionovat podle platných pøedpisù.
Další místo, které budeme dùkladnìji sledovat, je kontejner u høbitova. Aèkoliv je urèený
výhradnì pro odpad ze høbitova, kdosi sem vyhazuje svùj soukromý odpad, plasty, sklo a plechovky. Bezesporu morbidnì a necitelnì pùsobil mezi odkvetlým høbitovním kvítím zejména
odložený dìtský koèárek. Èlovìka pøi pohledu na nìj napadají rùzné èerné myšlenky.
Posledním monitorovaným místem budou popelnice u obecního úøadu. Dlouhodobì se
zde potýkáme s poházenými odpadky a rozbitým sklem. Jednièku od místního SDH dostává
ten, jenž po Silvestru odložil plastový pytel s popelem vedle plastového kontejneru. Od hoøícího pytle následnì chytla i použitá pyrotechnika. Oheò byl naštìstí brzy uhašen.
Všichni víme, jak tøídit odpad a jak po sobì udržovat poøádek. Proè se tím neøídíme? Náš
SDH každoroènì po zimì èistí v obci pøíkopy a odpadu zde každým rokem neutìšenì pøibývá. Máme krásnou vesnici, proè si ji vìdomì hyzdíme vlastními odpadky a nepoøádkem?
Lukáš Hlavatý a Martin Beránek
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KULTURNÍ DÌNÍ V OBCI
Vyøezávání dýní
Dne 26. 10. 2019 v obecním hostinci probìhlo vyøezávání dýní pro dìti. Malí i velcí si mohli vyøezat libovolné množství dýní rùzných velikostí a nabídnout si ze ètyøech druhù dýòové polévky. Dìtem dìkujeme za bohatou úèast a akci urèitì zopakujeme.

Rozsvìcení vánoèního stromku
Dne 30. 11. 2019 jsme uspoøádali tradièní akci rozsvìcení vánoèního stromku. Slibovaný
vánoèní jarmark se nepovedl podle našich pøedstav. Objednaní stánkaøi nedorazili v takovém
poètu, v jakém nám bylo slíbeno. Omlouváme se všem, kteøí dorazili a jejich oèekávání nebyla naplnìna. Také jsme si to
pøedstavovali jinak. Od 16 hod. byla
otevøena nová hasièárna, kde bylo pro
návštìvníky pøipraveno obèerstvení po
celou dobu akce. Již tradiènì byl nejvìtší zájem o svaøáèek, grog a dìtský punè.
Dále si všichni mohli nabídnout z široké
nabídky napeèených dobrot od našich
milých spoluobèanù. Moc dìkujeme, že
se všichni podílíte na tìchto spoleèných
akcích pro veøejnost. Pro dìti byla pøipravena vánoèní dílnièka, už je také tradicí, že má u dìtí velký úspìch. O pùl
šesté probìhlo hudební vystoupení z øad našich dìtí a dospìlých, které pøispìlo k vánoèní
atmosféøe. Poté se již pøistoupilo k rozsvícení vánoèního stromu. Nemohlo chybìt ani vypuštìní kapøíkù do obecního rybníku. Dìkujeme všem za úèast a pomoc.

Mikulášská nadílka
Dne 7. 12. 2019 se v obecním hostinci konala mikulášská zábava pro dìti i dospìlé. Od
pùl ètvrté probìhlo gymnastické vystoupení pod vedením trenérky Zuzany Mohylèákové.
Následovaly hry, tanec a zábava. Atmosféra zhoustla s pøíchodem Mikuláše, èertù a andìla.
Všechny dìti ale byly hodné a odnesly si bohatou nadílku. Poté pokraèovala zábava, kterou
si užili dìti i dospìlí.
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Dne 8. 12. v místním hostinci probìhla ve spolupráci s Mikroregionem obcí Památkové
zóny 1866 pøednáška o korunním princi Rudolfu. Pøednášel MUDr. Petr Minaøík.
Dìkujeme za úèast.
Hlavatý Lukáš, pøedseda kulturní komise

TJ SOKOL SENDRAŽICE
Fotbalisté TJ Sokol letos úèinkují po postupu ve III. tøídì Votrok OFS HK.
Podzimní èást vyšla našim fotbalistùm nad oèekávání, když po podzimní èásti se nacházíme
na krásném 4. místì, což neèekal asi ani ten nejvìtší optimista. Mužstvo v létì posílil zkušený
brankáø Václav Pišta a dle oèekávání se stal velkou
posilou, jinak tým pùsobí ve stejném složení.
Bìhem podzimních utkání se nám podaøilo 4x
vyhrát derby, a to 2x s Hoøinìvsí, Cerekvicí a na
Probluzi, èehož si velmi vážím. Poražení v derby
jsme odešli pouze v Nedìlištích a to po velkém boji
s výsledkem 4:3.
TABULKA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dobøenice
Nedìlištì
Klamoš
Sendražice
Cerekvice
Kunèice B
Libøice

14 11
14 9
14 9
14 8
14 7
14 6
14 5

2
3
2
0
0
2
4

1
2
3
6
7
6
5

60:19
54:26
52:22
34:42
37:41
39:47
30:29

35
30
29
24
21
20
19

8. Starý Bydžov
9. Lok. Hradec B
10. Probluz
11. N. Bydžov B
12. Kosièky B
13. Hoøinìves
14. Libèany B

14
14
14
14
14
14
14

6
6
5
3
4
3
1

1
1
3
6
2
2
2

7 37:38
7 33:42
6 32:34
5 32:28
8 42:63
9 19:34
11 19:55

19
19
18
15
14
11
5

Bìhem podzimní èásti se nám podaøilo svépomocí pøedìlat støídaèky a opìt trošku
zútulnit náš fotbalový stánek. Velký dík za to patøí Josefu Èernému a OÚ Sendražice.
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Fotbalová sezona 2020 byla zakonèena již tradièním Silvestrovským fotbálkem, kterého se
zúèastnilo rekordních 26 hráèù.
Vedení TJ SOKOL SENDRAŽICE dìkuje všem hráèùm, fanouškùm a sponzorùm za
podporu.
Michal Støeda

Úspìch na Mistrovství
Èeské republiky
Dominika Petráèková ze Sendražic je velká
gymnastická šikulka a na Mistrovství Èeské republiky skonèila se svým týmem LOKO Pardubice na
krásném 3. místì.
Velká gratulace a jen tak dál, DOMÈO!!!

