0LNURUHJLRQREFÊ3DP¾WNRYÆ]ÐQ\
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 a musely být s ohledem na vyhlášení nouzového stavu a mimoøádných opatøení vydaných vládou ÈR zrušeny, se budou konat v náhradních termínech.
O náhradních termínech vás budeme vèas informovat obvyklým zpùsobem. Na Krajský úøad,
oddìlení krajských dotací byla podána žádost o prodloužení doby realizace a termínu ukonèení projektu do 30. 10. 2021. Žádost bude projednána v záøí na zasedání zastupitelstva KHK.
Náhradní termín konání exkurze na Kozí farmu Pìnèín – sobota 19. 9. 2020. Všichni jste
srdeènì zváni.

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
Akce je urèena široké veøejnosti – zváni jsou zájemci všech generací
– rodiny s dìtmi, mládež, senioøi.....

sobota 19. 9. 2020
Zastávky autobusu napøíè územím Mikroregionu:
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).
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10,00 hod.
13,00 hod.
14,45 hod.
16,00 hod.

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.
Prohlídka kozí farmy Pìnèín, možnost nákupu sýrù a dalších regionálních produktù
Spoleèný obìd (každý si hradí sám), rezervace je zajištìna v Zámecké restauraci hotelu Hrubá Skála
Komentovaná prohlídka zámku Hrubá Skála
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 17. 9. 2020.
Projekt je realizován za finanèní podpory Královéhradeckého kraje

PØIPRAVUJEME STOLNÍ KALENDÁØ NA ROK 2021
Jeho pracovní název prozatím zní „Toulky minulostí Mikroregionem OPZ 1866“. Tentokrát
v nìm naleznete historické pohlednice ze všech našich èlenských obcí. Velice vás proto prosíme, pokud máte doma zajímavé historické pohlednice své obce nebo i jiné èlenské obce,
k jejich laskavému zapùjèení. Pohlednice mùžete donést na Obecní úøad ve své obci, nebo
mùžete zavolat na tel. 723 035 424 a pro pohlednici se, po vzájemné domluvì, zastavíme pøímo u vás doma. Všechny pohlednice budou grafikem nascenovány a po té opìt všem jejím
majitelùm v poøádku vráceny. Termín pro odevzdání pohlednic k zapùjèení, pro potøeby vzniku kalendáøe, je do 15. 9. 2020.
Pøedem vám velice dìkujeme za vaši spolupráci a ochotu podìlit se se svým domácím „pokladem“ i s námi ostatními.
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Ukázka historických pohlednic z Hoøinìvsi.

154. VÝROÈÍ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ 1866
Bitevní ukázka se letos bohužel nekonala, ale pietní akce ke 154. výroèí ano. Vzhledem
k omezením veøejných shromáždìní musel být program letošních vzpomínkových akcí, které
pravidelnì poøádá Garda mìsta Hradce Králové z. s., v rámci projektu Königgrätz 1866, oproti letùm minulým velmi zkorigován, ale pøesto se nakonec nìkteré pietní akce v omezeném
režimu naštìstí uskuteènily. Program probíhal od 30. 6. – 4. 7. 2020 v Hradci Králové, na
Probluzi i na Chlumu. V sobotu 4. 7. se konal Centrální pietní akt u Baterie mrtvých a to i za
pøítomnosti zástupcù Mikroregionu obcí Památkové zóny, kteøí zde uctili památku padlých vojákù položením kvìtinové vazby.

Fotografie z loòského pietního aktu ke 153. výroèí.
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Výstava „Má vlast cestami promìn“ na Vyšehradì
12. roèník Národní putovní výstavy, která byla kompletní k vidìní v Praze na Vyšehradì do 19. 6. 2020,
po té byla rozdìlena do krajských kolekcí a rozjela se
po naší vlasti, obsahuje také projekt z našeho
Mikroregionu – Biocentrum Na Mlakách z obce
Benátky, který byl realizován v letech 2016 – 2017, jehož investorem byl Státní pozemkový úøad, Program
rozvoje venkova a partnerem Obec Benátky.
Bìhem realizace se budovaly ètyøi samostatné stavební objekty. Jako první vznikla malá vodní nádrž se
stálou vodní hladinou, retenèním prostorem i litorálním pásmem. Kolem nádrže a podél levého bøehu Mlakovské svodnice bylo dále vysazeno biocentrum, které tvoøí 59 stromù a 1308
keøù. Další ozelenìní dostala želkovická cesta, kterou novì lemuje 48 ovocných stromù, jako
je slivoò švestka, tøešeò ptaèí, jabloò domácí a hrušeò obecná. Poslední z realizací byla zatravnìná polní cesta, kterou se dostanete od nádraží podél trati až k vodní nádrži.
Vodní nádrž s litorálním pásmem, vegetaèními úpravami a výsadbou pùvodních druhù døevin vytvoøila lokální biocentrum uprostøed intenzivnì zemìdìlsky využívané krajiny. Mlakovská
travnatá cesta zajišzuje i protierozní funkci a zlepšuje zpøístupnìní okolních pozemkù pro jednotlivé vlastníky a uživatele i pro návštìvníky biocentra Na Mlakách. Tím, že plynule navazu-

4

0LNURUHJLRQREFÊ3DP¾WNRYÆ]ÐQ\

je na hráz, pomáhá pøi její údržbì, napøíklad pøi seèení trávy. Ovocné stromy vysazené kolem
želkovické cesty dosud v této èásti katastrálního území chybìly. Biocentrum je oázou pro
zvíøata, ale i pøíjemným relaxaèním místem pro návštìvníky.

MIKROJESLE NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU OBCÍ
PAMÁTKOVÉ ZÓNY 1866
Léto je tu a mikrojesle jsou po dvou mìsíèní pauze opìt v provozu. Bìhem kvìtna jsme
totiž znovuotevøeli všechny troje mikrojesle, samozøejmì za dodržování zvýšených hygienických a epidemiologických opatøeních. Dìti zvládly všechna opatøení skvìle.
Bohužel vzhledem k epidemiologické situaci jsme byli nuceni odsunout všechny plánované akce, jak pro dìti, tak pro dospìlé, což nás velice mrzí.
Na konci letních prázdnin se ale urèitì budeme louèit se spoustou dìtí, které tento školní
rok navštìvovaly mikrojesle a jsou již pøipravené vstoupit do pøedškolního vzdìlávání. Na druhou stranu již také víme, jaké dìtí pøivítáme v záøí. Už teï mùžeme øíci, že všechny tøi zaøízení bude navštìvovat kromì tìch dìtí, které zùstávají, minimálnì 17 novì nastupujících dìtí.
Mùžeme tak pomoci více než 25 rodinám s návratem na pracovní trh. Velice nás tìší, že se
k nám vrací rodiny, které v minulosti už svoje dìti v mikrojeslích mìly. Moc se tìšíme na mladší sourozence!
V dobì uzávìrky tohoto èísla máme kapacitu pro období záøí 2020 – srpen 2021 naplnìnou. Nicménì stále se mùže nìco zmìnit. Pokud byste tedy chtìli Vaše dítko do mikrojeslí
dodateènì zapsat, ozvìte se nám!
Rodièe s malými dìtmi podporujeme nejen tak, že k nám mohou zapsat své dìti, ale i tak,
že maminky na rodièovské dovolené pøímo zamìstnáváme v mikrojeslích. S tím je ale spojená i fluktuace zamìstnancù z dùvodu ukonèení rodièovské dovolené a návratu maminek na
plný úvazek (napøíklad do pùvodního zamìstnání). Hledáme proto posilu do našeho týmu.
Pozice je vhodná i právì i pro maminky na rodièovské dovolené. Jedná se totiž zejména o zástup za dovolené apod. A navíc maminka si mùže vzít svoje dítko s sebou do mikrojeslí! Pokud
byste mìli zájem se k nám pøidat, rádi se s Vámi potkáme.
A nakonec pro všechny ostatní tu máme inspiraci v podobì seznamu, co zažít v létì s dìtmi. Užijte si krásné letní dny plné sluníèka!
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13 Vìcí, které chci v létì s dìtmi zažít1):
 Spát ve stanu
Honit motýly
Poslat pohled z prázdnin
Tancovat v dešti
Udìlat si piknik
Opékat buøty
Bìhat pod støíkající hadicí

Postavit hrad z písku
 Vylézt na strom
Zajít do lesa na houby
Skákat v kalužích
Uspoøádat pyžamový den
Foukat bubliny

Mgr. Michaela Chládková

Mikrojesle SVÌTÍ

1)
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Více inspirace na https://www.facebook.com/groups/1257934034366526/.
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Mikrojesle VŠESLIÈKY

Mikrojesle HOØINÌVES
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Obecní úøad Benátky, Benátky, 503 03 Smiøice
tel.: 777 771 932, mobil (starosta): 603 219 760
e-mail: podatelna@benatkynb.cz
web: http://www.benatkynb.cz/
úøední hodiny: St 18.00 – 19.00

DÌNÍ V OBCI
Doba ze strachu „Covid 19“ se doufám už od nás vzdaluje a vìøím tomu, že se život v obci
vrátí k normálu a zbude ponauèení pro budoucnost.
Ještì jednou bych chtìl touto cestou podìkovat všem obèanùm za vzorné dodržování
zdravotních opatøení a pøíkladnou sousedskou výpomoc.
I pøes tato všechna omezení práce v obci musí pokraèovat.
S ohledem na vydatné srážky, které se „prohnaly“ naším územím v dobì psaní tohoto pøíspìvku, jsme s povdìkem využili jednu z vlastností našeho biocentra „Na Mlakách“ (protipovodòová) a snížili jsme jeho hladinu, abychom mohli kontrolovat prùtok na Mlakovské svodnici v obci, která již v minulosti dokázala zpùsobit škody na soukromých objektech. Vìøím, že
i díky tomuto opatøení voda nezpùsobila v obci žádné vìtší škody.

Rekonstrukce sálu v hospodì
V místní hospodì „Pod Svíbem“ jsme zapoèali rekonstrukci podlahy v sále. Byly odstranìny pùvodní parkety, které po dùkladné kontrole a pøebroušení budou navráceny zpìt.
Jelikož pod podlahou byla „pouze“ vrstva udusaného jílu, bylo provedeno vykopání podlahy
a výstavba nové, vèetnì uložení tepelné izolace i hydroizolace. Po vyzrání a vyschnutí vrchního betonu budou na celou plochu vèetnì pøístavku navráceny pùvodní parkety. Následnì
dojde i k rekonstrukci døevìného obložení stìn. Vìøím, že sál bude pro naše obecní akce
reprezentativním místem a všichni se tam pøi nejbližší pøíležitosti potkáme.

Výstavba spoleèné stezky pro cyklisty a pìší Benátky – Hnìvèeves
Obec již pátým rokem chystá výstavbu cyklostezky v místì chodníèku k vlakovému nádraží v Hnìvèevsi. V závìru loòského roku se nám koneènì povedlo získat právoplatné stavební povolení a podat žádost o dotaci na realizaci k SFDI. Celková cena výstavby by mìla
pøesahovat 10 miliónù korun a obec si ji realizovat z vlastního rozpoètu nemùže dovolit. S politováním musím v tuto chvíli konstatovat, že s ohledem na vyèerpání objemu finanèních prostøedkù obec dotaci v letošním roce nezískala. Nic to ale nemìní na našem odhodlání v této
záležitosti pokraèovat a zažádat o dotaci v nejbližším možném termínu znovu. Jsem pøesvìdèen, že tato stavba výraznì zlepší bezpeènost obèanù pøi cestì na nádraží i bude hojnì
využívaná pøi sportu a relaxaci.

