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“
Odložená jarní vzdìlávací exkurze na Kozí farmì Pìnèín na Jablonecku se uskuteènila
v sobotu 19. 9. 2020 za krásného slunného poèasí o celkové úèasti 32 osob, úèast byla bohužel poznamenaná souèasnou epidemiologickou situací v souvislosti s coronavirem. Nicménì,
mìli jsme velké štìstí na poèasí a díky tomu témìø veškerý program probíhal venku.
Tradiènì se vzdìlávacích exkurzí úèastní zástupci všech generací a to je moc fajn. Program
a nároènost bývají samozøejmì pøizpùsobeny pøevážnì starší generaci a tak pokud to jen trochu jde, autobus nás vždy zaveze co nejblíže k cíli a naopak vždy je poèítáno s dostateèným
èasovým prostorem, aby se i ti mladší mohli v pøípadì zájmu rozbìhnout a projít okolím.
Na rodinné Kozí farmì Pìnèín jsme se dozvìdìli mnoho nových informací o chovu koz
a dalších zde chovaných zvíøatech, zpracování mléka a masa, absolvovali jsme prohlídku
s odborným výkladem celé farmy a prošli jsme se také i provozem tradièní skláøské výrobny,
kde jsme naèerpali informace o historii výroby sklenìných perlí. Na závìr byla v sýrárnì pro
všechny úèastníky pøipravena ochutnávka mléèných a masných regionálních bio – produktù,
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které jsme si po té mohli za velice pøíznivé ceny nakoupit a pak již následoval krátký odpoèinek a posezení v areálu farmy v pøíjemném prostøedí obèerstvení U Husy. Po té jsme se
autobusem pøesunuli do srdce Èeského ráje na zámek Hrubá Skála, kde jsme mìli dostateèný èas na obìd v Zámecké restauraci i prohlídku zámku, èi procházku po blízkém okolí.
Vzdìlávací exkurze byla realizována za finanèní podpory Královéhradeckého kraje.
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V kraji funguje šest mikrojeslí
Už nìkolik let pomáhají rodièùm tìch nejmenších dìtí mikrojesle. Jde o zaøízení pro
dìti od pùl roku vìku do ètyø let s pevnì danou kapacitou – najednou v nich mohou
být maximálnì ètyøi dìti, aby byla zajištìna maximální péèe podle jejich potøeb.
V Královéhradeckém kraji rodièùm slouží šest zaøízení, a to v Hoøinìvsi, Svìtí,
Všestarech, Habøinì, Smiøicích a ve Dvoøe Králové nad Labem. V celém Èesku funguje
v souèasnosti 98 mikrojeslí.
Maminky se èasto dostanou do svízelné situace, kdy se musejí napøíklad po dvou letech
rodièovské dovolené vrátit do práce, ale mateøská škola jim dvouleťáka nevezme. „Z dotazníkového šetøení jsme vìdìli, že zájem o mikrojesle bude, ale skuteènost pøedèila naše pøedpoklady. Hlásily se nám nejen rodiny z naší obce a okolí, ale i ze vzdálenìjších mìst,“ vzpomíná Michaela Chládková, která má na starosti projekt mikrojeslí ve Všestarech. Za tøi roky
jejich fungování jimi prošlo na 25 dìtí. Mezi nimi byla i Markétka, které v dobì nástupu do mikrojeslí byl rok a sedm mìsícù. Pro její maminku, mladou samoživitelku Markétu, znamenaly
obrovskou pomoc. „Na mikrojeslích se mi líbí, že jde o rodinné zaøízení – znají se nejen dìti,
ale i rodièe. Péèe je individuální, podle potøeb konkrétního dítìte,“ øíká Markéta.
V mikrojeslích má jedna peèující osoba na starosti maximálnì ètyøi dìti. V praxi mikrojesle navštìvuje dìtí více, protože se v docházce rùznì støídají. Mikrojesle nejèastìji provozují
neziskové organizace, nìkde také obce. To je pøípad mikrojeslí v Habøinì a Hoøinìvsi. „V Habøinì nemáme mateøskou školu. Inspirovali jsme se mikrojeslemi, které fungují ve Všestarech,“
vysvìtluje dùvody vzniku Dagmar Rybová, která se o dìti v Mikrojeslích Habøina stará.
Mikrojesle se nacházejí v budovì místního obecního úøadu. Se stavebními úpravami pomohli obyvatelé Habøiny, kteøí také zaøízení v rámci sbírky darovali spoustu hraèek, pøebalovací
pult i koèárek. „Zájem rodièù o tuto službu je opravdu veliký, dìti se k nám tìší a odpoledne
nechtìjí jít domù,“ dodává Dagmar Rybová. V souèasnosti sem dochází 6 dìtí.
Finance na fungování mikrojeslí, získali jejich provozovatelé díky dotacím z Operaèního
programu Zamìstnanost. Rodièe tak za pobyt dìtí v zaøízení vìtšinou neplatí, podílejí se jen
na úhradì nákladù na stravování. Vybírat pøíspìvky na službu mohou obce, pøíspìvkové
organizace, právnické osoby vykonávající èinnost škol do výše 5 % schválené dotace.
Podmínkou využití služby je vazba na trh práce – oba rodièe musejí pracovat (podnikat), práci si aktivnì hledat, nebo studovat.
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Název mikrojeslí

Mìsto realizace

Mateøinka Mikrojesle

Dvùr Králové nad Labem

Mikrojesle Hoøinìves

Hoøinìves

Mikrojesle Svìtí

Svìtí

Mikrojesle Všeslièky

Všestary

Mikrojesle Habøina 2

Habøina

Jeslièky miniMIMIS

Smiøice

Mikrojesle na území Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
V létì mikrojesle mohly opìt pomáhat rodièùm v podobì hlídání a rozvoje dítek. Bohužel
mini høištì v blízkosti Mikrojeslí Všeslièky ve Všestarech navštívil i neznámý záškodník, který
nám rozbil pískovištì pro dìti. Nicménì se v øadách rodièù našel šikovný a ochotný tatínek,
který nám pískovištì opravil! Ještì jednou – mnohokrát dìkujeme!
Na konci léta se dìti jednotlivých mikrojeslí louèily s tetami i se svými kamarády, protože
velká èást dìtí zahájila nové období, a to docházku do mateøské školy. V mikrojeslích ve Svìtí
se dìti louèily celé dopoledne, bìhem kterého mìly k dispozici nafukovací hrad na místním
dìtském høišti. Kromì dovádìní na hradì dìti také dostaly pamìtní list a trièko s obtisky ruky
všech kamarádù z mikrojeslí. Nakonec na nì také èekala malá dobrùtka v podobì nanuku
a dáreèek.
Tety v mikrojeslích v Hoøinìvsi se zase rozhodly uspoøádat výlet, který byl naplánován pùvodnì už na jaøe. Nakonec se podaøilo na konci letních prázdnin vyjet do ZOOPARKu Stìžery,
kde dìti krmily tamní zvíøátka. Na výlet je dopravilo obecní autíèko, bez kterého by tento výlet byl jen velmi tìžko realizovatelný. I zde si dìti odnesly malou drobnost na památku a pamìtní list s fotografiemi z mikrojeslí.
V neposlední øadì si rozlouèení užily i dìti se svými rodièi z mikrojeslí ve Všestarech.
Tentokrát se dìti totiž louèily na palubì lodi. Námoøníci vypluli odpoledne za doprovodu rodièù a jeslièkových tet na vyhlídkovou plavbu. Po dobrodružství na palubì lodi v podobì navinutého provazu v motoru, se všichni pøesunuli na bøeh a uspoøádali piknik, kde si dìti pøevzaly
pamìtní diplomy v rámeèku a rámeèek si podle vlastních pøedstav.
Všechna tøi rozlouèení byla krásná a dìti si je moc užily. Od záøí se rozutekly do blízkých
i vzdálených mateøských škol a my jsme vítali novì nastoupené dìti. Adaptaèní proces byl
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zjednodušen a zkrácen z dùvodu minimalizace styku s ohledem na epidemiologickou situaci.
Nicménì i pøesto se všechny tety snaží dìtem nástup do mikrojeslí usnadnit.
Na podzim máme naplánované také rùzné akce, uvidí se, které budeme moci opravdu
zrealizovat. Urèitì se mikrojesle zapojí (v rámci svých možností) do celorepublikového úklidu
veøejných prostranství Ukliïme Èesko. Také bychom rádi zrealizovali školení, která byla na
jaøe odvolána. Snad nám to podzim dovolí.
A nakonec pøidáváme opìt inspiraci v podobì seznamu, co zažít tentokrát na podzim.
10 Vìcí, které chci na podzim s dìtmi zažít:
 Zahrabat dìti do listí
 Navlékat náhrdelník z jeøabin
 Upéct dýòový koláè
 Vyrobit domeèek pro zvíøátka
 Jít na houby
 Poskládat mandalu ze spadaných listù
 Vyrobit zvíøátko z kaštanù
 Skákat v kalužích
 Louskat posbírané oøíšky
 Vydlabat z dýnì strašidlo

Mgr. Michaela Chládková

Mikrojesle HOØINÌVES
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Mikrojesle SVÌTÍ

Mikrojesle VŠESTARY

6

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

DÌNÍ V OBCI
Zastupitelstvo obce Benátky rozhodlo o zhotoviteli rekonstrukce rybníèku v centru obce.
Vítìzem výbìrového øízení se stala firma Stavoka Hradec Králové a.s.. Termín dokonèení
stavby je 30. 6. 2021 a všichni se moc tìšíme, jak bude po dokonèení stavby vypadat centrum naší obce.
Po více než pìti letech intenzivní práce mùžeme oznámit dobrou zprávu, že SFDI dodateènì na svém zasedání dne 29. 6. 2020 schválili dotaci na „Výstavbu spoleèné cyklostezky
pro pìší a cyklisty Benátky – ŽS Hnìvèeves“. V souèasné dobì probíhá výbìr zhotovitele
a pokud nenastanou komplikace, tak koncem pøíštího roku by mohla cyklostezka sloužit jak
obèanùm Benátek, tak i všem nadšeným cyklistùm.
Další z akcí, která v tìchto dnech dospìla do finále, je rekonstrukce sálu v naší hospodì
Pod Svíbem. Pùvodní parkety byly demontovány, došlo k odstranìní záklopu pod nimi a byla
vybudována nová skladba podlahy a na ní vráceny pùvodní opravené parkety. Dále bylo vybudováno nové palubkové obložení stìn. Opravený sál se již tìší, až se v nìm budou moci
zase poøádat spoleèenské akce.
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Na dìtském høišti byl umístìn nový
stùl na ping pong, na volnoèasové ploše pøibyly nové branky na florbal a basketbalový koš. Doufáme, že všechny
tyto nové prvky budou našimi obèany
hojnì využívány a dlouho nám v poøádku vydrží.
Tomáš Bouèek

KULTURNÍ A SPOLEÈENSKÉ AKCE
Dìtský den
4. èervence jsme se sešli, dospìlí i dìti, na spoleèném opékání prasete. Na høišti také jako
vždy nechybìly rùzné atrakce – od házení kruhù na tyèe zapíchnuté v zemi, až po chození na
chùdách, takže si zasportovali i dospìlí. Všichni se najedli opeèeného prasete a dìti dovádìly na skákacím hradì, atmosféra byla pøíjemná.
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Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Tuto pohádku si pro dìti letos pøichystalo Loutkové divadlo Kozlík, spoleènì s obcí
Benátky. Konala se tradiènì pøed místním pohostinstvím Pod Svíbem dne 23. srpna odpoledne. Dìkujeme všem za krásný zážitek.
Sabina Èížková
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ČISTĚVES
Obecní úøad Èistìves, Èistìves 28, 503 15 Nechanice
mobil (starosta): 724 175 218
web: http://www.cisteves.cz/
úøední hodiny: Po 19.00 – 20.00

ZPRÁVY Z NAŠÍ OBCE
Zdravím všechny ètenáøe Zpravodaje. V pøedchozím èísle jsem avizoval, že nìkteré spoleèenské, kulturní akce, které nemohly probìhnout v pùvodních termínech, se snad uskuteèní v termínech náhradních, dále jsem vyslovil pøání, že se snad uskuteèní klasické a osvìdèené akce, které jako každý rok zpestøují letní èas, který mám tak rád. Dnes již mohu s velkou
pokorou a vdìèností ve smìru k poøadatelùm konstatovat, že se vše povedlo a to, co naši
Hasièi a Èistìveský dráèek naplánovali, to se také podaøilo uskuteènit. Moc jim dìkuji a to za
všechny, kteøí se zúèastnili alespoò jedné z akcí nedávno probìhlých.
Samozøejmì že se sluší všechny zmínit a tak zpìtnì, si jistì pamatujete, že 8. srpna jsme
se sešli v našem parku „Pod komínem“, abychom se zúèastnili I. sousedského grilování.
Musím øíct, že to byla vydaøená akce, za jejíž realizací stojí hlavnì manželé Kubíèkovi. Dobré
jídlo, dobré pití a hlavnì se sešli lidi. Dìkujeme.
Dále dne 22. srpna se naší obcí rozeznìly tóny letošního roèníku Èistìfestu, který byl
oproti jiným letùm z již známých dùvodù jednodenní, ale na jeho kvalitì to nic neubralo.
Podìkování za fesťák míøí ke èlenùm Èistìveského dráèku.
Léto se posunulo do záøijového mìsíce, dìti se po pùl roce vrátily do školy a dne 5. záøí
se podaøilo našim Hasièùm uskuteènit pokraèování tradièní akce, „Rozsvícený Svíb“, jehož
termín konání byl pøesunut z termínu èervnového, což mu však neubralo na atraktivnosti a zájmu návštìvníkù. Pøipraveny byly bojové ukázky, byla odsloužena vojenská polní mše a mnoho jiných akcí, následnì veèer byly zapáleny svíèky v lese Svíb a probìhl komentovaný noèní pochod. Poèasí se vydaøilo, až na odpolední bouøkovou pøíhodu, která sice pøinesla škody
na majetku, avšak všichni pøítomní vyvázli bez zranìní a tak vše dobøe dopadlo. Moc dìkuji
našim Hasièùm za letošní roèník „Rozsvíceného Svíbu“.
Záøi se o kousek ostaøilo a 12- tého dne ve 14 hodin zaèaly létat nad støechami Èistìvsi
letadla, motorová rogala, letos dokonce i balón. No ano, probìhlo další „Setkání pøátel aviatiky“. Naši pøátelé z Èistìveského dráèku pøipravili bohaté obèerstvení, dìti pøipravily domácí limonádu, dále nechybìl skákací hrad pro dìti a veèer probìhl koncert skupiny „Labyrint“.
Poèasí se vydaøilo a vše probìhlo tak, jak mìlo, no prostì dìkujeme Vám za krásné odpoledne a veèer.
Tak, to byla bilance letních akcí, které probìhly, o tìch, které se snad uskuteèní, Vám zcela jistì poreferuje náš pan knihovník Jaroslav Balcar.
Co se týèe vìcí „obecních“, tak bych zmínil, že z dùvodu zmìny legislativy pracujeme na
vytvoøení tzv. „Pasportu kanalizace“, na jehož pøípravì jste se také úèastnili a to vypracováním dotazníku, který jsme distribuovali koncem léta. Moc dìkujeme všem za spolupráci. Dále
probíhají pøípravy projektu rekonstrukce a dostavby chodníkù v naší obci, které jsou nyní ve
stádiu pøípravy projektu a stavebního povolení. Ještì nemohu opomenout, že se pøipravujeme na letošní volby do Krajských zastupitelstev a dále do Senátu Parlamentu Èeské republiky, které probìhnou ve dnech 2. a 3. øíjna.
Chtìl bych Vás všechny volièe ujistit, že udìláme vše pro to, aby byly splnìny veškeré
podmínky pro Vaše bezpeèné a viru zbavené odvolení našich zástupcù. Dìkuji tímto i èlenùm
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naší Volební komise, kteøí pro nás tuto službu vykonají, i když vývoj situace ve spojitosti s
Covid-19 není vùbec dobrý.
Mìjte se „zdravì“ a držte se.
starosta Bc. Karel Tuèek

