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Hoøinìves 73, 503 06 Hoøinìves
tel.: 495 426 107
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EPIDEMICKÁ SITUACE A OÈKOVÁNÍ
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
Aktuální situace pro Královéhradecký kraj k 18. 1. 2021:
Poèet potvrzených pøípadù: 55 679
Poèet aktivních pøípadù: 11 356
Poèet vyléèených: 43 483
Poèet úmrtí: 840
Cíl a prùbìh oèkování v KHK:
– chránit obyvatele a omezit další šíøení nákazy v populaci
– snížit poèet úmrtí a zabránit pøetížení zdravotnických zaøízení
– chránit rizikové skupiny obyvatelstva, zdravotnické pracovníky a klíèové složky kritické
infrastruktury
– oèkování je dobrovolné, probíhá od zaèátku ledna, nejdøíve FN HK a následnì
ostatní nemocnice v kraji
– pøíprava na zahájení probíhala od prosince 2020
– krajská oèkovací strategie byla do 13. 1. 2021 prùbìžnì pøipomínkovaná v návaznosti
na informace o vývoji celostátní oèkovací strategie
Fáze IA – oèkování nejrizikovìjších skupin leden až únor 2021
– skupina seniorù (80+)
– senioøi a klienti v zaøízeních pobytových sociálních služeb a personál o nì peèující
– zdravotniètí pracovníci
– osoby podílející se na péèi o covid-19 pozitivní osoby a osoby pracující na odbìrových
místech èi s potenciálnì infekèním materiálem
– soubìžnì s probíhajícím oèkováním je postupnì spouštìn centrální registraèní
systém (od 15. 1. soubìh nejrizikovìjších skupin – centrální požadavky a dosavadní potøeba oèkování v kraji)
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Fáze IB – oèkování prioritních skupin únor až èerven 2021
Fáze IB je charakterizována dostupností oèkovacích látek od vícero výrobcù.
Oèkování se provádí v maximálním poètu zøízených oèkovacích míst a má být postupnì
umožnìno veøejnosti/definovaným prioritním skupinám na základì registraèního systému.
V návaznosti na dostupnost oèkovacích látek se poèítá se zapojením ordinace praktických
lékaøù.
Zdroj:
dopis a informace od hejtmana
Královéhradeckého kraje
Martina Èervíèka o epidemické
situaci v KHK,
rozesláno starostùm obcí
dne 20. 1. 2021.

Plánovaný objem dodávek pro KHK (prozatím od dubna) vytváøí potøebu zøizovat
oèkovací centra.
Oèkovací centra by mìla vzniknout v Hradci Králové, Náchodì, Jièínì, Trutnovì, Vrchlabí,
Rychnovì nad Knìžnou a ve Dvoøe Králové nad Labem. Budou tvoøit páteøní síz pro celou druhou fázi oèkování.
Zároveò je v úvaze zøízení dalších oèkovacích míst v Broumovì, Novém Bydžovì a Jaromìøi, která by zajistila lepší dostupnost oèkování. Základem pro každé oèkovací místo je zajištìní dostateèného poètu personálu. Zamýšlené schéma si mùžete prohlédnout v pøiložené
mapce, která názornì ukazuje, kde a kolik vakcín bude možné od dubna mìsíènì oèkovat.
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POMÁHÁME OBÌTEM TRESTNÝCH ÈINÙ
Stali jste se Vy nebo nìkdo z vašeho okolí obìtí trestného èinu?
Potøebujete informace o vašich právech, o prùbìhu trestního øízení èi jen psychickou podporu? Od toho jsme tu my! Obèanská poradna v Hradci Králové je vám plnì k dispozici. Najdete nás na adrese Tøída ÈSA 543, hned naproti kulturnímu centru Adalbertinum.
Pro koho jsou naše služby urèeny?
Obèanská poradna je urèena lidem, kteøí se ocitli v tíživé životní situaci nebo jsou takovou situací ohroženi.
Služba je urèena tìm, kteøí si nemohou z problémù pomoci sami napøíklad z dùvodu vysokého vìku, zdravotních problémù, nedostatku financí, znalostí nebo dovedností apod. Poradenství je bezplatné a mùže se týkat
oddlužení, problémù v rodinì, v zamìstnání, s bydlením,
reklamací, sociálních dávek a také trestných èinù.
S jakými situacemi se pøi pomoci obìtem trestných èinù nejèastìji setkáváme a s èím vám mùžeme pomoci?
Spektrum situací je opravdu rozsáhlé. Dá se øíci, že co
Vstup do Obèanské poradny
pøípad, to jedineèný problém. Oblasti, ve kterých porav Hradci Králové
denství poskytujeme, bychom mohli rozdìlit do ètyø kategorií, a sice: vymáhání náhrady škody, pomoc obìtem domácího násilí, trestní øízení a psychická podpora. Naše pomoc je komplexní. Zahrnuje jak poskytování právních a jiných
informací, tak i poskytnutí psychické podpory a pøípadného doprovodu k dalším institucím.
Jakou formou jsou služby poskytovány?
Standardnì formou osobní konzultace, po telefonu èi e-mailu. V souèasné dobì jsme kvùli opatøením proti Covidu-19 zavedli také poradenství formou skypu (termín pro pøedchozí domluvì) a také prostøednictvím facebooku.
Obèanské poradenské støedisko o.p.s. Hradec Králové je obecnì prospìšnou spoleèností, což je jedna z forem nevládní soukromé neziskové organizace. Byla založena v roce
1999. Organizace má sídlo v Hradci Králové a kontaktní místa v Náchodì, Jièínì a Kostelci
nad Orlicí. Více o nás najdete zde: http://www.ops.cz/.
Rychlý kontakt pro pomoc obìtem trestných èinù: tel: 734 734 818,
e-mail: ophk@ops.cz, FB: Obèanská poradna Online, skype: Obèanské poradenské støedisko
Provozní doba: Po, ÈT 8:00 – 18:00, Út, ST 8:00 – 15:00
Adresa: Obèanské poradenské støedisko o.p.s., Tøída ÈSA 543 Hradec Králové
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Mikrojesle na území Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
Podzimní èas jsme trávili pøedevším pozorováním zmìn barevnosti pøírody a sbíráním
pøírodnin, z kterých jsme tvoøili výrobky. V Mikrojeslích Svìtí dìti chodily do místního lesíku
dávat zvíøátkùm kaštany a žaludy do krmelce, ptáèkùm vìšely na vìtvièky stromù rozkrojená
jablíèka a pozorovaly na polích pobíhající zajíce. Také ve všech tøech mikrojeslích probìhl plánovaný podzimní úklid v rámci celorepublikové akce Ukliïme Èesko. Ve Všeslièkách dìti také
dlabaly dýnì a pekly štrúdl.
Postupnì jsme se ve všech mikrojeslích z podzimu pøesunuli do pøedvánoèní doby.
Povídali jsme si o vánoèních tradicích, zvycích, tvoøili jsme vánoèní dekorace, vyzdobovali vánoènì tøídu a zdobili vánoèní stromeèek. Ve Všeslièkách se dokonce peklo i cukroví. Vánoèní
èas jsme zakonèili ve všech mikrojeslích besídkou, kde jsme pouštìli lodièky ze skoøápek,
pojídali cukroví od maminek a èekali na Ježíška, který opravdu dorazil. Do Mikrojeslí Svìtí
nadìlil Ježíšek hraèky za finanèní podpory obce Svìtí. Za tento dar mnohokrát dìkujeme.
V Mikrojeslích Všeslièky jsme se na sklonku loòského roku mohli alespoò na chvilku vrátit k již tradiènímu navštìvování solné jeskynì. Dìti i dospìlí mìli velkou radost ze zmírnìní
vládních epidemiologických opatøení a z možnosti poøádat výlety do solné jeskynì, kde si dìti
vychutnávají nejen hry se solí, ale i „moøské mikroklima“a relaxaèní atmosféru.
Po Vánocích si všichni užíváme ty pravé zimní radovánky. V souèasné dobì díky snìhové nadílce máme krásné zážitky pøi stavìní snìhulákù, dìlání andìlíèkù do snìhové peøiny,
sáòkování a klouzaní se na zamrzlých kalužích. Troufneme si øíci, že nìkteré dìti, které mikrojesle navštìvují, zažily takové množství snìhu úplnì poprvé. Proto se snažíme využít snìhovou nadílku na maximum.
Rádi bychom touto cestou ještì podìkovali celému týmu mikrojeslí. Díky všem kolegyním
se nám podaøilo pøeèkat nároènou epidemiologickou situaci a mohli jsme být k dispozici pro
rodièe a dìti i v období, kdy øada jiných zaøízení mìla zavøeno.
Samozøejmì se už tìšíme i na jaro a jarní procházky, pøi kterých budeme pozorovat probouzení pøírody. Na jaøe také plánujeme, pokud to situace dovolí, Dny otevøených dveøí pro
zájemce i pro širokou veøejnost a následnì Zápis pro období záøí 2021 až èerven 2022. Právì
v èervnu 2022 konèí právì bìžící finanèní podpora ze strany ESF ÈR a další pokraèování
fungování mikrojeslí bude záležet na formì dalšího financování.
Doufáme, že bude možné pokraèovat s provozem i dále po èervnu 2022 nejen proto, že
zájem je v posledních mìsících obrovský, ale i proto, že jsme pøesvìdèeni, že se jedná o kvalitní a dostupnou službu, která skvìle podporuje rodiny s malými dìtmi.
Ze zcela plných mikrojeslí Vám pøejeme krásný rok 2021!
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10 Vìcí, které chci v zimì s dìtmi zažít:
Blbnutí na kopci
Vyrobte krmítko pro ptáèky
Dìlat andìlíèky do snìhu
Uvaøit si horkou èokoládu
Zapálit si veèer svíèku
Zapálit si prskavky
Zahrát si stínové divadlo
Zajít do lesa a poznávat zvíøecí stopy ve snìhu
Utrhnout rampouch
Zahrabat se do snìhu
Tip na doma: Nasbírejte sníh, dejte ho doma s dìtmi na plech, pøipravte si potravináøské
barvivo do kapátka a kapejte do snìhu barvièky. Sledujte, jak se budou barvy a sníh chovat.-

Lenka Nevrlá a Michaela Chládková

Mikrojesle HOØINÌVES
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Mikrojesle SVÌTÍ
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Mikrojesle VŠESTARY
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Publicita projektu:

„Profesionalizace Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866“
Cílem projektu bylo zajištìní profesionálního vedení a propagaci dobrovolného svazku obcí,
Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866, tak aby aktivní a efektivní èinnost pøispìla k rozvoji celého území mikroregionu a tím došlo ke zkvalitnìní života obyvatel, kteøí na území svazku trvale žijí.
V rámci projektu zamìstnanci svazku zajišzovali poradenství a servis pro 10 èlenských obcí,
podíleli se na pøípravì a realizaci spoleèných projektù napø. „Environmentální vzdìlávání
Mikroregionu OPZ 1866“, „Mikrojesle v obci Svìtí“, dokonèení projektu „Revitalizace zelenì
Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866“, na zajištìní udržitelnosti projektu „Centra spoleèných
služeb“ aj. Jejich èinností je také zajištìní informovanosti široké veøejnosti a propagaci svazku
prostøednictvím tištìného ètvrtletního zpravodaje a stolního kalendáøe na jehož pøípravì a vydávání se podílejí. Mezi další èinnosti patøí organizace spoleèných akcí, pøíprava žádostí o dotace
z tuzemských, evropských aj. programù, tipování regionálních rozvojových projektù, organizaèní zajištìní a spolupráce pøi øešení spoleèných problémù, legislativních i jiných. Spolupráce
s Hradeckou kulturnì vzdìlávací spoleèností na èinnostech destinaèního managementu. Zamìstnanci se aktivnì podílejí na Strategii komunitnì vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS
Hradecký venkov, úèastní se jednání orgánù MAS Hradecký venkov s cílem rozvoje Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866. Zapojili se do vzpomínkových akcí poøádaných k 154. výroèí
prusko-rakouské války 1866. Zajišzují øádný chod svazku obcí, udržují a navazují kontakty s veøejností v regionu, s orgány kraje a státu a dalšími pro region významnými institucemi, spolupracují s MAS Hradecký venkov a s okolními svazky a obcemi. Realizují „Strategii rozvoje
Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na období 2014-2020“ a pøipravují novou Strategii na
období 2021 – 2027. Úèastní se jednání Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje.
Projekt svými aktivitami podporuje regionální rozvoj na území Královéhradeckého kraje na
úrovni obcí a rozvíjí spolupráci regionálních partnerù na území svazku obcí. Obce mají zajištìn servis a zázemí pro pøípravu a realizaci spoleèných i vlastních projektù.
Dotace byla použita na pokrytí osobních výdajù spojených s vedením úèetnictví, na jeden
mìsíèní plat zamìstnance CCS, na režijní výdaje svazku – mandátní smlouvu a na èásteèné
pokrytí nákladù na vydávání informaèního zpravodaje, „Zpravodaj Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866“, který vychází 4x roènì.
Celkové výdaje:
Celkem: 154 929 Kè
Dotace: 79 000 Kè
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Projekt je realizován
za finanèní podpory
Královéhradeckého kraje.
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Obecní úøad Benátky, Benátky, 503 03 Smiøice
tel.: 777 771 932, mobil (starosta): 603 219 760
e-mail: podatelna@benatkynb.cz
web: http://www.benatkynb.cz/
úøední hodiny: St 18.00 – 19.00

Rozsvìcení vánoèního stromu
První adventní nedìli, dne 29. listopadu, se konalo rozsvìcení ozdobeného vánoèního
stromu, který jako každý rok stojí zasazen do stojanu vedle obecního úøadu. Bohužel na akci
nemohli být kvùli stále aktuálním opatøením pøítomni žádní další vesnièané, kromì tìch, kteøí
strom rozsvìceli. Lidé si ho mohli ovšem samozøejmì chodit prohlížet kdykoliv potom, každý
veèer od pùl páté, kdy se stromek pravidelnì rozsvítil modrými svìtýlky.

Oprava vodní nádrže
Uprostøed vesnice, mezi obecním úøadem (døíve také obchod se smíšeným zbožím), starou hasièskou zbrojnicí a renesanèním køížem Boží muka se nachází malá vodní nádrž.
Posledních pár let je voda z vìtšiny plná bahna a rùzných neèistot, takže se vedení obce rozhodlo, že ji nechá vyèistit a zrenovovat. Od listopadu roku 2020 na tom stále pracuje firma
Stavoka. Zatím se z nádrže vybralo všechno bahno. Betonové panely, které nádrž obklopovaly, se budou zøejmì vymìòovat za nové, pevnìjší základy.