Objekt obèanské vybavenosti (Sbor dobrovolných hasièù Benátky)
Obec v letošním roce získala právoplatné stavební povolení na výstavbu objektu v sousedství budovy obecního úøadu. Objekt by mìl sloužit jako zázemí pro místní SDH, pro
uskladnìní její techniky, tak i pro uskladnìní techniky obce.
Na tuto stavbu jsme podali žádost o dotaci u Královéhradeckého kraje z programu PRV
a i zde musím s politováním øíct, že jsme dotaci nezískali, ale i zde budeme zkoušet další
možnosti.
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Rekonstrukce rybníèku v centru obce
Obec již od roku 2013 plánuje rekonstrukci rybníèku (požární nádrže) v centru obce.
Dlouhou dobu nebyl k dispozici žádný vhodný dotaèní program, až v loòském roce
Ministerstvo zemìdìlství vyhlásilo dotaci, která pro nás pøipadala v úvahu. Po doplnìní všech
potøebných pøíloh jsme podali žádost o dotaci. Nerad bych to nìjak zakøiknul, ale aspoò v tomto pøípadì vypadá, že budeme úspìšní a stavba se bude realizovat. O dalším vývoji situace
Vás budeme informovat.
Na závìr bych touto cestou chtìl
podìkovat našemu obèanovi, který na
své náklady provedl výsadbu a úpravu
plochy „pøed pomníky 1866“. Myslím, že
naše obec získala další místo, na které
mùže být pyšná a kde se každý místní
i pøespolní rád zastaví.
Dále bych chtìl podìkovat všem,
kteøí se starají o vzhled naší obce.
Tomáš Bouèek

SPOLEÈENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Pálení èarodìjnic v Benátkách
Tak koneènì jsme se doèkali pøíznivé situace a to o mìsíc pozdìji 30. kvìtna. Dìti si pohrály na høišti, u hospody se všichni pøíjemnì bavili a nechybìlo ani lahodné obèerstvení.
Když se zaèalo více stmívat, šlo se, spoleènì vsí, prùvodem svítících lampiónù, které udìlaly radost pøedevším dìtem, spálit hromadu klestí ze zahrad. U ohnì nám samozøejmì nechybìli dobrovolní hasièi z Benátek.
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Auta RC Rally
Pohár starosty obce Benátky se bohužel nekonal, pokud se u nás koronavirus nebude
šíøit více, tak by se mohly na šotolinì v Benátkách závody Rally Venezia konat 5. záøí a Rally
Perugia 10. øíjna, ale kdo ví, co nám ještì tento rok pøinese.
Sabina Èížková
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Obecní úøad Èistìves, Èistìves 28, 503 15 Nechanice
mobil (starosta): 724 175 218
web: http://www.cisteves.cz/
úøední hodiny: Po 19.00 – 20.00

ZPRÁVY Z NAŠÍ OBCE
Srdeènì zdravím všechny ètenáøe zpravodaje. Od mého posledního pøíspìvku ubìhl již
delší èas, který byl z mé strany vyplnìn pøevážnì obecní èinností, týkající se øešení problémù
spojených s probíhající pandemií Covid-19. Spoustu naplánovaných aktivit, az v soukromém
životì, tak i v tom obecním, jsme my všichni museli zrušit, avšak díky prožívanému období
pandemie jsme se dostali k èinnostem zcela jiným a opìt jsme si napøíklad mohli uvìdomit,
jak dùležité je být souèástí celku, který má jeden cíl. Mnozí z nás možná zjistili, že problémy
které jsme øešili ještì v prosinci, jsou vlastnì takové malichernosti. Zvládli jsme realizovat
plány a cíle, na které už dlouho nebyl èas.
Ještì v únoru probìhl námi všemi oblíbený dìtský karneval za hojné úèasti dìtí, rodièù a prarodièù.
Dìti si zahrály hry o ceny, které pro
nì pøipravily Kateøina Dubická
a Monika Rejchrtová. Výborné dortíky napekla Ivana Doležalová, zázemí a obèerstvení zajistil Èistìveský
dráèek. Všem za záslužnou práci
pro naše dìti velice dìkuji.
Souèasnì s krizovými opatøeními vlády v bøeznu se i u nás našli šikovní dobrovolníci, které jsem již
nìkolikrát jmenoval, a ti pro nás ostatní našili dostateèné množství roušek, takže se dostalo na
každého obèana, i toho nejmenšího. Ještì jednou
jim za nás všechny dìkuji. Zastupitelstvo zajistilo
distribuci dezinfekèního roztoku do každé rodiny.
Dále se rozbìhl dovoz nákupù potravin pro nìkteré naše seniory, popøípadì jejich odvoz k lékaøi.
Ještì bych chtìl podìkovat všem našim obèanùm
za všechna vyjádøení pomoci, za dodržování opatøení, prostì za to, že jsme to spoleènì zvládli.
V dubnu jsme spustili nový projekt obce a to
Mobilní rozhlas, díky kterému jste všichni byli ještì více a rychleji informováni o všem, co je dùležité. Nová komunikace probíhá formou e-mailù, sms
zpráv, hlasových zpráv a samozøejmostí je i aplikace na mobilních telefonech. Po krátkém èase
provozu si dovoluji tvrdit, že je to dobrá a pøínosná
vìc pro nás všechny. Naše obec je od zaèátku
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roku i na Faceboocku. Zaèala rekonstrukce komínu u bývalé pekárny, která je již dokonèena.
V obci se zvýšilo zatížení automobilovou dopravou, neboz tudy vedou hned dvì objížïky, které by mìly konèit v èervenci letošního roku. Za dodržení všech bezpeènostních opatøení se
konalo historicky první veøejné zasedání obecního zastupitelstva pod širým nebem a to za hojné úèasti našich spoluobèanù. Èistìveský dráèek uskuteènil rovnìž historicky první peèení
housek pro naše obèany za což jeho èlenùm rovnìž dìkujeme, housky byly opravdu výborné.
Sbor dobrovolných hasièù Èistìves jako každý rok spálil všechny èarodìjnice z okolí, i když
letos bez dozoru ostatního obyvatelstva.
V kvìtnu potom zastupitelstvo obce zakoupilo do obce nový víceúèelový traktor Kubota na
ošetøování travnatých ploch. Dále jsme zadali vypracování hned dvou projektových dokumentací a to na akci „Rekonstrukce a dostavba chodníkù“ v obci a „Pasport obecní kanalizace“. Zahájili jsme rekonstrukci veøejného osvìtlení spoèívající ve výmìnì svìtelných zdrojù.
Hasièi nám pomohli s odvozem kovového šrotu a Dráèek zajistil pokácení a odvoz uschlých stromù podél silnice vedoucí k hlavní silnici Hradec Králové, Jièín.
Našim dìtem jsme potom k jejich svátku
nechali postavit na høišti u bývalé prodejny hned tøi nové hrací prvky a na kruhovém objezdu v nové zástavbì nad
Obecním úøadem Martin a Jirka Strejcovi
postavili pro dìti moc krásné pískovištì,
za což jim patøí podìkování.
Dne 17. 5. 2020 jsme se spoleènì
s paní Menouškovou zúèastnili oslav
12

¥,67©9(6
95. narozenin naší nejstarší obyvatelky, vážené
paní Anny Skípalové. Za všechny naše obyvatele
jsme popøáli mnoho zdraví, na které jsme si i pøipili. Paní Skípalová zavzpomínala na své zážitky ze
života a že jich má opravdu hodnì. Mimo jiné jsme
se dozvìdìli, že se jí narodilo celkem 9 dìtí, má
19 vnouèat a 15 pravnouèat.
Vážená paní Anno Skípalová, ještì jednou
hlavnì hodnì zdraví a síly do dalších let.
S potìšením vám mohu oznámit, že nìkteré letošní spoleèenské a kulturní akce se uskuteèní
v náhradních termínech. V srpnu se napøíklad po
obci rozezní tóny letos jednodenního „Èistìfestu“,
v záøí potom spoleènì „rozsvítíme Svíb“, potom se
naše obec stane centrem všech leteckých fandù
a možná k nám dorazí i divadlo. Pøesné termíny
zmínìných akcí se vèas dozvíte.
starosta Bc. Karel Tuèek

ZVLÁŠTNÍ JARO V ÈISTÌVSI
Ve tøetích èíslech Zpravodaje Mikroregionu bývá záplava zpráv z nejrùznìjších akcí v našich obcích, tentokráte ale v dùsledku koronavirové pandemie bylo naše jaro velice nezvykle
klidné. Z kulturních akcí se konala jediná. 29. kvìtna uspoøádala obecní knihovna poøad z historie èeskoslovenské populární hudby Hluboká brázda s titulem Nenápadná hvìzda Zdenka
Tichotová. Pøítomní si veèer po dlouhé nucené pauze velice užili.
Od 20. bøezna bylo pìt rán za sebou -4°C a zaèátek dubna nezùstal pozadu. Tøi za sebou
zaznamenala teplotu -5°C a nejchladnìji bylo prvního dubna, -7°C. Odnesly to rozkvetlé meruòky a broskve. 20. bøeznem zaèalo také velice dlouhé období bez deštì, které trvalo s vyjímkou pár kapièek na velikonoèní pondìlí až do 29. dubna. To pøálo jarním pracím jak na polích, tak i na zahrádkách a zahrádkáøi mìli 6. dubna v zemi mimo jiných rostlin i brambory. Na
polích se za traktory silnì prášilo. Louky, na podzim zorané, byly 21. bøezna upraveny a osety
trávou. Pravidelnì jsem se chodil dívat na ten pøírodní zázrak; aèkoliv travní semena nedostala žádnou vláhu, pøesto témìø všechna vzešla. 21. dubna zaèali družstevníci sekat na polích
kolem Èistìvse ozimé obilí a 25. dubna hnojit a podmítat uvolnìné plochy, což pøitáhlo velikou
pozornost tøiadvacetihlavého hejna èápù, kteøí si na polích ohromnì pochutnávali. A když kroužili nad vsí, tak to byla dlouho nevídaná a krásná podívaná. Teï tam roste kukuøice.
29. dubna pøišla dlouho vzývaná chvíle. Zaèalo koneènì pršet, což byla pøedzvìst studeného a mokrého kvìtna. Nezklamali ani zmrzlí hoši a pøinesli malé ranní mrazy, které ale zasáhly kvetoucí tøešnì. Je jich málo a zaèali jsme je mlsat spoleènì s jahodami od 29. kvìtna.
Letos se špatnì sušilo seno. Kdo to nestihl mezi 29. kvìtnem a 3. èervnem, tak se s touto prací trápí zatím další dva týdny. Studené poèasí ale velice vyhovuje bramborám, bramboøištì jsou
plny krásných sazenic a od 5. èervna si už pochutnáváme na výteèných našich bramborách.
Díky chladnu se opozdily i mandelinky; první jsem sbíral až 6. èervna. Od zaèátku èervna zaèaly mírnì rùst houby, ale po nìkolika pokusech jsem je dál nesbíral, protože všechny byly zcela èervivé. Ještì bych mìl zmínit, že letos se velikonoèní koledování v Èistìvsi nekonalo.
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Hned, jakmile to opatøení vlády dovolila, byla otevøena obecní knihovna. Svou èinnost obnovil kurz šití a tak se šijí tašky.
Pan František Zykl namìøil tyto srážkové hodnoty: bøezen 23 mm; duben 16 mm; kvìten
70,5 mm. Jsou to èísla pøekvapivì nízká, celkem za tyto tøi mìsíce u nás spadlo 109,5 mm.
Loni za tyto mìsíce spadlo 201,5 mm, pøedloni v nejsušším roce 104 mm.
A pro budoucí statistiky údaje o koronavirové pandemii v Èistìvsi. Pokud je mi dosud známo, tak nakažených - 0, vyléèených - 0, úmrtí - 0. Líp už to nešlo.
Jaroslav Balcar

SDH ÈISTÌVES
Díky bezpeènostním opatøením bìhem pandemie Covid-19 se toho v uplynulých mìsících
mnoho nedìlo. 30. dubna nìkolik našich èlenù dohlíželo na spálení hromady zahradního odpadu, klasické pálení èarodìjnic se letos nekonalo, i místo bylo netradièní, aèkoliv historicky
jen kousek od pùvodního. Nìkde se nepálilo vùbec, i když v okolí bylo vidìt hoøet nìkolik
ohòù. Taktéž v netradièním termínu jsme letos provedli sbìr železného šrotu, a to v pondìlí
1. èervna odpoledne. Další akce bìhem léta se prozatím neplánují.
V platnosti naopak zùstává pietní akt 28. øíjna u pomníku padlým v 1. svìtové válce a rozsvìcení svíèek na dušièky. Stejnì tak posezení u vánoèního punèe 23.12.
Nejdùležitìjší ale je, že se podaøilo domluvit náhradní termín akce Rozsvícený Svíb
a C.k.manévry, které se budou konat 5. záøí 2020! Sledujte nadále FB SDH Èistìves nebo
web www.sdhcisteves.webnode.cz, kde se vždy dozvíte aktuální informace a stav.
výbor SDH Èistìves
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Obecní úøad Hoøinìves, Hoøinìves èp. 73, 503 06 Hoøinìves
mobil (starosta): 724 186 825, mobil (obec): 725 615 401, tel.: 495 426 107
e-mail: ou@horineves.cz
web: http://www.horineves.cz/
úøední hodiny: Po a St 08.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00

VÁŽENÍ SPOLUOBÈANÉ,
první polovina tohoto roku nám pøinesla takové události, které nikdo z nás neèekal a ani by
nás nenapadlo, že je budeme nìkdy prožívat. Teï již je to, doufejme, za námi a je tøeba se vrátit do normálních kolejí, do bìžného života. Pøeji Vám, az je další èást tohoto roku mnohem veselejší, ale ne tak hektická, jak tomu bylo døíve, ale více spokojenìjší a klidnìjší. Pøeji Vám krásné letní dny na Vašich zahrádkách, na výletech v pøírodì, anebo na toulkách po našem Èesku.
Jana Kuthanová, starostka obce

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HOØINÌVES, konaného dne
21. 5. 2020
– Zastupitelstvo obce Hoøinìves souhlasí s poskytnutím pøíspìvku ve výši 3 000 Kè v roce
2020 – pro Farní Charitu Dvùr Králové nad Labem na provoz bezplatné poradny
v Hoøicích, formou daru.
– Zastupitelstvo obce Hoøinìves souhlasí s poskytnutím pøíspìvku ve výši 3 000 Kè v roce
2020 – pro Babybox pro odložené dìti – STATIM, z.s., pøijatý penìžitý dar se použije
k naplòování jeho úèelu, tedy k zøizování a provozu schránek pro odložené dìti, podpoøe všech èinností spojených s poskytováním této pomoci.
– Zastupitelstvo obce Hoøinìves souhlasí s odpuštìním platby nájmu vèetnì služeb nebytových prostor Kadeønictví Monika, provozovatel Monika Poláková OSVÈ IÈ: 45557195,
za období 3,4,5 /2020.
– Zastupitelstvo obce Hoøinìves schvaluje zajištìní nabídky na zpracování projektové dokumentace projektu úpravy odtokových pomìrù v obci Hoøinìves – rybníèek, do pøíštího
jednání zastupitelstva.
– Zastupitelstvo obce Hoøinìves dìkuje všem dobrovolníkùm, kteøí se zapojili do potøebných èinností v dobì nouzového stavu.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HOØINÌVES, konaného dne
17. 6. 2020
– Zastupitelstvo obce Hoøinìves souhlasí s nabytím do majetku obce p.è. 1014, 1040,
1067 v k.ú. Žíželeves i za pøedpokladu odkoupení za cenu dle znaleckého posudku.
– Zastupitelstvo obce Hoøinìves schvaluje Smlouvu o výpùjèce majetku v k.ú. Hoøinìves p.è. 91/3, 91/1 è. j. UZSVM/H/6573/2020-HMSU.
– Zastupitelstvo obce Hoøinìves souhlasí s realizací dìtských prvkù za bytovými jednotkami v k.ú. Hoøinìves, na základì pøedložené, cenovì výhodnìjší nabídky, firmy Bonita
Group Service s.r.o.
Více informací ze zasedání naleznete na: www.horineves.cz/uredni_deska.
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INFORMACE ZE SCHVÁLENÉHO ZÁVÌREÈNÉHO ÚÈTU OBCE
HOØINÌVES – za rok 2019
V roce 2019 obec realizovala nìkolik investièních projektù.
Oprava místní komunikace smìr MŠ, výstavby chodníkù, pøechodu pro chodce vèetnì
osvìtlení a nové zastávky v Hoøinìvsi, dokonèení rekonstrukce chodníkù a vjezdù v Hoøinìvsi,
zpevnìné plochy, vjezdy, chodník a nová zastávka pøi realizaci rekonstrukce komunikace
II/325 v Žíželevsi, rekonstrukce chodníkù v Želkovicích, rekonstrukce tìlocvièny v ZŠ
Hoøinìves, rekonstrukce prostor mikrojeslí v budovì OÚ Hoøinìves, výsadba zelenì v extravilánu obce Hoøinìves prostøednictvím Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866.
Všechny investièní akce se realizovaly prostøednictvím rozpoètu obce Hoøinìves, dotace
Královéhradeckého kraje, dotace Operaèního programu Životní prostøedí a dotace
Operaèního programu Zamìstnanost.