LÉTO V ÈISTÌVSI
Po nìkolika letech, kdy byla v létì veliká vedra, se to letošní vrátilo k dlouhodobému normálu. A tak i obèas zapršelo, což trochu komplikovalo sklizeò. Ale žádné vìtší problémy nebyly a zrno se do sýpek dostalo vèas. Opìt jsem s pøekvapením zjistil, že mnoho lidí žnì vùbec nezaregistrovalo. Tato nìkdejší nejvìtší událost vesnického života se dostala do pozadí
vìdomí lidí a je to škoda. Ovšem je tøeba též poznamenat, že døív byla u žòových prací potøeba velkého množství pracovníkù, kdežto dnes to s výkonnou technikou dokáže pár lidí.
Na zahrádkách chladnìjší a deštivìjší poèasí velice svìdèilo rostlinám, které patøí do tohoto zemìpisného pásma. A tak jsme sklízeli krásné brambory, mrkev, celer, cibuli, èesnek. Horší
to bylo s kvìtákem, kedlubny giganty, kapustou a zelím; molice je deptají. Moc se nevedlo polním okurkám a paprikám, pøece jen jim nìjaký stupeò v teplotì chybìl. Drobné ovoce vydalo
pìknou úrodu a švestky témìø lámaly vìtve. I jablka vypadají skvìle a pøekvapivì se daøí melounùm, kterým vyhovuje jiné zemìpisné pásmo. U tøí venkovních pìstitelù jsem vidìl melouny, dle odhadu dosahující pøibližnì pìti kil. A protože
pøichází krásné babí léto, tak se sklizní není kam
spìchat.
V našich okolních lesích pøekvapivì dlouho nerostly houby. První jsem našel až 10. záøí, ale jsme
v nadìji, jak vidno i podle snímku, že už to pøichází…
Pan František Zykl dodal i vodohospodáøská
data. V èervnu napršelo 167,5 mm srážek, což tady
už dlouho nebylo. Oproti loòským 35 mm to je velký
skok. V èervenci 53 mm, což je 10,5 mm víc než loni
a v srpnu 98 mm, tedy jen o 3 mm víc než v roce
2019. Hlavnì díky èervnu u nás spadlo dlouho nevídaných 318,5 mm oproti loòským 172,5 mm.
Obecní knihovna se pøes prázdniny podøídila úspornìjšímu provozu, ze všech akcí zùstal
v provozu prakticky jen kurs šití. Ten má ale skvìlé výsledky. Z jednoduchého šití dámy pøe-
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šly na patchwork a výsledky jejich práce
vidíte na fotografii. Opìt zaèíná povinnost
nošení roušek a tak èlenky tohoto kursu již
podruhé našily roušky pro potøebu èistìveských obyvatel.
Za zaznamenání stojí také vesmírná
událost – ve dnech kolem 16. èervence byla
na noèním nebi krásnì vidìt pouhým okem
kometa. Nebyl to žádný rychlý pøelet oblohy,
ale pomalu se po dobu nìkolika nocí posouvala k severozápadnímu horizontu. A ještì
k poèasí. 5. záøí, zrovna v dobì konání bitevní ukázky u lesa Svíbu, se pøihnala pøed
šestnáctou hodinou vìtrná smršť, která nadìlala drobné škody na støechách. Její pøíchod je
na pøiložené fotografii.
Jaroslav Balcar

ÈISTÌVESKÝ DRÁÈEK
Hned na zaèátku léta se konal v parku za obecním úøadem tøetí roèník Oslav slunovratu
aneb když ženy tanèí. Tentokrát se nesl v komornìjším duchu. Pøesto tento taneèní festival
splnil svùj úèel a dámy si jej užily. Akci zaštiťuje Pøírodní lékárna, protože tanec je pro ženy
tím nejzdravìjším pohybem a ženy tanèí opravdu rády.
8. srpna se Dráèek spolupodílel na hezké akci manželù Jany a Jana Kubíèkových a paní
Lenky Menouškové, kteøí pozvali naše obèany na Sousedské grilování. V parku bylo pøipraveno šest grilù a každý si mohl pøinést nìco dobrého ke grilování. Pro ty, kteøí si nepøinesli nic,
bylo pøipraveno maso pøímo na místì. Toto netradièní grilování mìlo mezi pøítomnými velice
kladný ohlas a tak se budeme tìšit, že se akce bude zase opakovat.
22. srpna probìhl další roèník multižánrového hudebního festivalu Èistìfest 2020. O dobrou náladu a hlavnì pìkný kulturní zážitek se postarala tato hudební uskupení:
The Brownies a Annamaria d´ Almeida, Hanka Kosnovská a Veronique Trio, Michal
Vejprava a pøátelé, Imaginárium, František a pøátelé, Èí je to vina?, Petr Karas, Tribe J a Goji.
V drtivé vìtšinì se jednalo o vlastní tvorbu a to je na tomto festivalu to nejcennìjší.
11. záøí vystoupila v Dílnì hudební skupina Dvì vjeci a už tady bylo 12. záøí, kdy se za
nádherného poèasí na louce Kašparce uskuteènil ÈIAF – Èistìveský aerokosmický festival. A vìru, bylo se na co dívat. Ve vzdušném prostoru nad Èistìvsí a okolními obcemi
bylo možno spatøit Cesnu, Èmeláka, který
pøedvedl i hasební zásah, Brigadýra, skupinu
ultralight letadel a motorových kluzákù, motorové paraglidinky a nesporným vyvrcholením
byl nìkolikanásobný pøelet replik váleèných
stíhaèek z druhé svìtové války; dvou Jakù 3,
Messerschmidtu 109 a Mustangu P 51.
Pøelety byly doplnìny i kulometnou palbou.
Po sedmnácté hodinì byl nafouknut balón
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a s pasažéry odlétl smìrem na Hradec Králové, protože mìl pro tuto cestu pøíznivý vítr.
Mnoho divákù využilo pøíležitost a proletìlo se
v Brigadýrovi nad naší krásnou krajinou.
Všechny stroje byly na zemi volnì pøístupné
a je to zážitek osahat si a vidìt vše takhle
zblízka. Na bezpeènost dohlížel Komisaø letového provozu. A nesmím zapomenout, že
se na louce objevil také originál motoauta
Hadraplán. Pro dìti byl pøipraven skákací
hrad, jehož se do sytosti nabažily a už tradiènì z letadla padaly bonbóny a plyšáci. Velkou
odmìnou pro poøadatele byla hojná návštìva.
Veèer zaèala hrát na venkovním pódiu skupina Labyrint a vydaøený den byl zakonèen tancovaèkou. Vedení Dráèku tímto dìkuje všem, kteøí se na akcích podíleli a pøispìli k hladkému prùbìhu všech akcí. Vìøte, že to stojí mnoho èasu a úsilí. Ale díky tomu si v Èistìvsi užíváme hojnost hezkých zážitkù. Podìkování také posíláme do Zemìdìlského družstva Všestary, díky
jehož pochopení se tento zdaøilý den mohl uskuteènit.
Mimo to se opìt pracovalo na zvelebování Dílny. Bylo dokonèeno celé zateplení budovy
a vymalován velký sál.
Velice zajímavý program je plánován na podzim a Dráèek na nìj ètenáøe Zpravodaje
Mikroregionu srdeènì zve:
24. øíjna
koncert mladého klavírního virtuóza Matyáše Nováka
7. listopadu
Svatomartinská husa
14. listopadu koncert rockové kapely Hudba Praha
prosinec
Zpívání u Betléma (termín bude upøesnìn)
9. ledna 2021 Èistìveský ples – k tanci a poslechu zahraje kapela Petrof Gang
Na akce nebudou z dùvodu nejisté epidemiologické situace pøedprodeje.
Jaroslav Balcar
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SDH ÈISTÌVES
XXIX. C. k. manévry a Rozsvícený Svíb
V sobotu 5. záøí se na loukách a polích v blízkosti lesa Svíbu konaly manévry historického C.k. øadového pìšího pluku è.18 z Hradce Králové a vzpomínková akce Rozsvícený Svíb.
O zahájení celé akce se pøed nastoupenými vojsky postarala námìstkynì hejtmana
Královéhradeckého kraje paní Martina Berdychová a místostarosta obce Èistìves pan Jiøí
Ludva spoleènì s místostarostou SDH panem Pavlem Štìpinou. Dopolední doprovodný program zaèal výcvikem a taktickou pøípravou pøítomných vojsk a to za hudebního doprovodu
dìtského pìveckého sboru. Ženy ze spolku Sestry Chalupovy po té pøi svém vystoupení pøedvedly módu z 1. republiky a z 20. – 40. let minulého století. Po obìdì se konal první komentovaný pochod Svíbem a po té jeden z vrcholù celého dne. „Vosumnáctá chasa“ doplnìná praporem polních myslivcù, dìlostøeleckou baterií a Kadetní setninou Jièínského pìšího pluku
è. 74 pod vedením Mgr. Petra Lazurka, která funguje jako jediná historická kadetní setnina
v ÈR, se v bitevní ukázce nazvané „Boj o svíbské pøedpolí“ utkali s oddílem nepøátelských
Prusù, kteøí sice se svými zastaralými dìly nemohli konkurovat rakouskému dìlostøelectvu,
zato svými jehlovkami, ze kterých pálili 5x rychleji než Rakušané ze svých pøedovek a lepší
taktikou se jim nakonec podaøilo nepøátelské vojsko zahnat k ústupu. Celkem se této „bitvy“
zúèastnilo pøes 60 vojákù, nìkolik dìl a také 5 koní. Výstøely z pušek a dìl byly doplnìny ještì o pùsobivé pyrotechnické efekty, které jen podtrhly atmosféru boje o les Svíb.
Bohužel, tato skvìle technicky pøipravená akce byla neèekanì ukonèena nebývale prudkou vìtrnou smrští a deštìm, která pøišla, stejnì jako Prusové, od severozápadu a na nìjakou dobu narušila program sobotního odpoledne. Pøestože došlo k menším materiálním škodám ve vojenském ležení i v zázemí, po nezbytném úklidu a pøeskupení, program pokraèoval
podle plánu polní mší a rozsvìcením svíèek na hrobech padlých vojákù v lese Svíbu a v okolí. Se soumrakem po pietním aktu u pomníku rakouského polního myslivce se poèetná skupina odvážlivcù vydala na noèní komentovaný pochod Rozsvíceným Svíbem. Zajímavé a poutavé vyprávìní p. uèitele Štrycha o skuteèných událostech ze dne 3. 7. 1866 a zejména
o prùbìhu bojù ve Svíbu a v blízkém okolí trvalo témìø dvì a pùl hodiny a zakonèeno bylo
salvou a troubenou veèerkou s úderem pùlnoci.
Chtìli bychom na tomto místì ještì jednou podìkovat všem úèinkujícím, kteøí se podíleli
na doprovodném programu, vojskùm za bitevní ukázku a pøedvedení dobových uniforem
a zbraní, partnerùm a sponzorùm za jejich podporu a v neposlední øadì i divákùm, kteøí si
k nám našli cestu.
Muzejní historický klub Záviš Svitavy, Historický C. k. øadový pìší pluk è. 18, z.s., obec Èistìves, Královéhradecký kraj, Komitét pro udržování památek z války roku 1866, ZD Všestary,
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Niva, s.r.o. Dolní Pøím, Kadetní setnina Jièínského pìšího pluku è. 74, Kavalerie Náchod,
SPVH Náchod – 6.prapor polních myslivcù,Vojensko-historický spolek v Brnì I.R.8, C. k. zemìbranecký pìší pluk è.8 (LIR8 Brno), Pìší pluk è.73 Jièín, SVH Liberec, VIMUS
Vilím/Musílek, Dámský historicko-spoleèenský klub Praha, SSK Hrádek, Petr Dubický, Josef
Dubický, Tomáš Nanáèik, Sestry Chalupovy, BOELS Rental ÈR, s.r.o., Irriga, s.r.o. z Èistìvsi.
výbor SDH Èistìves
Odkazy na fotogalerie z akce jsou na našem webu (viz níže)
Plánované akce:
Pietní akt 28. øíjna u pomníku rodákùm padlým v 1. svìtové válce
Rozsvìcení svíèek na dušièky
Posezení u vánoèního punèe 23. 12. 2020
Sledujte nás na FB SDH Èistìves nebo web: www.sdhcisteves.webnode.cz.
za SDH Jiøí Suchý
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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,
v minulém èísle zpravodaje jsem Vám pøála krásné letní dny a brzký návrat do normálního
bìžného života. To první se snad podaøilo, to druhé pøání bohužel jen èásteènì. S pøíchodem
podzimu se z médií opìt hrne sprcha negativních zpráv o pozitivnì testovaných a rùzných chaotických opatøeních. Myslím, že je tøeba sice nechodit tomu naproti, ale také se zbyteènì nestresovat. Samotné množství novì nakažených, bez srovnání s množstvím hospitalizovaných
a zemøelých, není relevantní a tato èísla v ÈR zatím výraznì nerostou. Tak doufejme, že tomu
tak bude i nadále a budeme se opìt moci scházet a užívat toho bìžného normálního života, na
který jsme byli zvyklí. A možná si ho pak budeme i více vážit. Myslím toho života☺.
Jana Kuthanová, starostka obce