SDH SENDRAŽICE
Podzimní èást sezony jsme ukonèili
závody v Èernožicích, kde se konala
soutìž pouze pro dospìlé a kde si naši
muži vybojovali krásné první místo a ženy, i pøes to, že se útok úplnì nevyvedl,
pøivezly bronzový pohár.
Dne 23. 11. 2019 probìhlo slavnostní otevøení nové hasièské garáže, díky
níž je veškerá technika pod jednou temperovanou støechou a nemusíme se bát
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zimního období, ve kterém by
mohlo dojít k poškození techniky.
Garáž je vybavena WC, sprchou
a kuchyòkou, která již posloužila
jako dobré zázemí pøi rozsvìcení
vánoèního stromeèku pro veøejnost. Dìkujeme tímto obci, že
se stavba zrealizovala a hasièi
v Sendražicích mají dùstojné zázemí, které bude využíváno pro
rùzné obecní akce.

PLÁNOVANÉ AKCE:
8. 2. 2020
16. 5. 2020

Hasièský ples
Hasièské závody v Sendražicích
Stanislav Špás, starosta SDH Sendražice

SILVESTROVSKÉ CHLUMOVÁNÍ
Tak jako každý rok, tak i v roce 2019 se uskuteènil Silvestrovský pochod na Chlum. Poèasí
pøálo a hojná úèast pøispìla k dobré náladì. Je to vždy pìkné rozlouèení s rokem minulým
a pøíprava na silvestrovské oslavy. Dìkujeme všem za úèast a zveme Vás na ten pøíští
v roce 2020.
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STŘEZETICE
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
První akcí letošního podzimu byla v sobotu 12. øíjna 2019 návštìva pražského divadla „Hybernia“ na
muzikálové pøedstavení Mefisto. Poøadatelem byl Klub
žen ve Støezeticích a Dlouhých Dvorech, z.s. Obecní
úøad uhradil autobusovou dopravu na tuto akci.
Obec Støezetice se zapojila do projektu Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 „Povídání o rakouském
rodu a èeském osudu“. U nás v obci se toto seznámení s historií uskuteènilo 25. øíjna 2019 pøednáškou na
téma Marie Terezie, pøipomenutí 300 let od narození
arcivévodkynì a královny. Pøednášel MUDr. Petr
Minaøík.
Klub žen poøádal 26. øíjna na dvorku místního hostince ve Støezeticích „Dýòové odpoledne“, na kterém
se sešlo 20 dìtí v doprovodu rodièù. Spoleènì vydlabané dýnì si poté dìti odnesly domù.
V mìsíci øíjnu jsme pøivítali dva nové obèánky – Ivu
Janouškovou a Patrika Bubeníka. Místní dìti pøednesly básnièky, pan starosta pronesl krátký proslov a rodièe se podepsali do pamìtní knihy. Na závìr probìhlo focení, které zajistila místní paní fotografka. Dìti
si odnesly dáreèky a maminky kytièku.
V listopadu byla provedena výsadba stromù pøi
cestì k lesu. Vysázeno bylo 35 bøízek po levé stranì
a nìkolik keøù po pravé stranì. Akce byla hrazena dotací získanou v rámci projektu „Revitalizace zelenì
Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským
fondem pro regionální rozvoj v rámci Operaèního programu Životní prostøedí.
Od pátku 15. listopadu do pondìlí 18. listopadu
byly do našich obcí pøistaveny velkoobjemové kontejnery na zahradní odpad. O úklid obecních pozemkù se postarali ve Dlouhých Dvorech èlenové SDH Dlouhé Dvory a ve Støezeticích pan Jiøí Hrdinka. Všem patøí podìkování.
Adventní èas jsme zahájili 30. listopadu rozsvícením vánoèního stromu, kterému pøedcházel vánoèní koncert ženského sboru Vokální harmonie Hradec Králové. Program dále pokraèoval tradièním posezením pro seniory s obèerstvením a adventním jarmarkem. Na realizaci této akce spolupracoval obecní úøad s Klubem žen.
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V nedìli 1. prosince Klub žen ve Støezeticích
a Dlouhých Dvorech, z.s. poøádal pro dìti Mikulášskou
nadílku s èertovskou diskotékou. Pro balíèek plný dobrot si pøišlo 50 dìtí.
Pøed vánoèními svátky zastupitelé roznesli spoluobèanùm kalendáøe Mikroregionu obcí Památkové
zóny 1866 a nové svozové plány pro rok 2020.
V nedìli 22. prosince pronajal Klub žen ledovou
plochu na zimním stadionu v Novém Bydžovì. Celkem
60 našich malých i velkých obèanù využilo možnost vánoèního bruslení. Ledová plocha byla krásnì pøipravena. Bruslilo se 1,5 hodiny. Pro velký zájem probìhne
v mìsíci lednu tøíkrálové bruslení.
Tradièní støezetický turnaj ve stolním tenise se
konal v sobotu 28. ledna 2019. Zúèastnilo se 32 sportovcù z øad místních i pøespolních obèanù. Akce
se uskuteènila za finanèní podpory obce Støezetice. Na
pøedních místech se umístili za kategorie:
Muži – Bárta Milan, Mizerik Petr, Stejskal Petr, Ondráèek Antonín.
Ženy – Èástková Lenka, Dreslerová Renata, lánková Pavla, Zvoníèková Radka.
Dìti – Stejskal Vojtìch, Zvoníèek Jan, Veselý Milan, Kotek David.
Všem gratulujeme!
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Tøíkrálová sbírka probìhla v našich obcích ve dnech 4. – 5. ledna 2020. Skupinka dìtí ze
Støezetic (Anna Bednáøová, Amálka a Mikuláš Dolanští) v doprovodu paní Miluše Hopjanové
navštívila naše domovy a pro Charitu v Hradci Králové obdržela do pokladnièky celkem
12.340 Kè.
Všem obèanùm, kteøí se do sbírky zapojili, patøí velký dík.
Obecní úøad upozoròujeme obèany, že je vybírán poplatek ze psù pro rok 2020. Jeho výše
je 80 Kè.
Stále upozoròujeme obèany, na tøídìní odpadu podle jednotlivých nádob a druhu odpadu.
Pøipomínáme všem obèanùm, že obecní úøad ve Støezeticích je kontaktním místem veøejné správy Czech POINT, které poskytuje služby obèanùm jako napøíklad výpisy z veøejných
i neveøejných rejstøíkù veøejné správy.
Obecní úøad Støezetice a Klub žen ve Støezeticích a Dlouhých Dvorech, z. s. dìkuje všem
dobrovolníkùm z øad obèanù pøi pøípravì a následné realizaci všech uskuteènìných projektù
a dalších spoleèenských akcí konaných v našich obcích v uplynulém roce.
Obecní úøad ve Støezeticích pøeje spoluobèanùm do nového roku 2020 hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti.