REKONSTRUKCE „FRANTOVSKÉ“ CESTY
Máme za sebou první kontrolní den na stavbì cesty R-183, od Hankova domu pod frantovský kopec, kde konèí katastr naší obce. Jedná se o výstavbu úèelové komunikace navržené jako spoleèné zaøízení dle komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hoøinìves a dle
schváleného plánu spoleèných zaøízení, realizované pro zpøístupnìní zemìdìlsky obhospodaøovaných pozemkù souèasnou zemìdìlskou technikou.
Polní cesta budou sloužit jako veøejná úèelová komunikace, které zajistí pøístup k zemìdìlským pozemkùm a bude dále sloužit jako propojovací k navazujícím polním cestám.
Stavba zaène 29. 6. 2020, dokonèení stavebních prací se pøedpokládá do 30. 9. 2020 a bude
financována ze státního rozpoètu.
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PODPORUJEME LOKÁLNÍ EKONOMIKU – podporujeme místní
podnikatele
Hospoda „U Šáfrù“

– navštivte facebookový profil: Hospoda „U Šáfrù“
Po „coronavirové“ pøestávce byl v pátek 17. 4. v hospodì „U Šáfrù“, za dodržování bezpeènostních naøízeních, zahájen omezený provoz víkendovým prodejem èepovaného piva
z „okénka“ do vlastních nádob. Pro pozitivní ohlas a zájem místních, hostinský Honza Švehla
zareagoval a navázal prodejem obìdù s sebou, o které byl i díky propagaci na novì založeném fb profilu, nebývalý zájem. Nyní je již provoz hospody, za dodržování zpøísnìných hygienických pravidel, bez omezení. Aktuální týdenní jídelní lístek (výbìr ze dvou denních jídel) naleznete na fb. profilu. Jídelní lístek je také vyvìšován k nahlédnutí z venku na oknì hospody.
Stále platí možnost si obìdy s sebou objednat den pøedem na tel. 724 300 522. Na výbìr
z èepovaných piv hospoda nabízí: Kozel, Radegast a novopacký Kryštof. Hospoda kromì
vaøení obìdù nabízí také zajištìní jídla a obèerstvení pøi rodinných oslavách, svatbách,
pohøbech, výroèních schùzí, atd. Místní, pøedevším èeskou, kuchyni mùžeme jen doporuèit.

Kadeønictví Monika
– navštivte facebookový profil: Kadeønictví Monika
Pøed plánovaným a dlouho oèekávaným otevøením, po
vládou naøízeném uzavøení provozu, prošlo kadeønictví, které se nachází v pøízemí budovy Obecního úøadu celkovou
rekonstrukcí. Byla zde vymìnìna podlahová krytina, poøízen nový nábytek, židle a mycí pøenosná mísa. Nový interiér mohli zákazníci ocenit již v pondìlí 11. 5. Paní kadeønice
Monika Poláková poskytuje perfektní kadeønické služby,
dámské i pánské a nebrání se pøijímání nových klientù.
Termín návštìvy si mùžete sjednat na tel. 604 644 592.
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ZÁMECKÁ KOROUHEV – obsah schránky
Orkán Sabine, který se ve dnech 9. – 10. 2. 2020 pøehnal celou ÈR, poškodil jednu z korouhví hoøinìvského zámku, které tak hrozilo zøícení. V obci žádné další významné škody, kromì polámaných vìtví stromù nenastaly. Majiteli zámku byla dne 20. 2. 2020, za pøítomnosti
zástupce památkové péèe a zástupcù obce, korouhev se znakem lva a kulovitou schránkou
za pomocí dvou jeøábù sejmuta a kopulovitá schránka otevøena. Ve schránce se nacházela
kovová tuba, která skrývala zapeèetìné obecní dokumenty od roku 1844 – 1956. Schránka
i tuba byly bohužel poškozeny prùstøely a tuba tak, mimo svùj obsah, obsahovala i velké
množství hmyzu, který nìkteré, zejména starší dokumenty znaènì poškodil. I tak je obsah pro
majitele zámku a obec velkým pokladem. Dokumenty byly majiteli zámku oskenovány a zachovány tak pro pøíští generace.
Jeden z nejstarších dokumentù, který se ve schránce v korouhvi nacházel, je v nìmeckém
jazyce, pochází ze srpna roku 1844, je psaný Kurentem, lidovì Schwabach a nese nadpis
v pøekladu „Pro potomstvo“. Obsah dokumentu nám, po výzvì na fb obce Hoøinìves, ochotnì pøeložil nadšený student historických vìd a archivnictví Jan Satranský z Hradce Králové.
Pøeklad bohužel není úplný, a to z dùvodu, že na nìkterých místech byl dokument ponièený
a neèitelný, pøesto jsme za nìj velice rádi. V dokumentu je zmínka o tom, že dokument je psán
za vlády nejjasnìjšího knížete, pána Ferdinanda I. z Boží milosti císaøe rakouského a krále
uherského a èeského, nejjasnìjšího Arcivévody Štìpána. U sepsání dokumentu byli tito šlechtici: František Viktor, syn arcivévody Josefa, palatin1) a generálkapitán království uherského
– vrchní landeschef2) v Èechách – vysoce urozený pan Štìpán May k.k. reálný/ dvorní rada3)

1)
2)
3)

V Reichspalatin – pøedstavený uherského dvora a pøedseda uherského zemského snìmu
Landeschef – pøímý zástupce panovníka a vlády v korunní zemi
Pøíslušník øíšské dvorní rady
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a kamerální laskavý administrátor /reprezentující vrchnost v Èechách, vysoce urozený pan
Karel svobodný pán Mecséry k.k. skuteèný guberniální rada a krajský hejtman Královéhradeckého kraje. V dokumentu je zmínka o tom, že ve druhé polovinì 17. st., tehdejší
vlastník hoøinìvského panství František hrabì Gallas vystavìl zámek, s vynaloženými náklady z 680 zlatých a støíbrných mincí, který byl bìhem èasu velmi znièen a poškozen. Pod tímto nejstarším dokumentem jsou podepsáni vyšší úøedníci pod správou panství:
Karl Rudolph Klier – oberamtmann, Franz Friess – oberföster /vrchní lesník, Dr. Johann
Jedlièka in Hoøenioves /lékaø, Paul Bienermann, Joseph Urban – forstamtsadjunkt.
Joseph Kounsky – forstadjunkt a další, jejichž jména už bohužel nejsou èitelná.
Korouhev se znakem lva se zapeèetìnou schránkou s pùvodními dokumenty, které se tam
pøi objevení nacházely, dále doplnìnými o aktuální informace z dìní v obci Hoøinìves a Èeské republice, v souvislosti s koronavirem a také listinou napsanou souèasnými majiteli zámku,
manželi Slaninovými, se na své místo na vìži slavnostnì navrátila, za pomoci jeøábu, po rekonstrukci vìžní støechy, ve støedu 6. 5. 2020.
Manželùm Slaninovým za jejich èinnost náleží velké podìkování.
Lev je naším základním heraldickým symbolem již od dob vlády Pøemysla Otakara II. Ten,
v dobì kdy byl markrabìtem moravským, pøijal znamení dvouocasého lva. Když zdìdil královský trùn, stal se tak znakem èeského krále. Lev, který patøil k oblíbeným znamením tehdejší
heraldiky, získal zdvojením ocasu charakter nadpøirozeného zvíøete a to zvyšovalo prestiž.
Již nyní jsme velmi napnuti, jaké vzácné dokumenty se budou ukrývat také v korouhvi na
druhé zámecké vìži, která nese svatováclavskou plamennou orlici, ta byla pùvodním znakem
Èeského knížectví a stala se erbem vládnoucího èeského rodu Pøemyslovcù.

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ – nový náhradní termín
Odložené slavnostní Vítání nových obèánkù se uskuteèní v sobotu 3. øíjna 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.
Vážení rodièe novorozených miminek prosíme vás, pokud jste tak doposud neuèinili k již
pùvodnì stanovenému termínu, abyste svùj zájem o úèast na Vítání obèánkù pøedem vyjádøili na OÚ Hoøinìves, telefonicky, èi osobnì. S dostateèným èasovým pøedstihem pak již
obdržíte písemnou pozvánku.

ZÁJEZD DO PARDUBIC – pøedstavení „Spoleèenstvo vlastníkù“
Nový náhradní termín je stanoven na sobotu 26. 9. 2020 od 20,00 – odjezd v 17,30 hod.
ze zastávky Hospoda „U Šáfrù“ a dalších zastávek v obcích, dle zájmu a dohody.
Život se zase pomalu vrací do „normálu“ a tak se mùžete tìšit na náhradní termín pøedstavení, které mìlo pùvodnì probìhnout již v pátek 13. 3. Všech 50 vstupenek je rezervováno
a vìtšina zájemcù má i uhrazeno, takže poèítáme se všemi pùvodnì nahlášenými úèastníky
zájezdu. Pokud by se náhodou nìkomu termín nehodil, volejte prosím vèas na tel. 723 035 424
a domluvíme se na vrácení vstupného, volný lístek ihned nabídneme dalším zájemcùm.
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LETNÍ PØÍMÌSTSKÝ TÁBOR S ANGLIÈTINOU
– více na fb profilu: Výuka jazykov kvalitne
A co máte v plánu pro vaše dìti na léto Vy? Chcete, aby vaše dìti zažily netradièní
zážitkový tábor?
Obec Hoøinìves ve spolupráci se skupinou táborových nadšencù pod vedením organizátorky tábora Mgr. R. Korcové poøádá 2. roèník Letního pøímìstského tábora s angliètinou a to
ve tøech srpnových termínech: 3. 8 – 7. 8., 10. 8. – 14. 8. a 17. 8. – 21. 8. První týden je
urèen mladším dìtem a bude hodnì zážitkový, druhý a tøetí turnus jsou zamìøeny pøevážnì
na výuku angliètiny, v náplni dne bude mimo jiné 2 x dennì 90 min. výuky angliètiny pod
vedením zkušených kvalifikovaných lektorù a rodilého mluvèího pro vyšší úrovnì z USA. Na
všech turnusech budou zajištìny další aktivity, napø. výlety do pøírody, divadelní improvizované vystoupení s èetbou, taneèní odpoledne, hledání pokladu, sportovní aktivity a veèerní soutìž s možností pøespání v tìlocviènì
ZŠ Hoøinìves, pøipravován je také spoleèný celodenní výlet pro všechny dìti
ze všech tøí turnusù do Krkonoš do
Herní krajiny Pecka u lanovky Velká Úpa
– Portášky.
Týdenní tábor je nabízen za dotovanou cenu 1 600 Kè, která pokryje náklady na zajištìní výuky kvalifikovaných
lektorù, rodilého mluvèího a pedagogický dozor. Z pøíspìvku obce Hoøinìves,
který byl schválen na jednání zastupitelstva obce a ze sponzorských pøíspìvkù,
budou hrazeny náklady na odpolední aktivity, výlety a nákup potravin k zajištìní celodenního
stravování dìtí. Pestré stravování (obìd a odpolední svaèinka) pro dìti a pedagogický dozor
bude pøipravováno ve školní jídelnì pøi ZŠ Hoøinìves.
Letní pøímìstský tábor je urèen primárnì pro dìti z obce Hoøinìves a okolí, ale v pøípadì
volné kapacity jsou pøijímány dìti z celého okolí.
Pøihlášky a více informací o pøímìstském táboru a spoleèném výletu do Krkonoš získáte
na tel. 777 225 721, email: mimo1ria@gmail.com.
Obec Hoøinìves se na finanèní dotaci tábora podílí spoleènì s váženými sponzory:
firmami: Agrochov se sídlem v Rozbìøicích a Swietelsky Hradec Králové, kterým náleží veliké srdeèné podìkování.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOØINÌVES
Poslední mìsíce školního roku vzhledem k epidemiologické situaci v ÈR a následnému
uzavøení škol bohužel neprobìhly zcela podle našich pøedstav. Žáci, uèitelé i rodièe si museli zvyknout na nový typ výuky, èehož se chopili s velkou ctí. Vzdìlávání probíhalo distanènì,
vyuèující vypracovávali metodické materiály, pracovní listy a rùzné formy zápisu látky.
Komunikace se žáky i rodièi byla intenzivní, vèetnì online výuky. Zodpovìdný a aktivní pøístup
všech dospìlých i mladistvých vedl ke zvládnutí celé situace bez vìtších obtíží, což potvrdila
i zpìtná vazba v interakci rodiè – žák – uèitel.
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25. 5. 2020 se koneènì brány základních škol otevøely
a vìtšina našich žákù nastoupila k prezenèní výuce. I pøes
nastavená nová pravidla fungování školy jsme se opìt
moc rádi po dlouhé dobì spoleènì setkali. Velké nadšení
projevili pochopitelnì také rodièe žákù -.
Zápis do prvních tøíd letos probìhl bez osobní úèasti
dìtí i rodièù. Pøesto si k nám malí prvòáèci cestu našli
a my se na nì v pøíštím školním roce budeme velice tìšit.
Mgr. Karasová