Z JEDNÁNÍ 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HOØINÌVES,
konaného dne 14. 9. 2020:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hoøinìves souhlasí s uzavøením mandátní smlouvy o provozu kanalizace v obci Hoøinìves a zpracováním všech potøebných podkladù pro žádost o povolení
provozování s firmou Kalvoda služby s.r.o.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hoøinìves schvaluje pravidla pro podporu organizovaných aktivit pro
volný èas dìtí s trvalým pobytem v Obci Hoøinìves od 3 do 15 let ve školním roce
2020/2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hoøinìves souhlasí s uzavøením smlouvy o dílo na investièní akci:
„Komunikace vè. inž. sítí v k.ú. Hoøinìves“ s M - SILNICE, se sídlem: Husova 1697, 530
03 Pardubice, cena celková vè. DPH 9 049 564,81 Kè, a povìøuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hoøinìves souhlasí s uzavøením smlouvy o dílo nebo pracovní smlouvy na práce spojené s dohledem stavby „Komunikace vè. inž. sítí v k.ú. Hoøinìves“ na
dobu provádìní stavebních prací.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hoøinìves souhlasí s udìlením výjimky z nejnižšího poètu žákù ve tøídì základní školy na školní rok 2020-2021. Pøípadné dofinancování nákladù se bude øídit
skuteènou potøebou vzniklých propadù na úhradu potøebných úvazkù pracovníkù základní školy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hoøinìves souhlasí se zvýšením pøíspìvku na narozené dítì z 1000 Kè
na 2000 Kè s trvalým pobytem v obci Hoøinìves.
– Více informací: http://www.horineves.cz/uredni_deska

MIMOØÁDNÁ PODPORA ORGANIZOVANÝCH AKTIVIT PRO
VOLNÝ ÈAS DÌTÍ – informace k èerpání
– Navazuje na podporu z loòského školního roku a je urèena výhradnì pro dìti od 3 do
15 let s trvalým pobytem v obci Hoøinìves.
Pravidla èerpání:
– zákonný zástupce (zákonným zástupcem se v tomto pøípadì rozumí rodiè, opatrovník,
pìstoun, popø. jiná osoba jednající za dítì) pøedloží na OÚ Hoøinìves øádný doklad
o zaplacení pravidelné volnoèasové aktivity dítìte s trvalým pobytem v obci Hoøinìves
vybraného subjektu (sportovní klub, kulturní spolek, škola aj.), který je registrován a provozuje svou èinnost po dobu min. jednoho roku ke dni pøedložení dokladu.
– pøíspìvek bude poskytnut do maximální výše 1 000 Kè/dítì/školní rok, na základì podpisu darovací smlouvy mezi obcí – dárcem a obdarovaným, tj. zákonný zástupce dítìte.
– pokud bude uhrazená finanèní èástka za volnoèasovou aktivitu nižší než 1000 Kè/
dítì/školní rok bude darována èástka vyplacena v plné výši pøedloženého dokladu.
– vztahuje se na volnoèasové aktivity realizované ve školním roce 2020/2021.
– na poskytnutí mimoøádné podpory není právní nárok.

DOKONÈENÝ PROJEKT, PODPOØENÝ Z DOTAÈNÍHO
PROGRAMU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
– Program obnovy venkova / 19POVU1
„Rekonstrukce vnitøních prostor tìlocvièny ZŠ Hoøinìves a Autobusová
zastávka u silnice II/325 v obci Hoøinìves“
V rámci projektu „Rekonstrukce vnitøních prostor tìlocvièny ZŠ Hoøinìves“ byla v jarním období/ 2020 uskuteènìna celková rekonstrukce tìlocvièny, která spoèívala pøedevším
v kompletní rekonstrukci podlahy, montáži døevìných deskových obkladù stìn, instalaci krytù
na topení, zhotovení ochranných dvoukøídlých otevíracích møíží do oken, výmìnì svìtel a elektrických zásuvek, nových vstupních dveøí a poøízení nového sportovního mobiliáøe a dataprojektoru. Hlavní cíl projektu, kdy došlo k odstranìní již nevyhovujícího technického stavu, který
neodpovídal souèasným trendùm a standardùm byl zcela naplnìn, projekt pøispìl ke zlepšení
bezpeènosti a kvality výuky nejen žákù ZŠ Hoøinìves, ale tìlocvièna je využívána i v rámci zájmových kroužkù, pøi pravidelném cvièení žen a pøi zimních trénincích místních spolkù.
Realizace èásti projektu „Autobusová zastávka u silnice II/325 v obci Hoøinìves“ probíhala soubìžnì s rekonstrukcí komunikace II/325 v jarním období roku 2019, kterou provádìla
Správa silnic Královéhradeckého kraje. Došlo k demolici stávající nevyhovující èekárny, stavbì
nové, vèetnì lavièek a osvìtlení zastávky, osazení mobiliáøe, osvìtlení pøechodu pro chodce,
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zpevnìní povrchu, chodníku a odvodnìní. Realizace projektu pøispìla k obnovì a údržbì venkovské zástavby, zkvalitnìní obèanské vybavenosti a zvýšení bezpeènosti chodcù.
Realizace projektu pøispìla k obnovì a údržbì venkovské zástavby, zvýšení obèanské vybavenosti a bezpeènosti, zkvalitnìní výuky a zatraktivnìní vzhledu obce a zvýšení kvality života obyvatel Královéhradeckého kraje.
Celkové náklady:
2 298 418,Dotace: 45,16%
1 038 000,Vlastní podíl:
1 260 418,Realizováno za finanèní podpory Královéhradeckého kraje.

VYHODNOCENÍ, SHRNUTÍ DOTAZNÍKU PRO OBÈANY OBCE
HOØINÌVES
V jarních mìsících jsme pøipravili dotazník, kterým jsme chtìli zmapovat spokojenost èi nespokojenost Vás obèanù našich obcí s životem v nich a zároveò, které investièní akce považujete za nejvíce potøebné. Dotazník byl v rámci roznášky minulého zpravodaje dodán v tištìné podobì do všech domácností a dále bylo možné jej elektronicky vyplnit na našich
webových stránkách a fb. profilu obce. Dotazník je na stránkách stále pøístupný. A zde jsou
dosavadní výsledky: dotazník vyplnilo 80 respondentù, z toho 90 % je spokojeno s bydlením
a kvalitou života v obci. Nejvíce respondentù by v obci okamžitì øešilo rekonstrukci nedostavìného nákupního støediska na polyfunkèní komunitní dùm nebo dùm s peèovatelskou službou a jako druhé komplexní rekonstrukci bývalého bazénu v areálu TJ Sokol Hoøinìves.
Obecnì jsou obèané spokojeni s obèanskou vybaveností obce, s klidným prostøedím, kulturními a sportovními aktivitami a poøádkem v obci. Naopak nedostatky v obci jsou respondenty
vnímány velice rùznorodì. Objevily se zde odpovìdi jako zastaralé dìtské høištì nebo nedostateèné dopravní spojení èi parkování pøed bytovkami.

REKONSTRUKCE „FRANTOVSKÉ“ CESTY
Máme za sebou již nìkolik kontrolních dní na stavbì cesty R-183, od Hankova domu pod
frantovský kopec, kde konèí katastr naší obce. Jednalo 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 již nyní slouží jako veøejná úèelová komunikace, které zajistila pøístup k zemìdìlským pozemkùm a dále propojuje navazující polní cesty. Stavba zaèala 29. 6. 2020,
dokonèení stavebních prací probìhlo k 30. 9. 2020. Stavba byla financována ze státního rozpoètu.
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Rozsvícení stromeèku
V pondìlí 30. 11. 2020 se v 17,00 hod. na schodech u kostela sv. Prokopa opìt rozezní
dìtský sborový zpìv. Vánoèní koledy zazpívají žáci ZŠ a MŠ Hoøinìves a cestou do Betléma
se kolem kostela návštìvníci spoleènì projdou s dìtmi ze Sboreèku pøi ZŠ Hoøinìves. Pøed
kostelem bude opìt možnost si zakoupit výrobky a vánoèní perníèky, které pod vedením uèitelského sboru vytvoøí dìti z MŠ a ZŠ. Pro dospìlé bude venku pøipraveno svaøené víno, pro
dìti teplý èaj a vánoèní cukroví. Pøijmìte pozvání.

VÍTÁNÍ SV. MARTINA NA BÍLÉM KONI
Pøivítání sv. Martina na bílém koni se
uskuteèní v sobotu 14. 11. 2020 v 11,00
na návsi pod kostelem sv. Prokopa.
Tìšit se mùžete na vystoupení žákù
ZŠ a MŠ Hoøinìves, divadélko pro dìti,
kejklíøe, šermíøe, martinské rohlíèky, moravská svatomartinská a mladá vína
a husí menu, které bude opìt podáváno
ve vyzdobené sokolovnì. K poslechu od
14,00 zahraje Hradecká cimbálovka, po
té bude v režii Mini studia následovat
program pro dìti a v podveèerních hodinách zahraje rocková kapela Voèi.
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Od 10,30 – 16,00 bude na venkovním prostranství probíhat svatomartinský jarmark, v rodném domì V. Hanky prodej kvalitních svatomartinských vín z královéhradecké Vinotéky
u Mazlíka, ukázky øemesel a prodej výrobkù, napø. palièkovaná krajka, ukázka a prodej výrobkù ze skla, lidové kroje, podzimní a dekorace z pøírodnin, výtvarné dílny pro dìti a mnoho
dalších. Venku prodej drobného obèerstvení, trdelník, káva, svaøák, medovina… Doporuèujeme si pøedem zarezervovat místa v Sokolovnì, èas podávání a poèet porcí peèené husy
a to na tel. 723 035 424, nebo e-mail: kozakova@horineves.cz.
Všichni jste srdeènì zváni.

SVOZ NEBEZPEÈNÝCH ODPADÙ – Marius Pedersen
SOBOTA – 31. øíjna
JEØIÈKY
ŽÍŽELEVES
ŽELKOVICE
HOØINÌVES
HOØINÌVES

2020
náves
náves
náves
bytovky
hospoda

8,00
8,20
8,40
9,00
9,20

–
–
–
–
–

8,10
8,30
8,50
9,10
9,30

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

LETNÍ PØÍMÌSTSKÝ TÁBOR S ANGLIÈTINOU
Obec Hoøinìves a organizátoøi tábora velice dìkují váženým sponzorùm,
firmám: SWIETELSKY stavební s.r.o., Bratøí Štefanù 499/79, Hradec Králové
a AGROCHOV spol. s. r. o. Rozbìøice 18, Všestary a EUROSNACK s.r.o.
Inspirující dny s angliètinou v Hoøinìvsi
Naše táborová soukromá Faceboková skupina se jmenuje Holky v akci a Nick. V srpnových týdnech jsme díky, skvìle sobì navzájem naslouchajícímu realizaènímu týmu, odstartovali druhý roèník Pøímìstských táborù s angliètinou v Hoøinìvsi pro dìti z obce Hoøinìves
a regionu Hradec Králové.
58 dìtí, 38 her, 3 noci pøespávání, 30 000 Kè výdajù na potraviny, mimo jiné také i na EKO
zeleninu a ovoce z Rohoznice, 5 sponzorù, 1 Amerièan, 4 pedagogové, 1 velmi pozitivní starostka, 1 prima organizátorka výletù a pani kuchaøka v jednom, 2 hudební nadšenci, 1 veselá
a organizaènì schopná Slovena, 12 000 Kè z MAP II. na zajištìní celodenní exkurze, a již od
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února 2020 nespoèet emailù a telefonických dotazù týkajících se organizaèního zajištìní, zahájení a provozu tábora.
Spoèítáno seèteno, vše se kumulovalo do 3 velmi aktivních týdnù s angliètinou a mnoha
zážitkù, sportovních a kulturních aktivit, jednak pro táborové dìti, ale i pro veøejnost z obce
Hoøinìves.
Za podpory TJ Sokol Hoøinìves a obce Hoøinìves jsme si spoleènì s dìtmi z regionu užili dny naplnìné mnoha inspirativními aktivitami, s cílem rozvoje práce v týmu, ale i logiky, taktiky, hudebního a estetického cítìní a hlavnì si dìti v praxi vyzkoušely, jak a kdy používat nauèené fráze a anglická slovíèka v kontaktu s rodilým mluvèím z USA.
Reference od rodièù i dìtí snad mluví sami za sebe:
„Chtìla bych Vám a celému táborovému týmu moc podìkovat za prima pøímìstský tábor.
Dìtem se tam moc nechtìlo, bály se, že to nezvládnou (hlavnì angliètinu). Nakonec si užily
perfektní týden plný zážitkù a v pátek se oba shodly, že to bylo bezva!☺“
„Úžasný anglický tábor, moje dcera se na každý den moc tìšila, tak posíláme velký dík
všem, co se na tom podíleli a i kuchaøkám, jak výbornì vaøily.“
„Moc dìkujeme za skvìlý tábor a perfektní informaèní servis. Syn byl moc spokojený.“
Ria Korcová

DÌTSKÝ DEN – Den plný her
V nedìli 30. 8. 2020 probìhl v areálu TJ Sokol „odložený“ Dìtský den – Den plný her,
který se v koranavirovém obodobí bohužel nemohl uskuteènit v obvyklém termínu. Úèast byla
i pøes mírnou nepøízeò poèasí velmi dobrá, zúèastnilo se celkem 95 dìtí místních i pøespolních. Do organizace akce se aktivnì zapojily spolky, jako jsou SDH Hoøinìves, Myslivecké
sdružení Bažantnice Hoøinìves, TJ Sokol Hoøinìves, MAS Hradecký venkov a Rodinné pasy
královéhradeckého kraje. Pro dìti byly pøipraveny již tradièní soutìžní disciplíny, dále mìly
dìti možnost se povozit na konících, zaskákat ve skákacím hradu, ochutnat èerstvì napeèené hoøinìvské koláèe a na závìr získaly za svou snahu tøi odmìny, dle svého vkusu a výbìru. Dìti byly spokojené, co víc si pøát. Byl to krásný den a všem spolkùm a dobrovolníkùm
patøí ohromné podìkování.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOØINÌVES
Léto nám pomalu skonèilo a s ním skonèil èas letních radovánek, táborù pro dìti a dovolených. Všichni jsme se tìšili na nový školní rok. Ten jsme slavnostnì zahájili 1. záøí 2020
v naší krásnì upravené škole. Pøivítali jsme také nové
prvòáèky s jejich rodièi a vìøíme, že se i jim bude ve
škole líbit.
Koncem záøí zaèala fungovat èinnost ètenáøského
klubu a zájmových kroužkù. Pro letošní školní rok
nabízíme žákùm tyto kroužky: Florbal, Pohybové hry
a základy gymnastiky, Kuchtík a Hudebnì dramatický
kroužek. Od záøí do prosince všichni žáci 1. – 5. roèníku absolvují plavecký výcvik, který je hrazen z finanèních prostøedkù školy a obce. Kromì kroužkù a pla21
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vecké výuky se samozøejmì budeme aktivnì uèit a získávat nové znalosti a dovednosti.
Uèitelé mají za tímto úèelem nachystané pro žáky zajímavé projektové dny a výchovnì vzdìlávací exkurze. Také již pilnì zaèínáme nacvièovat program na vánoèní vystoupení školy, kterým se škola každoroènì prezentuje na akci obce Rozsvìcení vánoèního stromeèku. Budeme
doufat, že vzdìlávání bude probíhat i nadále prezenèní formou ke spokojenosti našich dìtí,
rodièù i pedagogù.
Mgr. S. Kropáèková Hvìzdová

Trochu poezie ze školních lavic
Školní rok nám zaèal zdárnì,
sešli jsme se ve zdraví,
doufali jsme, ale marnì,
že léto covid zastaví.
Nebudeme vìšet hlavu,
nasadíme na ni roušku,
vyhýbat se budem davu,
desinfekci na pokožku.
Snad se letos nedoèkáme
žádných dalších pravidel,
„manuál“ si nachystáme,
prý by se nám hodit mìl.
Ať je letošní rok jiný,
delší, než ten pøedchozí,
ať mùžeme být mezi svými,
ať nám už nic nehrozí.
Mgr. M. Karasová
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Nabídka zájmových kroužkù
Den

Název kroužku

Èas

Pro dìti

Vyuèující

Uèebna

PO

Kuchtík

16:00 – 17:30
1x za 14 dní

3. – 5. roè.

p. uè. J. Fejková

ZŠ – kuchyòka

ÚT

Florbal

13:15 – 14:00

3. – 5. roè.

