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

„EKOLOGICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ VZDÌLÁVÁNÍ
MIKROREGIONU OPZ 1866“
Veškeré naplánované akce pro základní školy, mateøské školy a veøejnost, které se mìly
uskuteènit v jarním období, musely být s ohledem na vyhlášení nouzového stavu a mimoøádných opatøení vydaných vládou ÈR zrušeny. O náhradních termínech vás budeme vèas informovat obvyklým zpùsobem.

SOUHRN KONTAKTÙ A ZDROJÙ INFORMACÍ
K NOUZOVÉMU STAVU
Ministerstvo Zdravotnictví ÈR: www.mzcr.cz
koronavirus.mzcr.cz

KRIZOVÉ LINKY A PSYCHOLOGICKÁ POMOC
1212 – bezplatná celostátní informaèní linka ke koronaviru vèetnì psychologické pomoci
155 a 112 – volejte pouze v pøípadì vážných zdravotních problémù èi ohrožení života. Nepoužívejte tyto linky k dotazùm a nezatìžujte je, pokud nemáte zdravotní obtíže!
724 810 106, 725 191 367, 725 191 370 – nonstop infolinky Státního zdravotního ústavu
778 532 313 – infolinka KHS Královéhradeckého kraje v pracovní dny od 8,00 do 15,00
777 853 313 – o víkendu od 9,00 – 17,00
607 042 086, 607 041 577, 607 042 219 – Hradec Králové zøídil další linky, kam je možné volat s dotazy: po – pá od 8,00 do 16,00
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800 200 007 – Krizová linka pro seniory
840 111 122 – Linka na pomoc seniorùm
973 255 140, 973 255 141, 973 255 142 – Vojenské linky psychologické pomoci
792 308 798 – Psychologická péèe a podpora pro seniory, sdružení Seniorem s radostí
516 410 668, 737 234 078 – Nonstop linka dùvìry Charity
Krizová anonymní pomoc psychoterapeutù – terapie online: www.terap.io
800 567 567 – Linka krizové pomoci Diakonie Èeskobratrské církve evangelické: 9,00 – 20,00
web: www.diakonie.cz/aktualni-pomoc
800 40 50 60 – Krizová linka EDA, chat: www.eda.cz po – pá 9 – 15 hod., zdarma pro celou ÈR,
pro všechny osoby v krizi, zejména pro peèující a pro pracovníky v první linii.
800 200 007 – Krizová linka pro seniory, peèující o seniory a osoby v krizi organizace Elpida,
dennì od 8,00 do 20,00, web: www.elpida.cz
777 715 215, 241 484 149 – Nonstop Linka dùvìry Dìtského krizového centra – aktuálnì
i pomoc pro seniory a dospìlé
Informaèní web o koronaviru pro tìhotné: www.porodnice.cz/clanky/tehotenstvi-a-covid-19-0

DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ
Facebooková skupina sdružující dobrovolníky: www.facebook.com/groups/ct24pomaha
Návod pro pomocníky: pomocsousedum.cz
Web sdružující ty, kdo pomoc potøebují a kdo ji poskytují: seniore.org
Koordinaèní centrum dobrovolníkù a pomoci: https://chcipomoct.cz/
777 778 538 – KAMARÁD NA TELEFONU – pravidelný kontakt zejména se seniory pod metodickým vedením garanta – psychologa
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INFOLINKY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN
VZP: 952 222 222
OZP: 261 405 555
RBP: 800 213 213

VoZP:
844 888 888
ZP ŠKODA: 800 209 000

ÈPZP: 810 800 000
ZPMV: 844 211 211

JAK SE MÁME CHOVAT, ABYCHOM SE CHRÁNILI?
Pøedevším musíme být zodpovìdní sami k sobì i svému okolí:
Èasto a dùkladnì si myjte ruce mýdlem èi dezinfekèním gelem
Pravidelnì otírejte dezinfekèními ubrousky také vlastní pøedmìty (napø. mobilní telefon)
Kašlete a kýchejte do kapesníku èi rukávu
Používejte jednorázové kapesníky a poté je vyhoïte
Vyhýbejte se velkému uskupení osob a udržujte si bezpeèný odstup (cca 2 metry)
Eliminujte kontakt s nemocnými lidmi
Necestujte do zasažených lokalit
Pokud se necítíte dobøe, zùstaòte doma
Sledujte aktuální informace na ovìøených webech
Øiïte se doporuèením pøíslušných úøadù a vlády ÈR
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Mikrojesle na území Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
Jak jsme psali v minulém èísle, na jaøe jsme mìli v plánu uspoøádat ve všech tøech mikrojeslích Den otevøených dveøí a následný Zápis pro následující školní rok 2020/2021.
Bohužel vzhledem k situaci, která nastala na jaøe v souvislosti s vyhlášeným nouzovým
stavem v ÈR, jsme se rozhodli mikrojesle uzavøít v polovinì bøezna a zrušit následné akce, na
které jsme se velmi tìšili. Bylo nám líto, že nemùžeme pøivítat nové zájemce a být jim osobnì k dispozici, abychom odpovìdìli na jejich otázky. A tak jsme zrušení akcí pro zájemce pøijali jako výzvu a rozhodli jsme se, že využijeme tuto pøíležitost a pojmeme ji po svém. Proto
jsme pøistoupili k on-line zápisu prostøednictvím zaslání pøihlášky na e-mail a vytvoøení virtuální prohlídky všech tøí mikrojeslí. Prohlídky jsou k dispozici na našich FB stránkách. Pokud
by Vás tedy zajímalo, jak to vypadá u nás v mikrojeslích, neváhejte se podívat. Budeme rádi
za jakoukoliv zpìtnou vazbu.
Pokud jste nestihli zápis, urèitì se nám ozvìte a v pøípadì volné kapacity se domluvíme
na dalším postupu.
Èlánek tedy píšeme v situaci, kdy tety z mikrojeslí peèují o svoje vlastní dìti doma a šijí
roušky, pøípadnì se zapojují do dalších dobroèinných akcí. Nicménì už teï se všichni tìšíme,
až budeme moci naše zaøízení znovu otevøít a pøivítat všechny dìti a zažít s nimi opìt spoustu zábavy.
Plány na léto jsou zatím nejisté. Co naopak jisté je, je to, že na podzim pøivítáme nové dìti
a rozlouèíme se s tìmi, které jsou již pøipraveny vplout do vod místních mateøských školek.
Vìøíme, že v mezidobí se budeme všichni tìšit pevnému zdraví a využijeme èas ke spoleèným zážitkùm s vlastními dìtmi. Prozatím sdílíme jarní bludištì a básnièku pro nejmenší
dìti1).
JARO
Zlatou barvu sype z výšky
na podbìl a pampelišky,
ze snù budí sedmikrásky,
dìtem hladí nìžnì vlásky.
Mgr. Michaela Chládková
1)
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Zdroj: http://www.predskolaci.cz/category/jaro a www.kindergartenworkssheets.net
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Mikrojesle SVÌTÍ
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Mikrojesle VŠESLIÈKY
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Mikrojesle HOØINÌVES
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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

Jaro už je tu!
Snìhu jsme se nedoèkali ani teï, ale musíme doufat alespoò v pravidelné deštì… Pøíroda
se opìt probudila pøedèasnì, kromì letních 25 stupòù, støídajících se se studenými vìtrnými
dny, tu máme již od prosince napuèené topoly, olše, borovice, oøešáky. Od ledna jsou napuèené nìkteré ovocné stromy i vrby a na konci února už dokonce pøiletìlo pár vlaštovek.

Jarní akce v Benátkách
14. bøezna – Obecní Ples v hostinci Pod Svíbem
21. bøezna – Dìtský karneval
Tyto dvì události se bohužel nemohly konat a vzhledem ke Koronaviru SARS covid-19 se
nejspíše nebude konat ani Pálení èarodìjnic na konci dubna, èi srazy nadšencù autíèek RC
rallye pøi Poháru starosty, který se ovšem koná až 6. èervna – v tu dobu snad už nebudeme
v karanténì…

Jak to vidíme
Všichni jsme bezpochyby nervózní z toho, jak nás zasáhl Koronavirus, máme strach
o sebe, o své blízké, o svou práci… a vùbec, pøehnal se nám doslova po celém svìtì. (Možná
kromì Antarktidy a Arktidy.) Co dìlat v tìchto èasech, kdy máme strach se k nìkomu pøiblížit
a dotýkat se vìcí, aniž bychom je øádnì vydezinfikovali? Spousta lidí tohle vùbec neøeší, ale
pøesto si myslím, že my Èeši jsme v nošení ochranných pomùcek jednièky – vidìla jsem i ženu
s koèárkem na procházce v lese, mìla roušku a gumové rukavice… Koronavirus se pøenáší
kapénkou, to znamená, že na vás nìkdo musí prsknout, pokud jste v nìèí bezprostøední blízkosti po delší dobu, nebo se mùžete dotknout nìjakého povrchu, kde virus ještì pøežívá (vèetnì své vlastní roušky), a nejèastìji se dostává do dýchacích cest. Panika je mezi lidmi hlavnì proto, jakou rychlostí se virus šíøí – rozhodnì jenom tak nepoletuje vzduchem, takže
rouška v lese je zbyteèná – napø. kýchnutím se pøenáší zhruba na dva metry, poté ulpí na nìjakém povrchu, ale rozhodnì na vás neèíhá nìkde ve vzduchu. Tìžko øíci, kolik je na tom
pravdy, ale lze si vzhledem k dnešní populaci pøedstavit, že koronavirus už nakazil vìtšinu
populace a to i bez pøíznakù, takže nìkteøí jedinci se dozvìdí tøeba až záhy na testech, že prodìlali Koronavirus, proto tedy netušíme, jaká jsou skuteèná èísla, jestli na to funguje nìjaký
lék. Nejsem odborník, ale èlánkù o tomto viru je na internetu opravdu hodnì a tak polovina
z nich jsou hoaxy. Novináøi se nìco dozvìdí a nikdo netuší, že za chvilku už je to zase jinak.
Pro vaše zdraví si ovìøujte informace z více stránek, buïte v klidu, mìjte optimistický pohled,
který je potøeba dnes už vlastnì vždycky a na všechno (chøipka je také nebezpeèná.) Držte
se, pøeji všem pevné zdraví a pevné nervy.
Sabina Èížková
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BENÁTKY
Dobrý den,
Nevím, v jaké budeme situaci, až budete tento zpravodaj èíst, ale vìøím v pozitivní vývoj
souèasné situace. Minimálnì to nejhorší bude snad za námi a my všichni už budeme moci žít
bez strachu a omezení, která jsou v souèasné dobì jistì nutná.
Chtìl bych jménem svým, ale i celého zastupitelstva podìkovat všem našim obèanùm za
dodržování všech preventivních opatøení, které nás jistì èásteènì omezují, ale jsou dùležitou
souèástí vlastní ochrany i ochrany ostatních spoluobèanù pøed souèasnou pandemií.
Dále bych chtìl moc podìkovat za pøíkladnou sousedskou výpomoc pøi zajišťování
základních životních potøeb, jako i šití roušek a dalších pøípadù vzájemné pomoci.
Jelikož došlo ke zrušení všech kulturních akcí, tak moje nejvìtší souèasné pøání je, ať se
na pøíštím Obecním plese všichni v poøádku sejdeme a užijeme si možnost volného pohybu
bez obav.
Pøeji všem hodnì štìstí, pevné nervy a hlavnì hodnì zdraví, ať spoleènì toto nelehké období pøekonáme.
Tomáš Bouèek
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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