MATEØSKÁ ŠKOLA HOØINÌVES
– zprávièky z naší školièky
Všichni urèitì známe pohádku o království, kde princezna usnula stoletým spánkem a tak i v našem království
se na malou chvilku zastavil èas. Naštìstí vše dobøe
dopadlo a 11. kvìtna se opìt otevøely brány a mohli jsme
pøivítat první dìti. Pøizpùsobili jsme se naøízením pana krále a vzdìlávací èinnosti probíhaly pøi pobytu venku v královské zahradì. Divadelní pøedstavení
a tradièní akce byly sice zrušeny, ale jsme veselé království, takže jsme zpívali, malovali, vyrábìli, tancovali, básnièky se uèili, pohádky èetli, zkoumali pøírodu rùznými zpùsoby a pokusy.
Zazvonil zvonec a pohádky je konec, ale kdeže, ba naopak, nìco skonèí, jiné zaène.
Krásné léto se sluníèkem a co nejménì
s paraplíèkem pøeje kolektiv MŠ Hoøinìves.

OBECNÍ KNIHOVNA HOØINÌVES –

web: knihovnahorineves.webk.cz

Dovolená: od èt. 16. 7. – do èt. 30. 7.
Ostatní ètvrtky po celou dobu letních bude otevírací doba zkrácená a to: od 14,00 – 17,00, po
dohodì na tel. 723 035 424, nebo na email: knihovna.horineves@seznam.cz, lze zvolit i jiný,
vám vyhovující termín. Knihy vám ráda donesu i do domu.
Na webových stránkách: knihovnahorineves.webk.cz je umístìn odkaz na Online katalog, kde
si mùžete 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
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on - line katalogu nelze provést, zastavte se v knihovnì a údaje budou v systému aktualizovány.
Pravidelnì odebírané èasopisy, které si mùžete v knihovnì pùjèovat: Mateøídouška, Sluníèko,
Flóra na zahradì, Rozmarýna.
„Týden knihoven“ – beseda na téma – Václav Hanka a další významní rodáci.
Beseda se uskuteèní ve spoleèenském sále rodného domu V. Hanky ve støedu 7. 10. 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 krátký zábavný kvíz. Malé obèerstvení bude zajištìno, všichni jste srdeènì zváni!

TJ SOKOL HOØINÌVES
Rekonstrukce obslužného zaøízení v areálu TJ Sokol Hoøinìves
U høištì v areálu TJ Sokol Hoøinìves, probíhá rekonstrukce obslužného zaøízení, stávající již nevyhovující plechová „buòka“ byla jeøábem pøenesena a na jejím místì bude stát døevìná stavba. Vzniknou tak nové prostory pro prodej obèerstvení. Rekonstrukci financuje obec Hoøinìves.

Pingpongový stùl
U sportovišz v areálu TJ Sokol byl poøízen
stùl pro stolní tenis pro venkovní použití CORNILLEAU 510 Outdoor. Staèí si poøídit potøebné sportovní náøadí a mùžete si zde zahrát.
Souèástí vybavení stolu je pevná kovová síz
ka. Hrací deska stolu je ošetøena antireflexní
úpravou, která minimalizuje svìtelné odlesky.
Ty by mohly hráèe bìhem hry oslnit a obecnì
patøí u bìžných stolù k nejèastìjším nepøíjemnostem. Modrá barva stolu navíc dobøe kontrastuje s okolím, míèek se vám díky tomu
neztratí ani na chvilku z pohledu.
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Rezervaèní systém prozatím spuštìn nebyl, zdá se, že zatím vše dobøe funguje na domluvì zájemcù a stùl je nyní využíván pøevážnì dìtmi. Pøejeme si, aby byl stùl a celý areál co
nejvíce využíván, a aby v areálu trávily spoleèný èas rodiny s dìtmi. Užijte si pøíjemnou hru
na kvalitním stole v pøíjemném prostøedí, a prosíme, chovejte se tak, aby nám všem stùl sloužil hodnì dlouhou dobu.

DÌTSKÝ DEN – Den plný her
Na nedìli 30. 8. 2020 od 14,00 pøipravujeme v areálu TJ Sokol „odložený“ Dìtský den
– Den plný her, který se v „období koronaviru“ bohužel nemohl uskuteènit v obvyklém termínu. Dìti se mohou tìšit na tradièní soutìžní disciplíny na velkém i malém høišti, bohaté
odmìny, obèerstvení, projížïky na konících a tradiènì se opìt budou prodávat èerstvì napeèené hoøinìvské koláèe. Pøijmìte pozvání a pøijïte si se svými dìtmi spoleènì užít poslední
prázdninovou nedìli.

Historie fotbalu v Hoøinìvsi do konce 2. sv. války
(podle pamìtních knih)
Poèátky fotbalu v Hoøinìvsi sahají do roku 1923, kdy nìkolik nadšených sportovcù zaèalo
provozovat fotbalovou èinnost a vznikl díky nim místní sportovní klub. Hlavními iniciátory vzniku klubu byli: Josef Hušek, hostinský, Zdenìk Wolf, výpravèí, Karel Prostøedník, poštovní
úøedník a student Josef Zilvar.
V letech 1924 – 1927 k zápasùm nastupovalo mužstvo ve složení: František Žába, Josef
Zilvar, V. Hladík, Josef Holdík, Jar. Firkušný, Karel Prostøedník, Èenìk Svatoò, Jan Hajný,
Zdenìk Wolf, Karel Kubeš, Karel Mikeš a Bedøich Mikeš. Aktivní fungování klubu však netrvalo dlouho, jelikož odchodem nìkterých hráèù na povinnou vojenskou službu a nedostatkem
dorostencù musel klub z dùvodu nedostatku hráèù pøerušit v roce 1927 svou èinnost. Hrálo se
na pozemku cukrovaru u váhy u nádraží.
Ke znovuzrození místního sportovního klubu došlo 30. 4. 1933. Stalo se tak zásluhou bývalých dorostencù, kteøí nyní tvoøili páteø mužstva. Patøili mezi nì: Josef Prostøedník ml, Josef
Svatoò, Karel Kubeš, Václav Wolf a Jaroslav Èermák. Pøedsedou klubu byl zvolen Václav
Tobolka, zámeèník. Jeho zástupci se stali Josef Prostøedník, listonoš, a Jan Skalický, stavitel.
Funkci jednatele vykonával Karel Kubeš, pozdìji Josef Hlavatý. Zápasy, které se tehdy hrály
na høišti u nádraží, se tìšily zvýšenému zájmu obyvatel obce. Hráèskou základnu nastupující
k zápasùm tvoøili: František Žába, František Mergl, Josef Prostøedník ml., Josef Stránský,
Václav Wolf, Miloš Tesaø, Karel Padìra, Jan Skalický, Karel Krámský, Mil. Krámský, Karel
Kubeš a Josef Hlavatý. V roce 1936 se z dùvodu odchodu nìkolika hráèù za prací sportovní
klub v Hoøinìvsi znovu rozpadl. Mužstvo tehdy mìlo dobrou kvalitu, jak dokládá i tehdejší tisk.
Z popudu Jana Skalického se roku 1939 sešla mládež Národního souruèenství v Hoøinìvsi
s Josefem Prostøedníkem ml., zástupcem zdejších sportovcù, a pøi této pøíležitosti vznikl sportovní kroužek nazvaný MNS Hoøinìves. Tento kroužek sdružil 80 mladých i starých sportovních nadšencù. Vedl ho pøedseda Václav Krejèík, vedoucí železnièní stanice, jednatelem se
stal Karel Kubeš, náèelníkem Josef Prostøedník. Vznikem kroužku došlo k opìtovnému obnovení èinnosti sportovního klubu v obci.
V roce 1940 se jméno sportovního kroužku zmìnilo na SK Hoøinìves. Klub od tohoto roku
pøestal využívat starou hrací plochu u nádraží a pronajal si sokolské høištì. Kromì fotbalové
aktivity uspoøádal i pøedstavení divadelního souboru z Hoøic. Od roku 1940 byl klub souèástí
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Svazu èeského fotbalu a hrál na okresní úrovni. Poèet zápasù èi jejich výsledky bohužel nejsou v pamìtní knize uvedeny. Mužstvo hrálo III. tøídu, ve které se umístilo na šestém místì.
Svým sportovním vystupováním si na høištích soupeøù získalo sympatie. V domácím prostøedí „však vychoval nám klub nìkolik zuøivých fanouškù, kteøí bývají nìkdy i nebezpeèní“.1)
V pøátelských i mistrovských zápasech si tým vedl dobøe a stal se ve své soutìži obávaným
soupeøem.
Pamìtní kniha k èinnosti klubu v roce 1941 prozrazuje: „Sportovní klub SK Hoøinìves uhájil si svoje slušné místo v pøíslušné tøídì venkovských klubù, vychovával dále vìrné fanoušky
a fanynky, poøádal ples, a dne 15. 6. v Bažantnici koncert Kmochovy Kolínské hudby.
Finanènì to dopadlo dobøe, ale vìtšina návštìvníkù odešla zklamaná, ježto pøedcházející povìst byla neúmìrnì skuteèností.“2) Klub tento rok poøádal mimo jiné i silvestrovskou zábavu,
aby vylepšil svou finanèní situaci. Funkci pøedsedy zastával p. Krejèík, kapitánem mužstva byl
Josef Prostøedník ml. V roce 1941 se tým umístil na druhém místì III. tøídy.
V roce 1942 sportovní klub sdružoval 128 èlenù a vyvíjel pravidelnou sportovní èinnost.
Pøedsedou pro období 1942–1945 byl zvolen Václav Bejèek. Jednatelem a vedoucím mužstev
byl Josef Prostøedník ml. Klub mìl dva týmy dospìlých a mužstvo dorostu. I v roce 1942
se tým v soutìži umístil na druhém místì. Mimo fotbalu se sportovci vìnovali ještì volejbalu
a tenisu.
SK Hoøinìves soustavnou sportovní èinnost udržel i v roce 1943. Kromì fotbalu zaèali
místní sportovci provozovat i hokej. První hokejový zápas sehráli 19. prosince na rybníku
u zámku proti hokejistùm z Èeperky. K pøilepšení finanèní situace klub 4. èervence poøádal
koncert o úèasti 300 osob. Sportovní klub tvoøilo dohromady 117 èlenù. Mezi nimi byli i tøi èestní èlenové: Josef Prostøedník, Václav Tobolka a Jaroslav Škarytka. Funkci pøedsedy vykonával Petr Doubrava, náèelníkem byl Josef Prostøedník ml. Hospodáøská situace klubu byla
stabilizovaná. Bìhem roku 1943 bylo sehráno 41 fotbalových zápasù a 3 hokejové. V tomto
roce 29. kvìtna zemøel zakládající èlen Josef Hušek.
Roku 1944 byl pøedsedou klubu Petr Doubrava, jednatelem Pavel Šandera a místopøedsedou František Mach. V tìžkých váleèných èasech se sportovní èinnost pìstovaná klubem
stala jedinou zábavou a koníèkem místní mládeže. Ve vsi se hrál fotbal a hokej.
Prameny:
SOA Zámrsk, SOkA Hradec Králové, Archiv obce Hoøinìves, Pamìtní kniha obce
Hoøinìves 1942–1947, inv. è. 3.
SOA Zámrsk, SOkA Hradec Králové, Archiv obce Hoøinìves, Pamìtní kniha obce
Hoøinìves 1940–1945, inv. è. 5.
Rozhledy, 10. 11. 1933, r. 15, è. 45.
Jan Satranský

1)