Zima v Benátkách
Jak pøišel leden nového roku 2021, pøišla s ním
i zima jak má být a vše se
zasypalo snìhem. Nemyslím tím nìjaký poprašek,
ale docela velké množství
snìhu. Dìti hned radostnì
sáòkovaly na místních
kopcích, myslivci koneènì
mohli poøádnì zasypat
krmelce pro zvìø. O pár
dní pozdìji se pøidal mráz,
nìkdy i pøes mínus deset
stupòù celsia, což bylo
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pouze v noci. Zamrzly nám oba dva rybníky, jak ten u Dubiny, tak i ten na opaèném konci
Benátek, novìjší rybník s pøítokem žíželevského potoka. Kromì bruslení, kterého jsme si minulý rok také moc neužili, lidé využili pìkného poèasí a dost hojnì bìžkovali, takže bìžkaøských tras tu bylo požehnanì… Bohužel tohle všechno (doufáme prozatím) konèí, protože
poèínaje dnešním dnem, 23. ledna, kdy tento pøíspìvek píšu, nás zastihlo razantní oteplení
a dokonce i déšz. Jako bychom ho nemìli z minulého podzimu a Vánoc až po krk.
Sabina Èížková
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Obecní úøad Èistìves, Èistìves 28, 503 15 Nechanice
mobil (starosta): 724 175 218
web: http://www.cisteves.cz/
úøední hodiny: Po 19.00 – 20.00

ZPRÁVY Z NAŠÍ OBCE
Pøeji „Dobrý den“ všem ètenáøùm „Zpravodaje“. Dovolte nìco málo slov k dìní v obci od
podzimu loòského roku.
V øíjnu probìhly volby do Senátu, Parlamentu Èeské republiky a Krajského zastupitelstva,
Královéhradeckého kraje. Volební úèast v naší obci byla velká, výsledky jsou známy. Ještì téhož mìsíce, tìsnì pøed zavedením vládních opatøení se v naší obci konala první svatba v novodobé historii Obecního úøadu v Èistìvsi. Své ano si pøede mnou øekli paní Veronika a pan
Lukáš, nyní již Filákovi. Byla to
má první „odsloužená“ svatba,
takže si jistì dovedete pøedstavit
mé obavy, aby vše dopadlo, jak
má. Podle ohlasù asi ano, takže
do budoucna je možné u nás
v Èistìvsi oddávat. Má to však
dvì podmínky a to, že alespoò
jeden z oddávaného páru bude
mít v naší obci trvalé bydlištì a pøi
obøadu bude pøítomen matrikáø,
èi matrikáøka.
Obec a oba místní spolky, tedy Hasièi a Èistìveský dráèek
mìly do konce loòského roku
v plánu hodnì akcí, jejichž konání nám bohužel, tak jako vícekrát
v loòském roce, pøekazila vládní
opatøení, spojené se špatnou epidemiologickou situací s onemocnìním Covid-19. Z neuskuteènìných akcí bych uvedl napøíklad, klavírní koncert Matyáše Nováka, èi koncert legendární rockové skupiny Hudba Praha, èi Vítání našich malých obèánkù. Toto je bohužel odloženo na neurèito, ale dìti, nebojte se, pøivítáme Vás za použití všech poct, jakmile nám to
situace dovolí.
Èas bìžel a podzim nás pomalu doprovázel smìrem ke konci roku. Všichni jsme doufali,
že se situace zlepší alespoò na svátky vánoèní, ale vše bylo jinak. Hned na zaèátku mìsíce
prosince nás však potìšilo, že se nám podaøilo dohodnout
s Mikulášem a jeho družinou a ten nakonec, i když trochu
jinak než obvykle, navštívil všechny naše dìti a dokonce
i nìjaké ty dobroty jim za odmìnu pøedal.
Bohužel se nemohlo uskuteènit ani tradièní pøedvánoèní posezení, setkání dùchodcù a tak jsme alespoò všechny
obdarovali poukázkou k nákupu potravin, ženy navíc dostaly praktické kuchyòské chòapky, které pro nì vyrobily
paní Balcarová, Fejglová a Rejchrtová, jež se pravidelnì
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scházejí v místní knihovnì na kurzech šití, a dále vonný, levandulový sáèek od spoleènosti
Bona Helpo s.r.o.
Èlenové Èistìveského dráèku se nám, jako již tradiènì každý rok, postarali o krásný
Betlém, který letos vystavìli v parku „Pod komínem“ a v nedìli 20. prosince nám sem dovezli „Betlémské svìtlo“. Moc jim za to, za nás všechny dìkuji.
Tradièní, našimi Hasièi vaøený „Vánoèní punè“, se rovnìž ze známých dùvodù neuskuteènil.
Na „Štìdrý den“ do vesnice zavítal Ježíšek, všichni jsme si užili v poklidu svátky vánoèní.
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání, dne 28. prosince, bohužel bez veøejnosti, rozhodlo a pøijalo rozpoèet na rok 2021, který je rozpoètem vyrovnaným. Dále mimo jiné, v souvislosti s úpravami provozu obecní kanalizace, od ledna letošního roku pøijalo Smìrnici pravidel programu pro poskytování finanèního pøíspìvku na výstavbu domácí èistièky odpadních
vod nebo obdobného zaøízení k individuální ekologické likvidaci odpadních vod v obci Èistìves. Struènì se jedná o to, že v rámci tohoto programu, obec poskytne na podkladu oprávnìné žádosti obèana, pøíspìvek ve výši padesáti procent celkových nákladù na poøízení tohoto zaøízení, maximálnì však 25.000 Kè z obecního rozpoètu. Pøesné a úplné znìní této
smìrnice naleznete na webu obce, ve složce „Další informace“.
Na Silvestra jsme potom v poklidu pøivítali pøíchod nového roku.
Tento pøíspìvek píši dne 12. ledna a ještì jednou bych Vám všem chtìl popøát ze srdce,
hlavnì to zdraví (pøed chvílí jsem se dovìdìl, že s touto zákeønou nemocí se v naší obci
aktuálnì potýká 7 našich spoluobèanù, což je nejvyšší èíslo za celé covidové období). Takže
pro tìch sedm, hlavnì to zvládnìte a všem ostatním: dávejte prosím na sebe pozor, dodržujte, byz nepøíjemná opatøení, která nás snad nasmìrují k tomu, abychom tu nemoc všichni spoleènì pøekonali. Doufám, že oèkování, které je v tuto chvíli na poèátku, nám v tom pomùže.
Mìjte se „zdravì“!
starosta Bc. Karel Tuèek

PODZIM V ÈISTÌVSI
Polní práce brzdilo dost vlhké poèasí. Po dlouhé
dobì se øepa sklízela z mírného bláta a i sklizeò kukuøice nebyla jednoduchá. Vše i s podzimní orbou
se nakonec stihlo a plodiny skonèily tam, kde mìly.
Jen nìkteré vjezdy na louky, zejména ten z cesty na
Chlum u vodárny, zùstaly v takovém stavu, že tudy
s menší technikou neprojedete. Chtìlo by to na závìr prací dát vjezdy do poøádku.
Houbaøi si pøišli na své, ale pøíliš ne v našich
tøech lesích. Ale už o pár kilometrù dále, z lesa na
Boháòce, se vozily nádherné exempláøe pravých
høibù a dalších hub.
Probìhl výlov rybníku Šust a zatím zùstává vypuštìný. Dle pøiložené fotky je vidìt, jaké množství
bláta je na dnì usazeno.
Nìkolikrát pøes naši obec pøelétlo hejno divokých hus. Najednou zaznamenáte zvláštní zvuk,
který vás pøinutí zvednout hlavu, a najednou máte
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pøed oèima skvìlý letový útvar, z nìhož pøes stálé štìbetání slyšíte i zvuk mávání køídel.
Naposledy jsem vidìl hejno hus na Silvestra pøed polednem: míøily si to od Hnìvèevse na
Chlum. Je to velký zážitek. A když jsme u pohledu vzhùru, tak 29. prosince veèer se povedl
snímek Mìsíce s velkým kruhem. Copak nám asi do roku 2021 vìští?
Vánoce opìt neozdobil sníh. První sníh napadl 3. prosince, ale do druhého dne byl pryè.
Až od 11. do 14. ledna u nás napadlo 15 cm snìhu. Vrstvu jsem zmìøil na našem høišti.
Pan František Zykl namìøil tyto srážkové hodnoty: záøí 69,5; øíjen 72,5; listopad 25,5; prosinec 18 mm. Celkem za toto období spadlo 185,5 mm. V roce 2019 jsme namìøili 190 mm,
v roce 2018 172 mm. Za celý rok 2020 spadlo u nás 720,5 mm; loni to bylo 666 mm srážek.
Obecní knihovnu navštívilo v roce 2020 68 ètenáøù, kteøí si vypùjèili 218 knih. Knihovna
pøipravila 27 kulturních akcí, kterých se zúèastnilo 339 zájemcù a 12 akcí vzdìlávacích, kde
si své znalosti zdokonalilo 36 úèastníkù. O knihovnickém kurzu šití už píše pan starosta, tak
bych všem tøem ženám chtìl podìkovat za nezištnou práci pro lidi v obci.
Každá domácnost obdržela velice zdaøilý kalendáø Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866,
Toulky minulostí. Myslím, že nejen já, ale i mnoho dalších u nìj strávilo zajímavé chvíle pøi poznávání míst, které dnes už tøeba vypadají úplnì jinak. Myslím, že podìkování za pìkné dílo patøí redakci Zpravodaje Mikroregionu OPZ 1866 a i všem obèanùm, kteøí do nìj svými pohlednicemi a fotkami pøispìli.
Na závìr ještì koronavirová statistika. Ke 14. lednu 2021 se v Èistìvsi nakazilo 14 obèanù. Nezemøel nikdo, poèet vyléèených neznám.
Jaroslav Balcar

SDH ÈISTÌVES
Ve zbytku uplynulého roku jsme z dùvodu vládních protiepidemiologických opatøení nepoøádali žádné spoleèenské ani jiné akce. Pouze nìkolik plánovaných se uskuteènilo, avšak
s vylouèením veøejnosti.
Uskuteènìné akce:
Pietní akt 28. øíjna u pomníku rodákùm padlým v 1. svìtové válce – v povoleném poètu.
Rozsvìcení svíèek u pomníkù na dušièky a o Vánocích – individuálnì.
Neuskuteènìné akce:
Posezení u vánoèního punèe 23. 12. – zrušeno.
V listopadu jsme opìt požádali o podporu z krajského dotaèního programu na poøádání
místní vzpomínkové akce, která by se mìla letos konat již po patnácté v lese Svíb. Tentokrát
13
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plánovanì opìt termín na zaèátku záøí, ale snad se budeme moci sejít už na konci dubna
nebo ještì døíve!
Podìkování: chtìli bychom zde podìkovat obci Èistìves za spolupráci a podporu v uplynulém roce.
Doufejme, že se za pomoci opatøení, disciplinovanosti lidí a vakcinaci podaøí pandemii Covid-19 co možná nejdøíve zvládnout a všichni se vrátíme ke svým obvyklým
èinnostem a normálnímu životu. Bohužel v souèasné dobì je situace stále špatná a nelepšící se. Je to sotva nìkolik dní, co se zaèalo s vakcinací, takže se nelze divit, po té
co se lidé pøes vánoèní svátky asi nechovali pøíliš opatrnì.
Za celý sbor Vám všem pøejeme hlavnì pevné zdraví a az se Vám vše daøí.
Sledujte nás na FB SDH Èistìves nebo web: www.sdhcisteves.webnode.cz.
za SDH Jiøí Suchý

ÈISTÌVESKÝ DRÁÈEK
pozval v záøí na prkna jevištì Dílny už ponìkolikáté Divadelní spolek Klicpera z Chlumce
nad Cidlinou. Tento soubor zde pøedstavil humornou detektivku Parfém v podezøení. Hodnì
jsme se nasmáli, herci v rolích pøímo na tìlo doslova excelovali. Po pøedstavení si sedli ke
svému publiku a ještì dvì hodiny se povídaly veselé historky z rùzných pøedstavení, ale i
o našem sále. Bylo to velice milé a máme pøíslib dalšího vystoupení.
Zadaøila se i svatomartinská husa, i když
v jiném formátu. Protože se nebylo možno
sejít, tak František Švehla upekl dozlatova
stehna a udìlal výteèné èervené zelí, Anïa
Hvìzdová uvaøila výborné karlovarské knedlíky a ètyøi auta kurýrù rozvezla právì dopeèenou pochoutku v jednorázových termoboxech laèným strávníkùm až domù. Byl to
dobrý nápad, i já jsem si velice pochutnal.
Netradiènì probìhlo i Zpívání u Betléma.
Místo pìveckého sboru Kantiléna znìly vánoèní koledy z reproduktorù a k zahøátí
pøítomných nesloužil jako jindy svaøák, ale plápolající pøátelský oheò. V pìkném Betlémì si od
20. prosince mohli zájemci zapálit betlémský oheò, pro tento úèel zde byly pøipraveny špejle.
Èlenové Dráèku se podíleli na putování Svatého Mikuláše naší obcí.
Na Dílnì se ale také pracovalo a pracovní èeta pod vedením Antonína „Frizáka“ Etrycha
dokonèila fasádu i na zadní èásti objektu. Celý komplex budov Obecního úøadu tak záøí novotou a pohled je to opravdu pìkný.
Ještì jsem se tìšil, že pøinesu zprávy o koncertech klavíristy Matyáše Nováka, Hudby
Praha nebo o Èistìveském plesu, tyto akce, aè peèlivì pøipraveny, uskuteènit bohužel nešly.
Vedení Dráèku dìkuje všem èlenùm, kteøí se na akcích podíleli. Dále dìkuje obecnímu zastupitelstvu za podporu èinnosti i akcí.
Do roku 2021 pøeje èlenùm, sympatizantùm, obèanùm obce i ètenáøùm Zpravodaje hodnì zdraví, smysl pro humor, radost v osobním životì a taky možnost setkávání, tøeba na akcích Dráèku.
Jaroslav Balcar
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ÈISTÌVESKÝ ŠPALÍK
V sobotu 26. záøí se v parku v Èistìvsi setkaly nadšené amatérské týmy z nedalekého okolí a tradièní døevìné herní kolíky z dalekého Finska. Vrhací hra Mölkky si odtud našla cestu i
k nám do Èeska a jelikož se jedná o nenároènou zábavu pro všechny vìkové kategorie,
získává svižnì na popularitì. Týmù pøijelo celkem osm, každý mìl dva až tøi èleny, kteøí se
pøesným sestøelováním kolíkù snažili nasbírat více bodù než jejich soupeø. Pokud hru neznáte, ale hráli jste nìkdy pétanque nebo kuželky, snadno si pøedstavíte i Mölkky.
Nejprve se postaví dvanáct oèíslovaných kuželek do pøedepsané formace, potom se
vrhacím kolíkem srážejí. Po prvním rozstøelu se ale kuželky nevrací do pùvodní formace.
Postaví se v místì, kam dopadly a herní pole se tedy v každém kole mìní, rozrùstá a každá
hra je tak jiná a jedineèná. Aby to ale nebylo moc jednoduché, má každá kuželka jiné bodové
ohodnocení. To vnáší do hry nutnost taktizovat, cílem je totiž nasbírat pøesnì 50 bodù. Pokud
tento cíl pøestøelíte, skóre vašeho týmu je penalizováno a vaši spoluhráèi vám nepodìkují.
Soupeøi možná ano.
Èistìveský špalík byl prvním roèníkem turnaje, pravidla jsou jednoduchá, a bìhem prvních
nìkolika hodù jasná každému nováèkovi, takže hra byla od zaèátku vyrovnaná a dramatická.
Nejedná se, prosím, o akci pøehnanì vážnou a pøístupnou pouze profesionálùm, nýbrž o turnaj neformální, pøátelský a otevøený každému. To, že hru neznáte, není vùbec dùležité.
Jediné, na èem záleží, je chuz se zúèastnit a dobrá nálada. Motivace k medailovým výkonùm
však nechybìla v podobì hodnotných cen od spoleènosti Albi Èeská republika a.s.
Utkání mìlo pùvodnì probìhnout na venkovních travnatých høištích, jak už se tak ale obèas stane, den turnaje byl snad jedním z nejdeštivìjších dnù podzimu, takže se nakonec zápasy uskuteènily uvnitø klubu Dílna. I když bylo tøeba omezit poèet zápasù, nièemu to nevadilo, týmy prokázaly vysoké odhodlání a nálada vydržela po celou dobu velmi dobrá. Zázemí
zajistil Èistìveský dráèek, takže nechybìlo ani obèerstvení a podpora pitného režimu.
Vítìzem se stali hradeètí Hroši, druhé místo obsadil tým Diamanti, na tøetím místì skonèilo
Hnìdé Pøekvapení. Velké díky patøí i ostatním týmùm, stìžírským lapkám, Vladimírovcùm,
Martinì s Jardou, Hebouèkým Èumáèkùm a Ptáèatùm.
Druhý roèník turnaje probìhne na jaøe 2021, pokud to vládní naøízení umožní. Všichni jste
vítáni, tak už zaènìte verbovat hráèe, vymýšlet týmový název a sledovat facebookové stránky Èistìveského Dráèku.
Patrik Charamza
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Obecní úøad Hoøinìves, Hoøinìves èp. 73, 503 06 Hoøinìves
mobil (starosta): 724 186 825, mobil (obec): 725 615 401, tel.: 495 426 107
e-mail: ou@horineves.cz
web: http://www.horineves.cz/
úøední hodiny: Po a St 08.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00