Mgr. M. Karasová

ZŠ – tìlocvièna

ST

Pohybové hry
a základy
gymnastiky

13:00 – 13:45

1. – 3. roè. Mgr. S. Kropáèková
Hvìzdová

ZŠ – tìlocvièna

ÈT

Klubík

13:05 – 13:50

1. – 2. roè. Mgr. S. Kropáèková
Hvìzdová
3. - 5. roè. Mgr. M. Karasová

ZŠ – I. tøída

13:50 – 14:35
Víkendové
lekce

Hudebnì
dramatický

Termíny
budou
upøesnìny
lektorkou

dle
domluvy

Mgr. Bc.
J. Komárková
(externí lektorka)
L. Jonášová

MŠ – I. tøída

Klubík – zamìøeno na rozvoj ètenáøské gramotnosti v èeském jazyce a konverzaci v anglickém jazyce (zdarma)
Kuchtík – základy vaøení (500 Kè/ pololetí)
Florbal – v dobì plavecké výuky bude probíhat ve ètvrtek (500 Kè/ pololetí)
Pohybové hry a základy gymnastiky – urèeno pro dívky i chlapce (500 Kè/ pololetí)

MATEØSKÁ ŠKOLA HOØINÌVES – zprávièky z naší školièky
Na záøí, na záøí, tìšili se sadaøi. A kdo by se netìšil. 24. èervna jsme se rozlouèili s pøedškoláèky a popøáli jim hodnì štìstí a mnoho úspìchù v 1. tøídì. Nìkteøí z nich si ale ještì
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v èervenci prodloužili školkové radovánky o celých 14 dní a to díky prodlouženému provozu
bìhem prázdnin. Na polích zatím dozrálo obilí a pøišlo záøí. Novým kamarádùm nyní pomáháme se zvykáním si na nové prostøedí a odlouèení od rodiny a spoleènými silami vytváøíme
ve školce pøíjemnou atmosféru, tak aby se každé ráno všichni tìšili zase mezi nás. V pátek
11. záøí jsme uspoøádali seznamovací opékání na školní zahradì, kde jsme spoleènì s dìtmi
a rodièi strávili krásné a pøíjemné odpoledne. Už nyní se s dìtmi moc tìšíme na divadelní
pøedstavení a pohádky: Máša a medvìd, O Budulínkovi, Draèí pohádka a O neposlušných
kùzlátkách.
Školní rok nám tedy zaèínáme zvesela a s úsmìvem na tváøi.
Užívejte podzimních radovánek se sluníèkem.
Krásné dny Vám pøeje kolektiv MŠ

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VÌKU – www.e-senior.cz
Motto: „Vzdìlávání pøichází za seniory“
Vážení senioøi,
chcete se i Vy stále vzdìlávat a rozšiøovat si své vìdomosti? V našem konzultaèním støedisku je možné studovat rùzná témata v malé skupince Vašich seniorských vrstevníkù, kteøí
mají – podobnì jako Vy – zájem o plnohodnotnì strávený èas pøi získávání nových poznatkù.
Pøíjemné pro Vás mùže být i seznámení se s novými „spolužáky“, se kterými mùžete sdílet
i další aktivity volného èasu. Provoznì ekonomická fakulta Èeské zemìdìlské univerzity
v Praze obohatila nabídku výuky Univerzity tøetího vìku (U3V) o Virtuální U3V, která Vám
dává možnost zájmového vysokoškolského studia pøímo v místì Vašeho bydlištì.
Neváhejte a pøijïte mezi nás!
24
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Konzultaèní støedisko Hoøinìves
Zøizující organizace konzultaèního støediska – Základní škola a mateøská škola,
Hoøinìves, okres Hradec Králové
Místo výuky – Základní škola a mateøská škola, Hoøinìves, okres Hradec Králové
Tutor – Jana Fejková, Janca.vankova113@seznam.cz, 731 567 948
Zvolené téma pro zimní semestr: Rituály evropských královských rodù
Organizaèní garant: Provoznì ekonomická fakulta ÈZU v Praze
Výukový garant: Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.
Kurz se zabývá nejdùležitìjšími životními událostmi, jako jsou tøeba narození, svatby,
rozvody èi smrt, spojenými s evropskými královskými rody 19. a 20. století. Pozornost je vìnována nejen tìm královských rodinám, o kterých jsme se uèili z dìjepisu, pøípadnì jsou dnes
a dennì v hledáèku i našich novináøù a televizních štábù, ale i tìm pro nás ménì známým.
Termíny U3V zimní semestr 2020/ 2021 – vždy v úterý 15:30 hod.
29. 9. 2020, 13. 10. 2020, 27. 10. 2020, 10. 11. 2020, 24. 11. 2020, 8. 12. 2020

OBECNÍ KNIHOVNA HOØINÌVES –

web: knihovnahorineves.webk.cz
Otevírací doba: ètvrtek: 10,00 – 18,00 hod.
Knihy vám po dohodì ráda donesu i do domu, tel. 723 035 424, email: knihovna.horineves@seznam.cz.
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 on-line katalogu nelze provést, zastavte se v knihovnì a údaje budou v systému
aktualizovány.
Pravidelnì odebírané èasopisy, které si mùžete u nás zapùjèit: Mateøídouška, Sluníèko,
Flóra na zahradì, Rozmarýna.
„Týden knihoven“ – beseda na téma – Václav Hanka a další významní rodáci.
Beseda se uskuteènila ve spoleèenském sále rodného domu V. Hanky ve støedu 7. 10.,
vzhledem ke stávajícím opatøením, pouze pro žáky ZŠ Hoøinìves, v omezenéme poètu.

TJ SOKOL HOØINÌVES
Pár zajímavostí z našeho fotbalu.
Ve fotbalové REPREZENTACI Èeské republiky U15 zde již máme po úspìšném hráèi
Davidovi Jurèenkovi další dva bývalé hráèe z Hoøinìvsi!
Kuba Horák – pøíbìh tohoto hráèe je neskuteèný, když si vzpomenu na jeho první krùèky
a kdy jsem ho objevil jako malého cvalíka v bránì na tìlesné výchovì ZŠ Hoøinìves…. jen,
tak dále kamaráde, nezastavovat, makat a makat a to je jen zaèátek a ty jsi jasný dùkaz toho,
že když døeš, tak jde všechno!
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Mates Polák – hráè, který svojí rychlostí a dùrazem vynikal od prvních chvil, kdy zaèal
u nás v Hoøinìvsi hrát fotbal, nikdy se nebál starších ani vìtších soupeøù. Klobouk dolu pøed
tebou, jaké stále pokroky dìláš, jsem na tebe pyšný!!
Otakar Rejfek ml.

SDH HOØINÌVES – zprávy z SDH a JSDH a družstva mladých hasièù
Na poèátku èervence èlenové naší jednotky pøedstavili naší nejnovìjší techniku CAS 20
Scania na „Hasièském dni“ v Raèicích nad Trotinou.
Na konci prázdnin nám naopak hasièi z Raèic pomohli pøipravit lanovku pro dìti na
Dìtského dni v naší obci.
5. 9. 2020 vyjíždìla jednotka k odklizení padlého stromu v obci Žiželeves.
Sportovní družstva se prùbìžnì pøipravují – více vedouci MH Jan Hušek ve svém pøíspìvku.
Èlenové SDH i JSDH jsou i nadále pøipraveni pomáhat našim spoluobèanùm.
Hasièùm ZDAR!
Janoušek Milan
26
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Mladí hasièi
Pøed prázdniny jsme s dìtmi vyrazili na nìkolik soutìží. První soutìž se konala v Dubenci,
kde mladší ve velmi silné konkurenci obsadili 2. místo a starší 1. místo. Další soutìž poøádalo SDH Rožnov. Opìt na soutìž vyrazila obì naše družstva. Mladší skonèili na pátém místì
a starší na 10. místì. Po té nám zapoèala letní pauza. Než ale zaèala, stihli jsme dìtmi ještì
uspoøádat sbìr starého papíru v našich obcích. Dìkujeme všem za pøispìní. Po letní pøestávce, jsme opìt zapoèali trénovat a hned jsme se rozjeli na soutìž do Lanžova, kde soutìžilo pouze družstvo mladších, které získalo 1. misto. Zatím jako poslední akci, jsme mìli brigádu pro naši obec. Naší prací bylo vyèistit cestu a plac okolo hoøinìvských lip a vykácenou
paseku v hoøinìvském lese. Všem dìtem moc dìkuji za úèast a za práci, kterou odvedly. Jako
odmìnu jsme pro nì uspoøádali veèerní stanování. Dìti si upekly buøty, spoleènì jsme hráli
všelijaké hry a nesmìla chybìt ani stezka odvahy.
Jan Hušek vedoucí MH
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OBECNÍ KNIHOVNA ŽÍŽELEVES – www.zizeleves.unas.cz
V rámci 24. roèníku Týdne knihoven probìhla akce pro seniory – Žíželeves ve Wikipedii
a pro rodiny s dìtmi bylo zahájeno, v rámci projektu „Celé Èesko ète dìtem“, ètení na celý
rok, spojené s výtvarnou soutìží.
Co pøipravujeme:
Listopad – tvoøení, zpívání v knihovnì. Tradiènì pøed koncem roku se scházíme a vyrábíme perníèky a pøitom zpíváme. Zveme k bohaté úèasti v knihovnì.
– 29. listopadu 2020 – 1. adventní nedìle – vánoèní program na návsi
Prosinec – vánoèní posezení v knihovnì – termín bude upøesnìn.
– 25. prosince 2020 – vystoupení v kostele
Výpùjèní doba:

Úterý 9,00 – 10,00

Ètvrtek 16,00 – 18,00

SDH ŽÍŽELEVES
Lokálka v Žíželevsi
Znovu, po tøech letech, pøivítali „Žíželský hasièi“ ve svém sportovnì kulturním areálu na
Èechovce legendární hudební skupinu Lokálka. Sobota 15. srpna 2020 se prezentovala hezkým poèasím a od samého rána byla v oèekávání 20. hodina, kdy mìlo vše vypuknout.
Pøípravy byly skuteènì mimoøádné, zejména proto, aby nenastala situace, kterou hasièi hodnotili ve své výroèní zprávì za rok 2017, kde se uvádí:
„další událostí byl úžasný koncert skupiny Lokálka, který se setkal s velikým ohlasem pøítomných. Akce byla organizaènì velice nároèná a veliké podìkování patøí všem, kteøí zajistili
bezproblémový prùbìh. Stínem byla velice malá úèast místních obèanù i chalupáøù. Pøes tento nedostatek to byla velice úspìšná akce. Vzhledem k malému zájmu veøejnosti musíme
v budoucnu zvážit poøádání takové finanènì nároèné akce“.
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Proto pøi pøípravì letošního vystoupení nebylo nic ponecháno náhodì.
Celý pøedcházející týden byl vyplnìn pøípravami. Hasièi a jejich pøíznivci postavili veliký stan, zapùjèený od Obecního
úøadu v Hoøinìvsi, pøipravilo se sezení
pro témìø 150 úèastníkù, na èásti høištì
se vybudovalo parkovištì pro osobní
automobily, rozvìsily se orientaèní tabule, pøipravilo se obèerstvení a samozøejmì s pøedstihem probíhala prezentace
plakáty a pozvánkami. Vše bylo splnìno
na výbornou a již v sobotním odpoledni
pøivítala Èechovka první návštìvníky
a úèinkující. Kapela pøipravovala své „nádobíèko“, pøipravená místa k sezení se postupnì
zaplnila a všichni s netrpìlivým oèekáváním vyhlíželi osmou hodinu veèerní. A pak to skuteènì vypuklo, úžasná smìsice písní, anekdot a vyprávìní. Málokdo z více než 130 pøítomných
vìdìl, že ho èeká témìø tøi a pùl hodinový program neskuteèné zábavy. Byl to krásný veèer,
plný pohody a radosti pro všechny, jak úèinkující, tak i diváky. Pøi hojné úèasti ani nevadilo, že
vìtšina místních spoluobèanù opìt zùstala doma. A co øíci na závìr. Snad jen veliké podìkování. Podìkování všem úèinkujícím, celému obecenstvu a samozøejmì též bratrùm a sestrám
Sboru dobrovolných hasièù Žíželeves, vèetnì jejich pøátelùm a pøíznivcùm za pøípravu této mimoøádné akce. Opìt se beze zbytku naplnilo motto „Žiželských hasièù“:
„Ty hasièi ze Žíželevsi po chvále nebaž, ale stále dìlej, co chvály hodno jest.“
Jiøí Brzek, jednatel SDH Žíželeves

Lípa na návsi u køížku – vìtrná smršť v sobotu
5. záøí 2020 odpoledne byla osudná pro stoletou lípu
u køížku. Následoval nìkolikahodinový výpadek elektrického proudu v celé obci.