SOA Zámrsk, SOkA Hradec Králové, Archiv obce Hoøinìves, Pamìtní kniha obce Hoøinìves 1940-1945,
inv. è. 5, s. 56.
2)
Tamtéž, s. 35.
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SDH HOØINÌVES
I když možnost nákazy koronavirem významì ustupuje, stále sbor pracuje ještì v omezeném režimu. Poslední naší akcí byl hasièsko – sokolský ples 7. bøezna. V dùsledku bezpeènostnì hygienických naøízení, bylo zrušeno okrskové cvièeni, hasièská soutìž i ostatní kulturnì spoleèenské události. Za dodržování hygienických naøízení zaèala trénovat sportovní
družstva mladých hasièù. JSDH – vyjíždìla v pøedchozím období 2x – a to 20. 3. 2020 k požáru propan – butanové lahve v Hoøinìvsi a 29. 3. k požáru budovy v Raèicích nad Trotinou.
Starosta SDH Hoøinìves, Janoušek Milan
Tréninky MH byly s vyhlášením nouzového stavu bohužel zrušeny, ale po jeho ukonèení
se zaèalo opìt trénovat naplno. Momentálnì se žádných soutìží úèastnit nebudeme, ale o to
víc se na nì budeme pilnì pøipravovat. Trénujeme venku požární útoky, štafety, požární všestrannost a uèíme mladé hasièe, jak se mají chovat a co dìlat pøi mimoøádných událostech.
Plánujeme sbìr starého papíru a také trasu pro výlet na kolách, abychom si zvýšili fyzické dovednosti i jiným zpùsobem.
Hušek Jan, vedoucí MH
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POZOROVÁNÍ POŠTOLEK
V rámci neplánovaného volna v období školního roku a hlavnì trávení volného èasu pøevážnì
v bezpeèí domova, využil tento èas místní školák
David Praženica bedlivým pozorováním páru poštolek, které se uhnízdily v mezeøe zdi kostela, pøímo
pøed okny domu, kde žije. Dalekohled se stal jeho
spoleèníkem a on tak peèlivì zapisoval èasy a pohyb
v hnízdì. Získal tak pøesné záznamy, kdy vyletìla z hnízda za potravou samice a kdy
zase sameèek. V období, kdy se malé
poštolky uèí létat
a pomalu samostatnì vylétávají z hnízda, objevil malou
poštolku na zdi kostela pøímo u frekventované silnice. Tuto situaci vyhodnotil jako pro ni nebezpeènou a jelikož hned naproti mají velkou zahradu, samozøejmì se souhlasem rodièù
a také po telefonické konzultaci s ochránci pøírody ze záchranné stanice pro živoèichy Jaro Jaromìø, ji v rukavicích
pøenesl na zahradu, kde ji lékaøskou støíkaèkou napojil a nakrmil mletým masem. Poštolka nyní pod jeho peèlivým dohledem a také dohledem a péèí svých ptaèích rodièù nabírá síly
ke svému dlouhému letu.
K. Praženicová, R. Kozáková

SPOLEK PØI KOSTELE SV. MIKULÁŠE V ŽÍŽELEVSI
Na kvìtnové schùzce spolku jsme po dohodì odsouhlasili zrušení
plánovaných jarních akcí Noc kostelù a Pouz, vzhledem ke stále trvajícím
opatøením. Omlouváme se všem, kteøí se tìšili na prohlídku kostela s výkladem èi na tradièní setkání na
návsi s hudbou,
programem a obèerstvením. Oslava pouti probìhla
v komorním duchu mší v kostele, kterou sloužil pan faráø Mgr. Marián
Benko.
Slíbili jsme si, že si vše vynahradíme
ještì letos na podzim slavnostním
Posvícením.
Irena Horáková
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Obecní úøad Máslojedy, Máslojedy 33, 503 03 Smiøice
mobilní telefon: 724 189 546
e-mail: obec@maslojedy.cz
web: http://www.maslojedy.cz/
úøední hodiny: støeda 18.00 - 18.30

DÌNÍ V OBCI
Rok 2020 je opravdu výjimeèný, svìt prožívá pandemii zpùsobenou coronavirem. Pandemii, která se dotkla každého z nás a nevyhnula se ani naší malé vesnici. Ke konci roku 2019
jsme vytvoøili kalendáø, ve kterém jsme poprvé peèlivì naplánovali, co se bude kdy konat.
Nenapadlo nás, že z plánovaných akcí se uskuteèní v první polovinì roku jenom jedna, a to
dìtský karneval. Místo jarního posezení s obèany jsme pouze rozvezli dárky, následnì jsme
už shánìli roušky – ústenky a dezinfekci. Látkové roušky obdrželi všichni obèané obce zdarma, stejnì jako úèinný dezinfekèní prostøedek. Všechna vládní naøízení se nám všem daøilo
respektovat bez problémù. Èinnost v republice byla postupnì pozastavována a tím i veškerý
aktivní život obcí postupnì utichnul, pálení ohnì na èarodìjnice se nekonalo, na sportovní
høištì nikdo nechodil, mladí šipkaøi zùstali doma, klubovna zela prázdnotou. Obecní úøad fungoval podle vládou nastavených pravidel, v omezené formì. Ústenky se staly souèásti odìvu,
v nìkterých pøípadech i módním doplòkem. Vìtšina pracujících zùstala doma, dìti pøestaly
chodit do školy. Vìtšina obchodù byla zavøena, zpoèátku bylo možné koupit pouze potraviny
a drogerii, autobusy a vlaky se skoro zastavily. Bylo tøeba se pøizpùsobit a nauèit žít jinak. Do
dìjin se rok 2020 zapíše jako rok „koronavirové pandemie“. V souvislosti s touto nemocí jsem
se snažila v kronikách obce nalézt informace o pandemiích minulého století. Urèitì už každý
z nás nìkdy slyšel o „španìlské“ chøipce, která zasáhla svìt v letech 1918–1920. V Pamìtní
knize obce Máslojed je mnoho slov o svìtové válce, o mužích, kteøí do války odešli a vrátili
se, ale i o tìch, kteøí odešli a nevrátili se, ale žádná zmínka o zákeøné nemoci. Nemoci, která
mìla pravdìpodobnì na svìdomí víc lidských životù než bìsnìní zbraní po dobu ètyø let.
Další pandemie chøipky – hongkongská chøipka zasáhla svìt o 50 let pozdìji, v letech 19681969, ani v tomto pøípadì jsem nenašla žádnou zmínku v Kronice obce. Rok 1968 se do našich dìjin zapsal jinými, neveselými událostmi, které ovlivnily život v naší malé republice na
dalších 20 let. Svìt byl v tìchto letech politicky rozdìlen na východ a západ, cestovat mohli
pouze vyvolení, provìøení obèané a tìch bylo málo na to, aby v tak krátké dobì jako tomu bylo
v letošním roce, rozšíøili onemocnìní po celém svìtì. Málem jsem zapomnìla na dìti, také
byly prázdniny, ale jenom 14 dnù a pak zase honem rychle do školních lavic.

Šipkový kroužek pro dìti
Zaèátkem záøí minulého roku se u nás otevøel dìtský šipkový kroužek. Kde mají dìti možnost rozvíjet své schopnosti pod dozorem zkušeného ligového hráèe Aleše Kotlára. Na tréninky, které se konají každou nedìli, dochází kolem deseti dìtí z obce a blízkého okolí. Jeden
èlen dojíždí z Hradce Králové.
Nìkolik slov trenéra: „Dìti se uèí vše o høe, taktice, správné technice odhodu šipky, rychlému poèítání ale i slušnému chování (nìkdy nejen u terèe), zdravé soutìživosti a pøijmutí
porážky. V letošním roce se v našem kraji konalo nìkolik, døíve ne až tak bìžných, dìtských
turnajù. Což je skvìlé pro jejich další rozvoj. K èemu by byl trénink, když by to nebylo kde
zužitkovat. Nìkolik tìchto turnajù jsme navštívili i my. První turnaje byly vynikající pro morál-
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ku a zkušenosti. Nic jsme od toho neèekali a jeli si jen zmìøit síly s cizími dìtmi. Ze zaèátku
jsme nejlépe konèili v první desítce, pak pìtce. Ale dìti se do toho ještì více vložily, pilnì
trénovaly a bìhem nìkolika turnajù zaèaly vozit i medaile a poháry za pøední pøíèky. Je na nich
vidìt jak si i víc vìøí. Udìlaly bìhem jednoho jediného roku obrovský progres. V hernì si
udržují sami poøádek, tøídí tam odpad a sbírají plastová víèka pro charitu. A to je chvályhodné. Snad jim to vydrží i do dalších let.“
Ještì jedna aktuální informace, vodotrysk, vodník a èáp už opìt hlídají náš rybník a tím
u nás léto už zaèalo.
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K ÈINNOSTI OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
V dubnu zaèala rekonstrukce komunikace è. 325, procházející naší obcí.
První etapa zaèala dne 13. 4. 2020, doprava byla zastavena v úseku od zaèátku obce od
Chlumu a Nedìlišz až k èíslu popisnému 1. Obyvatelé se v horní èásti obce, v ulici za è.p. 14
smìrem na Camberk dostali domù pouze po poli, naštìstí pøi opravì této èásti moc nepršelo.
Domy, které mají vjezd na hlavní cestu, byly dostupné s obtížemi nebo vùbec. První etapa
skonèila pøesnì podle plánu a 19. 5. 2020 zaèala etapa druhá. Komunikace je uzavøena od
èísla popisného 1 až na konec vesnice, pøed místo, kde z komunikace 325 odboèuje cesta na
Benátky. Pøi opravì první èásti bylo nìkolik neukáznìných øidièù, kteøí nerespektovali zákazové znaèky, v druhé etapì jsme byli nuceni hned v prvních dnech reklamovat“ umístìní
zákazových znaèek, ne proto, že jich bylo málo, ale vypadalo to jako když nìkteøí z øidièù neumí èíst, nebo snad neví, jak vypadá zákaz vjezdu.
Uzávìra obce s sebou pøinesla i nìco málo problému pøi svozu komunálního odpadu.
Dìkuji všem za trpìlivost, pochopení, není to opravdu tak jednoduché, jak bychom si mysleli.
V souvislosti s rekonstrukcí silnice zastupitelstvo rozhodlo o umístìní pøechodu pro chodce. Vlastní realizaci musí pøedcházet zpracování projektové dokumentace a stavební øízení,
takže si ještì chvíli poèkáme.
Pøedpokládaný termín ukonèení uzavírky v obci 28. 6. 2020 byl dodavateli stavby dodržen.
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 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.
Chtìli jsme jet na výlet do zoologické zahrady do Plznì, zøejmì se tam vydáme až pøíští
rok. Co se týká podzimních akcí a dìtského dne, nechceme zatím pøedbíhat co a jak, ale
urèitì budeme vèas informovat, které akce se uskuteèní a které ne.
Opìt pøipomínám, že na internetových stránkách http://www.maslojedy.cz/, úøedních deskách obce pro Vás pravidelnì zveøejòujeme všechny dùležité informace. Mùžete nás také
najít na Facebooku.
V pøípadì øešení jakýchkoli nejasností jsme pravidelnì, každou støedu od 18. hodin na
obecním úøadì. Pøipomínáme, že na obecním úøadì funguje pracovištì Czech point.
Blanka Karešová
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Obecní úøad Nedìlištì, Nedìlištì, 503 12 Všestary
mobil (starosta): 602 583 250, tel./fax: 493 815 290
e-mail: nedeliste@seznam.cz
web: http://www.nedeliste.cz
úøední hodiny: Po 17.00 – 19.00

DÌNÍ V OBCI
Pálení èarodìjnic
V dùsledku coronavirové pandemie se èarodìjnice nepálily v klasickém termínu, ale SDH Nedìlištì uspoøádal tuto tradièní akci v pátek 22. 5. 2020.
Díky tomu, že to mohla být
jedna z prvních akcí, byla
úèast velmi poèetná. Roští
bylo dost, takže kupa na podpal byla veliká a oheò krásnì
hoøel. Dìti i dospìlí si opékali
špekáèky a párky, dìti dostávaly pitíèka zdarma, dospìlí si
mohli zakoupit pivo. Poèasí
bylo pìkné a pršet zaèalo až
pozdìji veèer. Akce se všem
pøítomným líbila a dopadla dobøe, neboz nikdo z úèastníkù nehlásil nakažení coronavirem.

Fotbalová sezona 2019–2020
V dùsledku coronavirové pandemie byla sezóna ukonèena v mìsíci dubnu. Jarní èást
nezaèala, takže bylo odehráno pouze ètrnáct kol na podzim. Fotbalové mužstvo SK Nedìlištì
v soutìži III. tøídy obsadilo 2. místo s 30-ti body, 9 výher, 3 remízy a 2 prohry a skóre 54 : 26.
Doma mìlo 5 výher, 2 remízy, 0 proher a venku 4 výhry, 1 remízu, 2 prohry.
Odehrané zápasy: Koøínek Jaroslav 14, Stránský Stanislav 14, Pekáè Daniel 13, Nosek
Ondøej 13, Placák David 13, Stanner Tomáš 12, Bauer Josef 12, Barnet Roman 11, Shejbal
Petr 11, Zákravský Jaroslav 11, Voòka Roman 10, Jírek Jan 10, Matyásko Ondøej 9, Kiršbaum
Zdenìk 8, Kopeèný Petr 7, Mergl Kamil 6, Joneš Radim 5, Mach Marek 4, Kocourek Jakub 4,
Stanner Lukáš 4, Stejskal Petr 4, Zeman Jan 3, Budín Miloš 2, Stanner Michal 2, Stanner
Vratislav ml. 1.
Støelci branek: Shejbal Petr 12, Placák David 12, Pekáè Daniel 7, Kopeèný Petr 5, Voòka
Roman 4, Koøínek Jaroslav 3, Barnet Roman 3, Bauer Josef 3, Stanner Tomáš 3, Nosek
Ondøej 1, Mergl Kamil 1.
Žluté karty: Nosek Ondøej 5, Stanner Tomáš 4, Voòka Roman 2, Koøínek Jaroslav 2, Bauer
Josef 2, Kopeèný Petr 1, Shejbal Petr 1, Pekáè Daniel 1.
Èervené karty: Bauer Josef 2.
Brankáøi: Kiršbaum Zdenìk odchytal 8 zápasù, Joneš Radim 5 zápasù, Zákravský Jaroslav 1.
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Brigáda v areálu výstavištì
6. 6. 2020 fotbalový oddíl
uspoøádal celodenní brigádu
na údržbu budovy. Fotbalisté
natøeli døevìné podhledy, napenetrovali fasádu, natøeli
okna a dveøe. Na posilnìní
mìli svaèinku a k obìdu guláš. Poèasí jim celkem vyšlo,
pršet zaèalo až pozdìji odpoledne. Veèer pak spoleènì popili pivko a grilovali.