ZIMA V ÈISTÌVSI
Letos by se spíš hodil nadpis Nezima,
protože padlo opìt mnoho plusových teplotních rekordù. Dnù, kdy teplomìr klesl alespoò na chvíli pod nulu, bylo hodnì málo.
23. ledna ráno jsme namìøili -6° C, ovšem jinak za celou zimu jen párkrát tìsnì pod
nulu. 28. února trochu chumelilo, což jsem
jako raritu zachytil na fotografii. Tím, že dùkladnìji nezamrzlo, se vytvoøily velice pøíhodné podmínky pro pøezimování myší
a hrabošù a tak jejich dìr a chodbièek jsou
louky plny. Ani letos se nám nevyhnuly silné
vìtrné bouøe. První z nich mìla jméno Sabina a pøihnala se 10. února. Po republice napáchala
mnoho škod, u nás to odneslo jen pár tašek na støechách. Silný vítr pokraèoval i další dny
a plynule pøešel do další bouøe jménem Denis, v Èistìvsi s obdobným výsledkem jako Sabina.
V únoru hodnì pršelo, což podstatnì vylepšilo zásoby povrchových vod. Pan František
Zykl namìøil v lednu 19 mm a v únoru 88 mm srážek na metr ètvereèný a v první polovinì
bøezna také celkem prší. Proti loòsku to ale je za první dva mìsíce jen o 5 mm více.
Jelikož se toto psaní dostane ke ètenáøùm
v dubnu, tak máme jednu aprílovou zprávu,
zdokumentovanou fotografií. Záhada Lochnesky je vyøešena. Jak vidíte na snímku pana
Karla Šimeèka, vynoøila se Lochneska namísto ve vìhlasném skotském jezeru Loch Ness,
kam za ní jezdí plno turistù, zcela nenápadnì
v našem rybníku Šustu. Pøedcházející vypuštìní rybníka zøejmì pøežila zahrabána v blátì
a našemu fotografovi zvesela zapózovala.
A zpátky ke zprávám z obce. Okolo komína bývalé pekárny vyrostlo lešení a pánové
Jaroslav Macháèek a Václav Zelinka se pustili do jeho opravy, protože byl prasklý. Práce je
to vìru nezávidìníhodná, ale velice potøebná,
protože komín hrozil zøícením. Pan Macháèek bìhem zimy také proøezal keøe a stromy na
obecních pozemcích, které tímto pìknì prokoukly.
Obecní zastupitelstvo pøipravilo pro naše nejmenší v Dílnì Dìtský karneval. Dámy Monika
Rejchrtová a Kateøina Dubická a pan Karel Tuèek nachystali mnoho soutìží o sladké ceny,
znìly dìtské taneèní melodie a výkony taneènic a taneèníkù naznaèily, že Èistìveské královny tance budou mít o dorost vystaráno. Soutìž o nejlepší masku vyhrála Danielka Rejchrtová,
jejíž maminka kostýmek ušila v kurzu šití v Obecní knihovnì. Zdaøilé odpoledne rychle uteklo
a tak další velice pìkná akce skonèila.
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Obecní knihovna mìla v prvním ètvrtletí hodnì zajímavých akcí. Probíhá kurz šití, 3x si
dìti vyrobily hezké vìci pøi tvoøení pro šikovné ruce, k pololetnímu vysvìdèení si nazdobily
sladké odmìny. Probìhl Knihovnický bál, tentokrát se slabší úèastí. Paní Blažena Balcarová
si pøipravila na úvod povídání o tom, jak vznikly bály, vyrobila dámský taneèní poøádek

a pøedvedla øeè vìjíøù. Poté zahrál Jakub Tobolka na saxofon a pøedtanèení paní Balcarové
bylo tradiènì na motivy cikánských písní. Pak už skupina Voèi navodila správnou taneèní atmosféru. V netradièní tombole vinylových LP desek a knih si každý našel své a veselý veèer
dospìl ke svému závìru.
Na 21. únor pozvala Obecní knihovna do Dílny legendu èeského rocku, skupinu
Krausberry, která bude letos jmenována do Sínì slávy èeského rocku. Do Èistìvse pøijelo 90
divákù. Koncert se vydaøil jak po hudební, tak i po organizaèní stránce a od frontmana Martina
Krause máme pøíslib, že, dá-li Pán Bùh, tak do roka úspìšný koncert zopakujeme. Velice se
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mu v Èistìvsi líbilo a i ze samotné Dílny byl nadšen. Chtìl bych podìkovat manželùm
Dubickým, že se postarali o bezproblémové parkování návštìvníkù, kteøí jejich usmìròování
velice kvitovali a èlenùm Dráèku, kteøí se na bálu i koncertu vzornì postarali o organizaci
v sále i pøi obèerstvení.
Jaroslav Balcar

ÈISTÌVESKÝ DRÁÈEK
Dne 27. února 2020 se konala v Èistìveském klubu Dílna výroèní schùze Dráèku.
Sympatické je, že byla vyhlášena jako veøejná, takže toho využili i neèlenové spolku, aby si
vyslechli, co se loni podaøilo, co nevyšlo úplnì podle pøedstav a co spolek èeká v roce 2020.
Konala se volba akèní skupiny:
pøedseda Martin Strejc, místopøedseda Filip Roèek, pokladnice
Jana Kubíèková, zapisovatelka
Jitka Etrychová. Staronový pøedseda pøednesl zprávu, ve které
konstatoval, že Dráèek loni
uspoøádal devìt akcí pro širokou
veøejnost s pìknými návštìvami
a nejménì na tøinácti akcích
jiných organizací se spolupodílel. Dále upozornil, že pokud
chceme žádat o dotace, je nutno
podat žádost do záøí s jasným
zámìrem. Nastínil a odhlasovaly
se akce na rok 2020. Z tìch
v prvním pololetí Dráèek zve ètenáøe Zpravodaje mikroregionu na Multižánrový hudební festival, který se bude konat 5. a 6. èervna v Dílnì a Když ženy tanèí aneb oslava Slunovratu
20. èervna v pøilehlém parèíku za úèasti vyhlášených šamanských bubeníkù. Probráno
bylo i financování, zodpovìzeny dotazy v diskuzi, ve které vystoupil i starosta obce Mgr. Karel
Tuèek. Konstatoval, že má radost z ohlasù od cizích lidí na èinnost Dráèku a podìkoval jeho
èlenùm za velice dobrou propagaci obce. Též pøislíbil podporu Obecního zastupitelstva
i v další èinnosti. Knihovník Jaroslav Balcar podìkoval za podporu Dráèkù akcím knihovny,
kterých se v Dílnì koná dost a dost.
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Kuchaø František Švehla nadchl pøítomné kuøetem v peøinì a šťouchanými bramborami
a tak neformální diskuze pokraèovala i po ukonèení schùze ještì nìkolik hodin.
O konání naplánovaných akcí, vás s ohledem na vyhlášení nouzového stavu a další vývoj
událostí, budeme informovat.
Jaroslav Balcar

SDH ÈISTÌVES
Dne 4. ledna probìhla výroèní èlenská schùze sboru, na které byl zvolen staronový výbor,
jen s menšími zmìnami, resp. doplnìním funkcí.
V pátek 13. bøezna se uskuteènila 1. èlenská schùze SDH,
kde jsme si zhodnotili stávající situaci (popsanou níže) a pøijali pøíslušná stanoviska k plánu èinnosti. Hlavním programem
ale byla oslava 75. narozenim našeho starosty sboru pana
FRANTIŠKA ZYKLA. Samozøejmostí po pøípitku bylo pøedání
darù a podìkování za pøíkladnou a obìtavou práci pro náš
sbor. Ještì jednou pøejeme hlavnì pevné zdraví.
Z naplánovaných akcí se pravdìpodobnì v letošním roce
vìtšina neuskuteèní, jelikož v dobì vzniku této zprávy je
v plném proudu celosvìtová pandemie virového onemocnìní
pojmenovaného CoVid-19 zpùsobená koronavirem SARS
- CoV-2 a veškeré kulturnì-spoleèensko-sportovní a další
dìní v celé republice bylo omezeno a prakticky do odvolání
pozastaveno nebo zrušeno.
Do zaèátku akce Rozsvícený Svíb a C.k.manévry v tuto
chvíli zbývají cca 2 mìsíce a zatím ještì nemùžeme s jistotou
øíci, zda se uskuteèní v plánovaném termínu nebo probìhne
napøíklad v náhradním, tzn. pozdìjším termínu, èi bude nakonec úplnì zrušena. Proto sledujte FB SDH Èistìves nebo
web: www.sdhcisteves.webnode.cz, kde se vždy dozvíte aktuální informace a stav. Dìkujeme za pochopení.
výbor SDH Èistìves
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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 druhé èíslo zpravodaje roku 2020. Nikoho z nás by ještì na poèátku
roku, kdy jsme pro vás už mìli na celý rok naplánováno spoustu akcí, ani nenapadlo, s èím
vším se budeme muset poèínaje bøeznem potýkat.
Vše zapoèalo postupným zveøejòováním cenzurovaných zpráv z Èíny o výskytu a šíøení
Koronaviru, uzavøení nìkolika èínských mìst a pozastavování letecké dopravy s Itálií a Jižní
Koreou. Pak již 10. 3. byla vydána pro mnohé z nás šokující Mimoøádná opatøení, se zákazem poøádání kulturních, spoleèenských a sportovních akcí s úèastí více jak 100 osob,
zákazem pøítomnosti žákù a studentù ve školách, uzavøení škol, na které s rychlým sledem
navazovala další a další vládou naøízena Mimoøádná opatøení. Nikdo od poèátku netušil jak
tato situace a naøízená bezpeèností opatøení zmìní náš život. Uzavøení škol, divadel, restaurací, hospod, mnoha podnikù a obchodù. Ekonomika stagnuje, vìtšina z nás se doma vìnuje svým dìtem, uèí se s nimi, máme omezený volný pohyb, mùžeme pouze pracovat, pokud
jsou naše podniky v provozu, a pak mùžeme být pouze doma, nebo chodit na procházky
v místì našeho bydlištì do pøírody nebo do parkù. Zdá se, že se život zastavil.
Každá krize, ale v lidech probudí také i dobro, podívejme se okolo sebe, jakou solidaritu
a pomoc spustil tolik obávaný virus. Vidíte to nejen na sociálních sítích, v televizi, ale i v naší
obci. Již v nedìli 14. 3. jsme na fb profil obce zveøejnili výzvu s tím, že poptáváme domácí švadlenky, které by byly ochotné našít roušky pro naše obèany, peèovatelskou službu, zdravotní
støedisko a další. Na tuto výzvu reagovalo spousta ochotných místních žen, a tak jsme již od
pondìlí koordinovali rozvoz látek, poptávali pùjèení šicích strojù, shánìli materiál a jiné. Díky!
našim ženám se již brzy podaøilo nashromáždit velké množství roušek, takže jsme opakovanì
zásobovali nejen místní obèany, ale i peèovatelskou službu Obecný zájem Smiøice a Domovy
dùchodcù Lamprechtice a Domov U Biøièky Hradec Králové. V dobì kdy byl na trhu totální nedostatek dezinfekce, se nám podaøilo zajistit vìtší dodávku dezinfekce Anti - COVID, kterou
jsme po té rozlévali (pracovnice MŠ) a s pomocí dobrovolníkù distribuovali do každé domácnosti. Pravidelnì pro Vás zveøejòujeme aktuální informace, které se snažíme vždy pøevádìt do
srozumitelné podoby na fb profilu obce, na webových stránkách, mobilního rozhlasu a ve vývìskách. Všem obèanùm doporuèujeme, obzvláštì v této dobì, registraci do našeho moderního informaèního kanálu Mobilní rozhlas, kde pravidelnì všechny zaregistrované obèany informujeme o aktuálním dìní. Pokud budete mít zájem o registraci, staèí projevit zájem, ať již
osobnì, telefonicky, nebo formou e-mailu. Registraci lze také provést v registraèním formuláøi,
na který naleznete odkaz na úvodní stránce obce Hoøinìves www.horineves.cz nebo pøímo na
adrese www.horineves.mobilnirozhlas.cz. Rádi Vám s registrací na OÚ pomùžeme.
Roušek i dezinfekce máme v zásobì dostateèné množství, pokud potøebujete doplnit zásoby, po tel. domluvì s Vámi rádi domluvíme dodání. Nabízíme také, po dobu nouzového stavu, zajištìní obìdù pro seniory z jídelny v MŠ Hoøinìves, dovoz nákupù a lékù.
Nyní prožíváme období, kdy jsme byli nuceni všichni zpomalit, trávíme, i když v obavách
o budoucnost, více èasu se svojí rodinou, blízkými a dìtmi. Máme na sebe vzájemnì èas
a dokážeme si vážit malièkostí, které jsme možná døíve ani nevnímali. Diskutujeme, pøemýšlíme o tom co se dìje, a jak se to mohlo stát. Možná nás zkouší pøíroda, a chce nám vrátit to,
že ani my jsme ji nešetøili. A tak doufejme, že i to bude pro naši spoleènost ponauèením.
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Využijte prosím tento èas, vìnujte se jeden druhému. Buïte a buïme k sobì navzájem laskaví a pozorní. Až se opìt, snad již brzy, vrátí vše zpìt do „normálu“, a my se zase vrhneme
do pracovních povinností, nezapomeòme, že je tøeba vždy pøemýšlet, nenechat se strhnout,
nedopøát sluchu tomu, že nìkdo za Vás pøevezme odpovìdnost a tím to bude snadnìjší.
A pak bìžte urèitì taky k Honzovi na pivo ☺.
Jana Kuthanová, starostka