29

HOŘINĚVES
SPOLEK PØI KOSTELE SV. MIKULÁŠE V ŽÍŽELEVSI
V øíjnu zapoèala stavba pøípojky elektøiny do kostela sv. Mikuláše
v Žíželevsi, která bude lépe vyhovovat stávajícím technickým normám,
a bude sloužit nejenom bìžnému provozu kostela, ale bude potøeba i pro
stavební práce na obnovì støechy kostela, které se snad podaøí v blízké
dobì realizovat. Nové kabely a rozvadìè byl spolufinancován ve spolupráci s obcí. Vìøíme, že se podaøí sehnat dostatek financí, tak aby bylo
možné zpracovat projekt a ten samozøejmì co nejdøíve zrealizovat.
Doufáme, že kostel bude v naší obci dále sloužit ke konání bohoslužeb a též jako dùstojná
architektonická dominanta.
Irena Horáková

JEØIÈKY
První sobotu v záøí se konalo v obci Jeøièky Sousedské posezení u ohnì za místní hasièárnou, které navazovalo na již tradièní jarní akci Pálení èarodìjnic. Protože na jaøe Pálení èarodìjnic pøedèasnì ukonèila bouøka a kupa roští neubyla, sešli se místní i na podzim.
K pití bylo èepované pivo a k jídlu špekáèky a klobásky peèené na vidlích, domácí buchty, tlaèenka, domácí melouny a mnoho dalších dobrot. Každý nìco pøinesl a dohromady bylo
jídla požehnanì. Novinkou byl živý hudební doprovod.
Na sousedské posezení se sjeli místní i chalupáøi, dìti i vnouèata, senioøi i novorozenci
z blízkého i vzdáleného okolí. Úèast byla obrovská a všichni si užili sluneèný veèer za doprovodu ohnì.
Mnohokrát dìkujeme všem organizátorùm, ale i úèastníkùm a budeme se tìšit na další
místní sešlost s duchem dobré nálady a blízkých setkání.
Michaela Chládková
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MÁSLOJEDY
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

K èinnosti Obecního zastupitelstva
Rok 2020 je ve všem jiný, bìhem léta mnohem víc pršelo než v pøedchozích létech, ze
všech naplánovaných akcí se nám podaøilo v menším rozsahu zorganizovat pouze akci
– Louèení s prázdninami. Slunce zrovna moc nesvítilo, chvílemi mrholilo. Na høišti byly umístìny stany, nikdo z pøítomných nezmoknul, jídla a pití bylo dost, všichni, co pøišli, vypadali
i pøes nepøízeò poèasí docela spokojeni. I v letošním roce nás navštívil pan Trejbal se svými
oblíbenými koktejly pro malé i velké. V letošním roce nám celé odpoledne hrála pro zábavu
na høišti hudební skupina Dvì vjeci.
Rekonstrukce komunikace è. 325, procházející naší obcí byla úspìšnì dokonèena v plánovaném termínu, do konce èervna.
Do konce roku se urèitì ještì sejdeme na dýòovém dnu, možná pøijde i Mikuláš, ale vše
bude v závislosti na nákazové situaci a ministerských opatøeních.
V souvislosti s rekonstrukcí silnice zastupitelstvo rozhodlo o výmìnì betonových patníkù
podél komunikace v prostoru u rybníka, do konce roku bude ještì provedena rozsáhlá úprava pøilehlé stránì.
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Urèitì si všichni všimli rozsáhlé úpravy pøed budovou obecního úøadu a stavebních úprav,
které souvisí s novou aktivitou – Obèerstvením na høišti.
Pøi pøípravì výstavby retenèní nádrže v lese Svíb jsme se nesetkali s kladnou odezvou ze
strany dotèených správních úøadù. V souèasné dobì je projektová dokumentace u odvolacího orgánu – Krajského úøadu, rozhodnutí zatím není.
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.
V letošním roce nás ještì èeká svoz komunálního odpadu, jarní svoz se neuskuteènil
právì z dùvodu rekonstrukce komunikace a nedostupnosti nìkterých prostor.
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.
Blanka Karešová
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NEDĚLIŠTĚ
Obecní úøad Nedìlištì, Nedìlištì, 503 12 Všestary
mobil (starosta): 602 583 250, tel./fax: 493 815 290
e-mail: nedeliste@seznam.cz
web: http://www.nedeliste.cz
úøední hodiny: Po 17.00 – 19.00

DÌNÍ V OBCI
Místní výstava králíkù, drùbeže a holubù v Nedìlištích
O víkendu 22. – 23. srpna se v chovatelském a sportovním areálu v Nedìlištích konala již
44. místní výstava králíkù, drùbeže a holubù, kterou tradiènì poøádala základní organizace Èeského svazu chovatelù Nedìlištì. Na výstavì prezentovalo
své odchovy více 60 chovatelù, k vidìní bylo více jak 170 kusù králíkù, pøes 80 kolekcí drùbeže a na 80 holubù. Èlenùm
ZO Nedìlištì se tak za pøispìní spøátelených ZO ÈSCH podaøilo i letos udržet pomìrnì širokou paletu druhù, plemen
a barevných rázù vystavovaných zvíøat za souèasného
udržení odpovídající kvality, a tak mùžeme konstatovat, že
se výstava po chovatelské stránce mimoøádnì vydaøila.
Chovatelská výstava se každoroènì stává také místem, kde se jak chovatelé, tak široká veøejnost (a zejména
dìti) mohou potìšit pohledem na vystavovaná zvíøata,
nakoupit kvalitní chovatelský materiál, nebo tøeba i domácího mazlíèka. Kromì bohatého obèerstvení byla souèástí
programu výstavy i tradièní tombola a pro dìti bylo pøipraveno malování na oblièej. V letošním roce byla v rámci sobotního doprovodného programu opìt zaøazena prezentace oblíbeného „Králièího HOPU“. O úspìchu chovatelské
výstavy svìdèí i to, že ji letos navštívilo více jak 330 dospìlých návštìvníkù, dìtí všeho vìku pak nepoèítanì.
Uspoøádání chovatelské výstavy by nebylo možné bez
pomoci øady organizací a jednotlivcù, proto naše podìkování patøí obecnímu úøadu, sponzorùm i chovatelským
pøíznivcùm za jejich podporu i pomoc. Dìkujeme také
všem ZO ÈSCH a chovatelùm, kteøí obeslali naši výstavu
a pøispìli tak ke zdárnému uspoøádání této tradièní akce.
A dìkujeme i všem, kteøí nás v této nelehké dobì podpoøili svojí návštìvou
Jiøí Petr

Dìtský den aneb rozlouèení s prázdninami
V sobotu 29. 8. 2020 od 11,00 hod. poøádala kulturní komise obecního úøadu ve spolupráci
se sborem místních dobrovolných hasièù a sportovním klubem dìtský den. Mimo obvyklých
soutìží zde leteètí modeláøi pøedvedli své umìní pøi ovládání svých dokonalých modelù
vèetnì oblíbeného „bombardování“ bonbony. Na závìr pøijel kouzelník, který spolu s asistentkou svými kouzly pobavil malé i velké diváky. Jako obèerstvení byly pro dìti pøipraveny zdarma párky v rohlíku, hranolky s keèupem a limonáda.
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Výlet zahrádkáøù 5. 9. 2020
Cílem letošního výletu byl zámek v Potštejnì a pivovar v Dobrušce. V sobotu v 8.45 hod.
ráno nastoupilo 37 úèastníkù zájezdu, èlenové i neèlenové zahrádkáøské organizace, do pøistaveného autobusu. Poèasí bylo sluneèné a teplé.
Do Potštejna jsme dorazili krátce pøed desátou hodinou a za nìkolik minut už jsme procházeli pokoje zámku. Historie Potštejna zaèíná ve 13. století, kdy zde byl, zøejmì za vlády
Pøemysla Otakara II., založen hrad. Staviteli hradu byli pøíslušníci rodu Drslavicù. Dìjiny mìsteèka a hradu jsou tìsnì spjaté. Hrad byl natolik rozlehlý, že zabíral celý hradní kopec, proto
hospodáøské budovy vznikly dole v mìsteèku. Èásti tohoto dvora se dochovaly v dnešním
zámku – sklepení pod východní a severní stranou je nejstarší. V roce 1746 kupuje potštejnské panství (Potštejn s hradem, vesnice Brná, Sopotnice, Proruby, Zámìl) za 70 000 zlatých
Jan Ludvík Harbuval Chamaré. Nový držitel nutnì potøeboval dùstojné sídlo pøímo v mìsteèku. Základem pro stavbu zámku se stal komplex budov hospodáøského dvora. Výstavba probìhla pod taktovkou architekta Josefa Jägera. Pozdnì barokní ètyøkøídlá jednopatrová stavba
kolem nevelkého ètvercového nádvoøí byla tedy pouze pøestavbou, nikoli novostavbou.
Dùkazem je také to, že se již pùl století nestavìla sídla uzavøená s nádvorními arkádami.
Rodina Chamaré v polovinì 19. století vymírá po meèi a dìdièka panství Alžbìta Chamaré se
vdává za Prokopa Jana Dobøenského z Dobøenic. Tímto sòatkem panství pøešlo do rukou
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Dobøenských, kteøí drželi Potštejn do roku 1945, kdy jim byl veškerý majetek zabaven na základì dekretù prezidenta Edvarda Beneše. Roku 1949 zámek získalo Revoluèní odborové
hnutí. Konala se tu školení funkcionáøù a pracovníkù. Zámek byl bìhem této doby významnì
poškozen. Pùvodní šlechtické pokoje byly zmìnìny na posluchárny èi ubytovací místnosti.
Nábytek byl z èásti odvezen do rùzných depozitáøù, z èásti rozkraden èi znièen. ROH pùsobilo na zámku do roku 1989. Poté se vystøídalo nìkolik soukromých majitelù, ale žádný z nich
objekt neudržoval. Situace se mìní až v roce 2004, kdy ponièený zámek kupují manželé
Nováèkovi a pouští se do oprav.
Po prohlídce zámku jsme se posilnili obìdem v blízkém hotelu Praha. Potom jsme se vydali do pivovaru v Dobrušce, kam jsme dorazili ve13.30 hod. Pivovar v Dobrušce se honosí
dlouholetou historií sahající až do roku 1890. Novodobá historie pivovaru zaèíná rokem 2007,
kdy nevyužívané objekty dobrušského pivovaru a sladovny odkupuje rodina Vedrových, která
pod hlavièkou spoleènosti Staroèeský pivovárek Dobruška zaèíná s opìtovnou rekonstrukcí
celého areálu. V lednu 2008 je obnoven provoz sladovny a v srpnu 2008 je uvaøena po 13 letech, na pùvodní varnì, první várka piva – 12° Rampušák.
V souèasné dobì vyrábí pivovar stabilnì šest druhù piv, a to 11° a 12° svìtlé ležáky,
které jsou distribuovány ve filtrované i nefiltrované podobì, dále pak 13° polotmavý speciál
a 15° svìtlé speciální pivo, které se vyrábí pouze jako nefiltrované. Piva jsou stáèena do sudù
o objemu 20, 30 a 50 litrù, do PET lahví
o objemu 1,0 a 1,5 litru a sklenìných
lahví s patentním uzávìrem o objemu
0,75, 1,0 a 2,0 litry. Mimo uvedený sortiment jsou na trh uvádìna speciální piva,
urèená pro vánoèní nebo velikonoèní
nabídku, pøípadnì pro akce, které pivovar poøádá ve sklepní pivovarské restauraci, a nìkdy zkrátka jen tak, pro obohacení nabídky bìhem roku.
Po prohlídce si výletníci v místní
prodejnì mohli koupit všechna uvádìná
piva podle své chuti.
S pocitem pøíjemnì stráveného dne
se výletníci krátce pøed ètvrtou navrátili
do Nedìlišť.
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SPORTOVNÍ ÈINNOST
Pìtiboj
Fotbalový oddíl SKN uspoøádal v sobotu 11. 7. 2020 tøetí roèník pìtiboje. Soutìžilo se
v disciplinách: Støelba penalt, nohejbal, hod podkovou, stolní tenis, støelba ze vzduchovky.
Zvítìzila dvojice: Dan Pekáè a Stanislav Stránský

Výsledky fotbalového mužstva v III. tøídì
Nedìlištì – Nový Bydžov B

2:5

Lok. Hradec B – Nedìlištì

2:6

Nedìlištì – Dobøenice

3:2

Libøice – Nedìlištì

8:1

Nedìlištì – Cerekvice

4:6

PLÁNOVANÉ AKCE:
31. 10. – 1. 11.
31.10. 2020

Dlabání dýní

27.11. 2020

Rozsvìcení vánoèního stromu u obecního úøadu

11. 12. 2020
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Výstava ovoce, zeleniny a kvìtin

Mikulášská nadílka

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
Pøed uzávìrkou tohoto èísla zpravodaje se chýlí ke konci výstavba multifunkèního høištì u fotbalového høištì. Bude zde vyžití pro širokou škálu veøejnosti
a druhù sportu, napø. florbal, košíková,
nohejbal, volejbal, tenis. Povrch høištì je
z tartanu. Pro obèany, kteøí budou chtít
høištì využívat, bude pøipraven rezervaèní systém, aby se pøedcházelo tomu, že
po pøíchodu bude høištì obsazeno.
V mìsíci záøí probìhlo položení asfaltu na pøíjezdové cestì v èásti obce
„Cihelna“.
Z dùvodu dosluhující stávající techniky obec vypsala poptávku na nový žací traktor. V tuto chvíli obec nemá odpovídající stroje
na stále se zvìtšující údržbu zelenì a poldrù, které jsou šikmé a nároèné na údržbu.
Upozoròujeme obèany, že od 10. 10. do 11. 12.2020 bude uzavøena pøíjezdová komunikace od Trotiny z dùvodu výstavby dálnice. Objízdná trasa bude vedena pøes Nedìlištì smìrem na Pøedmìøice.
Veøejné prostranství u obecního úøadu,
kde jsou umístìny kontejnery na tøídìný odpad, se v poslední dobì stává spíše odkladištìm všeho nepotøebného. Obèané byli nìkolikrát upozornìni obecním rozhlasem, aby
zde ukládali odpad takový, který sem patøí
a vše dávali do kontejneru a pokud možno
sešlapávali. Bohužel se tomu tak nestává.
Skoro každé jednání zastupitelstva obce byli
zastupitelé upozornìni na nepoøádek kolem
kontejnerù. Zastupitelé obce se rozhodli, že
tento veøejný prostor bude monitorován kamerovým systémem. Na základì toho žádáme obèany, aby plasty, papír sklo, kovy a textil odkládali do nádob tomu urèených. Dále
prosíme, aby plastové lahve a krabice sešlapávali, aby se jich do kontejnerù vešlo co nejvíce a nenechávali odpad kolem kontejnerù.
Dìkujeme!
Stanislav Špás, místostarosta obce
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MX TEAM SENDRAŽICE
Sezóna se nám rozjela pøes léto v plném proudu. Pavel Martinek se zúèastnil závodù:
27. 6. 2020
Meteorit Cup Pacov
19. 7. 2020
SMS Jižní Èechy Jinín
25. 7. 2020
Chalupa Cup Daleèín
8. 8. 2020
Chalupa Cup Šenkvice SK
15. 8. 2020
Jihoèeský Krajský Pøebor Pacov
16. 8. 2020 SMS
Moravy Opatov
12. 9. 2020
Meteorit Cup Dolní Heømanice
13. 9. 2020
Mistrovství Moravy a Slezska Vranov
V èervenci jsme se vydali na soustøedìní do Maïarska, kde se navštívili MX tratì Tapolca
a Ajka. V letošních závodech se Pavel Martinek umisťuje prùmìrnì do 10. místa. Vyzkoušel
si rùzné tratì, v rùzných zemích, oslavovaly se úspìchy i neúspìchy, ale naštìstí se vše
doposud dojelo bez zranìní, a to je dùležité. Zbytek sezony nás mùžete podporovat pøi závodech na Chalupa Cupu.
Kalendáø závodù:
27. 9. 2020
3. 10. 2020
18. 10. 2020
24. 10. 2020