VÁŽENÍ SPOLUOBÈANÉ,
bìhem uplynulého roku jsme se všichni museli potýkat se situacemi, které si nikdo z nás doposud neumìl
ani pøedstavit. Pro nikoho z nás to nebyl rok jednoduchý,
náš životní rytmus jsme museli zpomalit a pøizpùsobit ho
mnoha zmìnám a opatøením, pøesto stále doufám, že
se bìhem tohoto roku podaøí vrátit naše životy do normálního lidského žití. Tato situace nemá rozhodnì negativní vliv pouze na naše zdraví, ale i na vztahy mezi
lidmi, vzdìlání našich dìtí, šílenou ekonomickou situaci
našich živnostníkù, propad veøejných rozpoètù atd….
Jedinou cestu, kterou vidím v tom tunelu je oèkování, v lednu tohoto roku se nám podaøilo pøihlásit k oèkování naše seniory 80+, kteøí reagovali na naši výzvu
k pomoci registrace, která tedy skuteènì není jednoduchá a byla jsem pøekvapena kolik jich bylo. Naše nabídka platí stále a i s možností dopravy na oèkovací místo.
To ovšem, pokud bude èím oèkovat a doèkají se i ti
ostatní, kteøí už i nyní volají.
Vážení spoluobèané, pøeji všem klidnìjší dny, a pøedevším pevné zdraví Vám všem.
Chtìla bych dále velice podìkovat paní faráøce Elišce Zapletalové, která do všech našich
obcí v adventním èase pøivezla betlémské svìtlo, svìtlo nadìje, které si zde obèané udržovali
a hýèkali až do vánoc.
Jana Kuthanová, starostka obce

MOBILNÍ ROZHLAS
Mobilní rozhlas v naší obci funguje již ètvrtým rokem, zaregistrováno je nyní celkem
167 kontaktù.
Všichni zaregistrovaní spoluobèané dostávají aktuální informace, které jsou hlášeny místním rozhlasem a také pozvánky na akce a to pøedevším prostøednictvím emailù. Formou sms
rozesíláme pøedevším informace krizového charakteru. Veškeré odeslané zprávy jsou pak
ukládány do archivu aplikace Mobilní rozhlas, kterou registrovaní mají nainstalovanou ve
svém telefonu.
Registraci lze provést ve formuláøi, na který naleznete odkaz na úvodní stránce obce
Hoøinìves: www.horineves.cz nebo také na adrese: www.horineves.mobilnirozhlas.cz. Pokud
se chcete zaregistrovat k odbìru zpráv a nevlastníte chytrý telefon, jednoduše vyplníte pøihlášku písemnou formou. Pokud potøebujete pomoci s vyplnìním pøihlášky nebo pøi instalaci
aplikace, rádi vám na OÚ nebo v Obecní knihovnì Hoøinìves pomùžeme.
Pøidejte se k nám a buïte informování!
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Z JEDNÁNÍ 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HOØINÌVES,
konaného dne 14. 12. 2020
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hoøinìves souhlasí s uzavøením dohody o zmìnì hranic obcí mezi
obcí Benátky, obcí Cerekvice nad Bystøicí a obcí Hoøinìves a povìøuje starostku obce podpisem této dohody.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hoøinìves schvaluje smlouvu o zøízení vìcného bøemene a dohodu
o umístìní stavby è. IV-12-2020722/1 Žíželeves, p.è.85, KNN s ÈEZ distribuce, a.s. a povìøuje starostku obce jejím podpisem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hoøinìves schvaluje hospodaøení obce dle rozpoètového provizoria až
do schváleného rozpoètu obce na rok 2021. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové provizorium v rozsahu zachování chodu obce. Rozpoètové pøíjmy a výdaje uskuteènìné v dobì
rozpoètového provizoria se stávají pøíjmy a výdaji rozpoètu po jeho schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hoøinìves souhlasím se zakonzervováním ceny za svoz a uložení
odpadù pro domácnosti s alespoò jedním trvale hlášeným obèanem v obci Hoøinìves pro rok
2021 na cenu roku 2013 a snížení o 100 Kè u osob mající dvoumìsíèní a mìsíèní svoz,
pokud jsou jedinou osobou v domácnosti a jsou pøíjemci dùchodových dávek. Cena bude tìmto jednotlivým domácnostem dotována z rozpoètu obce Hoøinìves.
Komunitní práce v obci Hoøinìves – schválení projektu
Øídícím orgánem Operaèního programu zamìstnanost byl schválen podaný projekt,
realizace 1. 11. 2020 – 30. 6. 2023. Na projektu budou pracovat tøi pracovníci 0,2 + 0,2 + 0,3
úvazku, financování bude zálohové.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hoøinìves souhlasí s uzavøením smluv na HPP na 0,2, 0,2 a 0,3 úvazku na realizaci projektu Komunitní práce v obci Hoøinìves na dobu do 30. 6. 2023.
Více informací: http://www.horineves.cz/uredni_deska.

KOMUNITNÍ PRÁCE V OBCI HOØINÌVES
Projekt se zamìøuje na komunitní život v obci. Podporuje mezigeneraèní setkávání, vzdìlávací aktivity, aktivizuje znevýhodnìné osoby a pomáhá jim zapojit se do spoleèenského
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a pracovního prostøedí v rámci sociálního poradenství. Nabízí pomoc a poradenství jednotlivcùm, ale také i rodinám s dìtmi, které se ocitly v tíživé životní situaci a neumí ji sami øešit.
Cílové skupiny:
Osoby ohrožené pøedlužeností
Osoby peèující o dìti do 15 ti let
Osoby sociálnì vylouèené a osoby sociálním vylouèením ohrožené, vèetnì seniorù
Rodièe samoživitele

NABÍZENÉ SLUŽBY A AKTIVITY:
Sociální a psychologické poradenství: V pøípadì individuálních potøeb bude komunitní
pracovník zajišzovat osobní asistenci, s možným zajištìním dopravy, pøi jednání s institucemi,
lékaøi a úøady. Komunitní pracovník bude k dispozici dennì, jeho pracovní doba bude nastavena dle potøeb obèanù. Vždy bude dostupný na telefonním kontaktu. Sociální pracovník bude
zajišzovat odborné sociální poradenství, jednak individuální, ale i formou workshopù a pøednášek. Bude pomáhat jednak jednotlivcùm, ale i rodinám v oblasti bydlení, dluhù, hospodaøení, uplatnìní na trhu práce, vzdìlávání a výchovy dìtí, podpory rodinných vztahù. Pomoc
bude poskytována dle aktuální potøeby, vždy na základì telefonické domluvy. Èasová dotace
je 8 hodin týdnì. Sociální pracovník poradenství poskytne, nebo klienta na další pomoc nasmìruje nebo ji zprostøedkuje.
Komunitní a spoleèenské aktivity: Hlavní náplní bude organizování a poøádání kulturních, spoleèenských a sportovních aktivit, které svým zamìøením budou smìøovat k sociálnímu a pracovnímu zaèleòování, nebo øešení dalších problémù. Napø. fotokroužek, dìtské dny,
sportovní aktivity, kulturní obecní akce, v období školních prázdnin budou poøádány intenzivní letní programy (max. 5 dní i s pobytem mimo).
Vzdìlávací aktivity: V rámci tìchto aktivit budou zajišzovány a realizovány rùzné pøednášky, workshopy, kurzy a semináøe, které budou jednodenní, ale i letní intenzivní vícedenní
(max 5 dní)/ s jedním výjezdem – celodenním nauèným programem – volba programu bude
vycházet z potøeb a zájmù osob / dìtí, s cílem zlepšit jejich situaci a vytvoøit pevnìjší vzájemné sociální vazby. Na výbìr z možných témat vzdìlávacích aktivit: napø. první pomoc, asertivita, jak se pøipravit na pøijímací pohovor, jak napsat motivaèní dopis, jak na životopis, jak se
uèit, jak zlepšit pozornost, trénink pamìti, digitální demence, insolvenèní zákon, finanèní gramotnost, jak se orientovat na trhu práce, environmentální vzdìlávání, historie obce, významní rodáci, nácvik rùzných praktických dovedností (ruèní práce, vaøení obìdù, pøíprava svaèin),
zdravé stravování, zdravý životní styl, péèe o dítì, ètenáøská a jazyková gramotnost, ètení
s porozumìním, exkurze na Magistrátu HK, Úøadu práce, aj.
Po dobu trvání projektu / 32 mìsícù/ bude v rámci Sociálního a psychologického poradenství poskytována konkrétní cílená pomoc minimálnì pro 15 osob.
Pokud máte potøebu jakéhokoliv poradenství nebo pomoci, nebo víte o nìkom takovém ve svém okolí, prosíme, kontaktujte nás.
Komunitní a spoleèenské aktivity a Vzdìlávací aktivity budou organizovány pro širokou veøejnost.
O veškerých aktivitách budou informace poskytovány prostøednictvím webových stránek
obce Hoøinìves, FB profilu obce Hoøinìves, rozhlasu a mobilního rozhlasu, Zpravodaje
Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 a plakátkù v obecních a školních vývìskách.
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Projekt: Komunitní práce v obci Hoøinìves
Registraèní èíslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015427
Obec Hoøinìves, Hoøinìves èp. 73, 503 06 Hoøinìves
e-mail: komunita.horineves@gmail.com
Øízení projektu: Jana Kuthanová, tel.: 724 186 825
Sociální pracovník: Mgr. Jana Macková, tel.: 792 754 655
Komunitní pracovník: Radmila Kozáková, tel.: 723 035 424
Komunitní pracovník: Mgr. Ria Korcová, tel.: 777 225 721

Aktuálnì:
– V RÁMCI PROJEKTU ZAJIŠlUJEME PRO ŽÁKY ZŠ HOØINÌVES:
Online zdokonalování v anglickém jazyce prostøednictvím MS Teams. Více info: Ria
Korcová, e-mail: komunita.horineves@gmail.com

– V RÁMCI PROJEKTU PØIPRAVUJEME DVA LETNÍ CAMPY S BOHATÝM PROGRAMEM SE ZAPOJENÍM LEKTORÙ nejen ANGLIÈTINY
8. 8. – 13. 8. 2021 – letní pobyt na Moravské boudì ve Špindlerovì mlýnì, urèeno pro dìti
od 7 - 15 let / kapacita ubytování 39 míst pro dìti / celodenní strava + pitný režim / turistika
/ pøíroda - ekologie/ dennì výuka angliètiny hrou / hry v pøírodì/ hry k upevnìní sociálních
vazeb/ fotokroužek / profesionální tým /
Cena: 2 900 Kè (dìti trvale žijící na území obce Hoøinìves, vèetnì místních èástí: Žíželeves, Želkovice, Jeøièky)
3 300 Kè (ostatní zájemci žijící mimo obec)
16. 8. – 20. 8. 2021 – denní pøímìstský letní program v Hoøinìvsi (budova ZŠ a MŠ + venkovní areál TJ Sokol) s jedním celodenním nauèným výletem do Krkonoš, urèeno pro dìti
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6 – 14 let (kapacita max 25 dìtí) obìd, odpolední svaèina + pitný režim (dennì výuka
angliètiny hrou) hry v pøírodì (hry k upevnìní sociální vazeb) fotokroužek, aj (profesionální
tým)
Cena: 1 800 Kè (dìti trvale žijící na území obce Hoøinìves, vèetnì místních èástí)
2 200 Kè (ostatní zájemci žijící mimo obec)
více info a pøihlášky: Ria Korcová, Radmila Kozáková,
e-mail: komunita.horineves@gmail.com

INFORMACE
Svoz a uložení odpadu za rok 2021
Poplatky za svoz a uložení komunálního odpadu – upøednostòujeme platbu bankovním
pøevodem na: è. úètu 1080847379/0800, VS. 2021, do poznámky uveïte jméno poplatníka. Po pøijetí platby vám budou svozová známka a svozový kalendáø doruèeny do poštovní schránky.
Svozovým dnem zùstává pondìlí / sudý týden/ doporuèujeme svozovou nádobu pøipravit
na místo již v nedìli, vždy veèer pøed svozovým dnem.

Poplatek za psa na rok 2021
Poplatek se hradí za psa staršího 3 mìsícù, vždy od prvního dne mìsíce, který následuje po mìsíci, ve kterém vznikla držiteli psa ohlašovací povinnost. Poplatek zùstává ve stejné
výši: 100 Kè, za dalšího psa: 150 Kè, senioøi hradí: 50 Kè.
Splatnost poplatkù je do konce mìsíce února.

Mimoøádná podpora organizovaných aktivit pro volný èas dìtí
– v obci Hoøinìves
– vztahuje se na volnoèasové aktivity, stále je ještì možnost èerpat podporu na aktivity
realizované ve školním roce 2020/2021.
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
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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.

TØÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V letošním roce Tøi králové bohužel zaèátkem
ledna nezazvonili a nezazpívali u našich dveøí. Do
všech poštovních schránek v našich obcích byl distribuován informaèní letáèek s informacemi ke
sbírce a jejímu poselství. Vzhledem k pandemii
znìla koleda Tøi králù pouze online a sbírku jsme
mohli podpoøit svým finanèním darem pouze bankovním pøevodem a to pøímo na úèet Charity.
Mnozí z nás tak uèinili a stali se opìt souèástí nejvìtší charitativní akce v Èechách.
Stále je však možnost sbírku podpoøit formou DMS. Prostøednictvím DMS mùžete tøem
králùm pøispìt èástkou 30 Kè, 60 Kè nebo 90 Kè, jednorázovì nebo i trvale. Zvolíte-li variantu zprávy TRV, platba se vám tak ve prospìch sbírky strhne každý mìsíc. Trvalou podporu lze
kdykoli zrušit zasláním zprávy ve tvaru STOP KOLEDA.
DMS pro tøi krále na èíslo: 87 777.
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
Více: www.darcovskasms.cz
Dìkujeme, že s námi pomáháte.
Za vaše pøíspìvky a podporu upøímnì dìkujeme.

VELIKONOÈNÍ JARMARK
Letos by se mìl poøádat již 15. roèník této tradièní jarní akce, která se u nás koná vždy na
Kvìtnou nedìli a ta letos pøipadne na nedìli 28. bøezna 2021. Jarmark bohužel, vzhledem
k pandemické situaci, zatím nepøipravujeme, ale pokud by se do té doby zmìnily podmínky,
o jeho pøípadném konání Vás budeme informovat obvyklým zpùsobem.