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HOØINÌVES (24. 2. 2020)
– Zastupitelstvo obce souhlasí s udìlením výjimky z nejnižšího poètu žákù ve tøídì základní školy. Pøípadné dofinancování nákladù se bude øídit skuteènou potøebou vzniklých
propadù na úhradu potøebných úvazkù pracovníkù základní školy.
– Zastupitelstvo obce souhlasí s poøízením plánu ochrany Krajinné památkové zóny
Bojištì u HK pro k.ú. Hoøinìves.
– Zastupitelstvo obce schvaluje zadání zpracování studie revitalizace èásti území sportovního areálu – stávající bazén.
– Zastupitelstvo obce schvaluje zadání akce rekonstrukce stánku obèerstvení Sportovní
areál Hoøinìves.
– Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavøením Dohody o partnerství a spolupráci s Èeským
svazem ochráncù pøírody Smiøice, Nývltova 61, 503 03 Smiøice. A povìøuje starostku
obce podpisem této dohody.
– Zastupitelstvo obce souhlasí se zvýšením cen nájemného u bytù s pùvodním regulovaným nájemným od 1. 7. 2020
Více informací ze zasedání naleznete na: www.horineves.cz/uredni_deska

Omluva za nedoruèená pøání k výroèí jubilea
Omlouváme se, že po dobu vyhlášeného nouzového stavu nebyla doruèována pøání k významným výroèí narození. Pøáníèka budou doruèena dodateènì, po ukonèení všech bezpeènostních opatøení.
Obecní úøad Hoøinìves

VYPRODUKOVANÉ ODPADY V OBCI HOØINÌVES ZA ROK 2019
Tøídìný odpad:
Papír
Sklo
Plasty
Nebezp. odpad
Bioodpad
Oleje
Odìvy/textil
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7,170
15,140
15,130
0,4445
1,780
0,200
2,506

t
t
t
t
t
t
t

10,270
21,600
21,600
0,630
2,500
0,280
3,600

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

na
na
na
na
na
na
na

obèana
obèana
obèana
obèana
obèana
obèana
obèana

(rok)
(rok)
(rok)
(rok)
(rok)
(rok)
(rok)

navýšení
navýšení
navýšení
snížení
snížení
nové
stejné

HOŘINĚVES
Komunální odpad/popelnice: 105,800 t/ 151,600 kg na 1 obèana, tj. na den 0,415 kg
Velkoobjemový odpad na sbìrném dvoøe: 5,700 t/ 8,160 kg na 1 obèana
Obèané byli na zaèátku roku 2019 motivováni taškami na tøídìný odpad a to se možná projevilo v nárùstu tøídìného odpadu. Nejdùležitìjší na této skuteènosti je, že se také celkovì snížilo množství komunálního odpadu, který by jinak skonèil na skládce.
Dìkujeme, že tøídíte.

ZUBNÍ ORDINACE, MUDr. Macela Tomková
Ordinaèní doba zkrácena: Po, Út, St., Èt – 8,00 – 10,00 – nutno pøedem zavolat na tel: 776
616 360, email na zubniordinace@gmail.com.
Vzhledem k šíøení koronaviru, nevstupujte do èekárny, èekejte venku na vyznání. Vstup do ordinace je možný pouze pro pøedem objednané pacienty. Pøípadnì klepejte na okno ordinace.
Pokud trpíte jakýmikoli pøíznaky onemocnìní, návštìvu odložte a zrušte ji, pokud jste Covid19 pozitivní nebo máte ve svém okolí nìjakou takto nemocnou osobu, popøípadì jste vy nebo
nìkdo váš blízký v karanténì. Po vstupu do èekárny je nutno vyplnit èetné prohlášení o zdravotním stavu, karanténì a kontaktech s rizikovými osobami.

PRAKTICKÝ LÉKAØ, Hoøinìves, s.r.o. , MUDr, Zuzana Dìdková, Ph,D
– provoz ordinace bìhem koronavirové epidemie
Provoz je nepøerušen, jen jsme zavedly opatøení k zabránìní šíøení nákazy.
Do ordinace pøedem volejte na tel. èíslo 491 114 198 (linka, i když je obsazená, vydává tón
vyzvánìní, proto když telefon nezvedáme, zkuste volat za pár minut znovu, nebo použijte druhé èíslo), 724 500 068. Po telefonické konzultaci, pokud je to nutné, Vám dáme konkrétní termín návštìvy u nás. Èekárna je zamèená, na vchodových dveøích je umístìn zvonek, na který zazvoníte a ve stanu pøed budovou vyèkáte na pøíchod sestry. Do ordinace pouštíme
pacienty jednotlivì.
Odbìry jsou nadále možné v úterý a ve ètvrtek, ale po pøedchozím telefonickém objednání na
konkrétní èas.
Jsou zrušeny preventivní, závodnì-preventivní prohlídky, prohlídky pro OSSZ (invalidita, pøíspìvky na péèi), prohlídky na øidièský, zbrojní, sváøeèský prùkaz, kontroly všech chronických
chorob (vše co je možné odložit).
Prosíme, nezatajujte pøíznaky koronavirové nákazy pøed vstupem do ordinace (teplota, kašel,
dušnost, ale též zažívací obtíže jako je prùjem, zvracení, nevolnost, ztráta chuti nebo èichu),
jinak naši ordinaci mùže být naøízena 14denní karanténa. Dìkujeme.

Velikonoèní jarmark
14. roèník této tradièní jarní akce, se bohužel letos uskuteènit nemohl, naplánovaný kulturní program bude pøesunut na rok 2021.

Zájezd do Pardubic na pøedstavení Spoleèenstvo vlastníkù
Zájezd, který se mìl uskuteènit 13. 3., byl zrušen, zakoupené vstupenky zùstávají v platnosti, s divadlem jsme v kontaktu, bude nám nabídnut náhradní termín tohoto pøedstavení.
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41. roèník Turistického pochodu Jana Sedláèka – pochod se v letošním roce neuskuteèní.

Dìtský den aneb Den plný her – naplánován je na nedìli 31. 5. pokud bude možné,
vzhledem k vládním naøízením v souvislosti s vývojem koronaviru akci uskuteènit, o konání
budeme informovat obvyklým zpùsobem, prostøednictvím fb profilu obce, webových stránek,
plakátù v obecních vývìskách a rozhlasem.

Muzejní slunovratová noc – termín je naplánován na 20. 6., pokud nám již bude situace
naklonìna, akci uspoøádáme, ovšem tentokrát v menším rozsahu a komorním duchu. O jejím
konání vás budeme informovat prostøednictvím obvyklým zpùsobem.
O konání naplánovaných akcí, vás s ohledem na vyhlášení nouzového stavu a další vývoj
událostí, budeme informovat. Pokud se budou moci uskuteènit, s radostí je uspoøádáme a budeme se tìšit na spoleèná setkání.

VÝSKYT CHRÁNÌNÉHO BROUKA, MAJKY OBECNÉ
Tak jako v loòském roce, tak i letos, i když s témìø dvoumìsíèním pøedstihem v dùsledku
velmi mírné zimy, se v naší obci objevil velmi vzácný a zajímavý brouk majka obecná. Jeho
výskyt hlásí pøedevším areál MŠ Hoøinìves, ale na sluníèku se vyhøívá také v lese, u bytovek

a na zdravotním støedisku. Je to brouèek sice jedovatý, ale pokud ho nebudou dìti cumlat jako
bonbón, tak si jej mùžou dát klidnì i na ruku, jen je pak tøeba kapky oranžového sekretu, který brouk v sebeobranì roní, poøádnì z rukou omýt. Všechny druhy majek patøí na území ÈR
k druhùm zákonem chránìným (tj. teoreticky je chránìný každý jedinec), ale daleko dùležitìjší je ochrana jejich stanovišť, respektive stanovišť a hnízdišť jejich hostitelù, tj. samotáøských
vèel.
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Mateøská škola Hoøinìves – zprávièky z naší školièky
Jsou vìci, které si za peníze nekoupíme…. pro nás to jsou zážitky a spoleènì strávené
chvíle. Objevujeme a zkoumáme svìt kolem nás, uèíme se nové vìci a zdokonalujeme se
v nich.
Prohlubujeme naše školièková pøátelství a navzájem si pomáháme.
Víte, co je knihadýlko? Je to divadélko o knížce, tedy o pøíbìhu z ní. Tøeba ten o „Tukoních“, pohádkových bytostech z pøírody, kteøí svou péèi o pøírodu zvládají s láskou a zpìvem,
nám hravou a laskavou formou pøedstavila bývalá uèitelka a knihovnice Irena Fenyklová.

A protože je èistota pùl zdraví, zajeli jsme si s tøídou „Brouèkù“ do solné jeskynì Relax
v Hradci Králové. Náramnì si užili jízdu autobusem a v pøíjemném prostøedí si pohráli se solí
z Mrtvého moøe.
Již ve starovìkém Egyptì se poøádali slavnosti a nedílnou souèástí bylo i žonglérské vystoupení. Takové jsme mìli i ve školce a sledovali ho s úžasem. Pan artista vyhazoval do
vzduchu kužely, kruhy a balancoval se sklenièkami. Zpestøením programu byly kouzelnické triky a pejsci, balancující na míèi.
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A kdo by nemìl rád pohádky se šťastným koncem? My rozhodnì ano! Loutky divadélka
Šternberk nám zahrály rovnou tøi: Perníková chaloupka, Èervené klubíèko, Kohoutek
a slepièka. Také další divadelní pøedstavení s pohádkou „Ze starého mlýna“ dopadla pomocí
èaje z dobromysli dobøe a tak to má být.
Naše letošní první vystoupení bylo pøi „Dnu otevøených dveøí“ v ZŠ Hoøinìves a s programem ilustrátora Adolfa Dudka jsme procestovali celý svìt, smáli se od zaèátku do konce a byli
neustále v pohybu.
Krásné jarní dny Vám pøeje kolektiv MŠ
Základní škola a mateøská škola, Hoøinìves, okres Hradec Králové
Hoøinìves 4, 503 06
vyhlašuje
ZÁPIS DÌTÍ
k pøedškolnímu vzdìlávání pro školní rok 2020/2021
do mateøské školy v Hoøinìvsi.
Zápis bude probíhat v MŠ Hoøinìves bez pøítomnosti dìtí
od 4. 5. – 11. 5. 2020 od 8:00 do 11:00 hodin.
Kontaktní osoba: vedoucí uèitelka, Lucie Jonášová, tel.: 732 583 557

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOØINÌVES
Poèátek druhého pololetí byl opìt bohatý na zážitky, bohužel – s ohledem na náhlá mimoøádná opatøení v souvislosti s pandemií – ne vždy úplnì pøíjemnými. Ale vraťme se zpìt.
V lednu mìli naši žáci možnost zavzpomínat na prázdniny
u moøe, a to dokonce ve 3D kvalitì. Produkce z podmoøského
svìta byla vskutku velmi realistická a podivuhodná. Následoval projekt prvních a druhých tøíd „Zima kolem nás“, který opìt
vrátil dìti do reality, že prázdniny a léto jsou ještì daleko pøed
námi. V dalším, již tradièním, projektu „Buï fit“ si žáci pøipomnìli zásady správné hygieny a pøedcházení úrazùm.
Mìsíc únor jsme pojali tak trochu jako „sportem ku zdraví“.
S plaveckou výukou jsme se rozlouèili nejoblíbenìjší hodinou,
a to návštìvou aquacentra. I pøes nepøíznivé snìhové podmínky se nìkteøí žáci zúèastnili lyžaøského výcviku se školou
Snowbear. Náš vìhlasný florbalový tým obhájil titul na turnaji
malotøídních škol ve Mžanech.
A protože jsme si øekli, že sportování už bylo dost a chtìlo by to také trochu toho kulturního vyžití, pozvali jsme na návštìvu divadélko z HK a ilustrátora Adolfa Dudka. Následnì
se v naší ZŠ konal Den otevøených dveøí, který byl zamìøen
pøedevším na naše pøedškoláèky, jejichž rodièe si pøišli prohlédnout základní školu pøed oèekávaným zápisem žákù do
prvních tøíd.
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Zatím stále není jasné, jak dlouho bude
trvat uzavøení školy. Mimoøádné opatøení
urèi-tì není vnímáno jako nenadálé prázdniny. Žáci se nadále vzdìlávají formou samostudia za výrazné spolupráce rodièù s uèiteli.
Všichni žáci pravidelnì dostávají vypracované zápisy, metodické pokyny k dané látce, pomocné materiály, nabídky online cvièení, úkoly z pracovních sešitù èi referáty. Každý týden
vypracovávají kontrolní testy pro ovìøení znalostí. Komunikace probíhá vzhledem k situaci
pøes email, facebookové stránky, web školy, telefon. Interakce všech zúèastnìných, tedy
žákù, uèitelù a rodièù, funguje dle ohlasù a zpìtné vazby bez obtíží, pøesto si ale urèitì každý z nás velice oddechne, až se vše vrátí do starých kolejí. A žáci se koneènì zaènou tìšit do
školy ☺.
Zápis do 1. tøídy ZŠ Hoøinìves probìhl dle naøízení MŠMT s ohledem k mimoøádným opatøením vlády MŠMT v termínu od 3. – 10. 4. 2020 bez pøítomnosti dìtí. Po ukonèení mimoøádných opatøení plánujeme setkání s dìtmi zamìøené na seznámení se s prostøedím školy,
vzdìlávacím programem, uèiteli a prostory školy.
Mgr. Karasová