Životní jubilea: Kosinková Jana, Gavèík Josef, manželé Schmiedovi.

Z OBECNÍ KRONIKY
Rok 1920
18. dubna konaly se poprvé volby èsl. parlamentu dle všeobecného, rovného, tajného práva volebního a pomìrného zastoupení politických stran.
O týden pozdìji konaly se volby do senátu.
Obec Støezetice žádala o pøipojení k okresu Královéhradeckému, žádosti nevyhovìno.
Stanoveny ceny hlavních zemìdìlských plodin: pšenice 120 Kè, jeèmen 115 Kè, oves
120 Kè, brambory 33 Kè, vše za 1 q. Maso hovìzí 16,10 Kè, vepøové 29,40 Kè, za 1 kg.
V tomto roce vrátil se do vlasti jediný pøíslušník èsl. zahranièního vojska, ruský legionáø
Josef Kuèera. Nastoupil vojenskou službu v r. 1914 a již 12. záøí t.r. byl zajat na ruské frontì.
Pozdìji vstoupil do èsl. legií a prožil celou legionáøskou anabasi na Rusi. Vrátil se 25. srpna
domù po dlouhé cestì kolem svìta. Byl 3x vyznamenán.
Obec upsala na I. státní èsl. pùjèku 500 Kè z fondu chudých a na druhou státní pùjèku také
500 Kè rovnìž z fondu chudých. Na III. státní èsl. pùjèku upsáno 1.000 Kè a na váleèné pùjèky rakouské upsáno 1.667 Kè.
Plat obecního starosty èinil 750 Kè, obecního strážníka 1.000 Kè.
Obecní pøirážky byly vybírány 100% k pøímým daním.
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Obecní úèty: Kè h.
Pøíjem ........................... 10.535 46
Vydání .......................... 10.535 46
Vyrovnáno ....................

--- --

Jmìní obce èiní ............ 10.536 68
Od toho dluhy ................. 3.622 20
Jmìní obce èiní .............. 6.914 48
Komitét pro postavení pomníkù padlým ve svìtové válce ze Støezetic.
O tomto komitétu nebyly zachovány žádné písemné doklady ani nezapsaná jména èlenù
komitétu. Snad tento komitét z jara t.r. poøádal slavnost pøi které byly zasazeny pamìtní lípy
svobody a to 2 u sochy sv. Trojice a jedna u sochy sv. Václava. Penìžní výnos této slavnosti: 1.288 Kè 30 hal. Byl pøedán obecnímu úøadu na pomník padlým.
Na tento pomník bylo v r. 1920 složeno.
Kroužek mládencù: 580 Kè
Jaroslav Souèek: 62 Kè
Ochotnický spolek „Masaryk“ výnos z divadelních her: 3.119 50 Kè
Komitét pro postavení pomníku: 1.288 30 Kè
Josef Kubec/potomek hostinského z èp. 12: 100 Kè
Celkem složeno na pomník: 5.149 Kè 80 hal.
Postavení a zhotovení pomníku bylo zadáno sochaøi J. Mertlíkovi v Kuklenách a jako záloha byla mu proplacena èástka 3.000 Kè.
Památné lípy které byly v jarních mìsících zasazeny, byly takto pojmenovány: lípa stojící
u sochy sv. Václava nese jméno „Lípa svobody“, lípy stojící u sv. Trojice: lípa zasazená po pravé stranì sochy byla nazvána jménem prvního prezidenta republiky èsl. „Lípa T. G. Masaryka“,
po levé stranì nazvána dle tehdejšího presidenta Spojených státù severoamerických
Thomase Wodorova Wilsona „Lípa T. W. Wilsona“.
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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
V prosinci byly zkoulaudovány nové chodníky vèetnì
nástupištì autobusové zastávky. Zastávka Svìtí – jih
bude novì od 1. bøezna v jízdním øádu ranního školního
spoje do Všestar a dìti z této lokality nebudou muset docházet na zastávku Svìtí – obec.
V lokalitì „U Studánky“ byla dokonèena hlavní èást revitalizace veøejného prostranství. Koncem roku zde byl
umístìn altán s posezením a u mostku bylo doplnìno zábradlí – vše vyrobeno z trvanlivého akátového døeva.
Budou ještì probíhat drobné práce na úklidu a na drobné
výsadbì v lokalitì.
K 31. 12. 2019 byl vydán nový Územní plán Obce
Svìtí, který byl opakovanì projednán a byly vypoøádány
všechny námitky a podnìty. Územní plán je dostupný na
webových stránkách obce.
Od 1. 1. 2020 vešly v platnost nové obecnì závazné vyhlášky týkající se poplatku ze psù,
poplatkù za užívání veøejného prostranství a odpadového hospodáøství.
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Od roku 2020 budou v rámci platné legislativy v obci tøídìny i použité potravináøské tuky.
Termíny budou 1x 1/4 roku a budou vyvìšeny, aby obèané mohli uvedenou surovinu odevzdat. Použité tuky se odevzdávají v plastových nebo sklenìných lahvích.
Všechny praktické informace obèané obce naleznout v aktuální Rukovìti obyvatele obce.
V zimním období probíhá a bude probíhat údržba døevin, tedy výchovné øezy a instalace vazeb a kácení rizikových døevin. Probìhl oøez lip u pomníku padlých a probìhl proøez a kácení
døevin u obchodu. Všechny zásahy jsou provádìny na základì dendrologického prùzkumu.