PRAKTICKÝ LÉKAØ HOØINÌVES s.r.o.
– ordinace praktického lékaøe pro dospìlé, MUDr. Zuzana Dìdková, Ph.D.
Provoz ordinace je nepøerušen, ordinaèní doba je ale rozdìlena na pacienty s akutními obtížemi a pacienty objednané.
Ve støedu od 16:00, ostatní pracovní dny od 10:00 je ordinace otevøena pro objednané pacienty, kdy provádíme preventivní prohlídky, prohlídky pro OSSZ, vyšetøení na øidièský èi
zbrojní prùkaz, kontroly všech chronických chorob vèetnì kontrol INR pøi užívání Warfarinu.
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Pacienti s projevy infekèní nemoci (staèí jeden z pøíznakù) – teplota nad 37 °C, kašel,
rýma, bolest v krku, ztráta èichu, ztráta chuti, prùjem, zvracení, bolesti svalù a kloubù, bolesti hlavy – zùstanou doma (neodejdou do zamìstnání) a budou nás kontaktovat telefonicky
– 491 114 198, 724 500 068. Pøi pøíchodu do èekárny bez pøedchozí telefonické konzultace
vystavují všechny pacienty èekárny riziku nákazy a naøízené karanténì.
Pacienti s jinými akutními obtížemi, nejmenovanými výše, mají vyhrazené ordinaèní hodiny ve støedu 12:00 – 16:00, ostatní pracovní dny 7:30 – 10:00.
Ordinaèní doba:

Po 7:30 – 12:30, od 10:00 jen objednaní
Út 7:30 – 12:30, od 10:00 jen objednaní
St 12:00 – 18:00, od 16:00 jen objednaní
Èt 7:30 – 12:30, od 10:00 jen objednaní
Pá 7:30 – 11:30, od 10:00 jen objednaní

Odbìry krve: úterý a ètvrtek 7:00 – 9:00
Oèkování proti Covid-19:
Oèkování na obvodech zatím nevíme, zda bude vùbec možné, pokud ano, tak nejdøíve
v jarních mìsících pokud vláda schválí oèkování i mimo oèkovací centra, což aktuálnì je
možné jen v domovech pro seniory. Existuje tedy varianta, že oèkování proti Covid-19 bude
probíhat pouze v oèkovacích centrech po pøedchozí internetové registraci. Oèkování v oèkovacích centrech: Registrace na oèkování do oèkovacího centra se provádí na internetových
stránkách: http://crs.uzis.cz/“ od 15. 1. pro seniory 80+, pravdìpodobnì v prùbìhu února bude
spuštìna pro další èást populace. V Hradci Králové zajišzuje oèkování fakultní nemocnice, zatím se oèkuje v areálu nemocnice v místì interních ambulancí. Výbìr oèkovacího centra je na
každém pacientovi a provádí se bìhem internetové registrace. Další oèkovací centra v našem
kraji jsou: nemocnice Vrchlabí, oblastní nemocnice Trutnov, oblastní nemocnici Náchod,
nemocnice Rychnov nad Knìžnou, mìstská nemocnici Dvùr Králové nad Labem a oblastní
nemocnice Jièín. Rezervaci na oèkování do oèkovacího centra provádí každý sám ve spolupráci s èleny rodiny, pøípadnì za pomoci linky 1221. Pokud senioøi nemají pøíbuzné mladších
vìkových kategorií, je možné se obrátit na obecní úøad, nebo mùžeme pomoci na obvodì.
Pøi rezervaci se vyplòuje telefonní èíslo, na které pøijde kód pro potvrzení – je tedy nutné k registraci pacientùv mobilní telefon (jakýkoliv, který funguje), nebo mobilní telefon èlena rodiny.
Dále se zadává jméno, trvalé bydlištì, rodné èíslo, zdravotní pojišzovna a vybere se preferované oèkovací centrum, kde se chce pacient nechat oèkovat.
Dobrovolné testování bezpøíznakových pacientù antigenními testy na Covid-19 bylo
prodlouženo na dobu neurèitou.
Do naší ordinace se tedy mùžete objednat na antigenní test na Covid-19, jehož výsledek
je do 20 minut. Pro provedení testu musí být splnìny následující podmínky: 1. Ještì jste na
Covid testováni nebyli, nebo uplynulo více než 90 dní od pozitivního výsledku testu, nebo více
než 3 dny od negativního výsledku testu. 2. Nemáte projevy Covid onemocnìní – teplota,
kašel, rýma, bolest v krku, prùjem, zvracení, bolesti svalù, kloubù, hlavy, nebo nejste aktuálnì v karanténì. 3. Pøedem jste se objednali v naší ordinaci telefonicky na konkrétní èas a jste
u nás registrovaným pacientem. Upozornìní: pøi pozitivitì antigenního testu je pacient povinen podrobit se PCR testu na Covid v odbìrovém centru – jak stanovuje mimoøádné opatøení ministerstva zdravotnictví ze 7. 12. 2020 a pøi potvrzení pozitivity je mu naøízena 10denní
izolace.
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Na závìr si dovolím citovat prof. MUDr. Dusilovou Sulkovou, Dr.Sc.: „Svoboda èlovìka konèí tam, kde zaèíná ohrožovat ostatní. Pøístupem ke covidu vyjadøujeme svùj vztah ke
spoleènosti.“
Za sebe prosím o ohleduplnost a zodpovìdné rozhodování podložené názory lidí, kteøí dané
problematice opravdu rozumí, tedy pracují v oboru infektologie, pneumologie, vakcinologie.
MUDr. Zuzana Dìdková, Ph.D.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOØINÌVES
Druhé ètvrtletí školního roku 2020/2021 prožili žáci naší základní školy nejen ve školních
lavicích, ale opìt i „z pohodlí domova“. Souèasná doba je spojena s øadou nových výzev, mezi
které patøí i distanèní výuka. Jak pro uèitele, tak i pro žáky a jejich rodièe je zpravidla distanèní
vzdìlávání novinkou, na kterou si stále všichni zvykají. Prezenèní výuku samozøejmì
nenahradíme, ale i online se toho dá hodnì
nauèit. Metody výuky jsou v tomto prostøedí
opravdu rozsáhlé a dìti tak mohou objevovat
také jiné perspektivy vzdìlávání v podobì
rùzných online map, plánù, kvízù nebo video
nahrávek a animací. Díky profesionalitì našich pedagogù a malému poètu žákù v jednotlivých tøídách se daøí zprostøedkovat výuku
pøitažlivì a zábavnou formou.
V novém roce doufáme ve zlepšení pandemické situace v ÈR a v opìtovný návrat žákù
všech tøíd k prezenèní výuce, protože osobní
kontakt je opravdu nenahraditelný. S vidinou
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lepších zítøkù se tìšíme také na nové žáèky. Uvítáme je dne 8. 4. 2021 v naší škole u zápisu do
prvního roèníku. Pro všechny budoucí prvòáèky a jejich rodièe pøipravujeme program pro pøedškoláky s názvem Pøedškolièka. Tento program bude probíhat od poloviny února online nebo prezenèní formou dle momentální pandemické situace v ÈR. Bližší informace najdete na webových
stránkách školy: www.zshorineves.cz.
Do nového roku pøejeme všem hlavnì pevné zdraví a tìšíme se na další spolupráci.
Mgr. Simona Kropáèková Hvìzdová, øeditelka školy
I když jsme si docházku do školy v tomto školním roce moc neužili, žáci o výuku nepøišli
a vzdìlávali se pilnì pøi distanèní výuce. Celý pedagogický sbor se snaží, aby výuka byla pochopitelná a pestrá.
I pøes všechny nesnáze jsme si spoleènì ozdobili vánoèní stromeèky a užili si vánoèní besídku.
Snad nám to brzy situace dovolí a budeme opìt moci pøivítat ve škole všechny žáky.
Alespoò poèasí dìtem hraje do noty a mohou si pøes všechna ta omezení zpøíjemnit èas
dovádìním na snìhu.
I pøes tíživou souèasnou situaci vám všem chceme popøát vše nejlepší v roce 2021, hlavnì pevné zdraví.
Jana Fejková a kolektiv ZŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA, HOØINÌVES, OKR. HK
Vyhlašuje: ZÁPIS DO 1. TØÍDY – ve ètvrtek 8. dubna 2021 od 14:00 do 18:00 hodin.
Jsme malotøídní škola, výhodou malotøídního vzdìlávání je
vzájemná spolupráce dìtí rùzných vìkových skupin a rozvíjení zdravých sociálních vazeb mezi žáky. Zajišzujeme vzdìlávání žákù dle školního vzdìlávacího programu pro základní
vzdìlávání.
Naši pøespolní žáci mají možnost dopravy školním mikrobusem do školy i zpìt.
Nabízíme:
kvalitní vzdìlávaní, spolupráci žákù v projektech napøíè roèníky / hru na sopránovou zobcovou
flétnu v rámci výuky / speciální pedagogickou péèi, profesionální pøístup pedagogù s ohledem na
individuální potøeby dìtí / pestrou zájmovou èinnost: florbal, gymnastika, keramika, pìvecký sbor,
kuchtík, ètenáøský klub / program Pøedškolièka pro budoucí prvòáèky z naší mateøské školy.
V rámci výuky žáci absolvují:
Lyžaøský kurz, plavecký výcvik, výchovnì vzdìlávací akce a pøednášky, divadelní pøedstavení.
Naši žáci reprezentují školu na veøejných vystoupeních a školních soutìžích.
K dispozici máme nejen modernì zaøízené tøídy, ale i poèítaèovou uèebnu, novì zaøízenou tìlocviènu a venkovní uèebnu s altánem.
Tìší se na vás kolektiv uèitelù ZŠ Hoøinìves
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Kropáèková Hvìzdová, øeditelka školy
tel.: 778 487 017, zshorineves@seznam.cz, www.zshorineves.cz
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VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VÌKU – www.e-senior.cz
I když nám toto období nepøeje k tomu, abychom se opìt spoleènì v naší škole mohli
scházet, nic nás nezastaví. Pokraèovat dále ve studiu Univerzity tøetího vìku mùžeme nyní
z tepla domova. Pøipravili jsme pro Vás nový online kurz:
Pozoruhodný svìt hub:
Vìtšinì z nás se pøi slovì „houby“ vybaví hlavnì sametové
klobouèky høíbkù, pohodlnì usazených v mechu, které s oblibou hledáme pøi procházkách v lese, nìkomu zase spíše bílé
hlavièky žampiónù, vykukující z regálù v obchodech. Houby
ale nalezneme v rùzných podobách, barvách a velikostech,
a aèkoliv se to na první pohled nezdá, mnoho z nich je nejen
jedlých, ale také velmi chutných. Naopak nìkteré zdánlivì nevinnì vyhlížející nám mohou zpùsobit nepøíjemné zdravotní problémy. Pojïme tedy spoleènì
s našimi lektory poodhalit tajemství tohoto pozoruhodného svìta
Osnova: Co jsou houby a kam patøí / Znaky hub, jejich tvarová rozmanitost a vlastnosti /
Houby od jara do zimy / Jedovaté a potenciálnì nebezpeèné houby / Využití a zpracování hub
v kuchyni / Zdravotnì prospìšné houby
Termíny: 2. 2. 2021 16. 2. 2021 2. 3. 2021 16. 3. 2021 30. 3. 2021 13. 4. 2021
Závìreèný test je tøeba napsat a odeslat do 1. 5. 2021.
Komu je doma dlouhá chvíle a nemá do èeho píchnout, rád by se dozvìdìl nìco nového
a je mu 50+, neèekejte a pøihlaste se do našeho KS Hoøinìves.
Kontakt a informace ke studiu
– Jana Fejková, Janca.vankova113@seznam.cz, 731 567 948.

MATEØSKÁ ŠKOLA HOØINÌVES
– zprávièky z naší školièky aneb trošku krátké poèteníèko
Stejnì jako zrnka písku v pøesýpacích hodinách odmìøují èas, my si ten školkový èas moc
užíváme.
Hned v záøí jsme zaèali velmi pøíjemnì a krásnì tradièním opékáním na školní zahradì ve
složení……jeslièky, školka a prvòáèci pod dohledem svých rodièù. Dostavili se i známé osobnosti kolektivního dìní, paní starostka J. Kuthanová a Mimi studio – P. Draštík a J. Komárková.
O nìkolik dní pozdìji nás rozveselila a napínala až do konce „Draèí pohádka aneb trable
s princeznou“. Nìkdy to má ten drak tìžký, když si pochutnává radìji na knedlících než na
princeznì a nikdo mu to nevìøí.
Také „Neposlušná kùzlátka“ lidového loutkáøe pana Polehni zjistila, že neposlušnost se nevyplácí.
Mezi klasiètìjší a nám jistì známé pohádky z dìtství, odehrálo maòáskové divadélko
Šternberk. S veselými písnièkami a vtipkováním to byla Budka v poli, Máša a medvìd,
O Budulínkovi, pozvání pøijaly i dìtièky z Mikrojeslí Hoøinìves. Venkovní divadélka mìla
úspìch a sluneèné podzimní poèasí nám pøálo.
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Zaèátkem školního jsme
se poprvé pøihlásili do projektu
„Se Sokolem do života aneb
Svìt nekonèí za vrátky, cvièíme se zvíøátky“. Dìti se uèí se
sokolíkem Pepíkem a jeho
kamarády vnímat pohyb jako
pøirozenost, souèást života
a rozvíjí sportovní všestrannost, tzn., že jsme stále v pohybu a máme z toho radost.
Vyhlásili jsme i minisoutìž,
ve které bylo úkolem vyrobit
dráèka podle vlastní nebo
spoleèné fantazie. Na 1. místì
se umístili RODIÈE a DÌTI.
Tøída „Sovièek“ se jednoho dne zaletìla zaregistrovat do místní knihovny, seznámit se s paní
knihovnicí R. Kozákovou a prostøedím plným pohádek, ale i napínavých a legraèních pøíbìhù schovaných v knížkách. Na návštìvì se nedalo odolat
a do školky si dìti odnášely vypùjèené 3 knížky pro
ètení do ouška a pro pìkný odpoèinek.
S padajícími lístky a mìnícím se poèasím
jsme pomalu, ale jistì oèekávali pøíchod
Sv. Martina. Poctivì upeèené svatomartinské
rohlíèky provonìly celou školku a vyzkoušeli si
jízdu na koni (židli) ve vánici.
Každý den je co slavit a námi zvolené významné dny se oslavili opravdu poctivì.
Mezinárodní DEN NEVIDOMÝCH nám pomohl rozvíjet ostatní smysly pøi pøelévání vody
z lahve do hrníèku, pøemíszování jídla z jedné
misky do druhé, napínavá a zároveò
akèní byla pohybová hra „Na slepce“.
Tento den byl i o vzájemné dùvìøe.
17. listopad – „V jednotì je síla“ To
jsme si vyzkoušeli v pøetahování s lanem
jako jednotlivci a pak spoleènými silami,
kdy vítìzství bylo jasné. Povídali jsme si
o dobrých lidských vlastnostech, seznámili se se státními symboly, významem
barev trikolory, státní hymnou, státním
znakem a lípou, ze které je výborný èajík.
Na závìr dopoledne jsme spoleènì tanèili stmelovací tanec na píseò Jerusalema
– známá a tancovaná po celém svìtì.
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Svìtový den toalet – WC? Tento den slavíme již podruhé. Pøipomínáme si dùležitost dodržování hygieny, že záchod je pro nás bìžné zaøízení a luxus zároveò. Vždy si užijeme spoustu legrace – závodíme v rychlém namotávání toaletního papíru, stavíme komín z rulièek,
skládáme toaletní origamy a pokoušíme se rozpustit roli ve vodì. To nejlepší nakonec je
ovšem TOALElÁKOVÁ BITVA a s úklidem si také zábavným zpùsobem poradíme.
Na adventním kalendáøi zaèínáme odpoèívat dny do Štìdrého dne, plníme rùzné úkoly
a vyprávíme si pøíbìh O putování Adámka a Evièky za Ježíškem. Pilní jako vèelièky, jsme
nazpívali písnièky s pomocí èlenù skupiny Labyrint. Hudební nahrávku dìtí jste mohli zaslechnout v místním rozhlase a na FB obce
Hoøinìves a vìøíme, že udìlala radost a zahøála u srdíèka stejným zpùsobem, jako i klienty v domoma bez bariér v Hoøicích a domova pro seniory v Lamperticích. Moc dìkujeme
a vážíme si zapojení rodièù a dìtí, kteøí poslali do tìchto domovù dáreèky a udìlali tak seniorùm velikou radost.
Vánoèní besídku jsme také mìli – zdramatizovali jsme pohádku „Vánoèní stromeèek“
a zpívali si. Rodièùm jsme poøídili video a poslali dáreèky s pøáníèky. Ani letos na nás
Ježíšek nezapomnìl a mohli jsme se pustit do
rozbalování, ale nejdøív jsme ty dárky museli
najít, což nám dalo trošku zabrat.
A co teï, v lednu? Užíváme si snìhové nadílky – stavíme snìhuláky, pevnosti, peèeme
dorty, sjíždíme kopec na bobech nebo žínìnce…prostì se máme príma.
Smìjte se a buïte hraví!
Po celý rok pevné zdraví pøeje kolektiv MŠ Hoøinìves
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Procházka na Frantov – tajná mise
Úkol byl jasný: Rozmístit nástrahy a nebýt
vidìn!!!
Po projednání s hlavním štábem jsme se my,
dvì agentky XO (iks a koleèko) jednoho podzimního dne vydaly na tajnou misi. Podle plánu jsme
umístily první nástrahu blízko Hankova domu
a pokraèovaly od rozcestí smìrem k bioplynce
– bývalé „Mléèné farmì“. Jen ti nejzdatnìjší mohli zvládnout a pøekonat veškeré nástrahy v podobì zpìvu, ètení, rozcvièky, zmìnou výrazu tváøe,
krmením ztracené veverky a uložením vzkazu
svého pøání do lahve a nejen to. Az už to byla pøání hmotného èi nehmotného typu, doufáme, že se
již stalo nebo se vám vyplní v tomto roce. Zda
budou další stezky a kdy, nesmíme do budoucna
prozrazovat. My vlastnì nesmíme ani naznaèovat. Mìjte se krásnì a …pššššt…
Agentky XO