Daleèín I.
Vranov u Brna
Karlín u Èejèe
Smrk u Tøebíèe

Jakub Suchý pojal letošní sezónu formou tréninkù a seznamuje se na tratích s novým strojem. Tìšíme se jak my, tak on na závodní sezonu 2021, kde budeme fandit a podporovat!
Dìkujeme všem za podporu a fandìní. Dìkujeme sponzorùm BENY&JANE Lak, MOGUL
a Obec Sendražice, bez Vás by to nešlo!
Pøejeme Vám pøíjemné podzimní dny a pevné zdraví, MX TEAM Sendražice.
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KULTURNÍ DÌNÍ V OBCI
Vítání obèánkù
Dne 28. 6. jsme na obecním úøadì pøivítali do naší obce dva nové obèánky. Dìti si odnesly menší finanèní dar, pamìtní list a fotografie. Milé dìti, pøejeme Vám do života mnoho štìstí, zdraví, radosti a úspìchù.

Rozlouèení
s prázdninami
Dne 22. 9. jsme na obecním høišti uspoøádali den plný
her a zábavy. Pro dìti byla
pøipravená klasická stanovištì a malé pøekvapení v podobì vodních atrakcí. Dìti byly
odmìnìny balíèkem a buøtem na ohni. Za velkou úèast
padesáti dìtí jsme velmi rádi
a na pøíští rok vymyslíme zase nìco nového.

Letní kino
Veèer nás èekalo oblíbené letní kino. Tentokrát byla na programu komedie 3Bobule. Tento
nevšední letní zážitek se stále setkává s nadšenými reakcemi, které nás moc tìší.
Dìkujeme za úèast a budeme se tìšit pøíští rok
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SDH SENDRAŽICE
Koncem èervna jsme uspoøádali hasièské posezení pro všechny obèany u nové hasièské
zbrojnice. Pro návštìvníky byla kýta na grilu, toèené pivo i nealko. Mnohé ženy napekly nìco
sladkého na zub a pøinesly to s sebou. Pro dìti byla pøipravena spousta zábavy v podobì
pìny, støíkání z dìla, vodní klouzaèky, støíkání na terèe, jízdy hasièkou buggynou pøedmìøických hasièù aj.
Dne 11. èervence jsme se úèastnili, jako každý rok, Charitativní tropické pouti v Èeské
Skalici, kde jsme se spolupodíleli na tvorbì vodní fontány s ohòostrojem, letos na poèest
a písnièky Mistra Karla Gotta. Úèast lidí byla i pøes aktuální situaci s koronavirem velice hojná a vše se vydaøilo.
Dne 1. srpna jsme zavítali na jediné letošní závody k našim jmenovcùm, a to do Sendražic
u Kolína. Reprezentovat jeli pouze muži a vybojovali si pøes velmi silnou konkurenci 7. místo.
Na to, že tým od záøí netrénoval, tak byl dobøe sehraný a útok se vydaøil.
V sobotu 12. záøí jsme doèistili zbylou èást struhy protékající obcí.
Pøejeme všem pevné zdraví a vìøíme, že nás vir nebude dlouho trápit a budeme se moci
shledávat a bavit na spoleèných akcích.
Stanislav Špás, starosta SDH Sendražice

TJ Sokol Sendražice
Fotbalisté TJ Sokol Sendražice hrají i letos III. tøídu OFS HK. Po dlouhé dobì, kdy se na
jaøe fotbal vùbec nehrál, zaèala sezona 20/21.
Zatím se nám z dùvodu mnoha zranìní vùbec nedaøí a snažíme se posílit kádr.
V letním období nás posílil Jan Hladký, Ondøej Lipenský, Zdenìk Jedlièka ml. a ze Smiøic
se vrátil Tomáš Janeèek, jinak zùstal tým ve stejné podobì.
V letním období probìhl v areálu úspìšnì již 22.roèník Hawal Cupu, kde bylo vidìt za velkého vedra mnoho pìkných fotbalových akcí.
Fotbalisté pokraèují v údržbì a zvelebování našeho areálu, což se, myslím, docela daøí.
Dìkuji všem lidem, kteøí pomáhají s chodem Tj Sokol Sendražice, sponzorùm a obci
Sendražice
Michal Støeda
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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
Letošní léto byla veškerá kulturní a spoleèenská èinnost poznamenaná pandemií koronavirem SARS-CoV-2,.
V obecním lese probìhla brigáda na odstranìní porostu napadeného kùrovcem. Tímto dìkujeme všem brigádníkùm za pomoc a Statku Dlouhé Dvory s.r.o. za zapùjèení potøebné techniky.

V Dlouhých Dvorech byl vyklizen a pøedán stavební firmì Stavreko s.r.o. Hradec Králové
pozemek potøebný pro výstavbu nové budovy knihovny a zázemí pro setkávání obèanù.
Výstavba tohoto objektu bude zahájena ještì v letošním roce a dokonèena bude do záøí pøíštího toku 2021. Už nyní se tìšíme na nové zázemí. Stávající objekt byl pøesunut na zelenou
plochu, provoz knihovny však nebyl tímto pøemístìním pøerušen a knihovna dále vykonává
svoji èinnost. Ještì v tomto roce se bude pokraèovat v opravách chodníkù, a to ve Støezeticích
u prodejny a smìrem k rybníku Havlasák.
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V sobotu 12. záøí jsme pøivítali pìt obèánkù Tomáše Gartnera, dvojèátka Tobiáše
a Matyáše Myšákovy a Jiøího a Karolínu
Jelínkovy. Místní dìvèátka pøednesla básnièky, pan starosta pronesl projev a rodièe se
podepsali do pamìtní knihy. Maminkám byla
s podìkováním pøedána kytièka s dárkem pro
dìti.

OPRAVENÉ POMNÍKY Z ROKU 1866 VE STØEZETICÍCH
V katastru obce Dlouhé Dvory se nachází soubor ètyø pomníkù vìnovaný padlým vojákùm
z války v roce 1866. Pomníky se nacházely v havarijním stavu díky vzrostlému stromu v jejich
bezprostøední blízkosti. Majitel pozemku, zastoupený Ing. Jiøím Èerným spolu se zástupci
„Komitétu“ a dalšími sponzory se postarali o jejich zrestaurování.
Je až pøekvapivé, že do roku 2016, kdy byl u Støezetic odhalen monumentální pomník pøipomínající padlé vojáky a konì z proslulé jezdecké srážky, která se odehrála na okolních pláních, pøipomínal v této obci bitvu u Hradce Králové z 3. èervence 1866 pouze jediný pomník.
Nadto se jednalo o prostou pískovcovou typovou pyramidu tzv. všeobecného vìnování. Tento
150 cm vysoký pomník nese na èelní stranì nápis „3. 7. 1866“ provedený reliéfním kovovým
písmem, ve spodní èásti pak doplnìný vyrytým textem "VÌNUJE KOMITÉ".
Odkaz na datum bitvy u Hradce Králové a informace o zøizovateli památky, jímž byl
„Komitét pro udržování pomníkù na bojišti Královéhradeckém“, který byl založen v roce 1888,
je vcelku zøejmé. Bližší osvìtlení
však zaslouží pojem typová pyramida všeobecného vìnování. Již
na podzim roku 1866 vyslalo
pruské ministerstvo osvìty nìkolik èlenù pruského evangelického duchovního øádu johanitù
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do Èech a na Moravu, aby vyhledali a oznaèili hroby zejména pruských vojákù. Byli také vybaveni vládními smìnkami na výkup pozemkù pro nìkteré z hrobù (zejména se jednalo o hroby dùstojníkù), nebo napøíklad i místa s nìkolika šachetními hroby - takto byl také položen základ pozdìjšího Pruského høbitova na Chlumu. Není bez zajímavosti, že tato území byla
majetkem pruského a pozdìji nìmeckého státu èi nìmeckých spolkù až do konce 2. svìtové
války. Od roku 1867 byly tyto hroby oznaèovány mimo jiné i tìmito pyramidami vytváøenými
za spoluúèasti místních kameníkù. Již zmínìný Komitét tento typ památek pøevzal a zaèal je
rozmísťovat v obcích ležících na bojišti. Tyto pomníky vesmìs nesly pouze datum královéhradecké bitvy a byly budovány jako pøipomínka všech vojákù, kteøí padli èi podlehli svým zranìním na katastru dané obce. Jako (typové) pyramidy všeobecného vìnování jsou pak zmiòovány již v prvních seznamech pomníkù z poèátku 20. století.
A právì støezetická typová pyramida všeobecného vìnování byla v srpnu letošního roku
kompletnì opravena. Realizace celého díla se na základì objednávky Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, tedy spolku navazujícího na dílo výše zmínìného Komitétu
z roku 1888, ujal ostromìøský kameník Jiøí Soukup. Náklady na opravu, které dosáhly necelých 8 000 Kè, se však rozhodl objednavateli nefakturovat a celé své dílo tak pojal jako sponzorský dar, ale pøedevším jako projev své úcty k padlým vojákùm.
Jiøí Vilím, Martin Barus

INFORMACE Z OÚ
Pro velký zájem obèanù obec zajistila kontejnery na nadmìrný komunální odpad, a to
v termínu 23. – 26. øíjna. Velkoobjemové kontejnery na zahradní odpad v termínu 20. – 23. listopadu.
Opìt apelujeme na dodržování pravidel pøi tøídìní odpadu podle jednotlivých nádob a druhu odpadu.
Dále žádáme spoluobèany, aby dodržovali pravidla silnièního provozu, aby svá vozidla neparkovali na chodnících, na veøejné zeleni a na vjezdech na pole, kde brání prùjezdu zemìdìlské techniky.

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
Blahopøejeme: Tichá Vìra, Pozlerová Stanislava, Bednáøová Miluše, Najmanová
Jaroslava, Rut Jaroslav a Dvoøáková Vìra.

Narodili se: Karolína a Jiøí Jelínkovi
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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
Na zatrubnìné èásti vodoteèe za hostincem byly provedeny úpravy èela a bylo osazeno
zábradlí a møíž.
Obec v letošním roce získala dotaci z Programu obnovy venkova od Královéhradeckého
kraje na modernizaci veøejného osvìtlení. Probìhlo výbìrové øízení na dodavatele a v podzimních mìsících zaène realizace. Nové LED lampy budou osazovány na stávající sloupy nízkého napìtí. Budou osazeny všechny sloupy podél hlavních i místních komunikací.
Pokraèují práce na studii rekonstrukce a pøístavby budovy prodejny.
U požární nádrže probìhla výmìna stavidla – pùvodní prkna byla nahrazena dubovými,
aby nedocházelo k poklesu hladiny. Dále bude zajištìno pøeèerpávání vody s nedaleké obecní studnì do požární nádrže, tak aby byla stabilní hladina a vzduchování. Za tímto úèelem
bude v parèíku vytvoøen sloupek s pøipojením el. energie.

V katastru obce dále probíhají komplexní pozemkové úpravy. Probìhlo zamìøení katastrálních hranic celého katastru a hranic – intravilán (zastavìné území obce) x extravilán (nezastavìné území v katastru obce). Probìhne úprava hranice katastru a dále budou následovat jednání nad konkrétními návrhy zmìn s jednotlivými vlastníky. Dotèení vlastníci budou
informováni Státním pozemkovým úøadem.
Na høbitovì probìhla pasportizace hrobových míst a èíslování hrobù. Probíhá aktualizace
smluv na užívání hrobových míst. Pokud máte v nájmu hrobové místo na høbitovì ve Svìtí,
navštivte do konce øíjna v úøedních hodinách obecní úøad za úèelem podpisu nové smlouvy
a platby na dalších 10 let užívání. Prosíme uživatele, aby v rámci aktualizace databáze s sebou pøinesli údaje o zemøelých, jejichž ostatky jsou uloženy v hrobu, hrobce èi urnovém místì, vèetnì data narození, úmrtí, pøípadnì data uložení do hrobu.
Hostinec „Na Zavadilce“ zmìnil provozovatele. Po letech ukonèila své pùsobení paní Kulichová, se kterou jsme se v rámci veøejného zasedání zastupitelstva rozlouèili. Od 1. 9. 2020
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je novým nájemcem spoleènost AriKries s.r.o. Byla
rozšíøena otevírací doba a provedeny drobné úpravy
v interiéru (výmalba toalet, umístìní krbových kamen
v lokále apod.).
U obchodu bylo nutné skácet proschlý støíbrný
smrk, který byl v havarijním stavu a byl proveden proøez lip na høbitovì a u kostela, kde byly poškozené vìtve povìtrnostními vlivy.
Vzhledem k aktuálnímu zpøísnìní hygienických
opatøení budou v obchodì opìt pro obèany obce k dispozici roušky.