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Závìr roku 2019 jsme si zpøíjemnili hned nìkolika spoleèenskými akcemi.
V sobotu 30. 11. dopoledne jsme spoleènými silami vyrobili dekorace do našich domovù,
veèer jsme rozsvítili vánoèní strom, zazpívali si koledy, nakoupili na trzích a pochutnali si na
svaøáku a mnoha druzích cukroví
i klobáskách.
Ve ètvrteèní podveèer 5. 12.
naši obec navštívil Mikuláš za
doprovodu èerta a andìla, žádné
z dìtí si ale naštìstí neodnesli.
Sobotní odpoledne 14. 12. patøilo našim seniorùm, kteøí si zábavného programu užívali až do
veèerních hodin! Bouølivým potleskem ocenili hlavnì muzikálové vystoupení našich dìtí, které si pro
své babièky a dìdeèky nacvièily
pøedstavení Èervená Karkulka
z dílny p. Svìráka a Uhlíøe. Navíc na
nì èekalo vystoupení folklorního
ukrajinského souboru a Romantic
Band – živá hudba k tanci i poslechu.
Ani nový rok 2020 nebude bez
kulturního dìní.
Hned první lednovou nedìli obcházely naši obec dvì skupinky Tøí
králù, kteøí pod patronátem Charity
Èeské republiky žehnali vašim domovùm tradièní znaèkou K+M+B
a byli vdìèní, za každou vhozenou
korunku do kasièky, která bude použita jako vždy na bohulibé sociální
projekty.
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Dalšími kulturními akcemi, na kterých vás rádi uvidíme, budou:
V sobou 15. 2. se bude konat Spoleèenský ples Sboru dobrovolných hasièù a Obce Svìtí
v hostinci Na Zavadilce s losováním o ceny
V nedìli 16. 2. Maškarní odpoledne pro dìti plné her a zábavy
V sobotu 21. 3. dopoledne se bude konat Jarní tvoøivá dílna, která naváže na populární
Vánoèní dílnu a zkrášlí vaše domovy nejen na Velikonoce
Sobotní veèer 21. 3. si mùžete užít na Veèerní maškarní zábavì pro dospìlé v hostinci Na
Zavadilce
Podveèer 30. 4. bude pøipraveno Tradièní pálení èarodìjnic s opékáním buøtù a soutìžemi na høišti Na Zámeèku
Nezapomeòte na jaøe sledovat, jak vzkvétají krokusy, které jsme spoleènì zasázeli
podél novì zbudovaných chodníkù!

PODÌKOVÁNÍ
Jménem obce chceme podìkovat paní Libuši Støedové, která doposud vedla kroniku obce a doplnila i chybìjící informace za roky, které nebyly øádnì zaznamenány.
Do kroniky bylo za dobu trvání její funkce dopsáno pøes 100 stran. Paní Støedová vykonávala funkci kronikáøky bez nároku na odmìnu. Dìkujeme za odvedenou, mnohdy
mravenèí práci a pøejeme hodnì zdraví do dalších let.
Funkci kronikáøky pøevzala paní Zdena Kohlertová – pokud máte nìjaké podklady
a námìty, které by bylo vhodné do kroniky uvést, tak je mùžete pøedat pøímo paní
Kohlertové.
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VRCHOVNICE
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 dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva obce popøál hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti v novém roce.
Mgr. Václav Zubr, starosta obce

INFORMACE O DÌNÍ V OBCI V UPLYNULÉM OBDOBÍ
Poèátkem øíjna se nám podaøilo opìt obsadit bytovou jednotku mladým párem s dítìtem.
Jsme rádi, že se pozvolna hlavnì pan Geršl zapojil do spolupráce s obcí a doufáme, že to
bude pokraèovat i nadále. Kvitujeme s potìšením, že se jedná v relativnì krátké dobì již o tøetí dvojici obyvatel, která se rozhodla v naší obci usídlit. Pøejeme všem, aby se jim u nás líbilo
a aby je neopouštìla chuť do práce pøi zvelebování svých domovù.
V listopadu probìhla jedna vìtší a menší brigáda na úpravu veøejného prostranství. Bylo pokáceno a uklizeno 5 vzrostlých stromù, proveden generální úklid zázemí pro hospodu a bytovou
jednotku jako je døevník, garáž a sklad, takže
obsah je koneènì roztøídìn a zabezpeèen podle
pravidel. Byly opraveny a natøeny všechny
dveøe. Velký dík patøí všem zúèastnìným a dále
p. Ing. Štìrbovi za mechanizovanou výpomoc.
Akce se pomìrnì vydaøila a v podveèer byla brigáda zakonèena posezením v obecním pohostinství s malým obèerstvením.