OBECNÍ KNIHOVNA HOØINÌVES –

web: knihovnahorineves.webk.cz
Otevírací doba: aktuálnì je knihovna uzavøená, ale hned jak to bude možné, navrátíme se
ke klasické otevírací dobì: ètvrtek: 10,00 – 18,00 hod.
Knihy Vám po dohodì ráda roznesu i do vašich domovù, tel. 723 035 424, email: knihovna.horineves@seznam.cz, nebo se kdykoliv dle dohody mùžete zastavit u našeho okna ze
dvorku a knihy Vám ráda bezkontaktnì pøedám a vrácené výpùjèky pøevezmu.
Ještì pøed uzavøením jsme v knihovnì od záøí stihli uspoøádat dvì návštìvy ètenáøského
klubu žákù ZŠ Hoøinìves, návštìvu dìtí z malé tøídy MŠ Hoøinìves a besedu pro žáky ZŠ
o významných rodácích obce Hoøinìves. Na další si akce si teï bohužel musíme chvíli poèkat,
ale pokud by Vás zajímala témata, která jsme již s dìtmi na besedách probírali, tak si je mùžete na webových stránkách knihovny vyhledat v sekci kvízy. Otázky na daná témata jsem zde
pøipravila nejen pro dìti, i dospìlí si je mohou, tøeba jen pro zábavu nebo pro získání nových
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vìdomostí, také vyzkoušet. Odpovìdi, které si zde mùžete vybírat z rùzných možností, budou
ihned vyhodnoceny. Pøeji Vám pøíjemnou zábavu. knihovnahorineves.webk.cz/kvízy.
Radmila Kozáková

TJ SOKOL HOØINÌVES
Termíny možných zaèátkù prvních jarních soutìžních utkání fotbalu:
Muži:

Dorost:

6. 3. od 14:30

Klamoš – Hoøinìves

13. 3. od 14:30

Hoøinìves – Cerekvice

20. 3. od 15:00

Sendražice – Hoøinìves

27. 3. od 15:00

Hoøinìves – Cerekvice nad Bystøicí

14. 3. od 10:00

Hoøinìves – Chlumec nad Cidlinou

21. 3. od 15:00

Vrchlabí – Hoøinìves

28. 3. od 10:00

Hoøinìves – Týništì nad Orlicí

3. 4. od 14:00

Broumov – Hoøinìves

Starší žáci: zaèátek soutìže 14. 3. – bude rozlosováno
Mladší žáci: zaèátek soutìže 3. 4. 2021 – bude rozlosováno
Starší a mladší pøípravka: zaèátek soutìží 3. 4. 2021 – bude rozlosováno
V zahájení tréninkové èinnosti doufejme nejdøíve v únoru.
Malé fotografické ohlédnutí za minulými lety:
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Klub TJ Sokol Hoøinìves pøeje všem pøíznivcùm a našim hráèùm v roce 2021 hlavnì zdravíèko a doufáme, že jste na nás nezanevøeli a co nejdøíve se zase uvidíme v našem sportovním areálu TJ Sokol Hoøinìves.
Otakar Rejfek ml.

SDH HOØINÌVES – zprávy z SDH a JSDH a družstva mladých hasièù
V souèasné dobì dobrovolní hasièi pracují stále v omezeném režimu s ohledem na vládní opatøení smìøující k omezení šíøení infekèního onemocnìní „Covid-19“. Na poèátku øíjna
byly i zrušeny až do odvolání pravidelné schùzky mladých hasièù. V prosinci, v období krátkodobého rozvolnìní omezení, jsme se sešli na pracovní schùzi a rozdìlili jsme si úkoly k úspìšnému ukonèení roku, pøípravì valné hromady a ostatních úkolù s tím souvisejících.
Pravidelný termín valné hromady sboru na konci ledna bude v souèasnosti za daných okolností nereálné dodržet. Výbor SDH bude situaci bedlivì sledovat a svolá valnou hromadu
hned, jak skonèí opatøení zakazující hromadné setkávání osob.
Jednotka SDH zasahovala v záøí. Bìhem vánoèních svátku a na Silvestra, kdy je zvýšené
riziko požárù nebyla povolána k žádné události, až ve ètvrtek 14. 1. 2021 po 16,00 hod. zasahovala naše jednotka s obìma cisternami u rozsáhlého požáru skladovací haly v Sendražicích. Byl vyhlášen II. stupeò požárního poplachu, na místì zasahovalo celkem 11 jednotek
hasièù.
Závìrem pøeji do nového roku 2021, hodnì a hodnì zdraví a štìstí!
Starosta SDH Hoøinìves, Milan Janoušek

ŽÍŽELEVES
OBECNÍ KNIHOVNA ŽÍŽELEVES – www.zizeleves.unas.cz
Knihovna online: Pohádky na mìsíc – v rámci akce Celé Èesko ète dìtem ve spolupráci
s knihovnou Vøesina, mohou Vaše dìti každý mìsíc dostávat v knihovnì nebo pøes e-mail
rodièù, pohádku. Tu si dìti pøeètou, nebo jim jí prosím doma pøeètìte, pak az vybarví, domalují nebo namalují celý obrázek. V okamžiku otevøení knihoven se budou obrázky odevzdávat
v knihovnì. TAKTO BUDEME POSTUPOVAT AŽ DO ÈERVNA, KDY BUDE SLAVNOSTNÍ
ZAKONÈENÍ AKCE. Souèástí slavnostního zakonèení probìhne výstava odevzdaných
obrázkù. Akce byla zapoèata v záøí, a nìkolik dìtí se úèastní, v pøípadì zájmu zašlu pohádku i dalším zájemcùm.
Kontakt – knihovna.zizeleves@post.cz, Helena Pavlíková – knihovnice

VÁNOÈNÍ STROMEK NA NÁVSI NAVŠTÍVIL JEŽÍŠEK
V souèasné dobì je potøeba hledat možnosti, které nám pozvednou náladu, pohladí duši
a dovolí nám se potkat. Takovou událostí se letos stalo spoleèné zdobení vánoèního stromku.
Snad staronová tradice. V posledních letech náves reprezentoval majestátní smrk u knihovny,
který bohužel vzala letní bouøka. Když nám byl potom darován stromek nový, jenž smrk nahradil, dìti ho ozdobily, rodièe rozsvítili a mohl zaèít vánoèní èas i v Žíželevsi. Dìkujeme všem!
Nechybìla také tradièní procházka ke krmelcùm, kde jsme obdarovali lesní zvìø a pøilepšili jí tak v zimních èasech.
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Na Štìdrý den na nás pak všechny èekalo pøekvapení. U vánoèního stromu se objevily
dárky s básní, která vybízela každého procházejícího, aby si bez ostychu jeden balíèek odnesl. A tak se ti odvážnìjší, zvìdavìjší, ve kterých døímá ještì dìtská hravost, potìšili malým
pøekvapením v podobì pokladnièky, svíèky èi tradièních ponožek.
Jana Macková
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SPOLEK PØI KOSTELE SV. MIKULÁŠE V ŽÍŽELEVSI
Sdružení pøi kostele svatého Mikuláše v Žíželevsi ve spolupráci s farností Holohlavy a obcí Hoøinìves v loòském roce zaèali budovat nové veøejné osvìtlení podél cesty ke høbitovu a novou elektrickou pøípojku pro
kostel sv. Mikuláše a høbitov v Žíželevsi. Výkopové práce zaèaly na podzim loòského roku, kdy bylo položeno elektrické vedení s pøípravou pro
sloupy veøejného osvìtlení. Na jaøe plánujeme dokonèit tento projekt
s úpravami a zaèišzovacími pracemi pozemkù kolem kostela. Velké podìkování patøí sponzorùm naší akce, zejména Ing. Jiøímu Èernému a Petrovi Èernému,
Martinu Janatovi a Ing. Stanislavu Štìrbovi.
V pøedešlém roce byl dále zpracován projekt na opravu støechy kostela sv. Mikuláše, kde
by letos mìla být zahájená první etapa oprav, pokud bude schválena dotace.
Vojtìch Jonáš pøedseda spolku pøi kostele sv. Mikuláše v Žíželevsi

JEØIÈKY
I závìr roku 2020 se v Jeøièkách nesl
v poklidné atmosféøe. V sobotu 19. 12. 2020
se u kamenného køíže u místní hasièské zbrojnice na návsi rozsvítilo betlémské svìtlo, které
se podaøilo udržet rozsvícené nìkolik dní.
Protože epidemiologické situace neumožnila setkávání u jednoho stolu, rozhodli se
sousedé rozvíjet komunitní život v obci alespoò prostøednictvím odpolední kávy a svaøáku pøes plot. Na Vánoce se Jeøièkami linula
vánoèní hudba a koledy skrz improvizovaný
rozhlas z místní chalupy, který pøekvapil nejednoho obyvatele.
Michaela Chládková
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Obecní úøad Máslojedy, Máslojedy 33, 503 03 Smiøice
mobilní telefon: 724 189 546
e-mail: obec@maslojedy.cz
web: http://www.maslojedy.cz/
úøední hodiny: støeda 18.00 - 18.30

K èinnosti Obecního zastupitelstva
V roce 2020 pracovalo zastupitelstvo v poètu pìti èlenù – Blanka Karešová, starostka;
Pavel Sailer, místostarosta; Radim Štefan – pøedseda kontrolního výboru; Oldøich Stanìk
– pøedseda finanèního výboru a Lenka Kopecká – pøedsedkynì kulturní komise. Všem spoluobèanùm, kteøí se podíleli na úspìchu tìch nìkolika málo obecních akcí aktivní èinností, èi
úèastí, dìkujeme za spolupráci.
Naplánovali jsme akce na celý rok, uskuteènily se jenom nìkteré a ještì k tomu v dost
nestandardních podmínkách.
Každý rok jsme na podzim poøádali dýòový den, v loòském roce jsme rozvezli dýnì dìtem domù, nìkteré z nich nám vyøezané dýnì umístily pøed budovu obecního úøadu a ještì
nìkolik dnù tam svítila dýòová svìtýlka.
Druhou adventní nedìli jsme ozdobili a rozsvítili vánoèní stromeèek. Mikuláš byl opìt doprovázen dvìma èerty a andìlem. Ètveøice se velmi pìknì doplòovala v komunikaci s dìtmi,
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nìkteré mìly odvahy více, nìkteré ménì, ale básnièku nakonec pøednesly všechny a tak si
zasloužily i malou sladkou odmìnu. Pøeci jenom ten pøíchod byl jiný, Mikuláš se svým doprovodem zùstal pøed budovou obecního úøadu, pandemie nám nedovolila jinou možnost, dìti
i rodièe byli spokojeni i s touto nouzovou variantou.
Vítání obèánkù jsme v roce 2020 nezorganizovali z dùvodu nepøíznivé nákazové situace.
Co nás èeká v roce 2021, zatím není zcela jasné. Realizace naplánovaných obecních akcí
bude závislá na epidemiologické situaci. V minulých letech jsme vás informovali o pøípravì výstavby retenèní nádrže ve Svíbu, projektová dokumentace neprošla stavebním úøadem
Magistrátu mìsta Hradce Králové, využili jsme možnosti odvolání a do dnešního dne neznáme výsledek. Zamítavé stanovisko bylo podloženo závazným posudkem Památkového odboru. Co se urèitì v roce 2020 povedlo, je rekonstrukce páteøní komunikace II.tø. è. 325, v souvislosti s pracemi na rekonstrukci silnice jsme provedli revitalizaci pøilehlé stránì k rybníku
vèetnì umístìní nových patníkù.
V mìsících únoru a bøeznu se budou v úøedních hodinách vybírat poplatky za psy.
Pøipravujeme obecní výlet na poslední sobotu v èervnu, na západ Èeské republiky, do
Plznì, tøeba se nám to letos už povede.
V pøípadì øešení jakýchkoli nejasností jsme pravidelnì, každou støedu od 18. hodin na
obecním úøadì. Pøipomínáme, že na obecním úøadì funguje pracovištì Czech point.
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Opìt pøipomínáme, že na internetových stránkách http://www.maslojedy.cz/, úøední desce
obce, pro Vás pravidelnì zveøejòujeme všechny dùležité informace. Mùžete nás také najít na
Facebooku.
Dìkujeme všem spoluobèanùm, kteøí pøišli na obecní úøad vyjádøit svùj názor, pøišli nám
oznámit, co se jim líbí, co se jim nelíbí, co a jak bychom mìli zmìnit, pøejeme všem, kteøí tu
odvahu nemìli, aby ji v pøíštím roce v sobì našli a øekli nám, co máme dìlat jinak, lépe.
Všechno nejlepší v novém roce, hodnì zdraví, štìstí, lásky a úspìchù, klidu a jistoty Vám
všem pøeje za obecní zastupitelstvo.
Blanka Karešová
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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
Již témìø rok žijeme ve stínu pandemie a po vìtšinu roku nám situace neumožòovala poøádat sportovní, kulturní a spoleèenské akce, pøi kterých se setkává vìtší množství lidí. Rozhodli
jsme se, že když nemáme nové zážitky, je èas ohlédnout se do minulosti a z ní naèerpat víru, že
již brzo pandemie pomine a my se opìt vrátíme k normálnímu životu.
Jiøí Petr

ZIMNÍ „RADOVÁNKY“
2. ledna 2002 – støeda. Kalendáønì zaèal nový pracovní rok
2002. Mìl zaèít i pro obèany
obce Nedìlištì. Ovšem èlovìk
míní a pøíroda mìní. Celou noc
foukal silný vichr, po 5,00 hodinì
zaèalo hustì snìžit. Autobusy,
které mìly odvézt pracující lidi
do práce již v 5,00 hodin, nebo
v 5,40 hodin, 6,00 hodin atd. se
nedostavily. Buï nìkde zapadly,
nebo prostì neprojely. Okolo
šesté hodiny stálo nìkolik aut
u høbitova a èekalo. Na silnici na
Pøedmìøice byly zapadlé dva èi
tøi nákladní automobily znaèky
„Avia“ a nìkolik osobních automobilù, na cestì do Svìtí dva
osobní automobily, které krátce
po pùl sedmé osvobodila fréza.
Ovšem silnice byla za nìkolik minut opìt zavátá snìhem, tudíž
neprùjezdná. Traktor ze Zemìdìlského družstva Všestary se
sídlem v Rozbìøicích s obsazením Jiøí Diviš st. a ml. mezi pùl
devátou a dvanáctou hodinou vytáhl ze spárù snìhu a dotáhl na
sjízdnou cestu asi tøicet automobilù ze silnic Nedìlištì – Pøedmìøice, Nedìlištì – Svìtí, Svìtí
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– Bøíza, Svìtí – Všestary, Všestary – Rosnice. Tento den chodila pošta až v odpoledních hodinách a nosila pouze reklamní letáky a dopisy a pohlednice došlé ještì v roce minulém. Èerstvé peèivo, které je jindy možno koupit již brzo ráno, pøivezli až okolo desáté hodiny. Tento
pracovní den tedy pro mnohé pracující zaèal až nìkdy po desáté hodinì. Nìkteøí nejeli do práce vùbec. Úèetní obecního úøadu Marie Rybová, pracující v Èeských drahách v Hradci
Králové, vyrazila po pùl deváté do práce na lyžích. Veèer byly silnice prùjezdné, ovšem jen pro
jedno auto.
K tomuto bych si dovolil napsat z pamìtí Josefa Lindra z roku 1866: „Leden: byly tùze velké vìtry a všechny cesty hned zaváté. Sedmého se vyhazoval sníh ke Svìtí, ale jen samí
domkáøi. Když šli domù, tak se dohodli, že pùjdou k pøedstavenému Šanderovi, az jim zaplatí
od vyhazování snìhu. Šandera je vystrkoval ze seknice a Èerný mu dal facku.“

VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY
A KVÌTIN
Výstava ovoce, zeleniny a kvìtin se uskuteènila ve dnech: 5. – 6. 11. 2005 v zasedací
místnosti obecního úøadu. 15 vystavovatelù
pøedvedlo více než 40 druhù jablek a hrušek,
bohatý výbìr zeleniny a zavaøenin, pestré
barvy kvìtin zejména chryzantém. Výstavu
shlédlo témìø 100 návštìvníkù vèetnì dìtí
z místní mateøské školy.
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VÝLET ZAHRÁDKÁØÙ 12. 5. 2007
Cílem letošního výletu byl skleník farmaceutické fakulty v Hradci Králové, zámek ve
Slatiòanech a Veselý Kopec u Hlinska. V sobotu v 7,30 hodin ráno nastoupilo 31 úèastníkù
zájezdu, èlenové i neèlenové zahrádkáøské organizace, do pøistaveného autobusu.
Krátce pøed 8. hodinou dorazil zájezd do Hradce Králové k areálu skleníku farmaceutické
fakulty. Øeditel skleníku seznámil výletníky s pestrým výbìrem léèivých a exotických rostlin
na venkovních záhonech i v nedávno vybudované budovì skleníku. Hodina pøi zajímavém
výkladu rychle ubìhla a autobus se vydal k další zastávce, kterou byl zámek ve Slatiòanech.
Krátce po 10. hodinì zaèala
prohlídka zámku, který je zajímavý pøedevším tím, že zde bylo
zøízeno v letech 1950-1952 hipologické muzeum podle plánù
prof. Františka Bílka. Ve více než
dvaceti místnostech se návštìvník seznamuje s užiteèností koní
a jejich historickým vývojem.
Velké množství exponátù pøedstavuje umìlecké ztvárnìní konì
na obrazech, rytinách a plastikách slavných umìlcù.
Kolem poledne se výletníci
pøesunuli do blízkého høebèína,
kde se pøes 60 let chová starokladrubský kùò v èerné barvì, èili
starokladrubský vraník. Starokladrubský kùò se øadí mezi
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barokní rasy koní, má španìlskoneapolský pùvod a vznikl pro ceremoniální úèely panovnických
dvorù. Historie chovu sahá až do
roku 1579. V souèasnosti chová
høebèín cca. 250 ks starokladrubských koní, pøevážnì vraníkù.
Základní stádo èítá 72 chovných
klisen a 14 plemenných høebcù,
80 høíbat do vìku 3,5 let je odchováváno na høíbárnì ve Slavi-cích.
I když se nad Slatiòany pøehnala
dešzová pøeháòka, prohlídka stájí
byla nezapomenutelná.
Ve 13. hodin následovalo obèerstvení v motorestu ve Slatiòanech, kde kromì obìda našli
výletníci i úkryt pøed další dešzovou pøeháòkou. Kolem 14. hodiny se autobus rozjel k poslednímu cíli na Veselý Kopec u Hlinska. Skanzen Veselý Kopec pøedstavuje rozptýlenou pasekáøskou osadu nad øekou Chrudimkou. Lidové stavby i uspoøádání obce zde co nejvìrnìji
dokumentují základní objekty vesnického života našich pøedkù. Obytné domy, technické stavby ke zpracování zemìdìlských a lesnických produktù jsou tu velmi vìrnì zrekonstruovány
do snad i plnì funkèního stavu. Pøi pøíjemné procházce si pøi pohledu na starobylé náøadí
a zaøízení mnozí pamìtníci pøipomnìli své dìtství a mládí.
Výlet se po všech stránkách vydaøil a spokojení výletníci dorazili do Nedìlišz krátce po
17. hodinì.
Václav Otøísal, kronikáø
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Obecní úøad Sendražice, Sendražice 1, 503 03 Smiøice
tel.: 495 426 210, fax: 495 426 184, mobil (starosta): 603 844 069
e-mail: ou@sendrazice.cz
web: http://www.sendrazice.cz/
úøední hodiny: Po 17.30 – 19.00

ZPRÁVY Z OBCE
Vážení obèané,
v prvním letošním vydání Zpravodaje bychom Vám chtìli popøát hlavnì mnoho zdraví
a vìøíme, že se situace zaène zklidòovat a naše životy se vrátí do stavu pøed pandemií a spoleènì se sejdeme na nìjaké kulturní akci.
Obèané, kteøí by mìli zájem o dodávku desinfekce Anti-covid, mohou kontaktovat OÚ
a po vzájemné domluvì jim bude desinfekce dodána.
Koncem prosince probìhla úspìšnì kolaudace multifunkèního høištì, které již slouží obèanùm k pestrému vyžití. Aby nedocházelo k dohadùm, mohou si zájemci rezervovat požadovaný den a èas na obecních stránkách www.sendrazice.cz.

Poøízení mrazících vitrín
Projekt: Podpora provozu prodejen na venkovì
Název projektu: Podpora provozu obecní prodejny v obci Sendražice
Údaje o projektu:
Výmìna dvou kusù mrazících zaøízení byla nutná, protože souèasné používané mrazící
zaøízení bylo letité, na hranici své životnosti s vysokými náklady na spotøebu elektrické energie. Naše obec je jedna z mála obcí, která má obchod provozovaný obyvatelkou z naší obce,
což je v dnešní dobì vzácné. Obec si toho velice cení a je potìšena, že obecní obchod je využíván nejen místními obèany, ale i obèany z pøilehlých obcí (Hoøinìves, Raèice nad Trotinou,
Rodov, Nedìlištì a Svìtí). Naše obec je souèástí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866
a naší obcí prochází nauèná stezka „Bitva u Hradce Králové“ a tak do obecního obchodu
v rámci turismu zavítá i mnoho turistù. Cílem projektu bylo podpoøit a zachovat obecní obchod
v Sendražicích, nájemci snížit náklady na provoz obchodu a podpoøit rozšíøení sortimentu
mraženého zboží, což se obci podaøilo ke spokojenosti nejen provozovatele, ale i ke spokojenosti všech návštìvníkù obchodu.
Celkové náklady: 67 000 Kè
Dotace z dotaèního fondu Královéhradeckého kraje: 33 500 Kè
Realizováno za finanèní podpory Královéhradeckého kraje

František Matìna, starosta obce
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KULTURNÍ DÌNÍ V OBCI
V šedivých dnech covidové pandemie jsme nemohli uspoøádat žádnou akci, na které bychom se spoleènì potìšili. Proto jsme se rozhodli udìlat alespoò malou radost našim nejmladším a nejstarším.
Obèané nad šedesát pìt let dostali od nás balíèek s dobrotami, kvìtinou a nìèím na zahøátí, dìti dostaly k Mikuláši balíèky se sladkostmi a ovocem, které by dostaly na Mikulášské
zábavì, o kterou byly letos ochuzeny.
Jako obec jsme si letos nadìlili dárek v podobì nového osvìtlení na vánoèní strom, kterým jsme snad aspoò trochu navodili vánoèní atmosféru a udìlali radost všem, kteøí májí rádi
Vánoce a zimu.

Vítání obèánkù
Pøivítali jsme tøi dìvèátka, která dostala menší finanèní dar, drobné dáreèky a pamìtní listy.
A pokud to doba dovolí dojde na jarní fotografování.
Hlavatý Lukáš, pøedseda kulturní komise

TJ Sokol Sendražice
Podzimní sezóna se bohužel nedohrála, a tak se tým Sokola Sendražice nachází v neúplné tabulce na 11. místì, což je urèitì velké zklamání. Naše výkony bohužel poznamenalo
obrovské množství zranìných. V souèasné dobì jsou již snad všichni fit a snažíme se pøipravit na jarní èást. Utkání, jestli se tedy vùbec bude hrát, budou velice nároèná. Smutné je, že se
za celý rok 2020 na našem høišti odehrálo pouze 5 utkání. Chtìl bych podìkovat Obecnímu
úøadu a našim sponzorùm za podporu v této nelehké dobì. Všichni se tìšíme, až se potkáme u nás na fotbale se sklenicí piva, teplou klobásou a tøeba bez roušky a strachu z Covidu.
Michal Støeda

MX TEAM SENDRAŽICE
Ukonèení sezóny 2020 skonèilo vyhozeným ramenem pro Pavla Martinka na posledních závodech
ve Vranovském žlebu a to hned ráno pøi warm upu.
Nyní se èeká na možnost operace, pokud/až to
Covidová doba umožní.
Motoskijoringy jsou doposud zrušeny, tak budeme
držet palce, abychom stihli alespoò nìjaké letos zajet, pokud organizátoøi mistrovství budou vùbec poøádat. Podmínky nám letos pøejí, ale to je tak jediné.
MX TEAM Sendražice se zapojil do pomoci pøi
úklidu sportovištì pro Masarykovu školu v Plotištích
a dalších akcí pro mládež.
Do nového roku jsme vstoupili s vervou a vystoupali jsme v prvním novoroèním dni na Snìžku.
Aktuálnì netrpìlivì oèekáváme vyvìšení prvního
kalendáøe závodu pro sezónu 2021. Pokud tomu
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situace a okolnosti dovolí, tak pod záštitou sponzorù Obec Sendražice, BENY
& JANE Lak, MOGUL budeme startovat
v nejprestižnìjší soutìži MÈR tøídy
Veterán (Pavel Martinek) a Open (Jakub
Suchý #76 Chlum).
Pøejeme Vám v novém roce mnoho
zdraví a pohody. Kolama dolù!!S pozdravem MX TEAM Sendražice

SDH SENDRAŽICE
Za uplynulé období jsme provedli údržbu techniky, aby byla pøipravena na jarní období.
V polovinì prosince jsme byli požádáni firmou ATM o pomoc pøi demolici bývalé koželužny v Hradci Králové, kde jsme kropili Tatrou prach, aby se nevíøil do pøilehlých obydlených
objektù.
V pùlce ledna po ètvrté hodinì odpoledne propukl požár haly v Sendražicích, který si vyžádal vyhlášení druhého stupnì požárního poplachu. Zasahovalo zde 11 jednotek. Na místo
zásahu jsme dorazili jako první, nicménì požár už byl v pokroèilé fázi. Nejprve jsme zahájili
ochlazování míst, kde byla zaparkovaná auta, aby nedošlo k jejich vzplanutí. Po pøíjezdu dalších jednotek nám bylo velitelem zásahu urèeno zøídit èerpací stanovištì pro kyvadlovou dopravu cisteren. Jedno stanovištì byl rybník u obecního úøadu, druhé stanovištì hydrant. Požár
se podaøilo dostat pod kontrolu kolem desáté hodiny veèer, poté nám bylo místo pøedáno
a provádìli jsme dohled a dohašování požáøištì do dopoledních hodin druhého dne, než si
místo zásahu pøevzali vyšetøovatelé. Pro naši jednotku byl zásah tohoto typu od poøízení Tatry
premiérou a troufám si tvrdit, že naše jednotka se nemá za co stydìt, jelikož obstála a situaci zvládla. Tímto dìkuji všem, kteøí se na zásahu podíleli.
Stanislav Špás, starosta SDH Sendražice
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Obecní úøad Støezetice, Støezetice, 503 12 Všestary
tel./fax: 495 447 440, mobil (starosta): 725 489 909
e-mail: obec@strezetice.cz
web: http://www.strezetice.cz/
úøední hodiny: Po 19.00 – 21.00

DÌNÍ V OBCI
Vzhledem k pokraèující pandemii koronaviru SARS-COV-2, nebylo možné uskuteènit žádné kulturní a spoleèenské akce, na které se lidé v tomto èase tìší. Zavøené školy, hostinec,
jen obchod zùstal otevøený. Dìti se uèily u poèítaèù, což nebylo v rodinách s dìtmi v rùzných
tøídách bez problémù. Pro zpestøení Klub žen ve Støezeticích a Dlouhých Dvorech z.s. obstaral a rozvezl dìtem dýnì pro výrobu lampièek, které si vyrobily a posléze rozsvìcely na svých
zahrádkách.
V øíjnu v Dlouhých Dvorech zahájila firma Stavreko, s.r.o. stavbu nového zázemí knihovny, kde bude i místo pro setkávání obèanù, což do teï chybìlo. Firma Ekostav HK, s.r.o. se
ve Støezeticích pustila do jedné z posledních etap opravy chodníkù a v Dlouhých Dvorech byly
opraveny vjezdy.

Na konci øíjna byly pøistaveny kontejnery na nadmìrný komunální odpad a v listopadu byly
do našich obcí pøistaveny velkoobjemové kontejnery na zahradní odpad. O úklid obecních pozemkù se postarali ve Dlouhých Dvorech èlenové SDH Dlouhé Dvory a ve Støezeticích pan
Jiøí Hrdinka. Všem patøí podìkování.
V sobotu pøed první adventní nedìlí se v 17,00 hod. z místního rozhlasu rozeznìly vánoèní koledy a v obou obcích byly rozsvíceny vánoèní stromy. Bez úèasti obèanù, bez vánoèních
trhù s drobnými výrobky, bez posezení obèanù v hostinci, bez kulturního programu. Ale na návsi u prodejny ve Støezeticích byl pro radost dìtí postaven betlém a ozdoben smrèek. Betlém
byl momentální nápad a neplánovaná akce nìkolika ochotných a šikovných lidí. Ze slámy
a sena stály dvì postavy, jeslièky s jezulátkem a zvíøátka.
Když se nemohla uspoøádat spoleèná Mikulášská nadílka v místním hostinci, tak Mikuláš
a jeho doprovod chodili veèer po obou obcích a roznášeli dìtem balíèky. Nic se nebáli viru
a zkoušeli dìti z básnièek.
45

67µ(=(7,&(

Èlenové obecního úøadu
roznesli balíèky s pøáním,
kalendáøe a všem obèanùm i pøes tuto složitou dobu popøáli krásné vánoce a hodnì zdraví do
nového roku 2021.
Pøes všechna covidová opatøení a omezení se pracovní èinnost obìtavých lidí v obci nezastavila. V sobotu 28. 11. 2020 dopoledne probìhla brigáda na úklid klestí z lesa.
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Byl to zcela jiný advent, jiné vánoce už i poèasím. Zasnìžené vánoce si teï dìti mohou
prohlédnout jen na obrázcích Josefa Lady ve svých knížkách a na horách, ale tam je sníh
umìlý.
Ale život jde dál, i když trochu jinak než jsme byli zvyklí.
Obecní úøad upozoròujeme obèany, že je vybírán poplatek ze psù pro rok 2021. Jeho výše
je 80 Kè.
Stále upozoròujeme obèany, na tøídìní odpadu podle jednotlivých nádob a druhu odpadu.
Pøipomínáme všem obèanùm, že obecní úøad ve Støezeticích je kontaktním místem veøejné správy Czech POINT, které poskytuje služby obèanùm jako napøíklad výpisy z veøejných
i neveøejných rejstøíkù veøejné správy.