SDH HOØINÌVES
Zprávy z SDH a hasièského okrsku è. 5
S pøíchodem roku 2020 jsme pokraèovali ve finálních pøípravách letos volebních valných
hromad sborù i našeho okrsku. Volební valná hromada SDH Hoøinìves se konala v pátek
24. 1. 2020 od 18,00 hod. v místním hostinci. Termín VVH okrsku byl stanoven na 28. 2. 2020
také v Hoøinìvsi.
Na VVH SDH jsme mimo jiné zvolili nový výbor, který bude pokraèovat jen s malými zmìnami i v dalším 5letém období. Vedení okrsku pokraèuje, také v témìø stejném složení. Dìkuji
èlenùm sboru a okrsku za jejich aktivní èinnost. Vìøím, že i v nadcházejícím období bude naše
spolupráce v okrsku zase výborná a práce hasièù pøínosná nejen v oblasti záchranáøské, ale
i v kulturnì spoleèenském dìní našich obcí jako doposud.
Ve dnech 21. – 22. února se zástupci našeho okrsku zúèastnili semináøe krajské odborné
rady prevence v Náchodì Poøíèí. Jedním z hlavních témat byla elektromobilita a s ní úzce spojená bezpeènost akumulátorù nejen ve vozidlech, ale i v domácnostech.
Nejvìtší akcí jara pro naše SDH byl 7. bøezna tradièní „Hasièsko – sokolský ples“. Kvalitní
hudbu zajistila osvìdèená skupina „Labyrint“, zázemí sokolovny a tombolu zajistil TJ Sokol
Hoøinìves, o obèerstvení se v sobotu i v nedìli na dìtském karnevalu postarali èlenové SDH
Hoøinìves. Hostù bylo o nìco mìnì než loni, pøesto si myslím, že akce byla velmi úspìšná.
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Plánujeme:
6. èervna – Hasièskou soutìž v požárním sportu „O pohár starostky obce Hoøinìves“.
Byli jsme požádáni okresním sdružením hasièù Hradec Králové a jsme pøipraveni uspoøádat spoleènými silami, okresní kolo v požárním sportu ve dnech 16. – 17. 5. 2020 ve sportovním areálu naší obce a TJ Sokol Hoøinìves.
Dále je naplánováno okrskové cvièení sborù v naší obci 25. 4. Byli jsme pøipraveni vypomoci obci pøi poøádání „Velikonoèního jarmarku“ a zajištìní dohledu pøi Pálení èarodìjnic, ale
s ohledem na vyvíjející se pandemii virového onemocnìní koronavirem se akce nemohly
uskuteènit.
Ještì jednou dìkuji èlenùm SDH za jejich dobrovolnou a záslužnou práci a pøeju
hodnì zdraví!
Starosta SDH Hoøinìves a okrsku è.5, Milan Janoušek

Družstvo mladých hasièù
Po zimní pauze jsme zaèali v polovinì února s tréninky ve zrekonstruované tìlocviènì ZŠ
Hoøinìves. Zamìøili jsme se na fyzickou zdatnost mladých hasièù, zruènost pøi vázání uzlù,
pøípravy základny, zapojování spojù hadic a proudnic na èas. Bohužel jsme byli nuceni tréninky do odvolání zrušit, ale už teï se tìšíme na ty, které budou probíhat venku a s vodou.
Soutìže a aktivity jsou naplánovány, staèí už jen zase zaèít poctivì trénovat.
Hušek Jan, vedoucí MH

TJ SOKOL HOØINÌVES
Fotbalová výroèní schùze byla bohužel zrušena, je velmi pravdìpodobné, že bude ukonèena i celá fotbalová jarní sezona a na jaøe se nebude už hrát vùbec.
Nejlepšími hráèi svých kategorií za rok 2019 byli slavnostnì na Sokolsko – hasièském plese vyhlášeni:
Jan Novák – muži
Jan Koza ml. – starší dorost
Jakub Václav Halama – mladší dorost
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Filip Bleha – starší žáci
Jakub Støeda – mladší žáci
(není na fotografii)
Denis Horák – starší pøípravka
Lukáš Kubec – mladší pøípravka
Otakar Rejfek ml.

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

Úterý
9,00 – 10,00
Ètvrtek
16,00 – 18,00
Èlovìèe, nezlob se – turnaj v této spoleèenské
høe probìhl ve ètvrtek 12. bøezna v knihovnì, vítìzem byl Kryštùfek.
Výtvarná dílna pro dìti a rodièe – téma Velikonoce, tvoøení – bohužel akce byla zrušena.

SPOLEK PØI KOSTELE SV. MIKULÁŠE V ŽÍŽELEVSI
Noc kostelù – naplánovaná je na 24. kvìtna v rámci konání celorepublikové akce. V našem kostele probìhne nìkolik kulturních akcí.
Pøijmìte pozvání do kostela i mimo mši. O konání akce Vás budeme informovat.
Slavnostní pouť v Žíželevsi – uskuteèní se v nedìli 7. èervna od
13,00 hod. probìhne v kostele sv. Mikuláše a na návsi.
V kostele bude Slavnostní mše ozdobena zpìvem Chrámového sboru z Jaromìøe a hrou na
varhany v provedení pana Jana Koèího.
Souèástí této slavnosti bude VI. roèník soutìže „O nejchutnìjší koláèek nebo zákusek“.
Vítìz získá ocenìní a drobné ceny. Budeme rádi, když se do naší soutìže zapojíte pøinesením vlastního soutìžního vzorku, nebo nákupem, ochutnáním a následným hlasováním.
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Po vyhlášení výherce o nejchutnìjší koláèek nebo zákusek, bude i z hlasujících vylosován výherce.
Celou pouť zahájí dechová hudba a prùvod v dobových kostýmech.
Na návsi bude jarmark a kulturní program, mimo jiné i vystoupení mažoretek.
Pro dìti zahraje pohádku loutkové divadlo.
Tìšíme se na Vaši návštìvu kostela, na návsi na sousedském posezení a také na Vaší úèast
v soutìži.
Pokud se naplánované akce budou moci uskuteènit, budeme se tìšit na Vaši návštìvu a na
spoleèná setkání.

SDH Žíželeves
Když Žíželeves tanèí
SDH Žížeželes opìt uspoøádalo po roce krásnou akci – dìtský karneval a vesnický bál.
Zázemí poskytla útulná vrchovnická hospùdka. V odpoledních hodinách tak prostory rozeznìly dìtské písnièky a sál zaplnili princezny, kovbojové, koèièky, fotbalisti a další pohádkové
postavy. Celkem na dvacet dìtí tak strávilo pøíjemný èas se svou rodinou. „Nejvíc se mi líbily
soutìže a tombola,“ zhodnotila ètyøletá Viktorka. Každý zakoupený los byl výherní, a tak
všechny dìti spokojenì odcházely domù s náruèí cen.
Na karneval pak navázal bál, kde se sešli krásné dámy v plesových šatech a noblesní páni
v oblecích. Hospùdka se zcela zaplnila a na šedesát hostù se tak bavilo díky hudebnímu umìní KROK SUN K-ROCK Hoøice. Sousedské popovídání, posdílení novinek, zasmání se, odreagování tancem, možná i drobné postìžování, to vše pøispívá k tmelení vztahù ve vesnici.
A vesnický bál pøesnì toto naplòuje. „Panuje zde výborná uvolnìná nálada. Èlovìk v zimì
nemá tolik možností, kde se ve vesnici potkat, ples je skvìlá pøíležitost,“ sdílela nadšení paní
Jana. Hlavním vrcholem veèera bylo vyhlášení bohaté tomboly. Vyhrát jste tak mohli vína, pivní speciály, dorty, pytel cibule èi živé jehnì.
Dìkujeme všem, kteøí se na poøádání akce podíleli, pøispìli do tomboly a i tìm, kteøí nás svou úèastí pøišli podpoøit.
Renata Festová
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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
Rok 2020 je ve svých prvních mìsících velmi nároèný. Sníh nebyl, skoro nemrzlo, podél
cesty na Chlum byly zásnìžky, než je vzala vichøice, teploty vìtšinou nad nulou. V letošním
roce jsme si mnoho nezabruslili. Jednou stihla obec zajistit kluzištì ve Mžanech. Úèast byla
velká, dvì hodiny utekly jako voda, všichni byli spokojeni, ale po druhé se nám to už nepodaøilo, pro velké teplo byla ukonèena i Obecní hokejová liga. Ledová plocha skonèila pod vodou.
Teploty se pohybují mezi nulou a deseti stupni, pro toto období velmi netypické. Zima v prvních mìsících letošního roku u nás prostì nebyla.
Na obecním úøadì probìhl další audit
hospodaøení, bez závad.
Dìtský karneval s kouzelníkem. Stalo se
již témìø tradicí, že nás karnevalem provází
Kouzelník. Bavili se všichni, kteøí se pøišli podívat, do programu se postupnì zapojovali
malí i velcí. Kouzlilo se, hrálo se divadlo, dìti
soutìžily a vyhrávaly, s plyšovými zvíøátky
a dalšími dárky se spokojenì v pozdních odpoledních hodinách vracely domù.
Na zaèátku bøezna jsme pøipravili jarní
Setkání s obèany. V souvislosti s velmi složitou situací jsme setkání zrušili, místo oslavy
byl každé ženì pøedán, pokud možno osobnì, malý dárek, kytièka a pozdrav z pivovaru.

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE II/325
V dubnu nás èeká rekonstrukce komunikace, procházející naší obcí. V souèasné dobì platí informace, že uzavírka zaèíná v dubnu a potrvá do èervna.
Pøedpokládaný termín zahájení uzavírky v obci Máslojedy:
14. 4. 2020
Pøedpokládaný termín ukonèení uzavírky v obci Máslojedy:
28. 6. 2020
Z dùvodu zachování dopravní obslužnosti se pøedpokládá rozdìlení výstavby v obci na
dvì èásti. O pøípadných zmìnách Vás budeme vèas informovat.

MOBILNÍ ROZHLAS
V souvislosti s poskytováním informací pøipomínám všem, kteøí se ještì nezaregistrovali
a neseznámili s novou formou komunikace – Mobilním rozhlasem, aby využili této možnosti
co nejdøíve. Pro jednoduché vysvìtlení se jedná o komplexní nástroj pro øízení chodu obce,
informování obèanù jejich zapojení do dìní v obci a propojení samosprávy a obèanù s možností jejich participace, dobrovolnictví, pomoci vlastní obci a zároveò pøiblížení se k obèanùm
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samotným. Obèané vidí, že se o nì samospráva zajímá a informuje je efektivnì cílenì a mìøitelnì o dìní v obci.
Informace mohou být krizového charakteru nebo informace bìžného charakteru, a to všemi kanály, které dnes existují (SMS, emaily, zprávy do aplikace, hlasové zprávy). Je tedy jedno, jaký má obèan telefon, jestli chytrý, tlaèítkový nebo pevnou linku.
Zprávy jsou cílené podle místa bydlištì, zájmù obèana, vìku atd. Tímto systémem obèané nejsou obtìžováni, dostávají pøesnì ty informace, které vyžadují.