SDH Nedìlištì
V mìsíci únoru hasièi rozhodli o nákupu nových sportovních úborù pro ženy a muže. Tyto
sportovní úbory platila obec a hasièi je pøevzali koncem mìsíce kvìtna. První vystoupení
v tìchto dresech mìlo být 20. 6. 2020 na hasièské soutìži v Nedìlištích, která se ze známých
dùvodù nekonala.
6. 6. 2020 – probìhl v obci svoz nebezpeèného odpadu.

PLÁNOVANÉ AKCE:
11. 7. 2020

Fotbalový oddíl poøádá již tøetí roèník Pìtiboje

15. 8. 2020

– mìl by být zahájen další roèník fotbalové mistrovské soutìže

22. – 23. 8. 2020

Výstava místních chovatelù drobného zvíøectva

29. 8. 2020

Obecní úøad uspoøádá rozlouèení s prázdninami

19. 9. 2020

Sportovní klub poøádá zájezd na vinobraní do Mutìnic

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE:
Žádáme obèany, aby vìnovali vìtší pozornost tøídìní svých odpadù a dodržovali následující
pravidla:
– Do kontejnerù na tøídìný odpad nepatøí smìsný komunální odpad
– Plasty, zejména PET lahve, sešlapávat, zavírat víko kontejneru
– Kartonové krabice sešlapat nebo roztrhat na menší kusy, zavírat víko kontejneru, nepokládat papírový odpad vedle kontejneru
– Do sklenìného odpadu nepatøí zrcadla, drátìné sklo, autoskla, keramika. Tabulové sklo
patøí do barevného skla.
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Obecní úøad Sendražice, Sendražice 1, 503 03 Smiøice
tel.: 495 426 210, fax: 495 426 184, mobil (starosta): 603 844 069
e-mail: ou@sendrazice.cz
web: http://www.sendrazice.cz/
úøední hodiny: Po 17.30 – 19.00

ZPRÁVY Z OBCE
Byli jsme pøed COVID, budeme i po nìm!
Touto parafrází na památnou vìtu Františka Palackého si dovolím zaèít svùj krátký pøíspìvek ve Zpravodaji. Každý z nás se zamýšlí nad souèasnou hygienickou situací. Èas od
èasu se objeví i odvážlivec s prognózou, zda druhá vlna pandemie udeøí èi nikoliv, a s jakými
dùsledky. Dle mého názoru jsou jakékoliv soudy zatím pøedèasné a jejich spolehlivost je srovnatelná s jistotou dlouhodobé pøedpovìdi poèasí. Na jižní polokouli v mnoha zemích pandemie zatím ani zdaleka nedosáhla svého maxima, a nelze vytvoøit vìrohodný matematický model. V tuhle chvíli je proto asi dùležitìjší podívat se zpìt a najít, co se dalo udìlat lépe.
Usnadní to život nám, našim rodinám, zdravotnickému personálu i úøedníkùm, az již v budoucnu pøijde jakákoliv další pandemie COVID, epidemie žloutenky nebo spalnièek.
Tyto øádky se mi nepíšou snadno. Mnoho lidí bìhem nìkolika mìsícù pøišlo o živnost, ztratilo práci nebo jim byl nabídnut odchod do pøedèasného dùchodu. Ne všechno však bylo ztraceno nenávratnì a mnohé instituce a jednotlivci odvedli i v této dobì obrovské množství práce. Nauèili jsme se žít a pracovat v podmínkách „biologické války“, upevnila se naše rodinná
pouta a ve vypjatých chvílích se ukázaly naše lidské charaktery.
I práce Obecního úøadu v Sendražicích se odehrávala v komplikovaných pandemických
podmínkách. Infrastruktura služeb a úøadù byla nedostupná, doprava èehokoliv obtížná.
Zastupitelé se nemohli scházet a rozhodovat o klíèových záležitostech obce. Složité bylo kupøíkladu i poštovní obesílání firem v rámci rùzných zakázek a øízení. Obecní úøad, pøestože
paní Èerná i paní Vítová dále pracovaly, pøestal být prostì „vidìt“. Náš život v obci se však
nezastavil. Díky Úøadu, hasièùm a mnohým našim obèanùm byly zajištìny a distribuovány
desinfekèní prostøedky, ovoce a èarodìjnické špekáèky. Naše Smíšenka fungovala bezvadnì
a byly zde mj. bezplatnì k dispozici roušky, které se v obci vyrábìly. Pro starší obèany se
v pøípadì zájmu zajišzovaly i nákupy. Rád bych za vše vykonané podìkoval.
Rád bych také podìkoval za podporu práce složek integrovaného záchranného systému.
Mnoho firem v dobì pandemické špièky vozilo do fakultní nemocnice spotøební materiál, obìdy, ochranné pomùcky. Zapojili se studenti i zamìstnanci vojenské fakulty. Vìdìli jsme, že
i následující den budeme moci pomáhat a nebudeme v tom sami. Vìøím, že vše, co nás potkalo, mìlo smysl a uèinilo nás pøipravenìjšími.
Martin Beránek, zastupitel
Velkou novinkou v naší obci je výstavba multifunkèního areálu za místním fotbalovým høištìm. Toto sportovní zaøízení nabídne návštìvníkùm spoustu nových sportovních možností
v podobì napø. nohejbalu, basketbalu, fotbalu, tenisu, florbalu aj. Doufáme, že toto høištì bude
hojnì využíváno a hlavnì, že se k nìmu všichni budeme chovat slušnì, aby nám tu sloužilo
co nejdéle.
I pøesto, že se v naší obci na žádost obèanù rozšíøilo umístìní odpadkových košù a sáèkù na psí exkrementy, je až zarážející, že se najdou tací, kteøí je nevyužívají a jsou schopni
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zanechat psí výkal pøímo pøed košem se sáèky. Zkuste se všichni,
prosím, zamyslet a vžít se do situace obecního pracovníka, který seká
trávu køovinoøezem a potká nìkolik
tìchto hromádek!
Další problém, na který obèané
èím dál èastìji poukazují, je parkování aut na obecních travnatých
plochách a chodnících, pøi kterých
je narušen prùchod chodcù a jsou
èasto nuceni vstoupit do vozovky
a ohrozit tím nejen svùj život, ale život i svých dìtí a øidièù. A pøi parkování na trávnících není pak možno
udržovat travnaté plochy a dochází
i k jejich ponièení vyjetými kolejemi. Tímto apelujeme na obèany, aby pøestali parkovat na výše
zmínìných místech, nebo budeme nuceni tuto situaci nadále øešit a v krajním pøípadì kvùli
pár nezodpovìdným jedincùm zavést placené stání na obecních prostorách, jako tomu bylo
už døíve.
Pøejeme krásné letní dny a doufám, že si tyto øádky vezme k srdci ten, koho se to týká.
Stanislav Špás, místostarosta obce

SDH SENDRAŽICE
Vzhledem k vzniklé situaci ohlednì koronaviru se zrušily doposud veškeré hasièské závody.V tuto chvíli naše èinnost neprobíhá jako v pøedchozích letech a bìhem uplynulého období jsme pálili roští Pod Hájem, aby zde vznikl plac pro roští nové.
Další akcí, kterou jsme provedli, bylo èištìní potoka protékajícího obcí.
Dìkuji všem zúèastnìným, kteøí pomohli ve svém volném èase!
Pøejeme všem krásné prožití letních dnù a doufejme, že se náš život vrátí do starých kolejí a brzy se shledáme na nìjaké spoleèné akci.
Stanislav Špás, starosta SDH Sendražic
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MX TEAM SENDRAŽICE
Letošní sezónu jsme zaèali velice
lehkým tempem, vzhledem k situaci,
která nastala v ÈR.
Po rozvolòování jsme zaèali s tréninky a doèkali jsme se prvních závodù.
Na prvních oficiálních závodech si
náš týmový jezdec Martin Švehla vyjel
2. místo v NOVA Cup – Hobby 61–100
let v Trutnovì 30.05.20.
Martin Brokeš se v prvním závodì
letošní sezóny umístil na 31. místì.
Seriál NOVA CUP v roce 2020 pokraèuje následnì:
13. 06.
Daleèín
20. 06.
Opatov
15. 08.
Rudník
16. 08.
Rudník o putovní pohár
12. 09.
Klášterec nad Orlicí
10. 10.
Tøemošnice
Díky koronaviru a zrušení spousty závodù se naskýtá pøíležitost jezdit s republikány mìøené tréninky na nìkterých tratích. Prozatím si Pavel Martinek zazávodil a potrénoval na tratích Daleèín, Vranov, Jinín, Dolní Heømanice.
MX TEAM Sendražice zavítal podpoøit závodníky na plochou dráhu do Pardubic, kam se
bohužel dostalo pouze 150 lidí kvùli omezení, a na mistrovství republiky v ENDURECH, chlapi nemìli vùbec lehké podmínky a rvali se s tím jako tygøi, zajímavá podívaná. Èistý jsme neodešel nikdo.
MX TEAM se tìší dalším závodùm, sportu ku zdraví.
Pøejeme krásné léto, MX TEAM Sendražice
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Obecní úøad Støezetice, Støezetice, 503 12 Všestary
tel./fax: 495 447 440, mobil (starosta): 725 489 909
e-mail: obec@strezetice.cz
web: http://www.strezetice.cz/
úøední hodiny: Po 19.00 – 21.00

DÌNÍ V OBCI
Od bøezna život v naší obci poznamenala šíøící se nemoc, COVID 19, zpùsobená koronavirem SARS-CoV-2.
Nezaznamenali jsme nikoho nakaženého, ale dotkla se
nás opatøení vlády a ministerstva zdravotnictví, zejména
vyhlášením karantény. Ta zapøíèinila zastavení všech kulturních a spoleèenských akcí, uzavøení škol, obchodù
a hlavnì byla urèena povinnost nosit roušky. Obecní úøad
zajistil roušky a dezinfekci pro obèany našich obcí. Jelikož
byly roušky a respirátory v dobì karantény kvùli obavám
z koronaviru stále nedostupným artiklem, zaèali si lidé šít
ústenky podomácku. Zapojily se zejména šikovné ženy,
které vlastní šicí stroj a zaèaly šít roušky doma, a díky nim
bylo hned od poèátku epidemie o obèany dobøe postaráno.
Zároveò jim patøí velké podìkování, že hned na zaèátku
vypuknutí epidemie, mohl obecní úøad rozdat obèanùm vyrobené roušky. Dále patøí podìkovaní i všem obèanùm za zodpovìdné chování pøi dodržování urèených pravidel.
Navzdory pandemii probìhl plánovaný sbìr nadmìrného komunálního, zahradního i nebezpeèného odpadu. Malé kontejnery na zahradní odpad jsou již také na svém místì.
První „pokoronavirovou“ akcí v obci byl dìtský rybáøský den. Konal se v sobotu 6. èervna
jako každý rok u rybníka u Dlouhých Dvorù. Závodu se zúèastnilo 15 dìtí. Na hrázi rybníka se
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sešlo i hojné publikum. Nejvìtší ulovená ryba
(kapr šupináè) mìøila 56 cm. Vítìzem se stal
Vít Jáneš s úlovkem ryb o celkové délce 458
cm. Obecní úøad zajistil obèerstvení i výhry
pro malé rybáøe a dìkuje organizátorùm, kteøí pøipravili tuto soutìž i pøes malou nepøízeò
poèasí.

Z ÈINNOSTI OBECNÍHO
ÚØADU
Pro stálé nedodržování pravidel tøídìní
odpadu ze strany obèanù, se obec rozhodla
umístit kamerový systém nad sbìrná místa,
kde jsou umístìny kontejnery a to jak ve
Støezeticích, tak i v Dlouhých Dvorech.
Dále byla provedena výsadba nových
stromù za uschlé pøi komunikaci smìrem
k lesu a v této výsadbì bude pokraèováno i na podzim. V letošním roce budou opraveny komunikace ve Støezeticích, a proto byly vypracovány dopravním expertem projekty na tyto
opravy. Probíhá pøíprava pozemku na stavbu nového zázemí v Dlouhých Dvorech.