Provoz ÈOV
Co se týèe provozu ÈOV a kanalizace je potìšitelné konstatovat, že funguje již tøetím rokem bez vìtších problémù a zdaleka nejvìtší investièní akce v naší obci nebyla zbyteèná a posunula nás o opravdu velký kus dál k opravdu civilizované spoleènosti. Chtìl bych tímto ještì
jednou podìkovat všem obèanùm, kteøí se poctivì napojili na kanalizaèní øad a osvìdèili poctivý a civilizovaný pøístup k životnímu prostøedí. Pouze bych Vás rád upozornil na jistý nešvar
pøi tøídìní co patøí a nepatøí do kanalizace. Není vhodné vhazovat jakékoliv plastové, èi tkané
syntetické materiály jako jsou dìtské nerozložitelné, èi jiné hygienické ubrousky, DHV, hadry na
podlahu a jiné pøedmìty, které by mohly poškodit technologii ÈOV. Dìkujeme za pochopení.

Informace z jednání zastupitelstva obce
Dne 26. 11. 2019 se konalo pøevzetí stavby R 178 – Cesta HC9, LBK1, LBK5 v k.ú.
Hoøinìves. Naší obce se týká konkrétnì R 178 – lokání biokoridor LBK1, úsek realizovaný
v k.ú. Vrchovnice, v èástce 134 634 Kè vè. DPH. Tuto èást obec pøevezme do majetku obce
v lednu 2020 a po pøevzetí se obec o tento majetek bude starat.
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VRCHOVNICE
Informace o placení poplatkù v roce 2020

Svozový kalendáø na rok 2020

Oznamujeme obèanùm, že poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatek za kanalizaci je splatný do 31. 1. 2020 a poplatek ze psa je splatný do 28. 2. 2020.

54

VŠESTARY
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,
rok 2019 je již historií a kalendáø nám odpoèítává první týdny nového desetiletí. Vìøím, že
pøes vánoèní svátky jste si v rodinné pohodì dokázali odpoèinout od všedních starostí, odložili tíži celého roku a spoleènì s Vašimi blízkými prožili èas vzájemné lásky a úcty. Pøeji Vám,
abyste v nastávajícím roce 2020 dokázali v sobì vzájemnì nalézt lidi dobré a laskavé, lidi
ochotné nabídnout svou službu druhým.
A že se v našich obcích najdou lidé štìdøí a pøipravení k pomoci, to jste dokázali hned
v prvním týdnu nového roku, kdy v našich obcích probìhla Tøíkrálová sbírka. Letos se poprvé
konala ve všech našich obcích, ve Všestarech ji tradiènì doplnil i výtìžek z tradièního (již dvacátého) Tøíkrálového koncertu. Organizace se za obec stejnì jako v minulosti obìtavì ujala
paní Marika Èapková a s ní i další dobré a ochotné duše.

Výsledek sbírky je v následující tabulce:
Obec
Všestary
Tøíkrálový koncert
Rosnice
Rozbìøice
Bøíza
Lípa
Chlum
Celkem

Celkem za obec
18 035 Kè
7 275 Kè
5 081 Kè
4 309 Kè
7 582 Kè
4 025 Kè
7 647 Kè

Dìtem, které utvoøily krásné skupinky
koledníkù, stejnì jako jejich prùvodcùm
patøí díky za jejich ochotu vìnovat èas
dobroèinné myšlence. Za vaše štìdré dary
pak s radostí vyøizuji veliké podìkování.
Ing. Michal Derner,
MBA – starosta obce

53 954 Kè

Dìkujeme za Vaši dùvìru, za Vaši pomoc.
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266, 500 03 Hradec Králové.
Kontakt: Petra Zíková, dobro@charitahk.cz, tel.: 774 836 276, www.charitahk.cz.
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VÝBOR PRO SPOLEÈENSKÝ ŽIVOT VŠESTARY
Pøipravované akce výboru pro spoleèenský život na rok 2020
– ZÁJEZD NA DIVADELNÍ PØEDSTAVENÍ do Prahy do DIVADLA BEZ ZÁBRADLÍ
na divadelní hru GARDEROBIÉR v sobotu 15. 2. od 16,00 hod.
Hrají: Karel Heømánek, Josef Carda, Barbora Kodetová, Dana Syslová, Eva Josefíková
(Vanda Chaloupková, Zdenìk Dušek, Karel Heømánek jr.) Martin Kubaèák
Autobus zajištìn. Cena 450 Kè. Bližší info na OÚ.
– PØEDNÁŠKA Z PÁSMA „HABSBURKOVÉ“ v knihovnì ve Všestarech (s kávou)
6. 2. od 18,00 hod. (více v èlánku níže)
– JARNÍ VÝLET ZA JARNÍMI NÁKUPY DO ÈASTOLOVIC s návštìvou zámku a okolí
a to první víkend dubna 2020, pøesný datum ještì upøesníme. Na ploše 2500 m2 bude
vystaveno vše, co pøipomíná Velikonoce a jaro. Staroèeská øemesla, výstava pøedmìtù
a vìcí z pøírodních materiálù, bohaté kvìtinové aranžmá z tuzemských kvìtin a kvìtin
z dovozu z Holandska, praktické ukázky vyšívání ubrusù, vamberecká krajka palièkování, foukání figurek ze skla, malování a tepání kraslic nìkolika zpùsoby, zdobení perníkù
a rùzných pøedmìtù, pletení pomlázek, stálá zahrádkáøské poradna v celém prùbìhu
výstavy, široký stánkový prodej všeho ve spojitosti s velikonoèními tradicemi a zahrádkáøskými potøebami a výpìstky,
– ll. ROÈNÍK VELIKONOÈNÍHO JARMARKU pøipravovaný spoleènì se ZŠ Všestary
– PRÁZDNINOVÝ / PODZIMNÍ VÝLET za poznáním a vzdìláním.
– Pøipravíme akci pro seniory s programem a nìjakou zajímavou cestopisnou èi jinou
pøednášku.