PØIPRAVUJEME
Pøipravujeme výlet, když to situace umožní a bude zájem ze strany spoluobèanù, pojedeme se podívat do zoologické zahrady do Plznì.
V naší èinnosti také nebude chybìt pravidelná údržba pomníkù. K investièním akcím,
v souèasné dobì pøipravujeme projekt na retenèní nádrž v lese Svíb.
O konání naplánovaných akcí, vás s ohledem na vyhlášení nouzového stavu a další vývoj
událostí, budeme informovat.
Opìt pøipomínám, že na internetových stránkách http://www.maslojedy.cz/, úøedních deskách obce pro Vás pravidelnì zveøejòujeme všechny dùležité informace. Mùžete nás také najít na Facebooku
V pøípadì øešení jakýchkoli nejasností jsme pravidelnì, každou støedu od 18,00 hod. na
obecním úøadì. Pøipomínáme, že na obecním úøadì funguje pracovištì Czech point.
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

ÈINNOST ZO ÈSCH NEDÌLIŠTÌ V ROCE 2019
Zaèátek roku je ve znamení bilancování uplynulé èinnosti. Tak jako se støídají roèní období, tak se i v našem chovatelském životì støídají období rození a líhnutí mláïat, jejich dospívání a vzájemné konfrontace na prvních výstavách. Tak jako podzim pøináší plody pøírody, tak
i naše èinnost v tomto období je zúroèením snahy o co nejlepší odchovy na prestižních klubových výstavách, ale i presentace na celostátní výstavì. Chovatelský život je urèován pøísnými pravidly roèních období a jeho nerespektování chovatele odsunuje na vedlejší kolej z dùvodù pozdního pøipouštìní samic nebo pozdního líhnutí kdy na výstavách chovatel nemùže
dosáhnout na kvalitní ocenìní z dùvodu nedospìlých zvíøat. Jsem rád a cením si, že øada
našich èlenù, pøes to že jsou zamìstnaní, najde èas a pøizpùsobí se tomuto rytmu a svými odchovy tak pøispìjí do naší výstavní èinnosti, která svými výsledky vypovídá o kvalitì dané
odbornosti v okresním mìøítku. Jak ale klasik øíká, èlovìk míní, pán Bùh mìní tak i nám se
v loòském roce nedaøilo vše podle našich pøedstav, protože v odbornosti králík jsme nemìli
dostateèné množství odchovù, což se projevilo hlavnì na našich soutìžních výstavách, kdy
jsme už nebojovali o vedoucí umístnìní. V odbornosti drùbež jsme se naopak pøes poèáteèní
problémy zmobilizovali a v soutìži 4 organizací jsme se stali vítìzi. Bohužel v odbornosti králík jsme v obou soutìžích skonèili na 4 místì pøes to, že jsme zde roky hráli prim. Na tomto
pøíkladu je vidìt jak moc naši chovatelskou èinnost ovlivòují dílèí úspìchy èi neúspìchy jednotlivce. Na druhou stranu musím øíci, že jsem potìšen z toho, že jsme se dokázali dát dohromady jako parta a pøesto že to není povinnost tak se každé první pondìlí v mìsíci scházíme, abychom probrali naše chovatelské zážitky a problémy ale také øešili vìci spojené
s chodem ZO nebo potøebami výstavnictví. Naší nejdùležitìjší aktivitou je poøádání místní
chovatelské výstavy v Nedìlištích. Výstava se uskuteènila ve dnech 17. – 18. srpna za pìkného poèasí a doufám i ke spokojenosti návštìvníkù a vystavovatelù. Pøíprava výstavy nám
poslední roky díky novému výstavnímu fundusu trvá pouze jeden den, a tak nám zùstane èas
na zajištìní doprovodných akcí, které výstavu zpestøují. V letošním roce se nám zdaøilo uspoøádat ukázku králièího hopu, který vždy pøiláká velké množství malých i velkých divákù.
Nabízíme už také pravidelnì malování na oblièej a bohatou tombolu. Zpøíjemnit návštìvu výstavy se nám také daøí množstvím dobrot z našeho stánku a samozøejmì také prodejem kuøic a chovných zvíøat. Výstavu zahajovali králíci, kteøí se pøedstavili v poètu 147 kusù a 26 plemenech a rázech. Holubù bylo vystaveno 114 kusù ve 32 rázech a plemen. Poslední roky
naše nejpoèetnìjší odbornost drùbež vystavila v 71 voliérách 3 ks krùt 8 ks hus 8 ks kachen
78 ks velkých slepic v 16 plemenech a 90 ks zdrobnìlé drùbeže v 15 plemenech. Získali jsme
9 èestných cen a díky dobrému ocenìní jsme vyhráli v soutìži 4 organizací. Další dùležitou
výstavou je ta okresní, na které jsme pøedstavili 60 zvíøat ve 20 kolekcích. Okresní výstava je
pro nás prestižní z pohledu porovnání kvality chovù ale i také díky finanèní podpoøe za umístnìní, na které pøispívá okresní organizace. Z dalších výstav, kterých jsme obeslali, to jsou
Pohøebaèka, Lhota p/L, Nový Bydžov, Dolany, Chlumec n/C, Èeská Skalice, Úpice, speciální
výstavy VSS Týništì n/O, èeských hus Tøebechovice p/O, Šumavanky Kladno, krajská výstava Brno a také celostátní výstava Lysá n/L. Vážení pøátelé rád bych na tomto místì podìkoval všem, kteøí se podíleli na pøípravì a prùbìhu naší výstavy, jakož i chodu organizace. Dále
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bych chtìl podìkovat všem sponzorùm a obecnímu úøadu za pøízeò a finanèní podporu.
Souèasnì Vám v roce 2020 pøeji hlavnì zdraví klid a pohodu a v neposlední øadì také dobré
odchovy tak abychom mohli kvalitnì obesílat naše výstavy.
Kalaš Jaroslav pøedseda ZO

MASOPUSTNÍ PRÙVOD
Sportovní klub Nedìlištì uspoøádal 18. 1. 2020 v obci VI. Masopustní prùvod. Akce zapoèala v 10,00 hodin srazem masek a civilù na koupališti. Masek bylo letos o nìco ménì než
vloni, ale o to více originálních nápadù. Všichni se pak za doprovodu živé hudby vydali na
dlouhou a obtížnou cestu. Navštìvovali domy, jejichž obyvatelé je hostili hlavnì buchtami a pitím pro zahøátí. Medvìdáø jim popøál bohatou úrodu, hojnost a zdraví. Muzika jim zahrála jejich oblíbenou písnièku. Celá akce byla zakonèena hostinou v klubovnì sportovního klubu.

VÝLET NA HORY
V sobotu 22. 2. 2020 uspoøádal
Sportovní klub Nedìlištì lyžaøský
výlet do Krkonoš. Nejistými snìhovými podmínkami se øada sportovcù nechala odradit, úèast ovlivnila
i nemocnost, takže nakonec jelo
v hasièském dopravním automobilu 6 skalních bìžkaøù. A ti rozhodnì nelitovali, protože Benecko je
pøivítalo èerstvým prašanem, bezvìtøím a sluncem. Bez otálení se
vydali smìrem na Rovinku a odtud
kolem Janovy hory na Horní Míseèky. Zde si užívali upravených
stop na známých okruzích, a když
se pøíjemnì unavili, vydali se na zpáteèní cestu kolem Harachovy a Èerné skály na Rovinku
a parkovištì v Benecku.
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CO PROBÌHLO V OBCI V UPLYNULÉM OBDOBÍ
A ÈEHO SE NEDÌLIŠTÌ ÚÈASTNILY
3. 1. 2020

Valná hromada SDH Nedìlištì, konala se na koupališti

24. 1. 2020

Valná hromada Sportovního klubu Nedìlištì, konala se v klubovnì SK

26. 1. 2020

Odborná pøednáška ZO Èeského zahrádkáøského svazu na téma
„Pìstování rùží“, konala se v klubovnì SK

8. 2. 2020

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

14. 2. 2020

Výroèní èlenská schùze Èeského zahrádkáøského svazu Nedìlištì spojená
s veèírkem, konala se v klubovnì SK

21. 2. 2020

Výroèní èlenská schùze Èeského svazu chovatelù Nedìlištì, v klubovnì
SK

PLÁNOVANÉ AKCE
30. 4. 2020

Pálení èarodìjnic spojené s opékáním buøtù

6. 6. 2020

SDH poøádá Dìstký den v areálu koupalištì.

20. 6. 2020

SDH Nedìlištì uspoøádá na fotbalovém høišti hasièskou soutìž

O konání naplánovaných akcí, vás s ohledem na vyhlášení nouzového stavu a další vývoj
událostí, budeme informovat.
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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

ZPRÁVY Z OBCE
Na základì vypsané dotace Královéhradeckého kraje na podporu provozu malých venkovských obchodù obec podala žádost o dotaci na poøízení dvou kusù mrazicích pultù do
obecního obchodu – Smíšenka. Žádosti bylo vyhovìno, nyní jen èekáme, až toto schválí zastupitelstvo Královehradeckého kraje.
Obec získala stavební povolení na výstavbu Multifunkèního høištì v areálu místního fotbalového høištì. Koncem ledna podala obec žádost o dotaci na Ministerstvo místního rozvoje z dotaèního programu Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpoèinku. Dne 9. 3.
2020 zastupitelstvo obce schválilo zadávací dokumentaci a obec oslovila deset dodavatelských
firem. Koncem bøezna se bude konat otevírání obálek, kde by obec mìla vybrat dodavatele.

Èarodìjnice
Z dùvodu naøízení vlády se nemùže konat oblíbené tradièní pálení èarodìjnic. Èarodìjnice pøipomeneme alespoò tím, že ve ètvrtek 30. 4. 2020 dodáme do každého domu balíèek se
špekáèky a ovocem. S veèerem se mùžete tìšit na ohòostroj. O podrobnostech Vás budeme
informovat místním rozhlasem.

Obec v dobì pandemie
Vážení spoluobèané, v této složité dobì se Vám obec snažila alespoò trochu pomoci tím,
že do každé domácnosti dodala dezinfekèní prostøedky, ochranné roušky NTF s filtrem FFP2
a vitamínové krabièky (4 kg pomeranèù + 1 kg citrónù). Pokud by ještì nìkdo z Vás potøeboval
pomoci, obraťte se emailem na ou@sendrazice.cz pøípadnì na starostu èi místostarostu obce.

Podìkování
Obec touto cestou chce podìkovat:
– nejmenovanému obèanovi, za dodání vitamínových krabièek
– panu Zdeòku Jedlièkovi a jeho firmì Wincomp s.r.o., která po vyhlášení nouzového stavu obec zásobila dezinfekèními prostøedky
– všem ženám, které ušily roušky a prostøednictvím obecního obchodu Smíšenka je nabídly zdarma našim obèanùm
– paní Danì Zvolské, vedoucí obecního obchodu Smíšenka, která v této složité dobì zvládala zajistit veškeré potøebné zboží nejenom pro naše obèany, ale i pro obèany z okolních obcí
– SDH Sendražice, za zajištìní rozvozu všeho potøebného
– poslední podìkování patøí všem nejmenovaným, kteøí pomáhají svému okolí
Všem spoluobèanùm pøejeme pevné nervy a hodnì zdraví. Zvládneme to!!!
za OÚ Blanka Vítová, Iva Èerná
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Nový rok jsme tradiènì zahájili výroèními valnými hromadami, a to v Pøedmìøicíh,
Nedìlištích a u nás v Sendražicích.
Dne 8. 2. 2020 jsme uspoøádali Tradièní hasièský ples, kterého se letos zúèastnil rekordní poèet návštìvníkù, za což jsme velice rádi, že lidi tato akce táhne k nám. Tanèilo se do ranních hodin a dle ohlasù lidí se ples opravdu vydaøil.
Únorové poèasí, které se vyznaèovalo velkým povìtøím, vyslalo naši posádku k odklízení
spadlého stromu na komunikaci k Trotinì.