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
Blahopøejeme: Ornstová Marta, Skálová Zdena, Kolovratníková Jitka, Deml Jiøí, Bažant
Josef

Narodili se: Tibor Kubiš

O ÈEM SE PÍŠE V KRONICE / rok 1921
Krátce si pøipomeneme, jak žila naše obec pøed 100 lety, v roce 1921. Celá zem se vzpamatovávala z následkù I. svìtové války. Byly obrovské ztráty na lidských životech, na majetku, na pøírodì. I naše obec pøinesla obìti na lidských životech. 5 mladých mužù se z války
nevrátilo. Zùstaly po nich mladé ženy, malé dìti a staøí rodièe. Tyto ztráty byly nejbolestnìjší.
Vedení obce se rozhodlo, že postaví pomník tìm, kteøí leželi nìkde v hromadných hrobech. Peníze dala obecní pokladna, jednotlivci a nemalou èástkou pøispìl Ochotnický spolek
„Masaryk“, který po válce obnovil svou èinnost. Výtìžek ze vstupného na svá divadelní pøedstavení vìnoval na toto dílo. Na návsi byl vybrán pozemek, upraven parèík s oplocením a postaven pomník, který stojí dodnes. Stál 8 880 Kè. Na podstavec pomníku byla umístìna jména a z èásti i fotografie padlých vojákù. Jedno jméno chybí. Je to jméno pana J. Kuèery, který
se sice vrátil, ale záhy na následky váleèných útrap zemøel. Je pochován na Probluzi. Pomník
zhotovil sochaø a kameník p. Mertlík z Kuklen. Stejných pomníkù je v okolních obcích nìkolik.
Každá obec dodnes opatruje památku a vzpomínku na ty, kdo se nevrátili.
Radost z nové samostatné republiky a nadìje na lepší a hlavnì klidný život, byly hnací silou pro práci celé spoleènosti i naší malé zemìdìlské obce. Poèasí tento rok pøálo, polní práce byly vesmìs hotovy už v bøeznu. Ale prudká vichøice s bouøí znièila v èervenci znaènou èást
úrody a tak pøišlo mnoho práce a døiny vniveè. Tento rok byl uvolnìn veškerý obchod se
zemìdìlskými výrobky, ceny vzrostly. 1 kg hovìzího masa stál 12,70 Kè, vepøového 19,60 Kè,
pšenice byla za 285 Kè/q. Pøes všechny potíže obec jako taková hospodaøila v tomto roce
1921 dobøe.
O kulturu se v obci staral Ochotnický spolek „Masaryk“. Nastudoval a sehrál nìkolik divadelních her, uspoøádal napøíklad „Masopustní ostatky“ a další akce. Spolek se postaral o veškerou zábavu pøi odhalování pomníku padlým 12. èervna 1921. Bylo pøipraveno obèerstvení,
tombola, vstupenky a to zajišzovaly ženy z obce. Muži se postarali o zvaní na slavnost v okolních obcích prùvodem alegorických vozù. Na slavnosti hrála hudba, byl zde i fotograf, ale žádné písemné záznamy ani fotografie se nedochovaly.
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Obecní úøad Svìtí, Svìtí, 503 12 Všestary
mobil (starosta): 606 649 132
e-mail: obec@sveti.cz
web: http://www.sveti.cz/
úøední hodiny: Po 18.00 – 20.00

DÌNÍ V OBCI
Byla dokonèena komplexní rekonstrukce veøejného osvìtlení v obci – veškerá svítidla byla
nahrazena novými moderními LED svítidly. Akce byla spolufinancována necelými 50%
z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje. V jarních mìsících probìhne ještì
dodateènì instalace svítidel na høišti a u prodejny.
V parku u rybníka byl instalován elektrický pilíø s pøípojkou el. energie pro zajištìní pøeèerpávání vody z obecní studny do rybníka a pøípadnì k dalším obecním úèelùm. Rybník od
letošního roku mùže být tedy pravidelnì dopouštìn v èasových intervalech, aby se v pøípadì
období sucha pøedešlo možnému úhynu ryb.
Obec také obdržela dotaci na rozšíøení zázemí obce na našem høišti, kde by mìla v prostoru hnìdé plechové buòky vzniknout pøízemní novostavba disponující toaletou, prostorem
pro uskladnìní vìcí a zaøízení. Tzv. Re-Use centrum. Jelikož obec má veškeré podklady zpracované, vèetnì stavebního povolení, plánujeme v tomto roce jeho realizaci. Akce je financována 85% z Operaèního programu Životní prostøedí.
Obec již také dlouho urguje opravu komunikace v obci u Královéhradeckého kraje, který má
tuto komunikaci v majetku. V této chvíli stále probíhá projektová pøíprava a jednání s dotèenými
orgány. Obec bude v souvislosti s renovací povrchu financovat související stavební práce, jako
doplnìní obrub, vpustí apod. Také bude doplnìn chodník v úseku od Chválových ke kadeønictví.
Bìhem roku bude obec realizovat vodovodní pøípojky na høištì a na høbitov, aby pozdìji
nemuselo dojít k pøípadným zásahùm do opravené komunikace. Žádáme tímto majitele nemovitostí v obci, aby veškeré uvažované pøípojky v úseku od prodejny ke kadeønictví provedli nejpozdìji do øíjna tohoto roku. V pøípadì potøeby je možné tyto kroky konzultovat s místostarostou obce, který zajišzuje projektovou pøípravu a organizaci stavby.
V podzimních mìsících probíhal podpis nových smluv a úhrada poplatku za pronájem hrobových míst. Na budovì márnice jsou umístìny nové vitríny, kam budou vyvìšovány aktuální
informace a najdete tam také øád veøejného pohøebištì a plánek høbitova.
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Prosíme obèany, aby dodržovali zákaz vstupu do prostoru stavby dálnice D11 a aby o tom
pouèily i své dìti, aby nedošlo k vážným úrazùm.
COVID 19 – pøi karanténì, èi onemocnìní nemocí Covid 19 je možné požádat obec o zajištìní nákupù, lékù apod.
Poplatky na rok 2021 – od 11. 1. 2021 je možné provádìt úhrady poplatkù za odpad, psa
a parkování v úøedních hodinách nebo formou pøevodu na úèet (v tomto pøípadì dostanete
známku do schránky). Svozový plán byl pøipraven pouze do konce bøezna, následnì budou
svozové dny firmou Hradecké služby upøesnìny.

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Kulturní rok 2020 jsme zapoèali krásným plesem, který uspoøádali naši dobrovolní hasièi.
Na dlouhou dobu se to stalo poslední spoleèenskou akcí, kde jsme se vidìli pohromadì.
Znovu jsme se potkali až na tradièním Svatováclavském posvícení, které jsme tentokrát
za-vršili letním kinem a jeho projekcí filmu 3Bobule. Tìší nás, že si Na Zámeèek našli cestu
i lidé ze sousedních obcí.
Jedinou zimní akcí prozatím zùstává Mikuláš, který navštívil hned nìkolik domácností
s malými dìtmi a balíèky od obecního úøadu.
Tradièní pøedvánoèní setkání seniorù se také nemohlo uskuteènit, a tak jsme pro seniory
pøipravili alespoò sladký dárek v podobì vánoèní kolekce. Všechny domácnosti pak obdržely
stolní kalendáø vydávaný mikroregionem.
Doufáme, že v novém roce bude k setkávání více pøíležitostí a že si spoleènì vynahradíme èas a zábavu, o kterou jsme pøišli. O všech podrobnostech vás budeme informovat na
webových stránkách èi facebookovém profilu obce. Aby vám neunikly žádné zprávy z obce,
pøihlaste se k odbìru novinek na svùj e-mail èi mobilní telefon.
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Obecní úøad Vrchovnice, Vrchovnice 18, 503 03 Smiøice
mobil (starosta): 737 140 132
e-mail: vrchovnice@tiscali.cz (starý), vrchovnice@seznam.cz
http://www.vrchovnice.cz/
úøední hodiny: Út 19.00 – 20.00

OBECNÁ INFORMACE
Kontakt s úøadem: pro snadnìjší vedení komunikace opìtovnì upozoròujeme obèany na
zmìnu e-mailové adresy obce, a to tak, jak je uvedeno níže, pøièemž platí prozatím i stará
adresa Tiscali, která funguje na principu pøesmìrování na adresu novou. Tato by nám mìla
zjednodušit, zpøehlednit a urychlit vzájemnou komunikaci s úøadem.
Obecní úøad Vrchovnice,Vrchovnice 18, 50303 Smiøice
mobil (starosta): 737 140 132
e-mail: vrchovnice@seznam.cz
web:http://www.vrchovnice.cz/
úøední hodiny: 19.00 -20.00

DÌNÍ V OBCI
Z dùvodu stále se protahujících vládních opatøení se provádìly jen ty nejnutnìjší úkony,
a to ještì v omezené míøe, k zabezpeèení prostého chodu úøadu.
Významného životního jubilea vìku 90ti let dosáhl náš bývalý obyvatel Jaroslav Holeèek.
Pøipomínám si ho jako nezdolného optimistu, který i pøes svùj hendikep mìl vždy dobrou náladu a zájem o dìní v obci, az už se to týkalo pomoci pøi odklízení snìhu, èi organizovaného
úklidu veøejného prostranství a byl naším historicky prvním stálým zamìstnancem. Dìkujeme
a srdeènì gratulujeme k výroèí a pøejeme hodnì zdraví a sil do dalších let.
Malý balíèek s mixem vitamínù a nìèeho navíc obdrželi ke konci roku i všichni naši mladí
obyvatelé do vìku 15ti let, pro které je tato situace nová a bohužel velice zdlouhavá. Menší
bonus obdrželi i obèané nad 65 let, kterým touto cestou vyjadøujeme svùj hluboký obdiv a pøejeme hodnì výdrže a zdraví v období bezprecedentního sociálního odlouèení od známých a pøíbuzných, na které nebyli zvyklí možná po celý život.
Budeme spoleènì s Vámi doufat ve svìtlo na koci tunelu ve
formì oèkování. Øešení je opravdu blízko, jak jsme již avizovali v poslední zprávì.
Dále probìhla kolaudace nové silnice obcí, s podmínkou
ovìøení vlivu na podélnou obecní èást dešzové kanalizace,
kterou nebylo možné provézt z dùvodù obecnì daných a také
striktního zákazu omezení ze stran VAKu, kdy mají výjimku
jen øešení havarijních stavù.
V neposlední øadì obec koneènì ukonèila jednání
s VAKem a schválila pøevod èásti prodloužení vodovodu k rozboèce na obecním pozemku u hostince výmìnou za akcie
VAK. Zároveò byl na tuto èást napojen další odbìratel.
Václav Zubr
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Obecní úøad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary
tel./fax: 495 458 155, mobil (starosta): 724 184 485
e-mail: urad@vsestary-obec.cz
web: http://www.vsestary-obec.cz/
úøední hodiny: Po, Út, Èt 07.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30

St 07.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobèané, milí sousedi,
uplynulý rok byl rokem veskrze jiným než roky pøedchozí. Mnohé plány a leckterá pøání,
která jsme si do zaèátku roku 2020 nesli, vzaly za své a museli jsme mnoho vìcí pøehodnotit. Náš životní styl se musel sklonit pøed tìžkým a velmi nepøíjemným soupeøem, který omezil a mnohdy i úplnì zastavil spoleèné prožívání každodenních radostí. Nezbývá než si v globalizovaném svìtì pøiznat, že pøes veškerý pokrok není èlovìk pánem všeho a že k rodinì,
svým blízkým, své obci i celé planetì musíme pøistupovat s pokorou i ohleduplností.
Pøeji nám spoleènì, milí sousedi, abychom souèasné složité období zvládali s trpìlivostí
a do dalšího roku Vám pøeji pøedevším tolik dùležité zdraví. I když ještì nemáme vyhráno,
vìøím, že se v roce 2021 mùžeme tìšit na lepší dny .....
Ing. Michal Derner, MBA – starosta obce

NEJVÌTŠÍ INVESTICE VRCHOLÍ
Kanalizace a èistírna odpadních vod již v provozu
z

Kanalizace a ÈOV Všestary a místní èásti

Stavba Kanalizace a ÈOV
Všestary a místní èásti, která zaèala na jaøe 2019 ve Všestarech
a na podzim se pøidaly postupnì
i Rosnice, Rozbìøice, Bøíza i Lípa, byla pøed koncem roku 2020
úspìšnì dokonèena. Z pùvodního èasového harmonogramu prací na 2,5 roku se díky døívìjšímu
zahájení v Lípì a Bøíze podaøilo
zkrátit dobu výstavby témìø o celý rok na celkových 19 mìsícù.
Dnes již máme v provozu kanalizaèní stoky ve všech pìti místních èástech, ze kterých se splašky dopravují výtlakem na èistírnu ve Všestarech.
Souèástí kanalizaèních stok byly i veøejné èásti pøípojek vyvedené vždy mimo komunikaci
tak, aby po stavbì kanalizace mohly být komunikace opraveny. A to se také stalo. Všechny
hlavní (krajské) komunikace, ve kterých je kanalizace položena, mají kompletní nový asfalt,
když povrch jízdního pruhu, který nebyl zasažen stavbou kanalizace, opravovala Správa silnic ve vlastní režii. V místních komunikacích byly vìtšinou opraveny pouze rýhy po výkopu,
neboz dotace se na práce mimo výkop již nevztahovala.
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Všem Vám chci podìkovat za vrchovatou míru tolerance
a pochopení v dobì realizace bezesporu nejvìtší a nejnároènìjší investice, která kdy v našich obcích probíhala. Omezení
na cestách, kdy jsme mìli v našich obcích rozkopáno a obèas
byly i nìkteré cesty neprùjezdné, prach a bláto i hluk ze stavebních prací nám byly nepøíjemným spoleèníkem, který nás už
naštìstí opustil.
Projekt Kanalizace a ÈOV Všestary a místní èásti byl spolufinancován Evropskou unií
- Fondem soudržnosti v rámci Operaèního programu Životní prostøedí (OPŽP) a také
Královéhradeckým krajem (KHK) z programu Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádìní odpadních vod. Dodavatel stavby byl vybrán ve veøejné soutìži a stalo se jím sdružení firem KVIS Pardubice a.s. a BAK stavební spoleènost.
Projekt výstavby ÈOV a kanalizace ve svých poèátcích zahrnoval pouze místní èásti
Všestary, Rosnice a Rozbìøice, pro které bylo v prosinci 2009 vydáno územní rozhodnutí.
Pozdìji byly do projektu pøipojeny další èásti, Bøíza s Lípou, které stejný dokument získaly
v roce 2012. Na tehdejší rozsah zástavby byly zpracovány navazující stupnì projektové dokumentace a vydáno i stavební povolení. Po nìkolika opakovaných žádostech získala obec
na stavbu v roce 2018 pøíslib dotace z OPŽP.
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z Nové kanalizaèní stoky Rosnice a Všestary
V prùbìhu èasu docházelo k další výstavbì rodinných domù, proto zastupitelstvo v roce
2016 rozhodlo doplnit kanalizaèní síz i pro novì zastavìné lokality projektem s názvem Nové
kanalizaèní stoky Rosnice (pro 4 RD) a Všestary (smìr Svìtí). Na realizaci tohoto doplòujícího projektu byla v samostatném výbìrovém na jaøe 2020 dodavatelem této èásti vybrána spoleènost AVJ - STAVBY s.r.o. za Svitav. Dokonèení této èásti díla (oprava místní
komunikace v zástavbì ke Svìtí) je smluveno do dubna letošního roku. Také na tuto novou
èást kanalizace se nám podaøilo získat dotaci od Královéhradeckého kraje.
z Domovní kanalizaèní pøípojky
V roce 2020 byla zrealizována podstatná vìtšina soukromých èástí pøípojek ve
Všestarech, Rosnicích, Rozbìøicích a Lípì. K zahájení prací na pøípojkách ve Bøíze dojde poèátkem letošního roku v závislosti na vývoji poèasí a klimatických podmínek.
Zatímco veøejné èásti kanalizaèních pøípojek byly souèástí stavby kanalizace a v programu OPŽP byly také podpoøeny dotací, soukromé èásti pøípojek jsou realizovány bez dotací.
Na výbìr dodavatele soukromých èástí pøípojek probìhlo rovnìž výbìrové øízení a s nejnižší
celkovou nabídkovou cenou 21,2 mil. Kè zakázku získala spoleènost PDV Stavby s.r.o. z Èeské Skalice. Naše obec jako jedna z mála, ne-li jediná v republice, dopøála svým obèanùm
takový komfort, že hradí z obecních penìz zøízení soukromých èástí pøípojek všude, kde bude
uzavøena smlouva o odvádìní splaškových vod.
U pøípojek, které ke dni spuštìní ÈOV do provozu byly pouze vyvedeny na pozemek
urèený k budoucí zástavbì (veøejná èást pøípojky), však hradí náklady na zøízení celé pøípojky sami vlastníci tìchto pozemkù. Totéž se již týká i každé další budoucí zástavby.
Samostatnou kapitolou je cca 60 tzv. dodateèných pøípojek, o které se obèané pøihlásili
v roce 2016 a pozdìji (vìtšinou po rozhodnutí zastupitelstva o úhradì soukromých èástí
z obecního rozpoètu). Ty bude možné realizovat z obecních prostøedkù až po pøípojkách ve
Bøíze v závislosti na finanèních zdrojích obce.
z

Kolik nás stavba stála?