Životní jubilea: Hniková Vìra, Ondráèková Miluše, Dreslerová Božena, Slánková Marie,
Jindøich a Stanislava Pozlerovi

Narodili se: Tomáš Gärtner, Matyáš a Tobiáš Myšákovi
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Z KRONIKY – rok 1920
Divadelnictví ve Støezeticích (pokraèování)
První hry hrály se na jevišti vypùjèeném z Chlumu, pozdìji vypùjèovalo se jevištì ze
Sendražic, které se v roce 1906 zakoupilo pro zdejší ochotníky. Nové jevištì se koupilo v létech 1908–1909.
Prvními støezetickými ochotníky byli: Anna Michálková, vdaná Èerná, Støezetice èp. 44,
Františka Hysková, vdaná Vozábová v Nechanicích, Anna Andresová vdaná Višòáková
v Dolním Pøímu, Anna Andresová èp. 40 vdaná Èížková v Želkovicích, Anna Vejdìlková vdaná Halvová ve Støezeticích, Marie Andresová èp. 26 vdaná Hejcmanová v Probluzi, Marie
Havlasová vdaná Ledvinková ve Støezeticích èp. 43, Josef Andres èp. 26, režisér, Václav
Hysek èp. 18, krejèí v Nechanicích, Václav Matoušek, Støezetice èp. 13-14, František Stránský
Støezetice èp. 41, Matìj Hroneš, krejèí ve Støezeticích, ing. Josef Havlas èp. 11 ve
Støezeticích, režisér.
Dlouholetým nápovìdou býval František Hampl z èp. 12. Velkými pøíznivci a podporovateli ochotníkù a všeho co souviselo s divadlem, byli zejména František Novotný èp. 14 a Václav
Tlapa tesaø. (Zapsáno dle vzpomínek ing. Josefa Havlase a manželù Josefa a Anny
Hofmanových èp. 31).
Je jisté, že nìkteøí ochotníci zde uvedeni nejsou, protože jejich èinnost byla zapomenuta.
Hrávalo se v hostinci Josefa Havlase èp. 43, pozdìji od roku 1907–1909 v hostinci Josefa
Novotného èp. 3 a v roce 1920 hrály se na zahradì Bohumila Hampla dvì divadelní hry.

Další èinnost ochotníkù v roce 1920:
31. ledna taneèní zábava.
18. února bylo na schùzi ochotníkù jednáno o postavení pomníku padlým ve svìtové válce ze zdejší obce.
24. kvìtna hrána hra „Cikánèina pomsta“ na zahradì Bohumila Hampla. Èistý výtìžek
2.253 Kè 50 haléøù byl odevzdán obecnímu úøadu na postavení pomníku padlým. Byl
to první vìtší dar na tento úèel, který umožnil provedení tohoto pomníku.
25. èervna hráno zase na zahradì Bohumila Hampla a to hra „Doøino štìstí“. Èistý zisk
775 Kè 40 hal opìt složen na obecním úøadì ve prospìch postavení pomníku.
Spolková místnost byla v tomto roce pøenesena z hostince Bohumila Hampla èp. 12 do
hostince Josefa Novotného èp. 3 a to už té pøíèiny, že v tomto hostinci nachází se prostorný
sál, vyhovující èinnosti spolku.
Bìhem roku 1920 stal se režisérem Josef Ornst èp. 20, který svojí èinností povznesl spolek po stránce herecké na slušnou úroveò.
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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
Probìhla rekonstrukce chodníku u obchodu, prodloužení chodníku od Beèièkových
k Máslovým a dále zatrubnìní 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. Sledujte
webové stránky, kde jsou k dispozici výkresy k pøipomínkám. Pøi realizaci už nebudou zmìny v projektové dokumentaci
týkající se vjezdù, mostkù apod. možné.
Probíhají práce na studii rekonstrukce a pøístavby budovy prodejny.
Obec v letošním roce také získala
dotaci z Programu obnovy venkova od Královéhradeckého kraje na modernizaci veøejného
osvìtlení. V souèasné dobì probíhá pøíprava realizaèní dokumentace a stavební pøíprava investièní akce.
V katastru obce probíhají komplexní
pozemkové úpravy. Probìhlo zamìøení
katastrálních hranic vèetnì informování
vlastníkù dotèených pozemkù a budou
probíhat další administrativní kroky.
Termín realizace se zpozdí vzhledem
k omezením v souvislosti s COVID-19.
V souvislosti s COVID-19 obec zajistila pro všechny domácnosti desinfekèní
prostøedek ANTICOVID. Roušky byly
díky dobrovolnicím k dispozici v obchodì. Dìkujeme všem, kteøí se podíleli na jejich výrobì paní Zdenì Kohlertové, manželùm Èihalovým, paní Jiøinì Špráchalové a Kateøinì Zouharové.
V souvislosti s vládními opatøeními
bude mít obec výraznì ponížen rozpoèet na stranì pøíjmù, takže se mùže stát,
že pùvodnì schválený pøebytkový rozpoèet bude nakonec schodkový. Díky
rezervì z hospodaøení minulých let, ale
budou realizovány letošní plánované investièní akce bez nutnosti èerpat úvìr.
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Èarodìjnický rej
Opatøení proti šíøení viru nám bohužel neumožnila uspoøádat tradièní dubnovou akci, ale
o to více si to urèitì užijeme v pøíštím roce.

Dìtský den
Rok 2020 nám všem pøináší zcela nové situace a tak se stalo, že jsme byli nuceni pøeložit
naše olympijské hry na rok 2021, stejnì jako tomu je v Tokiu. To je ovšem dobrá zpráva pro všechny sportovce, máte více èasu na trénování, zlepšování a poznávání všech olympijských disciplín!
Abychom dìti o jejich svátek neochudili úplnì, pøipravili jsme jim balíèky plné dobrot, které
jsme tìsnì pøed Dnem dìtí roznesli po celé obci. Dìkujeme za velice pozitivní ohlasy a doufáme,
že pøíští rok už se zase uvidíme ne ve dveøích vašich domovù, ale Na Zámeèku v olympijské vesnici.

Posvícení 19. 9.
Tradièní Svatováclavské posvícení letos pøipadá na 19. záøí a my vìøíme, že si ho za doprovodu hudby, atrakcí a dobrého jídla i pití užijeme stejnì, jako každý rok. Brána Zámeèku
bude otevøena tradiènì od 14 hodin.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ SVÌTÍ
Do budoucna nás toho èeká spousta. Reprezentace na hasièských soutìžích v okolí,
pomoc pøi Svátováclavském posvícení a k tomu také potøebné brigády a schùze.
www.sdhsveti.blog.cz, FB
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Obecní úøad Vrchovnice, Vrchovnice 18, 503 03 Smiøice
mobil (starosta): 737 140 132
e-mail: vrchovnice@tiscali.cz
http://vrchovnice.cz/vrchovnice
úøední hodiny: Út 19.00 – 20.00

VÁŽENÍ SPOLUOBÈANÉ
v minulém období si náš svìt (myslím Èeská republika, ale i okolní svìt kompletnì), prošla a prochází nelehkým obdobím. Test odolnosti, kterým procházíme je minimálnì pro naši
generaci vìcí dosud nevídanou, a nyní záleží na každém z nás, jak serióznì a zodpovìdnì
se k problému postaví a bude se stavìt i do budoucna. Pokud vím tak vždy, když se naší planety dotkla podobná epidemie nebo pandemie, byly ztráty na životech vždy daleko vyšší.
Spoleèné období státem øízeného chování máme tedy pomìrnì úspìšnì za sebou a každý
pochopí, že velké restrikce v ekonomice a vyplácení všem za všechno ze státního rozpoètu
se nedají dìlat donekoneèna.
Chtìl bych tedy podìkovat každému, kdo se
v této situaci choval a chová zodpovìdnì jak
k sobì, ale i ke svému okolí a ta jak ve smyslu bagatelizování situace (virus tady je stále a pravdìpodobnì zùstane i nadále), tak ve smyslu hysterie
pìstované nìkterými médii, kterých jediným zájmem a mìøítkem úspìchu je jejich sledovanost.
Dìkuji všem, co si odebrali desinfekèní prostøedky
a pøimìøenì s nimi zacházeli a pøipomínám, aby je
nevyhazovali a ponechali si je klidnì na eventuální
další použití. Dìkuji každému, kdo si obstarává
roušky, protože spoléhat se na stát nebo municipality nelze také donekoneèna. Zdá se, že úèinným se ukázalo i dodržování pøimìøených rozestupù mezi osobami, alespoò pøi pobytu delším než 15 minut, oèkování proti chøipce, TBC atd.
atd. Kdyby nic jiného, tak kdyby pøínos nemoci COVID-19 byl v tom, že nám pozmìnila hierarchii hodnot, tak by to zase nebylo úplnì málo.
Co se týká vlastního života v obci Vrchovnice, tak
pøed dokonèením je projekt na prodloužení páteøní èásti
vodovodu do èásti obce Vrchovnice Bákovce, kde èekáme na poslední èást vyjadøovacího procesu a doufáme,
že se ani další èást pøíliš nezadrhne na nedostatku finanèních prostøedkù, protože to bude v dnešní dobì faktor dùležitý a místní obèané tento nedostatek považují za
zcela zásadní.
Také bylo v katastru obce vysazeno dalších 6 druhovì pùvodních døevin v lokalitì pod bioplynkou, což by
mohl být náš další pøíspìvek k uhlíkové neutralitì naší
obce i státu.
starosta obce
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Obecní úøad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary
tel./fax: 495 458 155, mobil (starosta): 724 184 485
e-mail: urad@vsestary-obec.cz
web: http://www.vsestary-obec.cz/
úøední hodiny: Po, Út, Èt 07.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30

St 07.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

INFORMACE O INVESTIÈNÍCH AKCÍCH V OBCI
Stavba ÈOV a kanalizace - již vidíme svìtlo na konci tunelu
z Stavba kanalizace a ÈOV
nabrala v jarních mìsících poøádnì na tempu. Nad dokonèenou kanalizací se již postupnì objevují nové povrchy komunikací. K cestám v Rosnicích a ve Všestarech smìrem na
Støezetice budou bìhem prázdnin postupnì pøibývat další opravené silnice. Pøíznivou informací je, že oproti pùvodnímu zámìru Správy silnic KHK budou v Lípì opraveny v cestì na
Èistìves oba jízdní pruhy, tedy i polovina vozovky, ve které není položena kanalizace.
Pokládání nových asfaltových povrchù nám všem ještì notnì zkomplikuje pohyb po našich
obcích, je to ale pøedzvìst blížícího se konce stavebních prací. Proto prosím ještì o trochu
Vaší trpìlivosti a tolerance ke ztíženým podmínkám a stejnou mìrou všechny nabádám k opatrnosti pøi pohybu v prostoru stavby a jejím okolí. Oprava silnice v Rozbìøicích je pak z dùvodu návaznosti na stavbu chodníku posunuta až na øíjen.
Aktuální informace o uzavírkách mùžete najít na webových stránkách obce
www.vsestary-obec.cz, nebo nejpohodlnìji v aplikaci Mobilní rozhlas.
Na realizaci dodateèných stok ve Všestarech (pro novou zástavbu smìr Svìtí)
a v Rosnicích (4 RD nad tratí) jsme i díky zájmu krajského radního pro oblast životního prostøedí a zemìdìlství Bc. Karla Klímy, který se osobnì pøijel seznámit s návazností na již
probíhající stavbu ÈOV a kanalizace, byli úspìšní se žádostí o dotaci. Z dotaèního programu
Královéhradeckého kraje „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádìní odpadních vod“ jsme na tuto èást stavby získali 2,235 mil. Kè.
z Èistírna odpadních vod (ÈOV) ve Všestarech
má dokonèenou stavební èást i montáž technologie, zbývají dokonèit komunikace a oplocení. Po pøipojení areálu na elektro pøípojku budou nejprve probíhat provozní zkoušky technických zaøízení, postupné uvádìní èistírny do provozu je plánováno v prùbìhu letních mìsícù.
Pøi celkovém hodnocení prùbìhu stavby rádi konstatujeme, že oproti pùvodnímu harmonogramu bude stavba dokonèena zhruba o pùl roku døíve a že i pøes nouzový stav v celé republice probíhaly práce plynule a bez vìtších problémù.
z Domovní kanalizaèní pøípojky
Soukromé èásti kanalizaèních pøípojek se již budují ve Všestarech a Rosnicích, brzy se
pøidají i Rozbìøice a po nich Lípa. Ve Bøíze jsou soukromé èásti pøípojek v plánu na jaøe pøíštího roku, podobnì je tomu tak i u soukromých èástí pøípojek ve všech obcích, které byly projektovány dodateènì cca od r. 2016 dosud, pøípadnì i nìkteré dosud nevyøešené.
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Pøed samotným pøipojením na èistírnu odpadních vod bude nutné dokladem prokázat vyvezení žumpy, septiku, (nelze jednorázovì vyèerpat do kanalizace).

Chodníky v Rozbìøicích
Díky úspìšné žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), která byla
pøiznána do výše 5,169 mil. Kè, mùže stavba chodníku v Rozbìøicích plynule na stavbu kanalizace navázat. Podmínkou je, že obrubníky podél silnice musí být osazeny pøed opravou
komunikace po stavbì kanalizace. Aby mohl být nový živièný povrch na silnici ještì letos položen, je pro montáž obrubníkù stanoven dílèí termín do 30. záøí 2020. Celá stavba chodníku
od panelky pøes náves k poslednímu domu smìrem na Hejcmanku má být dokonèena v letošním roce.