Dne 16. 5. 2020 máme v plánu hasièské závody spojené s dìtským odpolednem pro dìti
a veèerní zábavou. Jejich konání jen závislé na situaci ohlednì pandemie.
Pøejeme všem hlavnì hodnì zdraví a pøíjemné jarní dny.
Špás Stanislav, starosta SDH

MX TEAM SENDRAŽICE
V zimní sezonì jsme nemìli tolik štìstí,
motoskijoring seriál byl zrušen pro nedostatek snìhu. Tak jsme se vìnovali alespoò fyzické pøípravì a pøípravì techniky na sezonu.
Martin Švehla byl slavnostnì vyhlášen
v NOVA Cup za rok 2019 seriálu na 1. místì
ve tøídì 55-60 let.
MX TEAM jel také podpoøit jezdce z Dakaru 2020. Na fotografii Martin Michek, nìkolikanásobný Mistr Èeské Republiky v Motokrosu, který jel letošní Dakar s Pavlem
Martinkem.
Ze zaèátku sezony se nám ruší závody
a omezují tréninky vzhledem k pandemii ko31
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ronaviru. Buïte opatrní, lidi, dbejte karantény
a prevence, ať se co nejdøíve virus porazí!
Snad nám k tomu dopomùže sluníèko, které
po té bídné zimì rádi pøivítáme. Až nám to
umožní situace, vrátíme se zpìt do sedel
a budeme se tìšit na zahájení sezony 2020.
V prùbìhu roku se na nás mùžete tìšit na
seriálu NOVA Cup 2020.
MX TEAM Sendražice

KULTURNÍ DÌNÍ
Obecní masopust
Dne 29. 2. jsme uspoøádali pro naše obèany obecní masopust. V nové hasièárnì bylo pro
návštìvníky pøipraveno posezení, toèené piveèko i nìco ostøejšího, sladké ke kafíèku a spoustu tradièních zabijaèkových dobrot a èerstvého masa. Naše podìkování patøí hlavnì našemu
øezníkovi Aleši Ježkovi a stejnì tak všem, kteøí se zúèastnili, pomohli a pobavili se.
Nechybìla ani gratulace našim oslavencùm, kterým ještì jednou pøejeme hlavnì mnoho
zdraví a spokojenosti.
V této nelehké dobì chraòte sebe i okolí, udržujte pozitivní mysl, buïte k sobì ohleduplní. Snad se brzy všichni spoleènì shledáme na nìjaké zábavì pro malé i velké, které pro Vás
chystáme a které musely být odloženy. Pevné zdraví!
Hlavatý Lukáš, pøedseda kulturní komise
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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
Rok 2020 jsme zahájili sportovní akcí. Klub žen 12. ledna pronajal ledovou plochu na zimním stadionu v Novém Bydžovì, a tak si dìti i dospìlí mohli alespoò trochu užít bruslení, což
jim letošní zima venku nikde nedovolila.
V mìsíci lednu se uskuteènily valné hromady Sborù dobrovolných hasièù jak ve Støezeticích,
tak v Dlouhých Dvorech. Hlavním bodem programu byly volby do vedení sborù a zhodnocení
práce za minulý rok.
V sobotu 1. února probìhla výroèní èlenská schùze Klubu žen. Ve vedení klubu pokraèuje stávající výbor, který byl jednomyslnì schválen.
V sobotu 18. ledna jsme v budovì obecního úøadu pøivítali manžele Pražákovy, kteøí spoleènì s námi a s rodinou oslavili 60. výroèí sòatku. U pøíležitosti „Diamantové svatby“ jim starosta
obce pan Radim Slánek podìkoval za pøíkladný život, který spolu v naší obci prožívají. Popøál
jim do dalšího života zdraví, štìstí, spokojenost a radost z dìtí, vnouèat a pravnouèat. Slavnostní
chvíli ozdobily dìti svým vystoupením. Manželé obdrželi pamìtní list, dárkový koš a kvìtiny.
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Klub žen uspoøádal 25. ledna tradièní spoleèenský ples v místním hostinci ve Støezeticích.
Plesem nás provázela hudba Stanley band.
Zúèastnilo se 90 platících návštìvníkù. Tombola
byla tradiènì bohatá,
pøevažovaly v ní tentokrát regionální potraviny.
Hlavní cenu, vyhlídkový
let vrtulníkem, vìnovala
spoleènost Autodoprava
Zdenìk Tomášek s.r.o.
V sobotu 7. bøezna
u pøíležitosti Mezinárodního dne žen se konalo sousedské posezení. Se svým programem
nás navštívil pan Milan
Pitkin, který celý sál dokázal svým humorem a zpìvem pobavit. Sousedské posezení potom provázela hudba pana Libora
Janeše a Jana Malicha. Pro pøítomné ženy bylo
pøipraveno pohoštìní a kvìtiny. Ženy, které nepøišly, dostaly kvìtinu v nedìli dopoledne. Vyzdobený, osvìtlený a pøíjemnì vytopený sál zval
k tanci i k družnému hovoru do pozdních hodin.
Tak se po nìkolik let opomíjený svátek k nám pomalu vrátil a byl vøele pøijat.

Z ÈINNOSTI OBECNÍHO ÚØADU
Z èinnosti obecního úøadu informujeme obèany, že byla zdárnì dokonèena projektová dokumentace na nový „Objekt zázemí pro víceúèelové sportovní plochy vè. kontaktního místa
pro setkávání obèanù v Dlouhých Dvorech“ a Magistrátem mìsta Hradec Králové, bylo rovnìž vydáno rozhodnutí ke spoleènému povolení této stavby. Zároveò byla podána žádost
o poskytnutí dotace na tuto stavbu na Ministerstvo pro místní rozvoj Èeské republiky.
Dále upozoròujeme obèany, že opìt budou na obvyklá místa pøistaveny kontejnery na bioodpad. Opìt apelujeme na dodržování tøídìní odpadu a rovnìž tak na dodržování podmínek
ukládání bioodpadu do kontejnerù.

Životní jubilea: Jarmila a František Pražákovi, Stanislav Novák, Jan Kolovratník, Libor
Ruml, Vìra Prokešová, Libuše Smecková a Bohumír Fof.
Všem upøímnì gratulujeme.
Nad dalšími akcemi v obci visí otazník koronavirové nákazy, která se šíøí Evropou. Z Èíny
se rozšíøila pøes Itálii do celé Evropy.
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Z KRONIKY – rok 1920
Divadelní spolek „Masaryk“
Byl založen formálnì 2. ledna t. r. ale èinnost zahájil již v roce 1919, neboť na Nový rok
1920 hrál první divadelní pøedstavení „Ptaèí mozky“ a z roku 1919 pøevzal penìžní hotovost
770 Kè a 40 haléøù jako výnos z divadelních her a zábav, které se do té doby poøádaly.
Zakládající èleny ochotnického spolku „Masaryk“ byli k datu 1. ledna 1920: Andres Josef,
Bednáø Bohumil, Bednáø Josef, Èížek František, Dolanský Josef, Havlas Josef, Hofman Josef,
Komárek Josef, Lindr Josef, Matoušek Josef, Matoušek Josef, Novotný Josef, Novotný
Rudolf, Ondráèek Josef, Ruml František, Souèek František, Souèek Jaroslav, Souèek Josef,
Tlapa František, Tlapa František, Tlapa Josef, Žižka Josef a Deml Ladislav.
Zajímavé jest, že ze zakládajících èlenù jsou všichni muži a ani jedna žena. 2. ledna na
ustavující schùzi spolku konané o 8. hodinì v hostinci Bohumila Hampla, byli zvoleni první
funkcionáøi spolku. Byli to: Novotný Rudolf, pøedsedou, Hofman Josef, místopøedsedou,
Souèek Josef, jednatel, Havlas Josef, pokladníkem.
Spolek v té dobì vlastnil své jevištì uložené u Bohumila Hampla èp.12. Bylo to dìdictví po
divadelním odboru zaniklé Hospodáøsko-ètenáøské besedy ve Støezeticích, jejíž kulturní a zábavní èinnost pøevzal novì ustanovený ochotnický spolek.
Èlenský pøíspìvek stanoven na 2 Kè za rok.

Historie divadelnictví ve Støezeticích
Divadelní ochotnictví má ve Støezeticích již pùlstoletou tradici. Již ku konci 1899, z popudu Ing. Josefa Havlasa èp. 1, sdružila se tehdejší støezetická mládež a cvièila první divadelní
hru „Vodní družstvo“ od Josefa Štolby, nechanického notáøe a spisovatele. Toto divadlo bylo
sehráno 1. ledna 1900. Od toho roku, støezetiètí ochotníci tvoøili v místní Besedì autonomní
„Divadelní jednotu“, která je též uvedena v adresáøi z roku 1902. Po Vodním družstvu následovala hra „Rùžová pouta“ a „Èerný køíž v lese“. Tyto hry režíroval Ing. Josef Havlas.
Asi v r. 1903 pøevzal funkci režiséra Josef Andres èp. 26 mladý absolvent rolnické školy
v Kuklenách a za jeho vedení hrály se divadelní hry: „Mlynáø a jeho dítì“, „Pro slávu a lásku“.
Jeho nemocí v r. 1906 a úmrtím 12. ledna 1907 nastala delší pøestávka v ochotnièení pro
scházejícího režiséra. Tento nedostatek byl odstranìn Františkem Hebelkou, uèitelem
z Probluze, který zde ve Støezeticích nacvièil hry: „Sòatek na zkoušku“ a „Viktorku“ a to v letech 1908 – 1909.
Další dobrou režisérku našli støezetiètí ochotníci ve sleènì Labské z Probluze. Ta zde øídila ochotnické divadlo až do svìtové války a pod jejim vedením se zde hrály divadelní hry:
„Lepený Samsonek“, „Veselohra na mostì“, „Bujná krev“, „Smrt sv. Cecílie“, „Naši furianti“,
v listopadu 1913 a „Bulharská krev“. Je také možné, že výpoèet her není úplný, neboť není
více zápisù z této doby.
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SVĚTÍ
Obecní úøad Svìtí, Svìtí, 503 12 Všestary
mobil (starosta): 606 649 132
e-mail: obec@sveti.cz
web: http://www.sveti.cz/
úøední hodiny: Po 18.00 – 20.00

DÌNÍ V OBCI
Od 1. 1. 2020 vešly v platnost nové obecnì závazné vyhlášky týkající se poplatkù ze psù,
poplatkù za užívání veøejného prostranství a odpadového hospodáøství.
Probìhla údržba døevin, tedy výchovné øezy a instalace vazeb a kácení rizikových døevin.
Všechny zásahy byly provádìny na základì dendrologického prùzkumu.
V jarním období probìhne rekonstrukce chodníku u obchodu a dále zatrubení èásti vodoteèe za hostincem.
Dále probíhají projektové práce na rekonstrukci silnice III. tøídy procházející obcí a s ní
související úpravy obrub, vjezdù a dobudování chodníkù.
Probíhají práce na studii rekonstrukce a pøístavby budovy prodejny.
Na katastru obce probíhají komplexní pozemkové úpravy. 5. února probìhlo první setkání
vlastníkù pùdy v hostinci. V souèasné dobì probíhá vytyèování hranic a další geodetické PRÁCE.

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Zimní období bylo ve znamení spoleèenských akcí:
15. 2. Hasièský ples byl ve znamení velké úèasti, zahájilo ho vystoupení mladých hasièù
a akce vyvrcholila tradièním slosováním o ceny. Obec dìkuje za organizaci a podìkování patøí i všem sponzorùm.
16. 2. Maškarní rej zahájily místní dìti pøedstavením Karkulka, akce pak probìhla za úèasti Elsy, Anny a Olafa z Ledového království, pro dìti byly pøipraveny hry a soutìže,
hudební doprovod i sladké odmìny
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29. 2. se konal autobusový zájezd do Prahy
na muzikálové pøedstavení Kvítek mandragory v Divadle Broadway. Zájezd byl
i pøes chøipkovou epidemii vyprodán.

Mìlo se uskuteènit:
Na sobotu 21. 3. byla naplánována Jarní dílna, kde jsme chtìli vytvoøit krásné jarní i velikonoèní dekorace do našich domovù. Ve veèerních hodinách se poté mìl konat Maškarní veèer pro
dospìlé. Z dùvodu vládních opatøení pøed nákazou Covid-19 byly tyto akce bohužel zrušeny.

Vìøíme, že se uskuteèní:
30. 4. Èarodìjnický rej – poslední dubnový den se snad všichni spoleènì sejdeme na høišti „Na zámeèku“, opeèeme si buøty na ohni a ohøejeme se u velkého ohnì.
6. 6. Oslava dne dìtí – svátek všech dìtí letos oslavíme první èervnovou sobotu. Všechny disciplíny budou, stejnì jako vloni, tematicky zamìøené. Peèlivì si nastudujte vše okolo sportù, ve Svìtí se totiž budou konat Olympijské hry!