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Na jaøe jsme bohužel museli všechny kulturní
a spoleèenské akce zrušit. V létì jsme si všichni užili
zaslouženou dovolenou a máme tu podzim, kde se snad všichni opìt sejdeme na následujících akcích:
18. 10.
Vítání obèánkù
28. 11.
Vánoèní dílna
28. 11.
Rozsvìcení vánoèního stromu s minitrhy
5. 12.
Návštìva Mikuláše, èerta a andìla v domácnostech
12. 12.
Vánoèní posezení pro seniory
Konkrétní program bude vždy zveøejnìn na webu obce i na facebookových stránkách.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ SVÌTÍ
Aktuální informace naleznete na: 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

VÁŽENÍ SPOLUOBÈANÉ
V této nelehké dobì pro každého z nás jsme rádi, že se život v obci zdaleka nezastavil,
jen se trochu zkomplikoval. Probìhlo letní období, kdy se rùzná celoplošná omezení v souvislosti s epidemiologickou situací zaèala uvolòovat a my jsme se mìli možnost trochu nadechnout. Pøejeme všem našim i okolním obyvatelùm hodnì trpìlivosti pøi zvládání pøekážek
nadcházející doby a hodnì štìstí, pokud by u nìkoho koronavir zaklepal na dveøe.
Na veselejší notu. S potìšením kvitujeme pøírùstek dalšího obèánka. Srdeènì gratulujeme
rodièùm a malému Matyáškovi pøejeme vše dobré a ať se mu u nás líbí.
Z kultury mìl nejvìtší úspìch koncert a posezení ve vedlejší obci Žíželeves se skupinou
Lokálka, která byla pomìrnì slušnì navštívena i našimi obèany a mìla tradiènì velký úspìch
a èlovìk se mohl dokonale odreagovat. Náš obdiv patøí místním hasièùm a blahopøejeme
k perfektní organizaci podniku.
V druhé polovinì záøí se naší obcí prohnala krátká, ale silná vichøice, která zpùsobila znaèné škody na majetku. Poškozené byly nejenom èetné skleníky støechy, ale byli jsme svìdky
i témìø desítky popadaných stromù v našem katastru, z toho jeden pøímo v centru obce.
Nikomu se nic vážného nestalo. Na katastru obce bylo poškozeno 10 – 12 vzrostlých porostù a jedná se odhadem o nejvìtší škody za posledních 30 let.
Stìžejními akcemi minulého období bylo budování dvou asfaltových komunikací. První,
a to èást frantovské cesty, probìhla víceménì bez naší úèasti, protože nás se týkala jen malou èástí, a to zcela novým obøím mostkem k pozemkùm na našem katastru, který dle našeho názoru snese jenom chválu. Jinak je nová cesta opravdu velmi povedená. Jen škoda, že
konèí zatím uprostøed polí a pokraèuje starou pùvodní cestou. Na její pokraèování se zatím
mùžeme jen tìšit.
Nejzásadnìjší stavbou však byla víceménì kompletní oprava silnice vedoucí naší obcí i
s mnoha zcela novými prvky. Stavbu provádìla zahranièní stavební firma Swietelski (není
z Polska, jak by se dalo pøedpokládat z názvu, ale údajnì z Rakouska. Pracovní nasazení i objem prací byl vskutku nevídaný.
Byli jsme oèitými svìdky uplatòování moderních technologií pøi
stavbì, o nichž se nám jako laikùm pøedtím ani nezdálo. Po celé
vsi byly vybourány 2 pásy vozovky do hloubky cca 80 cm, pøièemž prostøední asi 2 metrový
byl ubourán pouze na štìt.
Témìø po celé délce byly položeny melioraèní roury obalené geotextilií, které ústí do dešťové ka46
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nalizace – tam kde to bylo možné
výškovì. Na nì se teprve navršoval a válcoval makadam, zpevòoval prolévaným betonem, následoval drobný štìrk, zpevòování
asfaltem a klasicky 2 vrstvy baleného asfaltového povrchu. I nezávislý pozorovatel – odborník
se k takovému postupu vyjádøil
dosti uznale, natož my laici.
Oproti pùvodnímu projektu
byly 3 rodiny novì napojeny pøi
stavbì na veøejný vodovod. Zcela novì byly vybudovány 3 pøekopy s kanalizaèními vpustìmi. Na
naši žádost byla pøidána 1 další vpusť, aby se lépe zvládala tekoucí voda pøi pøívalových deštích. Jiná byla po našem návrhu zrušena jakožto neopodstatnìná. Zcela pøestavìna a opravena byla centrální èást obce, vèetnì dvou vìtví kanalizaèní stoky na dešťovou kanalizaci,
vèetnì velké kanalizaèní šachty uprostøed obce. Úpravy, pøekopy a obì vìtve stok šly také za
naší obcí, ale zato jsme získali zcela novou èást obecní dešťové kanalizace, která bude sloužit bez problémù spoustu dalších let. Dále jsme nechali zbudovat 5 chránièek pøes komunikace, které se v budoucích letech využijí, protože do komunikace se kromì havarijních stavù nebude moci zasahovat 6 – 7 let. To by také pøi našem poètu inženýrských sítí okolo vozovky
mohl být témìø neøešitelný problém.
Naprosto novým zpùsobem byla øešena hned první èást kanalizaèní vpusti na okraji obce
od Žíželevse, která nám v posledních letech dìlala velké problémy. A to jak bezpeènostní, tak
kapacitní – nejednou byla pøíèinou lokálních záplav a dopravních nehod. Na fungování tohoto systému jsme upøímnì zvìdavi a pevnì doufáme, že jej èas provìøí k naší spokojenosti.
V neposlední øadì byly uprostøed obce pokáceny dvì vzrostlé lípy, kterých nám bylo
upøímnì líto, ale jedna byla naprosto ztrouchnivìlá a druhou jsme museli neustále èasto oøezávat, protože byla ze všech stran omezována a nemìla kam rùst. Na jejich místì vznikla autobusová zastávka a další plocha èeká na úpravu v lehce provizorní podobì.
Bohužel naše pozitivní pocity hodnì zkalila jedna negativní zkušenost. Totiž jednoho rána
naši obèané parkující pøed obcí v 10 – 11 pøípadech zjistili, že jim byly v noèních hodinách odcizeny katalyzátory z jejich vozidel. Celou situaci øeší policie ÈR, ale na závìr zatím netrpìlivì èekáme. Firma Swietelski nám od té doby až do konce stavby zajistila profesionální hlídání v noèních hodinách, ale pachatelé se už neukázali. Za tuto nepøíjemnost a za posunutí
otevøení komunikace o 14 dní se upøímnì našim obèanùm omlouváme. Posunutí bylo zpùsobeno nepøedvídatelnými okolnostmi pøi odkopání støedu obce, které nemohl nikdo z nás pøedvídat, i když se dalo ledascos tušit. Ale to je vlastní nejenom naší stavbì.
Na závìr bych chtìl podìkovat provádìcí firmì za dobrou práci a dobrou spolupráci pøi
øešení problémù, kterých nebylo málo. Na oplátku jsme získali vskutku moderní komunikaci
s novou BUS zastávkou.
Pøejeme si za sebe i za projíždìjící, aby nám komunikace dobøe a dlouho sloužila ke vší
spokojenosti.
Zastupitelstvo obce Vrchovnice
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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

INFORMACE O INVESTIÈNÍCH AKCÍCH V OBCI
Stavba ÈOV a kanalizace je témìø u konce
Stavba kanalizace se již mílovými kroky blíží ke svému konci.
Kanalizaèní stoky jsou již všude uloženy do zemì a po opravì povrchù komunikací si koneènì mùžeme všichni oddychnout – výsledkem jsou nové silnice. Jízdní pruh, ve kterém je
uložena kanalizaèní stoka, je opraven v rámci projektu stavby kanalizace, druhý jízdní pruh
pak opravuje Správa silnic Královéhradeckého kraje (SS KHK) ze svých prostøedkù a to obvykle ve spolupráci a v soubìhu s dodavatelem stavby pøi jednom pracovním zábìru.
K cestám v Rosnicích a ve Všestarech pøibyly nové povrchy i v Lípì a ve Bøíze. Poslední opravovanou cestou bude silnice v Rozbìøicích od Šrámova køíže k Hejcmance, kde je z dùvodu
návaznosti na stavbu chodníku plánovaný termín realizace až na øíjen. S ohledem na nedostatek finanèních zdrojù v letošním roce se však SS KHK i pøes pùvodnì slibovanou souèinnost rozhodla, že opravu druhého jízdního pruhu uvnitø obce provede až v roce 2021.
V pøípadì místních komunikací je situace s rozsahem oprav trochu jiná, neboť dotace se
u nich vztahuje pouze na opravu povrchu nad rýhou. Pokud bychom chtìli opravit celou šíøi
místní komunikace, pak by to bylo jenom a pouze z vlastních zdrojù. I tak se nám to alespoò
v nìkterých pøípadech podaøilo.
Na realizaci dodateèných stok ve Všestarech (pro novou zástavbu smìr na Svìtí) a
v Rosnicích (4 RD nad tratí) jsme 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 2,0 mil. Kè.

Èistírna odpadních vod
(ÈOV) ve Všestarech je již dokonèena stavebnì i technologicky.
Spouštìní a provozní zkoušky technických zaøízení èistírny bylo možno zahájit bìhem záøí
2020, kdy byl areál koneènì pøipojen na distribuèní síť ÈEZ. Od pøelomu záøí a øíjna pak startuje postupné uvádìní èistírny do provozu.

Nejvìtší investièní akce
Pøi celkovém hodnocení prùbìhu stavby rádi konstatujeme, že bezesporu historicky
nejvìtší investièní akce v dìjinách obce s celkovým nákladem pøes 220 mil. Kè se blíží
k úspìšnému dokonèení. K financování byly použity vlastní zdroje obce naspoøené v minulých
letech, dotace od Státního fondu životního prostøedí (SFŽP) ve výši 115,297 mil. Kè a dotace
od Královéhradeckého kraje ve výši 5,0 mil. Kè, které musely být doplnìny úvìrem 65 mil. Kè.
Ten budeme splácet po dobu 12 let se splátkou kolem 6,0 mil. Kè roènì.
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Domovní kanalizaèní pøípojky
Soukromé èásti kanalizaèních pøípojek, za které obec za obèany uhradí 21,2 mil. Kè
z vlastních prostøedkù, jsou (s výjimkou Bøízy) již ve vìtšinì pøípadù pøipraveny k napojení na
kanalizaci. Ve Bøíze jsou soukromé èásti pøípojek v plánu v pøíštím roce, kde úvahu o zkrácení plánovaného termínu zhatil propad daòových pøíjmù obce v dùsledku koronavirové epidemie. Ze stejných dùvodù mùže obec zadat realizaci u zbývajících soukromých èástí pøípojek
ve všech obcích, které byly projektovány dodateènì cca od r. 2016 dosud, pøípadnì i nìkterých dosud nevyøešených.
Pøed samotným pøipojením na èistírnu odpadních vod bude nutné dokladem prokázat vyvezení žumpy, septiku, (nelze jednorázovì vyèerpat do kanalizace). S tím mùže pomoci dodavatel stavby, který pøed vlastním pøepojením bude každou domácnost opìtovnì
kontaktovat.

Chodníky v Rozbìøicích
Stavba chodníku v horní èásti Rozbìøic mohla být díky dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury (SFDI) ve výši 5,169 mil. Kè v létì zahájena a plynule navazuje na stavbu kanalizace. Celková smluvní cena vzešlá z výbìrového øízení je 8,226 mil. Kè, sami pak musíme uhradit z rozpoètu obce èástku tìsnì pøes 3 miliony korun. Dílèí termín pro montáž obrubníkù byl stanoven do 30.záøí, aby mohl být po kanalizaci na silnici položen nový živièný
povrch ještì letos. 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.
Ing. Michal Derner, MBA – starosta obce
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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

VÝBOR PRO SPOLEÈENSKÝ ŽIVOT
Po letošním nepøíliš kulturnì vytíženém jaru a létu, jsme pøipravili novou akci, spíše sportovního rázu a to pochod s názvem „OKOLO
VŠESTAR“ letos ze
Všestar. Další roky budeme støídat obce ve
startovní i cílové rovinì.
První roèník odstartoval
19. 9. 2020, registrace
probíhala od 8,00 do
10,00 hod. a na start dorazilo 100 zaregistrovaných úèastníkù, vèetnì
ètyø psù. Doufáme, že
se akce ujmula a stane se tradicí, jako již více
akcí. Na letošní 1. roèník dorazilo neèekané
množství zájemcù. Trochu jsme se i té venkovní akce báli. Ale nebylo èeho. Nìkteøí to
vzali s dìtmi a proto kolmo. Na startu dostali
všichni malé obèerstvení, aby se nám pøíliš
neunavili a dorazili fit a domù si odnesli všichni diplom a památný talisman. Kontrolní zastávku mìli startující na Chlumu v muzeu
a také dostávali razítko Pod Zelenou v hos50
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podì. Škoda jen, že je zavøená rozhledna. Ve
Všestarech bylo pøipraveno obèerstvení v pohostinství.
Za rok se opìt všichni tìší a termín necháme na polovinu záøí. Letošní první roèník dopadl skvìle.
Akce „Spoleèenské odpoledne pro seniory“ se letos z dùvodu epidemiologické situace
ruší. Ohrožovat zdraví této vìkové skupiny nechceme a snad až se vše uklidní, tak budeme
spolu moci v nejbližší dobì vyrazit na nìjaké divadelní pøedstavení, nebo poznávací zájezd,
na což jste byli zvyklí. Pozornost, ale i pøesto od nás dostanete do vašich schránek.
Pøejeme hezký podzim a tìšíme se na další spoleèenské akce v našich obcích.
Marika Èapková Dohnalová
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OBECNÍ ÚØAD VE SPOLUPRÁCI S HASIÈI V OBCI VŠESTARY POØÁDÁ JIŽ

12. ADVENTNÍ TRHY
KONANÉ 29. 11. OD 14 HODIN
PØED NÁKUPNÍM STØEDISKEM VE VŠESTARECH.
PØIJÏTE I LETOS ZAHÁJIT ADVENTNÍ ÈAS O PRVNÍ ADVENTNÍ NEDÌLI
A NAKOUPIT VÁNOÈNÍ, NEBO MIKULÁŠSKÉ DÁRKY,
DEKORACE NA VÁNOCE,
POBAVIT SE S PØÁTELI A DÁT SI NÌCO NA ZUB.
NEBUDE CHYBÌT OPÌT BOHATÉ OBÈERSTVENÍ, SVAØÁK, PUNÈ,
MEDOVINA A K TOMU NÌCO DOBRÉHO Z GRILU PANA KHUNA.
Pokud se chcete pøihlásit k prodeji, prosím u p. Èapkové 724 668 163

SDH VŠESTARY
Dne 12. 9. 2020 jsme zakonèili naší sezónu tradièním posezením èlenù SDH. Na posezení byla pøedána gratulace našemu dlouholetému èlenovi, panu Bártovi, k nádherným 75. narozeninám. Letošní rok jsme se bohužel nemìli možnost zúèastnit hasièských soutìží kvùli situaci s COVID-19, ale doufáme, že pøíští sezónu budeme mít možnost rozšíøit naší sbírku pohárù.
Do konce roku 2020 máme v plánu zorganizovat Mikulášskou nadílku, avšak informace
o prùbìhu a stylu konání této akce budou prùbìžnì zveøejòovány s ohledem na naøízení vlády ÈR.
Také, pokud se akce bude konat, budou již 12. Adventní trhy, první adventní nedìli a té bychom se opìt také rádi úèastnili.
Informace a další plánované akce budeme prùbìžnì zveøejòovat na našich webových
stránkách, na vývìsce u parkovištì prodejny Hruška a také v dalších èíslech zpravodaje.
Renata Nováková, SDH Všestary
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SDH BØÍZA
Pøipravovaná akce na sobotu 29. 8. 2020 Dìtský den a sousedské posezení na místním
høišti ve Bøíze se stalo skuteèností. Odpoledne pro všechny naše místní se nám podaøilo
pøipravit ke spokojenosti všech zúèastnìných. Nejprve jsme pøipravili soutìže pro naše dìti,
od tìch nejmenších až po velké školáky. Dìti, rozdìlené do skupin dle vìku, soutìžily mezi
sebou na jednotlivých stanovištích. A na závìr byl vyhodnocen v každé skupinì ten nejlepší.
Souèasnì byly pøipravené i tradièní soutìže. Sbírání brambor, jízda zruènosti na kole, pøetahování lan, lovení rybièek a nechybìly ani naše velké koláèe. Tentokráte bez prokousání
k malé finanèní odmìnì, ale za to pro každého kdo byl návštìvníkem na høišti. Ještì jsme mìli
pro dìti, které se zúèastnily soutìží, pøipravené jedno speciální stanovištì. Všechny dìti obdržely poukázku na výrobu své vlastní „placky“!