ARCHEOPARK VŠESTARY VE SVÌTÌ – díky doc. PhDr. Tichému Ph.D.
Koncem kvìtna 2019 se èeská námoøní expedice ze Všestar vydala na plavbu, kterou nikdo neuskuteènil 8000 let.
Øeditel Archeoparku pravìku ve Všestarech u Hradce Králové
docent Radomír Tichý, vysokoškolský uèitel, pùsobící na Katedøe
archeologie Univerzity Hradec Králové. Obèan naší obce Rozbìøice
a manžel paní uèitelky na ZŠ a MŠ Všestary Anny Tiché. Velký propagátor takzvané experimentální archeologie, která ovìøuje historické domnìnky a hypotézy v praxi.
„Pravìká vesnice“ je v obci Všestary budována od roku 1997 a to
pod záštitou a z iniciativy pracovníkù Centra experimentální archeologie (CEA). Toto obèanské sdružení vzniklo mimo rámec UHK,
avšak v úzké personální souèinnosti s pracovníky tehdejší Vysoké školy pedagogické.
Po celou dobu existence projekt vede dnešní vedoucí Katedry archeologie FF UHK
doc. PhDr. Radomír Tichý, PhD. On a jeho žáci (dnešní spolupracovníci) získávali zkušenosti pøi každoroèních stážích v archeoparcích v zahranièí, ale i pøi realizaci projektu neolitické
sídelní jednotky „Borek“.
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PAN TICHÝ – „NÁÈELNÍK“ – duchovní otec projektu Monoxylon, hlavní organizátor expedice Monoxylon III, úèastník expedic Monoxylon I v roce 1995
a Monoxylon II v roce 1988.
Na poèátku všeho byla otázka doc. PhDr. Radomína Tichého Ph.D., na jakých plavidlech se lidé pøepravovali v nejstarším období zemìdìlského pravìku.
A tak se zrodila pøedstava využívání døevìných lodí,
které byly vydlabané z jednoho kusu kmene (tzv. monoxyly). Jelikož je nutné v rámci experimentální archeologie hypotézy ovìøovat, vznikla idea expedic
Monoxylon.

EXPEDICE MONOXYLON III
Experimentální archeologická expedice Monoxylon III má za sebou úspìšnou misi.
Východoèeští moøeplavci se vypravili do Egejského moøe, kde otestovali možnosti šíøení zemìdìlství v pravìku a také zkoumali, jakým zpùsobem se tehdy osídlovalo Støedomoøí. Do
plavidla vytesaného z dubového kmene usedli èlenové expedice po dlouhých 21 letech.
Expedice Monoxylon III vyrazila na svoji misi 25. kvìtna 2019 z øeckého Lavria a do svého cíle
na ostrov Kréta doplula 9. èervna. Za 15 dní zvládli východoèeští moøeplavci ve vlnách
Egejského moøe více než 400 kilometrù dlouhou trasu. Na øeckém ostrovì Milos naložili do
èlunu valouny obsidiánu, ze kterého se v dobì kamenné vyrábìly kamenné sekery.
Zdroje: http://www.monoxylon.cz/
https://www.facebook.com/monoxylon3/
Marika Èapková Dohnalová

KNIHOVNA VŠESTARY
Je to už rok, co jsme po rekonstrukci a stìhování znovu otevøeli naši knihovnu. Ètenáøi knihovnu chválí a rádi si k nám chodí pùjèovat knížky a èasopisy. Snažíme se pravidelnì poøi57

VŠESTARY
zovat novinky a knihovna z Hradce Králové nám vozí výmìnné soubory, a proto u nás o nové
pìkné knížky není nouze.
Jen mì mrzí a trápí, že je hodnì ètenáøù, jak z øad dospìlých, tak i dìtí, kteøí knížky nevrací v termínu k tomu urèeném. Napøíklad v hradecké knihovnì se platí roèní poplatek a za
knihy, které se nevrátí vèas, se platí penále. Ve Všestarech se neplatí nic. Registrace je zdarma, všechny výpùjèky jsou zdarma a lidé toho bohužel tak trochu zneužívají. Nerada bych pøistupovala k tomu, aby se muselo vše zpoplatnit a zavedly se pokuty za pozdní vrácení vypùjèených knížek. Mám trochu obavy, že pokud se lidé nepolepší, tak to tak nìjak dopadne.
Po pøipomenutí výpùjèní doba všestarské knihovny:
Každý lichý týden pùjèujeme v pondìlí od 17,00 do 19,00 hodin.
Každý sudý týden pùjèujeme ve ètvrtek od 17,00 do 19,00 hodin.
Nebližší pøipravovanou akcí v knihovnì je cyklus povídání o rakouském rodu. Po besedách, které již probìhly v jiných obcích, se u nás bude besedovat o Josefu II.
OBEC VŠESTARY vás ve spolupráci s Mikroregionem obcí Památkové zóny 1866 zve
na cyklus povídání o rakouském rodu a èeském osudu.
Téma: Josef II. – ÈTVRTEK 6. 2. 2020 od 18,00 hod.
Všichni jste srdeènì zváni.
Na závìr bych chtìla popøát nejen ètenáøùm knihovny, zpravodaje, ale i všem lidièkám
úspìšný rok 2020.
knihovnice, Hana Šanderová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA VŠESTARY
Prosinec je obdobím adventu, je to mìsíc plný pøíprav a radostného oèekávání Vánoc.
I v tomto duchu se nesl mìsíc prosinec na naší škole.
Na zaèátku prosince tradiènì obcházel tøídy Mikuláš se svou družinou. Žáky darebáky
pomalovali èerti, ti hodnìjší se doèkali sladké dobroty od andìlù. Žáci 7. tøídy se v pøedvánoèním èase vydali do skanzenu Kròovice, aby si vyzkoušeli výrobu sklenìných perlièkových
ozdob. A ti nejmenší zavítali do ZOO ve Dvoøe Králové. Prohlédli si vánoènì vyzdobené
pavilony zvíøat, sami také pøispìli ozdobou ve tvaru zvíøátka k výzdobì ZOO.
Nejvìtší prosincovou akcí byl vánoèní koncert ve všestarském kostele, na kterém vystoupily dìti ze Základní a mateøské školy ve Všestarech. Uskuteènil se v pátek 13. 12. a všem
úèastníkùm pøipravil nevídaný kulturní zážitek. Celý koncert byl koncipován jako vánoèní pøíbìh z mìsta
Betléma. Dìkujeme všem dìtem
a paním uèitelkám za pøípravu této
krásné akce. Ve škole si žáci pøi
vánoèních dílnách vyrobili drobný
dáreèek, ozdobu nebo pøání pro své
nejbližší. Poslední den pøed vánoèními prázdninami patøil projektovému dni, který pøipravili žáci žákovského parlamentu. A tak se konal
sportovní turnaj, zdobily se perníèky, pøipravovalo se nepeèené cukroví, zkoušely se vánoèní tradice, soutìžilo se, hrálo, zpívalo…Na závìr pøišlo slavnostní vyhodnocení a s vánoèní koledou na rtech se žáci vydali na
slavnostní vánoèní obìd do vyzdobené jídelny.
V lednu je potøeba ukázat, co se žáci za pùl roku nauèili. Je nutno zasednout k uèení, vše
zopakovat, aby pololetní práce a vysvìdèení dopadly co nejlépe. V lednu budou ti nejlepší
reprezentovat naši školu na olympiádách v èeském jazyce a dìjepise v Hradci Králové. V mìsíci únoru vyvrcholí školním kolem recitaèní soutìž, žáci 2. stupnì se vydají do hor na lyžaøský kurz.