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ SVÌTÍ
Na zaèátku roku probìhla Výroèní valná hromada za úèasti 28 èlenù. Bìhem ledna probìhla jedna èlenská schùze k uspoøádání plesu, pøíprava sálu na ples (9 èlenù) a v sobotu
15. února Hasièský ples, kde zahrála
skupina Mamut s.r.o., úèast byla velká
s plným taneèním parketem, tombola
bohatá a jako hlavní cena kávovar.
Do budoucna nás toho èeká spousta. Zaèátkem dubna brigáda na úklid
obce a jejího okolí pøi akci „Ukliïme
Èesko“. Pomoc pøi èarodìjnicích, dìtském dni a posvícení. Reprezentace na
hasièských soutìží v okolí. K tomu také
potøebné brigády a schùze.
www.sdhsveti.blog.cz, FB
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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

NABÍDKA POMOCI
Obec Vrchovnice pøeje všem obèanùm pevné nervy pøi vstupu do rozhodující fáze epidemie koronaviru v ÈR, hodnì sil pøi zdolávání potíží spojených s omezováním života, které je
nezbytné podstoupit k úspìšnému zdolání celé situace. Jelikož nouzový stav bude pravdìpodobnì prodloužen, za vedení obce Vrchovnice bychom chtìli vyjádøit podìkování a svùj
obdiv se zdoláváním pøekážek v každodenním životì našich obèanù. Pokud by nìkdo z obèanù potøeboval pomoci, pøípadnì se dostal do zvlášť složité životní situace, nabízíme možnost se kdykoliv na nás obrátit a to na e-mail: vrchovnice@tiscali.cz, nebo na tel. èísla 737
140 132, nebo 603 715 543, kde se budeme snažit Váš problém pomoci vyøešit (léky, zdravotnické prostøedky, potraviny).

REKONSTRUKCE SIL. II/325 VRCHOVNICE
Oznamujeme obèanùm, že z dùvodu rekonstrukce silnice, která prochází naší obcí, bude
od 22. 6. 2020 – 7. 9. 2020 prùjezd obcí uzavøen. Objízdné trasy pro osobní auta vedou pøes
obec Želkovice a pro vozidla nad 3,5 t pøes obce Cerekvice nad Bystøicí a Velký Vøešťov.

ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ
Vážení spoluobèané, jelikož není v naší obci rozhlas a je potøeba vám nìjakým zpùsobem
sdìlovat informace z obecního dìní, nabízíme zasílání informací prostøednictvím
e-mailu. Kdo máte o tuto službu zájem, zašlete nám prosím požadavek na e-mail obce
vrchovnice@tiscali.cz a my Vám budeme následnì veškeré informaci zasílat. Pøedem dìkujeme.
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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,
drtivá vìtšina naší generace má to štìstí, že žije v èase míru, rozvoje a zvyšující se životní úrovnì. Dávno jsme zapomnìli na fronty v obchodech na pomeranèe a banány, èi na spotøební zboží. Na šicí stroj mnohdy ani fronta nepomohla. Noc strávená pøed vraty Kovomatu
ve frontì na vanu je pøitom historií jen kolem 30 let starou (vlastnì mladou). Když jsme vyrazili do Øíma na svatoøeèení Anežky Èeské, dcery krále Pøemysla Otakara I., byl to pro nás naprosto jedineèný a výjimeèný zážitek, který si s sebou nesu neustále.
Dnes mùžeme mít k dispozici témìø vše, na co si vzpomeneme. Zvykli jsme si na mnohé
standardy a domnìlé jistoty a pøipadá nám, jako bychom na nì mìli pøedem zaruèený nárok.
I cestování se pro nás stalo naprostou samozøejmostí a témìø „denním chlebem“. Možná právì v situaci, kdy se virová pandemie pøesouvá pøes všechny kontinenty svìta, je to pro nás
výzvou k vìtší pokoøe, k vìtší úctì k sobì navzájem, k vìtší ochotì být tu jeden pro druhého,
k vìtší vdìènosti za každý spoleènì prožitý den.
Pøeji nám spoleènì, abychom zvládali souèasné složité období ve zdraví. Dìkuji všem,
kteøí nejen svým blízkým v rodinách, ale i osamìlým sousedùm dokážou jakýmkoli zpùsobem
nabídnout svoji pomoc. Vìøím, že se mùžeme tìšit .........
Ing. Michal Derner, MBA – starosta obce

JAK POKRAÈUJÍ INVESTIÈNÍ AKCE V OBCI
Stavba ÈOV a kanalizace úspìšnì pokraèuje
Stavba kanalizace a ÈOV po krátkém zimním útlumu nabrala s nástupem jara na nové
intenzitì a hlavní stoky jsou ve Všestarech, Rosnicích a Rozbìøicích hotovy èi krátce pøed dokonèením. Stavba dodateèných stok ve Všestarech (pro novou zástavbu smìr Svìtí)
a v Rosnicích (4 RD nad tratí) již také zná svého dodavatele a k realizaci dojde ještì do podzimu letošního roku. Ve výbìrovém øízení vyhrála nabídka spoleènosti AVJ - STAVBY s.r.o.
Svitavy s nabídkovou cenou 3.284.848 Kè. Na tyto dodateèné stoky bude obce podávat žádost o dotaci z dotaèního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj infrastruktury v oblasti
zásobování pitnou vodou a odvádìní odpadních vod“.
Ve Bøíze a Lípì ještì bude pøi montáži kanalizace docházet k uzavøení nìkterých úsekù
silnic III. Tøídy. Stejnì jako tomu bylo v jiných místech, i tady bude domácím umožnìn pøi zachování zvýšené opatrnosti (a nìkdy i trpìlivostí) pøíjezd k jejich nemovitostem. Aktuální informace o uzavírkách mùžete najít na webových stránkách obce www.vsestay-obec.cz, nebo
nejpohodlnìji v aplikaci Mobilní rozhlas.
Další uzavírky s sebou pøinese oprava povrchu komunikací. První z nich bude cesta ze
Všestar pøes Rosnice, na kterou naváže v polovinì dubna silnice na Støezetice a od konce
kvìtna cesta na Rozbìøice. Další harmonogram opravy komunikací bude teprve upøesnìn.
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V naprosté vìtšinì pøípadù bude proveden nový asfaltový povrch v celé šíøi komunikace, když
jízdní pruh zasažený podélnou stavbou kanalizaèní stoky je souèástí stavby i rozpoètu kanalizace. Druhý jízdní pruh, ve kterém budou pøekopy pro pøípojky, bude opravovat Správa silnic Královéhradeckého kraje (SS KHK), které komunikace patøí, a to na své náklady.
Èistírna odpadních vod (ÈOV) ve Všestarech má na podzemních nádržích již témìø dokonèenou stavební èást nadzemních objektù lisovny kalu i vlastní èistírny odpadních vod a zaèíná v nich montáž technologického zaøízení. Postupné uvádìní èistírny do provozu je plánováno v prùbìhu letních prázdnin.

Nadzemní objekt pøed provedením terénních úprav

Pohled do nadzemní èásti a nádrží èistírny

Domovní kanalizaèní pøípojky
Na zhotovitele stavby soukromých èástí kanalizaèních pøípojek probìhlo samostatné výbìrové øízení a s celkovou nabídkovou cenou 21.195.545 Kè se dodavatelem stala firma PDV
Stavby s.r.o. z Èeské Skalice. Harmonogram pøedpokládá následující postup:
– zahájení k 30. 3. 2020 na delších pøípojkách (cca nad 8 m) s ponecháním místa pro pøepojení
– krátké pøípojky a pøepojování delších od cca 07/2020
Pøed samotným pøipojením na èistírnu odpadních vod bude nutné dokladem prokázat vyvezení žumpy èi septiku (nelze jednorázovì vyèerpat do kanalizace).
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Vestavba dvou bytù v èp. 35 Všestar
Zastupitelstvo obce zaøadilo do rozpoètu na letošní rok realizaci vestavby dvou bytù na
pùdì obecního úøadu ve Všestarech. Jedná se o dva malometrážní byty 1+KK a jejich realizace má být dokonèena do listopadu 2020. Ve výbìrovém øízení na zhotovitele podala nevýhodnìjší nabídku ve výši 2,156 mil. Kè spoleènost REKOS – S+D s.r.o., Nechanice. Také na
tuto akci podala obec žádost o dotaci, která by v pøípadì úspìchu mohla èinit až 90 %.
Zastupitelstvo obce schválilo pro pronajímání bytù
Pravidla pro zpùsob pronajímání a vymezení okruhu uchazeèù o nájemní bydlení:
1. Osoba žadatele zletilá a trestnì bezúhonná
2. Finanèní situace žadatele a jeho platební schopnost
3. Poèet dìtí, celistvost rodiny
– upøednostnìní matek samoživitelek (pøípadnì otcù samoživitelù)
4. Zdravotní stav
– upøednostnìní zdravotnì znevýhodnìných osob
Ing. Michal Derner, MBA – starosta obce