Po skonèení soutìží už byla pøipravena opékaná kýta
a mohli jsme tak plynule pøejít k sousedskému posezení, které se protáhlo až do veèerních hodin. Akce to byla vydaøená
a tak doufáme v její další pokraèování.
Pro podzim a pøedvánoèní èas pøipravujeme opìt rozsvícení vánoèního stromku na návsi a návštìvu Mikuláše s èerty a andìlem v rodinách s dìtmi. Vše se ale bude konat dle
aktuálních pravidel.

NOHEJBAL BØÍZA
Zaèátek letní sezóny pro nohejbal klub Bøíza byl hektický.
Díky šíøící se nákaze, o které se mluví po celém svìtì, jsme se zaèali scházet až po rozvolòování opatøení.
Jednou jsme se v zákazu pøeci jen sešli. Pracovníci provádìjící v malé ulièce výkopové práce kanalizace, nám pøekopli pøípojku vody do našeho zázemí, do buòky. Jednat se tedy muselo urychlenì. Pøípojku jsme si sami opravili a rovnou ji zakopali hloubìji. Zároveò jsme využili
situace a formou brigády jsme ošetøili také travnatou plochu. Její vìtší èást jsme poházeli bílým pískem, hlínou, travním semenem a hnojivem. I pøesto, že jsme dodržovali všechna hygienická naøízení a opatøení (roušky, rozestupy – v našem pøípadì min. 5 m) našel se uvìdomìlý a poslušný obèan, který nás slušnì øeèeno naprášil. No nic vážného se naštìstí nedìlo.
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Díky pøíznivému poèasí nám tráva krásnì vzrostla a díky pravidelnému sekání (o které se
stará náš èlen Roman Špalek) máme travièku, jakou by nám mohli závidìt i v nejvyšších fotbalových soutìžích.
Po rozvolnìní zákazù, jsme se zaèali pravidelnì scházet, a to v nedìli v 17 hodin.
27. 6. 2020 jsme zorganizovali již druhé promítání v letním kinì, tentokrát filmu „Pøes prsty“.
Díky strašidelné pøedpovìdi poèasí byla návštìvnost oproti loòskému roku o dost menší.
Ale na konec poèasí nebylo tak špatné, nìjací diváci pøišli a my jsme nebyli zklamaní, že
jsme strávili volný èas pøi pøípravì a organizaci této akce.
Nohejbalový turnaj o peèenou „Bøezskou husu“ se letošní rok nekonal a konat nebude.
Zato jsme mìli na našem høišti MEGA akci.
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Jeden z našich aktivních èlenù se ženil a veselku poøádal na høišti. Poèasí pøálo, všichni
svatební hosté mìli výbornou náladu. O nevšední zábavu se postaral obèan z Bøízy, fotbalista, nohejbalista a náš budoucí èlen, kamarád a kapelník hudební skupiny „LEVOU RUKOU
BAND“, František Pácal, který se svou skupinou provázel svatebèany a jejich hosty po celé
odpoledne až do pozdních hodin.
Myslím si, že o této „ŠOU“ se bude v naší obci hodnì dlouho mluvit (nejen v naší obci) a ještì
déle vzpomínat.
Na závìr bych rád touto cestou podìkoval všem našim pøíznivcùm, kamarádùm také èlenùm, kteøí se jakkoliv podíleli na bezproblémový chod našeho nohejbal klubu. Naše díky pochopitelnì patøí obecnímu úøadu, protože bez jeho finanèní a materiálové pomoci bychom
v žádném pøípadì nebyli schopni fungovat. Ještì jednou díky.
pøedseda klubu Martin Èerný

SDH LÍPA
Èinnost SDH Lípa za období „koronaviru“ byla, bohužel, slabší. Museli jsme nìkteré naplánované akce zrušit nebo omezit dle hygienických pøedpisù naøízených vládou. Ale i tak se
sdružení SDH Lípa snažilo a nìkteré akce uspoøádalo.
Sdružení SDH Lípa uspoøádalo na jaøe sbìr starého železa, kterého bylo sebráno mnoho.
Dìkujeme všem, kteøí hasièe podpoøili a železo pøed své domy pøipravili. V hasièárnì probìhlo
nìkolik brigád na její zvelebení. Urèitì je to vidìt a hasièárna je útulnìjší. V útulnìjším prostøedí jsme pøivítali úèastníky okrskové schùze SDH, kde jsme probrali èinnost okrsku. Jedním
z hlavních bodù bylo, jaká bude èinnost sborù v pøíštím roce, pokud budou trvat hygienická
omezení. Na základì tìchto omezení byla zrušena soutìž „O pohár starosty obce“. Pohoštìní
pro úèastníky jsme zajistili dle svých možností.
V sobotu 29. 8. 2020 sdružení SDH Lípa uspoøádalo na ukonèení letních prázdnin Dìtský
den, který se netradiènì konal u hasièské zbrojnice. Místní hasièi zaèali pøipravovat celou akci
56

VŠESTARY
již v pátek, aby bylo vše zajištìno radìji v pøedstihu. Poèasí pøálo, i když terén byl místy mokrý po veèerním dešti.
Dìvèata Eliška a Soòa Staòkovy a Míša Vilímová pro dìti pøipravily šipkovanou s plnìním
úkolù v okolí Lípy. Za to dìvèatùm patøí zvláštní podìkování, protože šipkovaná mìla velký
úspìch. Dìti nastupovaly po dvojicích na trasu a s tìmi malými mohli vyrazit i rodièe. Dìtem
i dospìlým se procházka krajinou líbila a dìti se po pøíchodu mohly odmìnit pìknými cenami,
které si hasièi pro nì pøipravili, ale také obèerstvením – pití, párek v rohlíku, spousty sladkostí a nanuky – na to místní hasièi mysleli a mìli pro dìti skvìle zajištìné tak, že zásoby staèily pro všechny dìti po celou dobu trvání akce. Moc dìkujeme za pomoc Nikole Matìjkové za
skvìlou obsluhu hostù. Poèasí pøálo a to jistì pøispìlo tomu, že úèast z øad dìtí i dospìlých
byla hojná.
V hasièárnì na dìti èekalo velké
pøekvapení – virtuální realita, kterou
pro dìti zajistil Pepa Štefanka mladší, zástupce firmy AV MEDIA. Pepovi
moc dìkujeme za zajištìní tìchto
elektronických her. Dìti se nestaèily
divit, co vše si mohou na vlastní kùži
vyzkoušet. Virtuální realita byla pøipravena pro všechny vìkové kategorie dìtí, ale i z øad dospìlých se našli odvážlivci, kteøí museli okusit
trochu adrealinu a tìchto her se nemohli zøeknout a vyzkoušeli si je.
Konèilo se pozdì veèer, dìti i dospìlí si všechny atrakce vychutnali
plnými doušky a mìli radost, že po
dlouhé odmlce zpùsobenou koronavirovým nebezpeèím se opìt mohou spoleènì radovat,
i když hygienické podmínky byly i na této akci dodrženy.
Dìkujeme všem organizátorùm za pøípravu a zajištìní této zdaøilé akce a návštìvníkùm,
kteøí se akce zúèastnili, za jejich návštìvu a pøispìní k dobré náladì a pohodì. Moc se tìšíme na další spoleènì prožité akce snad už bez omezení. Hasièùm pøejeme, ať vytrvají, mají
stále chuť organizovat akce a návštìvníkùm, aby na poøádané akce dorazili v pohodì, ve
zdraví a mìli spousty skvìlých zážitkù. Už se tìšíme!
A co pøipravujeme ještì do konce tohoto roku, pokud nám to hygienická omezení dovolí?
Rádi bychom uskuteènili „Výroèní èlenskou schùzi“ a „Mikuláškou nadílku“. Dále uvidíme,
jak se bude situace vyvíjet. Tìšíme se na pøíští rok, který snad už bude bez omezení!
Josef Štefanka, starosta SDH

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ „O POHÁR JANA TRÈKY Z LÍPY“
V sobotu 5. záøí se na sokolském høišti pod rozhlednou konal Turnaj v malé kopané. I když
v pøedešlých letech celý turnaj zahajoval zápas svobodných lipských mužù proti ženatým,
letos se tento zápas nekonal, jelikož svobodní mìli strach z ženatých a nedorazili. Škoda, neúèast neomlouvá, proto gratulujeme ženatým, kteøí dorazili a byli v plné kondici. Kontumaènì
tak vyhráli 3:0. Zkrátka byli lepší a pøipravení!
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Pohár Jana Trèky z Lípy 2020
mohl být zahájen a probìhl v pøátelském duchu a hlavnì v duchu sportovním. Fotbalisté si zasportovali,
zabìhali, porovnali navzájem síly
a zdravì zasoutìžili. Po zmìøení
všech sil nakonec zvítìzili „AC
1866“, na druhém místì se umístili
„Balíkáøi“ a na tøetím „Pivo za 10“.
Všechny tøi týmy dostaly hodnotné
a krásné poháry a poháry si odnesli
za své výkony i jednotlivci: nejlepší
brankáø – Špitál (AC 1866), nejlepší støelec – Dresler (AC 1866), nejlepší hráè fair play – Pištora (Pivo za
10), nejlepší tým fair play – Balíkáøi,
cenu za nejlepšího rozhodèího nakonec získal Jirka od Zuzky a to zaslouženì, protože pískal stateènì, neoblomnì a spravedlivì. Všechny poháry zajistil a pøedal
pan Josef Štefanka.
Po celém turnaji se všichni sportovci zdravì odmìnili ve stánku, který obsluhovaly dvì
Terezky, kterým to šlo skvìle. Piveèko bylo dobøe vychlazené, ostatní pití dobøe nalité, jídlo
chutnì pøipravené a nálada ve stánku i pøed stánkem skvìlá. Také hygienická pravidla všichni poslušnì dodržovali a ani poèasí na tento turnaj nezapomnìlo a pøálo mu od ranních hodin
– slunce svítilo a vydrželo svítit po celou dobu turnaje.
Moc dìkujeme sportovcùm, organizátorùm, obsluze, rozhodèímu a také sponzorùm Alešovi
Zlatohlávkovi za chutnou sekanou, Josefu Štefankovi za pìkné poháry a za finanèní spoluúèast TJ Sokol.
Dìkujeme a nezbývá než dodat – tak zas za rok dorazte, budeme rádi!
L. Nožièková

SDH ROSNICE
Letní sousedské posezení
V polovinì prázdnin náš sbor pøipravil pro všechny spoluobèany spoleèné posezení, abychom alespoò
èásteènì vynahradili zrušenou oslavu èarodìjnic a pouťové posezení.
Pro každého, kdo dorazil, bylo k dispozici obèerstvení z udírny a drobné
domácí obèerstvení, které pøipravili
sousedé, za což jim dìkujeme. Jsme
rádi, že jsme se mohli sejít a znovu
tak oživit náš vesnický život.
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Posvícenské posezení
Zaèátek záøí tradiènì v Rosnicích patøí posvícení a naštìstí ani letos jsme o tuto akci nepøišli. Pøes prvotní obavy, zda poèasí a silný vítr nezhatí snahy o pøípravu celé akce, se mohlo v podveèer sejít nìkolik desítek lidí, aby se symbolicky rozlouèili s letošním létem. Aby pøítomné netrápil hlad, na grilu se toèila kýta a hosté nás podpoøili sladkými i slanými
pochutinami, za což dìkujeme. K veèernímu veselí, poslechu i tanci navíc zahrála skupina
Minimax a díky kombinaci všech faktorù nebyl dùvod kamkoliv spìchat a mohlo se tak slavit
a bavit do brzkých ranních hodin. Dìkujeme všem, kteøí pøíchodem a dobrou náladou pøispìli k úspìchu celé akce.

Posvícenský fotbal
Aby byla oslava posvícení kompletní, nesmìl chybìt nedìlní fotbalový souboj svobodných
proti ženatým. K vidìní byl nadstandardní výkon hráèù na obou stranách, který ovšem pøedevším zpoèátku byl znehodnocen nekvalitní koncovkou. V osobních soubojích si hráèi nic nedarovali. Po jedné z velkých nevyužitých šancí ženatých pøišla obèerstvovací pøestávka, než
se vrátí balón ze sousední zahrady. V druhém poloèase se již útoèníci „pochlapili“ a góly zaèaly padat na obou stranách. V závìru o svém vítìzství rozhodli zkušenì ženatí a spìchali
domù, protože je už manželky uhánìly na obìd.

59

VŠESTARY

Létem rok nekonèí
Pøestože se nejvíce k akcím vybízí právì léto, náš plán akcí ještì obsahuje nìkolik událostí, na kterých se s vámi rádi uvidíme. Jako každý rok i letos bychom rádi uspoøádali Vánoèní
zpívání a spolupracovat budeme i s Mikulášem a èertem, kteøí i tento rok pøislíbili svoji návštìvu. Ještì pøedtím, než napadne sníh, bychom chtìli uspoøádat kuleèníkový turnaj. O všem
dùležitém se dozvíte na našich facebookových, facebook.com/sdhRosnice, a webových stránkách, sdhrosnice.webovky.cz.
Jiøí Novák
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