SDH VŠESTARY
Za rok 2019 náš sbor pøipravil rùzné spoleèenské a kulturní
akce jako napø. Hasièský ples,
Pálení èarodìjnic, „Branný den“,
Mikulášskou nadílku a spolupracovali jsme pøi poøádání Adventních trhù. Pøi našich akcích
nás podporuje Obecní úøad
Všestary, kterému moc dìkujeme za spolupráci a finanèní podporu. Našemu soutìžnímu týmu
pod vedením Petra Volfa se
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v roce 2019 vedlo výbornì.
Celkem se muži zúèastnili pìti
a ženy ètyø soutìží v požárním
útoku a oba týmy se zúèastnily
jedné štafety. Domù jsme si za
tento rok pøivezli pìtkrát 1. místo, jedno 2. místo, dvì 3. místa.
Ve štafetì vybojovaly oba týmy
1. místa.
Letošní rok 2020 jsme zahájili Výroèní valnou hromadou
a po pìti letech jsme volili i nové
èleny výboru do našeho sboru.
V první øadì moc dìkujeme odstupujícímu starostovi SDH Všestary panu Jaroslavu Krušinovi za perfektní vedení našeho sboru a za vše co pro náš sbor
udìlal a obìtoval, jsme rádi, že v našich øadách zùstane jako námìstek starosty. Urèitì bude
vést kroky a pomáhat našemu novému starostovi panu Jaroslavu Huškovi, kterého vítáme
a pøejeme mu s námi velkou trpìlivost. Velitelem zùstává osvìdèený Petr Volf, který má na
této pozici úžasné výsledky a dìkujeme, že naše týmy vždy vede k lepším a lepším výsledkùm. Ve svých pozicích zùstává i jednatelka Jana Volejníková a hospodáøka Dagmar
Kulhánková, které své pozice
zastávají na 200% a proto jim
patøí velké DÍKY. Na bezproblémové hospodaøení s financemi nám dohlíží revizorka
Aneta Khunová, která je i výborná zapisovatelka. Dìkujeme Všem za úžasnou práci
pro naše SDH. Na Výroèní
valné hromadì padla i spousta ocenìní našich èlenù a dostávaly se medaile za vìrnost.
Všem ocenìným èlenùm gratulujeme a pøejeme mnoho dalších let v našem sboru.
První plánovanou akcí SDH Všestary v tomto roce bude TRADIÈNÍ HASIÈSKÝ PLES,
který se koná 22. 2. 2020 v Naší hospùdce ve Všestarech od 20,00 hod. K tanci a poslechu
bude hrát skupina „Bylo nás pìt“. Jste srdeènì zváni. Tìšíme se na Vás.
I na tento rok pro Vás pøipravujeme kulturní a spoleèenské akce, o kterých Vás budeme
prùbìžnì informovat.
Renata Nováková, SDH Všestary

SDH ROZBÌØICE
Pøed tím, než shrneme rok 2019 a nahlédneme do roku dalšího, bychom chtìli popøát obèanùm Rozbìøic a okolních obcí hodnì zdraví a štìstí.
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Rok 2019 jsme zaèali Výroèní valnou hromadou. Následovala každoroènì velmi úspìšná
kulturní akce – ples. Z jara jsme v obci posbírali železný šrot. Také jsme si modifikovali akci
„Ukliïme Èesko“ na „Ukliïme Rozbìøice“, kde bylo v plánu uklidit vesnici od odpadkù na veøejných prostranstvích. Aèkoliv byla naprosto žalostná úèast, akci se podaøilo „dotáhnout do
konce“ a obec uklidit. Vìøíme, že letos obèané projeví vìtší zájem o naši obec a tento projekt
podpoøí vìtší úèastí. V létì následovala úèast našeho požárního družstva na tøech soutìžích.
Zúèastnili jsme se soutìže našeho okrsku konané v Rosnicích, kde jsme získali krásné druhé
místo. Poté jsme obec reprezentovali na soutìži v Nedìlištích, kde jsme se po drobných komplikacích umístili na sedmém místì. A krásnými støíbrnými medailemi jsme soutìžní sezónu
zakonèili ve Všestarech, kde se bìhalo o pohár starosty obce. Na podzim jsme poøádali již
pátý roèník soutìže „Rozbìøický bramborák“, kde se nám, díky krásnému poèasí a naprosto
bravurním výkonùm soutìžících, podaøilo na našem malém kousku pùdy pøed zasedací místností shromáždit velké množství spoluobèanù a dalších pøátel. Advent jsme zahájili pøíjemným
sousedských setkáním pøi rozsvìcení obecního ozdobeného stromku. Rok 2019 jsme ukonèili setkáním na zimním stadionu v Novém Bydžovì, kde jsme poøádali „Èertí bruslení“, které
se pro naši obec stalo již tradièní akcí pro dìti a jejich rodiny místo mikulášské nadílky. Mimo
vyjmenované kulturní, spoleèenské a další akce jsme peèovali o hasièský majetek, o prostory klubovny a zbrojnice, také jsme plnili administrativní a další èinnosti spojené s vedením
a provozováním SDH. Závìrem tohoto shrnutí chceme také podìkovat všem aktivním èlenùm,
všem podporujícím èlenùm, sponzorùm a dalším podporovatelùm SDH Rozbìøice.
Na zaèátek roku 2020 máme v plánu (po uzávìrce Zpravodaje) Výroèní valnou hromadu.
Následovat bude hned 1. 2. 2020 ples. Nadále je opìt v plánu sbìr železného šrotu a již výše zmiòovaná akce „Ukliïme si Rozbìøice“. O dalších aktivitách budeme informovat v dalších vydáních.
Kateøina Netušilová, SDH Rozbìøice