MOBILNÍ ROZHLAS / ZLEPŠEME ÈESKO
Chcete ZDARMA dostávat všechny dùležité informace z obce?
Pøidejte se!
Registraci provádìjte v registraèním formuláøi na adrese https://vsestary-obec.mobilnirozhlas.cz/, aplikaci do chytrých telefonù stahujte na: www.ZlepsemeCesko.cz/aplikace, nebo
ji mùžete ve svých telefonech snadno najít napø. pøes nabídku v Google Play. Ve svém telefonu tak díky aplikaci naleznete veškeré informace o obci, institucích v obci, otevíracích dobách, kontakty na lékaøe, školu, obecní úøad, atd.. V archivu jsou uloženy všechny odeslané
zprávy a informace, které se týkají napø. pozvánek na zasedání zastupitelstva, na akce, èi jiná
další upozornìní.
Pokud nevlastníte „chytrý“ telefon, registraci mùžete zcela jednoduše provést vyplnìním
písemného registraèního formuláøe na OÚ nebo v obecní knihovnì a následnì budete
zdarma dostávat informace formou sms nebo e-mailu. Formou sms jsou odesílány zprávy
pouze krizového charakteru, jako jsou napø. upozornìní na výpadky elektøiny, vody, upozornìní Èeského hydrometeorologického ústavu, formou emailové komunikace odesíláme pozvánky na kulturní a sportovní akce, atd..
Pokud si s vyplnìním nevíte rady, nebo pokud potøebujete pomoci pøi instalaci aplikace,
rádi Vám na OÚ pomùžeme.
Ing. Michal Derner, MBA – starosta obce
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VÝBOR PRO SPOLEÈENSKÝ ŽIVOT
Nastal rok 2020 a s ním v tomto období také mnoho problémù. Ty se právì dotkly hodnì
poøádání akcí, zájezdù a shromažïování se lidí vùbec. My jsme ještì v únoru stihli uskuteènit zájezd do divadla do Prahy.
V mìsíci dubnu jsme mìli jet na zájezd a jarní výstavu, ale to bohužel nevyšlo a uvidíme,
jak se bude vše vyvíjet. Máme pøipraven prázdninový výlet, tak uvidíme.
Chci všechny lidi pøedevším poprosit, buïte ohleduplní ke svému okolí, chráníte tím i sami sebe.
Marika Èapková Dohnalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VŠESTARY
Události na naší škole v mìsíci lednu a únoru
Rok 2020 ve škole zaèal opakováním a zkoušením, psaly se pololetní práce. Vìtšina žákù
se snažila, a tak výsledky na výpisu vysvìdèení tomu odpovídaly.
Koncem ledna navštívili žáci 8. a 9. tøíd divadelní pøedstavení Richard III. v Klicperovì
divadle v Hradci Králové. Shakespearova hra byla v režii Davida Drábka pojata jako kabaret
o bezmoci mocných. Hodnocení pøedstavení z pohledu našich žákù:
Divadlo se mi líbilo, hlavnì díky výkonùm hercù a zajímavému dìji. (A. Macháèková)
Pøedstavení bylo vtipnì zpracované a bavilo mì. Nejvíce se mi líbily úryvky v angliètinì.
Klicperovo divadlo mám velmi ráda. (L. Nováková) Pøedstavení se mi líbilo, èásti s muzikou
byly výborné, herci to zahráli skvìle, hlavnì žabák a Richard III. (L. Vìchet)
V únoru probìhla na naší škole akce pro pøedškoláky a jejich rodièe „Brzy pùjdu do školy“. Pro rodièe byla pøipravena pøednáška o školní zralosti. Paní Mgr. Jedlièková mìla pøednášku vyèerpávající a zajímavou. Odpovídala na dotazy rodièù a mìla pøipravené i nìkteré
ukázky testù školní zralosti. Dìti zatím pracovaly samy pod vedením uèitelek 1. stupnì ve tøídách. Práce se jim daøila, dìti byly moc šikovné. Tìšíme se, až pøijdou spoleènì s rodièi k zápisu do 1. tøídy.
V mìsíci únoru tradiènì probíhají tøídní kola recitaèní soutìže. Žáci si sami vyberou poezii nebo prózu k pøednesu. Z tøídních kol jsou pak nominováni do školního kola. V letošním
roce se ve školním kole sešlo celkem 30 odvážných recitátorù a tady jsou výsledky:
2. – 3. tøída 1. Jonáš Zavadil, 2. Hana Kalousková, 3. Amélie Pulcová, 3. Šimon Buka
4. – 5. tøída 1. Tereza Múdra, 2. Viktorie Suchánková, 3. Karolína Škodová
6. – 9. tøída 1. Alžbìta Panáèková, 2. Jan Diviš, 2. Michaela Holubcová, 3. Gabriela
Dobešová
Vítìzùm blahopøejeme. Všem zúèastnìným dìkujeme za jejich stateèný výkon.
Naši školu navštívily dìti z MŠ Chlum a z MŠ Všestary. Pøedškoláci si zkusili spoleènì
se žáky 1. tøídy, jak to chodí ve škole. Plnili úkoly v pracovních listech, zopakovali si barvy, poèítání, písmenka, známé písnièky a øíkanky. Prvòáci si pro nì pøipravili písnièku doprovázenou pohybem, kterou se s nimi pøedškoláci nauèili. Vyzkoušeli si práci na interaktivní tabuli.
Okusili nové prostøedí, které je brzy èeká. Všichni jsme si spoleènou práci moc užili.
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Další akcí byla pøednáška pro žáky šestých tøíd. Akce se týkala prevence pøed zneužíváním omamných a psychotropních látek. Podaøilo se pozvat dva kriminalisty Policie Èeské republiky, dokonce dva nejlepší v Královéhradeckém kraji za rok 2019. Pøednáška zaèala
obecným pojednáním o jednotlivých drogách a jejich nebezpeèí. Žáci do výkladu aktivnì vstupovali svými poznatky i dotazy. Velmi zajímavá byla èást, kdy policisté uvádìli pøíklady mladých lidí a jejich fyzické i psychické promìny bìhem nìkolika mìsícù èi málo let, a to vlivem
užívání drog. K dispozici byl také „výjezdový kuføík“, ve kterém vozí vìrné kopie jednotlivých
drog s popiskem i cenou na drogové scénì. Policisté v prùbìhu akce pouštìli i videa a sdìlili dìtem mnoho cenných rad. Na úplný závìr si dìti mohly vyzkoušet neprùstøelné a taktické
vesty, které jsou urèené k reálným zásahùm v policejních akcích. Dìti odmìnily pøednášející
bouølivým potleskem a my i touto formou dìkujeme za návštìvu. A tøeba nebyla poslední.
Pìkná akce pro dìti se podaøila.
Konec mìsíce února patøil lyžaøskému kurzu žákù 7. tøídy. Naši lyžaøi pøijeli do Krkonoš,
kdy poèasí bylo velmi promìnlivé, obèas snìžilo, pršelo, ale nakonec si žáci užili i modrou oblohu a krásný sníh. Pøes den se lyžovalo, nìkteøí zkusili i bìžky a veèer pak kromì zábavy
a soutìží nechybìly besedy a pøednášky na téma bezpeèný pobyt na horách a zdravovìda.
Po týdnu se vrátili všichni zdraví a spokojení s pochvalou vedoucí kurzu Mgr. M. Pleskotové.
Anna Tichá, ZŠ Všestary

SDH VŠESTARY
Tento rok jsme zahájili Výroèní valnou hromadou, o které byla zmínka v minulém èísle
zpravodaje. Následoval tradièní Hasièský ples.
Úèast návštìvníkù byla hojná a vìøíme, že jsme si všichni spoleènì celý ples užili.
Nechybìly ani oblíbené svitky s úsmìvnými citáty nebo s èíslem výhry, které urèitì všechny
potìšily. Již se tìšíme, až se sejdeme na plese v pøíštím roce.
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Další plánované akce budeme prùbìžnì zveøejòovat na tabuli u parkovištì u Hrušky
a také v dalších èíslech zpravodaje, vše s ohledem na vývoj situace v ÈR, týkající se zákazu
poøádání akcí.

BØÍZA
Nohejbal klub Bøíza
Klub zaèal aktivitu tento rok výroèní valnou hromadou dne 8.2.2020 v budovì SDH ve
Bøíze.
Plány na tento rok byly podobné, jako pro rok pøedešlý.
Údržba a drobné opravy našeho zázemí, celoroèní peèování o travnatou plochu, každonedìlní hraní nohejbalu, úèast na turnajích v okolních vesnicích, uspoøádání turnaje o již velmi známou „peèenou Bøezskou husu“. Chtìli jsme uspoøádat závody v motokárách, také bowling v Pøedmìøicích. V plánu byl také postupný zaèátek budování pøístøešku nad posezením
na sportovišti.
Jako první akce v tomto roce však mìl být první Bøezský biatlon, který jsme chtìli zorganizovat, jakmile budou vhodné snìhové podmínky. Bohužel, i kdyby napadlo dost snìhu nyní
na konci bøezna, vládní omezení kvùli zákeøné epidemii, která se šíøí celým svìtem, nebude
možné tuto akci uspoøádat.
Možná nebude možné splnit nìkteré další body z plánu, možná nebude možné splnit žádný z tìchto bodù. Jak to doopravdy bude, se ukáže postupem èasu. Zatím jsme udìlali základní jarní krok na regeneraci trávníku. Již je posekáno a pohnojeno. Nyní bychom potøebovali hrací plochu vyèesat, doplnit novou hlínou a dosít semenem.
Vzhledem k vážné situaci v naší republice, pøeji za náš nohejbalový klub Bøíza všem obèanùm nejen pod hlavièkou Všestar, udržet si dobrou náladu, ale hlavnì pevné zdraví.
Pøedseda klubu, Martin Èerný

SDH BØÍZA
V letošním roce 2020 SDH Bøíza zatím zvládla uspoøádat Výroèní valnou hromadu
a Hasièský ples. Obì akce byly vcelku povedené. „Výroèka“ probíhala dle standardního harmonogramu. Ples mìl ponìkud slabší úèast, než v pøedešlých roènících, ale i pøes to si ho
všichni pøítomní náležitì užili.
Na konci bøezna jsme chtìli uspoøádat bowling v hale v Pøedmìøicích, ale nastalá situace
nás bohužel donutila tuto akci zrušit. Ostatnì to zatím vypadá, že se budou muset buï zrušit,
nebo posunout termíny dalších pøipravovaných akcí. Zvažujeme, že bychom okolo prázdnin
uspoøádali jakousi „náhradní“ akci, za ty které nebudeme moci uspoøádat v øádném termínu.
O jakékoliv èinnosti budou obyvatelé vèas informováni na vývìsních tabulích, pøípadnì plakátem v obchodu ve Bøize.
Za zmínku asi stojí, že jsme po jednohlasné domluvì pøedali ochranné roušky, které byly
urèeny všem SDH spadajícím pod okrsek è. 16 (tj. 7 ks pro sbor), do hradecké nemocnice. Na
závìr nezbývá než Vám všem popøát mnoho zdaru, dobré nálady a hlavnì zdraví v tìchto nelehkých chvílích.
David Bìlohoubek
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ROSNICE
Hasièský ples
Na zaèátku bøezna jsme uspoøádali tradièní hasièský ples se slosováním o ceny. Celým
veèerem nás hudebnì provázela skupina Galileo band a výborná obsluha všestarské Naší
hospody. Po nìkolika výborných taneèních sériích pøišel èas i na bohaté slosování o ceny, bìhem kterého bylo nutné prokázat také sportovní kvality, protože kdo byl rychlejší, mohl si vybrat. Celý veèer se nesl ve veselém a pohodovém duchu, všem zúèastnìným dìkujeme a tìšíme se na dalších akcích.

Kuleèníkový turnaj
Den navíc pøestupného roku jsme využili k uspoøádání kuleèníkového turnaje nejen pro
èleny hasièù. V nabité konkurenci se hrálo vyøazovacím zpùsobem na 2 vítìzné hry a o nervy drásající souboje nebyla nouze. Nakonec zvítìzil Vlasta Kaplan pøed Jirkou Novákem
a Mírou Peškem. Dìkujeme všem, kdo se zúèastnili a darovali nám ceny pro soutìžící.
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MDŽ
Jak už se v Rosnicích stalo tradicí, uspoøádali hasièi pro ženy, dívky, sleèny i dámy oslavu jejich dne.
Pro každou z úèastnic byl pøipraven
chlebíèek, zákusek a kvìtina.
V rámci veèera probìhla také soutìž o nejlepší výrobek z brambor, na
kterém se sešlo mnoho zajímavých
pokrmù. Na hodnotitele èekal tìžký
úkol ochutnat a obodovat výrobky,
které jim chutnali nejvíce. Díky jejich
tvrdé práci jsme mohli vyhlásit vítìzky, které si odnesly hodnotné ceny.

Jaro a léto pøed námi
I když je nyní tìžké odhadnout, jaké události uspoøádáme, pokud vše pùjde dobøe, budeme se na všechny tìšit již 30. dubna na tradièním pálení èarodìjnic. Poté nás èekají závody
a pouťové posezení, které by mìli probìhnout 30. kvìtna. Všechny tyto akce a termíny zále47
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ží pøedevším na dalších rozhodnutích vlády, ale vìøíme, že nouzový stav, který aktuálnì zažíváme, skonèí ještì pøed naší první plánovanou akcí. Sledujte naše webové stránky sdhrosnice.webovky.cz a náš Facebook, kde budeme o všem informovat.
Jiøí Novák

CHLUM
SDH Chlum uspoøádal 25. ledna 2020 tradièní Hasièský ples. Atmosféra na plese byla výborná. K poslechu a tanci hrála skupina Magnet. Velice nás tìší vysoká úèast a jsme rádi, že
jsme si s Vámi užili skvìlou zábavu. Budeme se tìšit zase v pøíštím roce.
Dne 9. února 2020 èlenové našeho sboru provedli kácení stromù na Chlumském høbitovì.
Stromy již nebyly v dobré kondici, a proto muselo dojít k jejich pokácení. Tímto dìkujeme každému, kdo pøiložil ruku k dílu.
22. února 2020 probìhlo jako již každým rokem školení øidièù referentù, kde jsme si oživili znalosti v oblasti zákona o silnièním provozu.
V nejbližší dobì nás èeká 28. bøezna školení výjezdové jednotky, kde budeme zdokonalovat své znalosti v oblasti první pomoci a postupech pøi zásahu. 31. dubna nás èeká asistence
pøi pálení èarodìjnic na Chlumu a 30. kvìtna se zúèastníme 1. kola soutìže v požárním sportu v Rosnicích. Prùbìžnì budeme provádìt údržbu techniky a vybavení jednotky.
29. srpna se uskuteèní dìtský den se sousedským posezením k poslechu a tanci zahrají
Èokoli.
O konání naplánovaných akcí, vás s ohledem na vyhlášení nouzového stavu a další vývoj
událostí, budeme informovat.

LÍPA
V sobotu 7. bøezna 2020 SDH Lípa uspoøádal oslavu MDŽ. Oslava se konala v hasièské
zbrojnici, kde na každou návštìvnici èekala kytièka a chutné obèerstvení. Nìkteré ženy pøinesly ostatním ochutnat nìco na zub ze své kuchynì. Dùležité bylo, že oslavenkynì svého
svátku dorazily, popovídaly si a alespoò na chvíli zapomnìly na své každodenní starosti.
Místní hasièi se ujali obsluhy a starali se o to, aby stále bylo co zakousnout a èeho se napít.
Dokonce pøijeli zahrát Ota a Ivan. Zahráli k poslechu i tanci. A mužská èást oslavy vyzvala
ženy na taneèní parket. Vše probìhlo v pøíjemné náladì a nezbývá, než se tìšit na pøíští rok.
Dìkujeme, bylo to fajn.
L. Nožièková
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