Vestavba dvou bytù v èp. 35 Všestary
Realizaci vestavby dvou bytù na pùdì obecního úøadu ve Všestarech podmínilo zastupitelstvo pøidìlením dotace. Protože jsme se žádostí o dotaci uspìli a byla nám pøiznána podpora ve výši 1.903.833 Kè, mohli jsme stavbu zahájit. Dva malometrážní byty 1+KK v celkové
vysoutìžené cenì 2,156 mil. Kè mají být hotovy do konce letošního roku.
V souvislosti s výše uvedeným byla k budovì obecního úøadu ještì pøed provedením opravy povrchu komunikace u pošty provedena pøes silnici pøípojka plynu. Ten bude sloužit k vytápìní obou pùdních bytù a souèasnì je tak provedena i pøíprava pro budoucí plynofikaci
ostatních prostor obecního úøadu. Koneènì by tak mohlo být nevyhovující vytápìní staøièkými akumulaèními kamny nahrazeno ústøedním topením.
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
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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

VÝBOR PRO SPOLEÈENSKÝ ŽIVOT VŠESTARY
Již od poèátku roku 2020 náš výbor pilnì pøipravoval spoleèenské, sportovní a kulturní
akce pro naše obèany. První výlet byl naplánován na 4. dubna. Mìli jsme navštívit zemìdìlskou výstavu v Èastolovicích, zámecký park a mìli jsme být první letošní výpravou na zámku
v Kostelci nad Orlicí. Dokonce i obìd v RESTAURACI SECESE byl objednán.
Ne nadarmo se øíká, že neštìstí nechodí po horách ale po lidech a koronavirová epidemie
plnì ochromila veškerý spoleèenský život v našich obcích, stihli jsme tak pouze jednu návštìvu DIVADLA BEZ ZÁBRADLÍ. Následnì jsme již pouze škrtali ostatní akce, které se mìly
konat a které byly pøipravené.
Výbor však ani v této dobì nezahálel a pøipravoval podzimní èinnost. Zaèneme již 19. záøí
sportovním poèinem, a to pochodem „OKOLO VŠESTAR CESTIÈKA“. Zdaleka to však není
vše. Intenzivnì pracujeme na pøedvánoèním setkání seniorù, ze kterého si zúèastnìní odnesou nejen pøíjemný zážitek.
Od nìkterých obèanù našich vesnic jsme zaznamenali pøání podìkovat všem, kteøí se zasloužili o získání a distribuci desinfekce a ochranných roušek do všech domácností, k tomu se
pøipojuje i náš výbor, dìkujeme.
Aleš Zlatohlávek

„OKOLO VŠESTAR CESTIÈKA, ZE VŠESTAR“ 2020
Výbor pro spoleèenský život rozšíøil své aktivity i o sportovnì kulturní a proto letos poprvé
uspoøádá 19. 9. 2020 pochod pro všechny zájemce od 0 do 120 let. To znamená, že zúèastnit se mohou tudíž jak koèárky, dìti s rodièi, dospìlí i ti pokroèilí vìku.
Pochod bude letos poprvé tedy ze Všestar. A postupnì budeme støídat všech 6 obcí ve
startu.
První roèník pochodu v roce 2020 bude pod názvem „OKOLO VŠESTAR CESTIÈKA, ZE
VŠESTAR“. Tento pochod bude, jak jsem již zmiòovala 19. 9. 2020 na trase cca 10 km a proj44
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deme se okolím Všestar cestièkami, úvozy a zapomenutými místy, které se v této dobì obnovují.
Startovat se bude od sokolovny ve Všestarech od 8,00 do 10,00 hodin. Tam bude i cíl
a èekat na vás bude bohaté obèerstvení. Startovné na trasu bude pro první roèník symbolických 20 Kè a na cestu dostanete také i obèerstvení. Na památku dostanete diplom a také malý
symbolický dárek.
Doufáme, že tím zapoèneme další tradici, jak trávit volný èas nejen se sportem, ale i ve
spoleènosti dobré party. Tìšíme se na vás a budeme doufat, že každá obec, z našich šesti,
bude mít bohaté zastoupení. Tìšíme se 19. 9. ve Všestarech na sokolovnì ráno mezi 8,00
– 10,00 na startu.
Marika Èapková Dohnalová

LESNÍ DIVADLO CHLUM
Již jsme toho v Lesním divadle zažili hodnì, a tak jsme si mysleli, že nás už nemùže jen
tak nìco pøekvapit, ale jak už to tak bývá, život je plný neèekaných zvratù a o pøekvapení tu
není nouze. To, co se událo, z kraje roku, pøekvapilo a zaskoèilo i nás. Ne pøíliš jasná politika
vládních naøízení a jejich nepøedvídatelnost odsunula rozhodnutí o programu na neurèito. Už
to vypadalo, že se letošní divadla a další spoleèné aktivity nebudou mít kdy uskuteènit, ale
v kvìtnu jsme již pøistoupili k rozhodnutí, že divadla lestos budou! Poèátkem èervna se podaøilo dohodnout termíny pøedstavení, takže se nakonec vše v dobré obrátilo a my mùžeme rozjet naplno pøípravy na 11. sezónu. Dovolte mi tedy zveøejnit program, který jsme pro vás tento rok pøipravili.

16. 7. 2020

20:00

divadelní spolek Z.L.O.M. Vaz, Miro Gavran – Smích zakázán

Obsazení: Lucie Zedníèková, Anna Kulovaná, Libor Jeník, režie: Lukáš Burian
Osmaètyøicetiletý muž pìt let podvádìl svoji ženu s dvaatøicetiletou milenkou. Ta se s ním
rozešla a s ním už není doma k vydržení. Manželka se tedy snaží milenku pøinutit, manželovi
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za zády, aby ho vzala zpátky. Pod pohrùžkou vydírání milenka ustupuje, ale je s nudným a lakomým mužem nespokojená. Vše se nicménì zdá být v poøádku, až do doby, než se milenka
zamiluje do jiného muže a žádá manželku o radu. Tato hra, netradiènì zobrazující manželský
trojúhelník, je v Chorvatsku velice populární a doprovází ji slogan: „Hra, kterou si užije jak
vaše manželka, tak vaše milenka.“ Hra obdržela v roce 2004 Cenu Marina Držièe, kterou udìluje chorvatské ministerstvo kultury.

31. 7. 2020

20:00

Gilles Dyrek – Benátky pod snìhem

Obsazení: Lucie Štìpánková, Filip Cíl, Veronika Arichteva / Sara Sandeva, Jaromír Nosek,
režie: Jiøí Žák
Brilantní situaèní komedie o pozvání na veèeøi a zmatení jazykù. Pøi „veèeøi s pøáteli“ dochází ke konfrontaci dvou mladých párù s opravdovostí a falší jejich lásky. Jedni mají pøed
svatbou, druzí možná pøed rozchodem. Spoleèné setkání mùže ale všechno pøevrátit. Jedno
malé nedorozumìní vede až k absurdním situacím...

13. 8. 2020

20:00 divadlo Radka Brzobohatého, Robert Bellan – Vinetùùù!

Obsazení: Petr Vojnar, Petr Jablonský, Jakub Šlégr / Jakub Albrecht, Tomáš Racek, Lukáš
Burian / Milan Enèev, Lukáš Malínek, režie: Robert Bellan
Autorská komedie pro celou rodinu, na motivy románù Karla Maye a filmù Haralda Reinla.
Nostalgická vzpomínka nejen pro pamìtníky okoøenìná nadsázkou a humorem… pro všechny pøíznivce romantiky, divokého západu i dobré zábavy.
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27. 8. 2020

20:00

Divadlo Kalich – Diego Ruiz, Fiona Bettanini, Nicola
Pistoia, Pino Ammendola – Bez pøedsudkù

Úèinkují: Jana Paulová, Pavel Zedníèek
Hra se odehrává v motelu, kde musí v jediném volném pokoji neplánovanì pøespat Diego
s Fionou, dva letití pøátelé. Spoleèná noc jim nabídne možnost otevøenì si popovídat o vìcech, na které se ženy jinak ostýchají ptát mužù a muži žen.
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Bez pøedsudkù je tedy výteèná komedie pøednì o kamarádství, o tajemstvích, o zvìdavosti a hlavnì – o nás, jejích divácích.
Stáváme se svìdky vtipného, vybroušeného, velmi trefného a místy i dojemného slovního
souboje obou postav. A nebyli by to Jana Paulová s Pavlem Zedníèkem, aby k nìmu nepøidali
øadu nezapomenutelných gagù.
Jakub Zvìøina

SDH BØÍZA
Protože se opìt zmìnila situace a jak
jsme již avizovali v minulém èísle zpravodaje,
že nahradíme všechny naše jarní akce jednou velkou, pøipravujeme na sobotu 29. 8.
2020 Dìtský den a sousedské posezení na
místním høišti ve Bøíze. Bude to odpoledne
pro všechny naše místní, kde bude pøipravena zábava a obèerstvení pro dìti i dospìlé.
Bližší informace budou na pozvánce, kterou
budete mít ve schránce.

... a také jsme si šili roušky ….
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SDH ROSNICE
Sbìr železa
V polovinì kvìtna náš sbor uspoøádal
druhou brigádu tohoto roku, a to na sbìr
železného šrotu. Poèasí na jaøe pøálo
a bylo vidìt, že jarní práce v naší vesnici
probíhaly s vervou. Všem, kteøí pøispìli
hasièùm do sbìru, velice dìkujeme.

Výsadba u klubovny
Na zaèátku èervna probìhlo zútulnìní
prostoru u naší klubovny, kde byly vysazeny keøe a stromky, mimo jiné z dùvodu
lepšího vsakování vody v prostoru za hospodou. Dále je plánováno zpevnìní prostoru u grilu a zasetí trávy v okolí celé klubovny.

Novinky v Rosnicích
Novinkou, která se stává souèástí života v obci, je nová autobusová zastávka s prostorem
pro kontejnery. Do prostoru již byly doplnìny nové plastové nádoby na plasty a papír a také
nové nádoby na sklo. Prosíme spoluobèany, aby v novém prostoru dbali na poøádek, správné
ukládání odpadu (vždy vyhazovat odpad, aby zabíral co nejménì prostoru v kontejneru) a pøedevším vhazovat správný odpad do správných kontejnerù. Pevnì vìøíme, že nyní, když jsou
kontejnery jasnì barevnì rozlišeny, již nebude mít nikdo problém se správným tøídìním.
Nové jsou také povrchy cest. Hlavní cesta od Všestar smìrem na Bøízu dostala nový povrch v celé šíøce, místní komunikace okolo hospody k nádrži byla vyspravena pøedevším
v místech výkopù kanalizace a stejnì tak cesta k areálu zemìdìlského družstva. Nový povrch
dostala také místní cesta, která
byla dlouhodobì jedna z nejhorších, a to od nádrže okolo veterinární ordinace k hlavní cestì.

Aktuální témata
Správné nakládání se zeleným
odpadem je téma, na které je nutné
upozornit. Pøedevším posekaná
tráva nepatøí do pøíkopù podél cest,
ani na pole okolo vesnice. Prosíme
tímto obèany, aby využívali pro
ukládání kompostéry, které byly zapùjèeny Obcí Všestary do každé
domácnosti.
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Dalším bodem, kterým se budeme zaobírat ve spolupráci s osadní výborem a obcí, je parkování na obecní zeleni. Tímto prosíme spoluobèany, aby tato místa nepoužívali na parkování.
V Rosnicích nyní probíhají stavby soukromých èástí kanalizaèních pøípojek. Bìhem prázdnin by mìlo dojít k postupnému pøepojování jednotlivých pøípojek k obecní kanalizaèní síti.
Pøed pøepojením bude nutné prokázat se dokladem o vyvezení žumpy, septiku èi èistièky (nelze jednorázovì vyèerpat jejich obsah do kanalizace).
Tak trochu jiné léto
V následujících mìsících bychom chtìli pro spoluobèany pøipravit sousedské posezení,
abychom mohli opìt spoleènì posedìt a probrat, co vše jsme zažili bìhem karantény a výjimeèného jara tohoto roku.
V létì nás èeká také øada brigád, na kterých bychom chtìli natøít zvonièku, zrenovovat vybavení klubovny a úprava okolí klubovny, o které jsme psali výše a další.
Jiøí Novák

SDH ROZBÌØICE
Všichni máme za sebou období, které nám nìco vzalo, nìco dalo, mnoho vìcí nás i nauèilo. Koronavirová epidemie postihla všechny napøíè odvìtvími a obory. Nevyhla se, bohužel,
ani sborùm dobrovolných hasièù. Díky rizikùm spojenými s nákazou a naøízením vlády hasièi
pùl sezóny nesmìli mít tréninky a soutìže a nesmìli poøádat žádné kulturní a spoleèenské
akce. Pøesto se i v této dobì našly aktivity, kterými mohly sbory obèanùm pomoci.
Po vyhlášení karantény a zavedení povinného nošení roušek obec Všestary sehnala pro
všechny své obce a obèany roušky a dezinfekce na ruce a povrchy. Èlenové SDH Rozbìøice
se úèastnili distribuce tìchto pomùcek obèanùm v místní èásti Rozbìøice.
Po ukonèení karantény a rozvolnìní opatøení zamezujících pøenosu infekce sbor zorganizoval sbìr železného šrotu a svolal brigádu na úklid Rozbìøic od odpadkù. Úèast byla hojná
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a mùžeme mít radost z èistých prostor ve vsi a z pìknì uklizeného okolí hasièárny. Všem
zúèastnìným moc dìkujeme.
Vìøíme, že Covid-19 již „dostal rozum“, nebude nás nadále ohrožovat a umožní nám rychle se vrátit k pùvodnímu spoleèenskému životu. Za SDH Rozbìøice pøeji všem obèanùm pevné zdraví!

SDH VŠESTARY
Za uplynulé tøi mìsíce se našemu sboru podaøilo dvakrát podpálit a dohlídat pálení klestí
u sokolovny. Ani s prací jsme nezaháleli a 6. èervna jsme uspoøádali sbìr železa.
S uvolòováním situace ohlednì COVID-19 se i my budeme snažit vrátit postupnì zpìt
k našim sportovním a kulturním akcím pro dìti i dospìlé. O tìchto akcích Vás budeme prùbìžnì informovat.
SDH Všestary, Nováková Renata
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