ROSNICE
Kdo si hraje…
Poslední øíjnovou sobotu loòského roku
jsme pro všechny zájemce uspoøádali kuleèníkový turnaj. Sešlo se celkem 14 zájemcù
o pohár a zvìènìní na tabuli vítìzù. Po napínavých a èasto velmi vyrovnaných bojích byl
o pùlnoci znám vítìz, který si kromì diplomu
a poháru, odnesl také lahev šampaòského.

Bowling
Tìsnì pøed adventem jsme se sešli
v A-Sportu v Malšovicích na bowlingovém
turnaji, který byl urèen pro všechny vìkové
kategorie. Dvacet hasièù a hasièek si užilo
sportovní veèer a pro nejlepší byly opìt pøipraveny hodnotné ceny.
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Kdo zlobil, ten se bál
Ve ètvrtek 5. 12. naši vesnici navštívil opìt po roce
èert s Mikulášem a andìlem, aby zkontroloval, kdo
z dìtí byl hodný a kdo zlobil. Pro ty zlobivé mìl èert
pøipraven pytel, pro ty hodné nesl andìl balíèek s odmìnou. Tìsnì pøedtím, než odešli zpìt do své øíše, si
èert u Mikuláše postìžoval, že i letos se vrací do pekla s prázdnou, ale že i pøíští rok pøijde.

Rosnické zpívání
V sobotu pøed druhou adventní nedìlí jsme pro
všechny spoluobèany pøipravili adventní zpívání s dìtmi, které zazpívaly koledy. O to, aby všichni byli dobøe
zahøátí, se postaral teplý svaøák a drobné obèerstvení
od rosnických žen. K prohlédnutí byl pro všechny pøítomné velký døevìný betlém vlastnoruènì vyrobený
panem Macháèkem, kterému dìkujeme za zapùjèení.
Klidnou adventní sobotu si všichni užili a jen málokdo
pospíchal domù.

Výroèní valná hromada
V sobotu 11. 1. poøádal náš sbor valnou hromadu.
Zhodnotili jsme uplynulý rok, pøipomnìli si všechny
akce a události, pøednesli plány na další rok a zvolili si
vedení sboru. Na závìr probìhla diskuze zakonèená
veèeøí v podobì výborného guláše.

Tøíkrálová sbírka
První nedìli v novém roce probìhla v Rosnicích po
roce opìt tøíkrálová sbírka, kterou poøádá Charita ÈR.
Trojice dìtí prošla celou vesnicí, zazpívala pøání do nového roku a napsala na dveøe každému, kdo o to mìl
zájem, požehnání domu ve známe formuli K+M+B.
Celkový výtìžek sbírky v Rosnicích je 5 081 Kè. Všem,
kteøí pøispìli, moc dìkujeme.

Rok 2020
V letošním roce opìt uspoøádáme øadu akcí, na kterých se s vámi rádi uvidíme. Obvyklou
první vìtší akcí našeho sboru v novém roce bude hasièský ples, který se uskuteèní 8. 2. ve
Všestarech a na který jste srdeènì zváni. V únoru probìhne dìtská soutìž Požární ochrana
oèima dìtí a mládeže a na konci plánujeme kuleèníkový turnaj, na zaèátku bøezna probìhne
oslava MDŽ a pak už nás èekají èarodìjnice.
Jiøí Novák
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BØÍZA
Tøíkrálová sbírka
Tøi králové na mnoha
místech pomáhají i stmelují
a my dìkujeme i lidem ze
Bøízy, že pøispìli na dobrou
vìc.

SDH LÍPA
Spolek SDH Lípa v roce
2019 nezahálel. Hasièi se
zúèastnili hasièské soutìže,
kde obsadili bronzové místo a šesté místo. Uspoøádali jsme také nìkolik spoleèenských akcí.
Poslední akcí hasièù z Lípy byla Výroèní èlenská schùze.
A co má naplánován spolek SDH Lípa v roce 2020?
Brigády na údržbu aleje a úklid hasièárny, oslavu MDŽ v hasièárnì na Lípì, Pomlázkovou
zábavu v Dílnì v Èistìvsi, sbìr starého železa, Sousedské posezení na Lípì u zvonièky,
Louèení s prázdninami na Lípì u zvonièky, Mikulášskou nadílku, Výroèní èlenskou schùzi.
Letos se poprvé konala na Lípì Tøíkrálová sbírka.
Pøesná data spoleèenských akcí budou upøesnìna a zveøejnìna. Na všechny naše akce
jste srdeènì zváni. Již nyní se na Vás tìšíme. Pøejeme všem pohodový rok 2020.
Josef Štefanka, starosta SDH Lípa
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