Kanalizace a ÈOV Všestary a místní èásti
Celková cena stavby
196,723 mil. Kè
Dotace OPŽP
115,297 mil. Kè
Dotace KHK
3,000 mil. Kè
Nové kanalizaèní stoky Rosnice a Všestary
Celková cena stavby
3,612 mil. Kè
Dotace KHK
2,000 mil. Kè
Domovní kanalizaèní pøípojky (soukromá èást)
Celková cena stavby
21,222 mil. Kè
Stavební práce celkem
Dotace celkem

221,557 mil. Kè
120,297 mil. Kè
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Pro úspìšné profinancování celého projektu musela obec pøijmout úvìr ve výši 65 mil. Kè,
zbývajících více než 40 mil. Kè vložila do stavby z úspor našetøených pøed zahájením jakož
i bìhem výstavby. Splácení úvìru pøi roèních splátkách 5,418 mil. Kè zaèalo již bìhem stavby od ledna 2020 a potrvá do roku 2031.

STOÈNÉ
Po uvedení èistírny do provozu zaèaly být domácnosti od zaèátku øíjna pøepojovány na
kanalizaci a èistírna tak už plní svoji funkci. Pro uzavírání smluv však bylo potøeba poèkat na
výpoèet stoèného, pro který byla jedním z podstatných ukazatelù poøizovací cena stavby
kanalizace. Po dokonèení vyúètování stavby Kanalizace a ÈOV Všestary a místní èásti (bez
soukromých èástí pøípojek) vypracoval odborný zástupce pro kanalizaci kalkulaci stoèného na
rok 2021. Ve výpoètu jsou zahrnuty položky na materiál, energie, mzdy, odpisy, provozní náklady, úroky z úvìru a pojištìní.
Výši stoèného ve výši 44,28 Kè/m3 vè. DPH schválilo na svém zasedání v lednu 2021
zastupitelstvo obce.
Na základì dotazníkù, které obèané obci odevzdali, jsou od ledna 2021 postupnì uzavírány smlouvy o odvádìní a likvidaci splaškových vod. Podmínky provozu jsou zakotveny
v Kanalizaèním øádu, který je k dispozici na webových stránkách obce. Již po krátké dobì provozu kanalizace je na místì zejména upozornìní:

DO KANALIZACE NEPATØÍ !
z TUKY A KUCHYÒSKÉ OLEJE
z VLHÈENÉ UBROUSKY, JEDNORÁZOVÉ PLENY A DALŠÍ HYGIENICKÉ POTØEBY

Tuky a oleje se usazují v èerpacích šachtách – musí být odstranìny a ukládány samostatnì, vlhèené ubrousky, jednorázové pleny a další hygienické potøeby se v kanalizaci nerozpustí a ucpávají èerpadla.
Pøeji nám všem, aby nám kanalizace sloužila k naší spokojenosti. Vynaložené úsilí i finanèní zdroje se nám podaøilo vložit do projektu, který významnì pøispìje ke kvalitì a zlepšení životního prostøedí, tedy do místa, ve kterém se nám všem bude žít lépe.
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.

VÝBOR PRO SPOLEÈENSKÝ ŽIVOT
Loòský rok byl pro všechny výjimeèný. Tak nìjak jiný, az se podíváme na soukromý, pracovní, kulturní a vùbec život jako takový. Na jaøe 2020 zaèala krize s epidemií Covid 19
a máme leden 2021 a krize je tu stále. No, snad se to z jara zlepší a vrátí se nám život do
kolejí, na které se už všichni tìší. Nìkteøí se rozhodli pro oèkování, které by nás mìlo do
budoucna chránit pøed tímto onemocnìním, jiní se k tomu staví zády. No uvidíme, co vymyslí ti, co za nás rozhodují. Není to jednoduché pro spoustu lidí, se rozhodnout. Az je vaše rozhodnutí na vás.
My, co pro vás pøipravujeme již mnoho let kulturní vyžití, az to jsou návštìvy divadla, výlety
za poznáním ÈR, exkurze, pøednášky, taneèky, nebo pochod pøírodou, už se tìšíme, že se opìt
na nìjakém výletu zase letos potkáme a nìkam spoleènì vyjedeme. Jelikož ale nynìjší situace této aktivitì vùbec není naklonìna, poèkáme. A snad, až se situace uklidní, a uspoøádáme
akci, bude vás dostateènì pøihlášených, abychom mohli vyjet. Asi zvolíme nìco spíše na èerstvém vzduchu, ale to vše, až……
Pøejeme vám mnoho sil, zdraví a štìstí
v tomto roce a brzy na vidìnou.
Výbor M+A+L+Z+P+J

ARCHEOPARK VŠESTARY
Všem ètenáøùm a návštìvníkùm pøejeme
v tomto roce dobré zdraví a více spoleèných
setkávání!
Váš Archeopark pravìku Všestary
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ZŠ A MŠ VŠESTARY
Základní škola Všestary /školní rok 2020/2021
Od prvního záøijového týdne jsme napnuli všechny síly na výuku. Uèitelé a žáci se snažili
dohánìt, co se loni zameškalo a také zvládnout co nejvíce vzdìlávacích povinností nového
školního roku. Doprovodné akce školy šly stranou. Ale stalo se, co si nikdo nepøál. Školy byly
v øíjnu uzavøeny a zaèala povinná distanèní výuka. Uèitelé i žáci byli tentokrát mnohem lépe
pøipraveni než na jaøe a výuka online se rozbìhla na plné obrátky. Do Vánoc se ještì žáci na
pár dnù objevili ve škole, nìkteøí opravdu jen na týden vzhledem k naøízené rotaèní výuce tøíd
na 2. stupni. Všem bylo jasné, že po Vánocích se bude uèit opìt na dálku. V novém roce 2021
se do školy vydali jen žáci a uèitelé prvních a druhých roèníkù, funguje také školní družina.
My, ostatní uèitelé, na dálku vysvìtlujeme, provìøujeme, nasloucháme a doufáme, že se ve
škole brzy setkáme.

Vybíráme z akcí, které se uskuteènily v 1. pololetí:
Sbìr papíru – záøí a prosinec
Dìkujeme všem žákùm a rodièùm, kteøí se podíleli na sbìru starého papíru.
Preventivní programy poøádané organizací Semiramis pro
žáky 5. – 9. tøídy
Programy dlouhodobé primární prevence jsou vedeny
interaktivní formou s využitím øady her, technik a prvkù
zážitkové pedagogiky.
12. Dýòové slavnosti – øíjen
Pøehlídka krásnì vydlabaných
dýní musela probìhnout netradiènì. Žáci nepøinášeli svá díla
na slavnost, ale posílali nám
pouze jejich fotografie. Celkem
se zapojilo 47 dìtí, všechny výtvory byly krásné, jedineèné.
Porotou, která vybírala ty nejzajímavìjší, byli tentokrát samotní
žáci. Sladkou odmìnu a malý
dárek dostali všichni, kteøí se zapojili.
Olympiáda v èeském jazyce – listopad
Celkem 18 žákù 9. tøíd se zapojilo do školního kola olympiády v èeském jazyce. V okresním kole nás budou reprezentovat vítìzové školního kola – Patrik Suchánek a Petr
Hlušièka.
Informace o naší škole, aktuálním dìní najdete také na nových internetových stránkách:
https://www.zsvsestary.cz/
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MŠ VŠESTARY
V záøí naši MŠ navštívilo velmi oblíbené divadlo
U dvou sluncí s pohádkou „Jak Jeníèek zlobil“.
5. 10. nám pan sokolník pøedstavil program o známých dravcích s ukázkou výcviku.
Další akcí pro starší dìti byl výlet do hradeckých
lesù, zamìøen na zvíøata, stromy a lidi, kteøí v lese
pracují nebo pomáhají.
Z dùvodu pandemie Covid 19 byl provoz naší MŠ
na mìsíc pøerušen.
V prosinci dìti dostaly od Obecního úøadu mikulášskou nadílku – adventní kalendáøe, aby jim rychleji
utekl èas do Štìdrého dne.
Starší dìti vyrábìly stromeèek z keramiky a mladší pøání nejen pro rodièe.
I když vánoèní fotografování probìhlo na poslední chvíli, velmi se povedlo.
14. 12. pøišla oèekávaná vánoèní nadílka.
S novými hraèkami a stavebnicemi ovládla
celou MŠ dìtská radost.
Vánoèní pøíbìh nám již tradiènì vyprávìla paní Stránská.
A pak už jsme si všichni popøáli veselé
Vánoce!

S novým rokem nastal i „týden hraèek“, dìti si mohly pøinést své hraèky do MŠ, hrát si
s nimi a pùjèit svým kamarádùm.
Na Tøi krále si dìti zazpívaly, vyrábìly koruny a zápichy, kterými si vyzdobily prostory šatny.
Do Nového roku 2021 vám všem pøejeme hlavnì pevné zdraví, pohodu a klid.
Za MŠ Všestary, Mlateèková Jitka
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SPOLKY
SDH ROSNICE
Loòský podzim a zaèátek zimy byl hodnì
specifický a výraznì ovlivnìn vládními naøízeními. Bohužel se nám nepovedlo zorganizovat Vánoèní zpívání, ani kuleèníkový
turnaj. Pøesto jsme na naše spoluobèany
nezapomnìli. Aktuálnì jsme posunuli také
výroèní valnou hromadu, nadále poèítáme
s poøádáním akcí nejen pro hasièe.

MIKULÁŠ, TEN JE NÁŠ
Ani loni nezapomnìl na všechny rosnické
dìti Mikuláš s èertem a andìlem. V sobotu
5. prosince dorazili všichni 3 do naší obce
a poctivì zazvonili u dveøí všech dìtí, aby je
zkontrolovali, zda jsou pilní pøi distanèní výuce, plní zadané úkoly a pomáhají doma. Pro každé dítko byl pøipraven balíèek se sladkými i zdravími pochutinami.

PØIPRAVTE SE, BUDE NA CO
Aktuálnì vìtšinu plánovaných akcí odsouváme na pozdìjší termíny, a to znamená jediné,
letošní rok bude pìknì nabitý! Plánovanou valnou hromadu hasièù nerušíme, pouze pro ni najdeme vhodnìjší období. Každoroèní ples pravdìpodobnì nebude vùbec, ale o taneèní veèer
nikoho neošidíme, vynahradíme si to pøi pouti nebo posvícení. Nezapomínáme ani na dìti.
Všechny podstatné informace naleznete na našem facebooku a webových stránkách.
Jiøí Novák

LÍPA
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Také letos, jako již tradiènì, na Lípì místní hasièi uspoøádali „Mikulášskou nadílku“. Andìl,
Mikuláš a èerti rozdávali dìtem 5. 12. 2020 balíèky s pøekvapením. Dìti jim recitovaly básnièky,
zpívaly písnièky, slíbily, že polepší svá chování,
zkvalitní úklid pokojíèkù a vùbec že zapracují na
celkovém zlepšení. Nìkteré dìti se hodnì bály
a nechtìly øíci ani slovíèko. Nìkteré dìti mìly sice
pro strach udìláno, ale svá malá pøedstavení
pøedvedly. Odmìna byla sladká, milá a zasloužená. Tìšíme se na pøíští rok, až nás Mikuláš se
svými kamarády opìt navštíví. Dìkujeme všem,
kteøí s organizací pomohli.
Josef Štefanka
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SDH BØÍZA
Minulý rok 2020 byl z hlediska aktivity našeho SDH Bøíza ponìkud slabší. Nebylo to ovšem
dáno naší vinou, ale vládními omezeními a pandemií obecnì. Okrsek se na zaèátku roku 2020
dohodl na zrušení hasièských závodù. Mimo to jsme se rozhodli zrušit hasièský ples, èarodìjnice, adventní rozsvìcení vánoèního stromu a pár dalších pøipravovaných akcí. Díky letnímu ústupu pandemie a polevení vládních opatøení jsme i v uplynulém roce mohli v srpnu
uspoøádat Dìtský den se sousedským posezením. Bylo znát, že lidem spoleèenský život chybí, neboz úèast byla vynikající. Podaøilo se ještì zachovat tradièní Mikulášskou nadílku, samozøejmì za zvýšených hygienických opatøení, kde musíme opìt podìkovat za bohaté balíèky panu Lánovi.
Na konci roku byla zrušena Valná hromada SDH v lednu 2021. V nadcházejícím roce 2021
je zatím zrušen Hasièský ples.
O dalších akcích bude sbor jednat v prùbìhu roku dle aktuální situace.
Ještì jedna akce, sice v hodnì omezeném podání, se ale podaøila. A to zahájení adventu
a rozsvícení adventního stromu. V sobotu 28. 11. 2020 jsme dopoledne postavili na návsi náš
tradièní betlém a svìtýlky ozdobili stromek. Odpoledne se sešla rodina Pácalova a jeden host.
Nazpívali a natoèili o souèasné dobì upravenou písnièku z pohádky.
Tuto krátkou scénku jsme vložili na YouTube. Odkaz k pøehrání jsme rozeslali e-mailem na
všechny dostupné adresy našich sousedù ve Bøíze. Doufáme, že jste si to, alespoò takto omezenì, ale pøeci jenom užili. A již nyní se tìšíme na všechna spoleèná setkávání s vámi.
David Bìlohoubek, Petra Rufferová
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SDH VŠESTARY
Dne 5. 12. 2020 naši obec navštívil èert, Mikuláš i andìl. Hodným dìtem rozdávali bohaté balíèky, zlobivé dìti si chtìl èert odnést do pekla, ale nebojte se, žádné z našich dìtí si letos peklo nevyžádalo. Pro dospìlý doprovod i jejich dìti bylo pøipravené malé pøekvapení od
našeho spolku.
Za toto pøekvapení i za organizaci této celé „akce“ osobnì dìkuji Monèe Plecháèové, Ánì
Khunové, Janèe Volejníkové, Jardovi Huškovi, Kubovi Huškovi, Dáše Kulhánkové, Páje
Neumannové, Míšovi Špitálovýmu, Terce Neumannové a dalším dobrovolníkùm, co pomáhali s pøípravou a organizací.
Velké „DÌKUJI“ patøí Obecnímu úøadu Všestary za poskytnutí finanèní podpory na balíèky pro všechny hodné dìti, které se nebály pøijít øíct svou básnièku.
Další akce, která se mìla konat, je Tradièní hasièský ples v únoru 2021, ale bohužel nyní
nedokážeme a netroufáme si odhadnout, jaká bude situace v této Coronavirové dobì a tudíž
o konání, popøípadì nekonání nebo pøesunutí této akce, Vás budeme informovat.
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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