0LNURUHJLRQREFÊ3DP¾WNRYÆ]ÐQ\
Hoøinìves 73, 503 06 Hoøinìves
tel.: 495 426 107
email: ou@horineves.cz
web: http://www.opz1866.cz/

MIKROJESLE NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU OBCÍ
PAMÁTKOVÉ ZÓNY 1866
Konec mikrojeslí se kvapem blíží a my už pilnì pracujeme na pøechodu do dìtských skupin. Jak jsme psali již v minulém èísle, Mikrojesle Hoøinìves budou plynule pokraèovat v provozu jako Dìtská skupina Hoøinìves. On-line formuláø pøihlášky jsou k dispozici od 1. 4. 2022
na webových stánkách mikrojeslí nebo na FB stránkách.
Mikrojesle Všeslièky a Mikrojesle Svìtí konèí ke dni 30. 6. 2022 svùj provoz a po letní pauze zahájíme provoz zcela nové Dìtské skupiny ve Všestarech na nové adrese, a to v prostorách domu èp. 129, který se nachází hned vedle školní jídelny. Dìtská skupina se tak posune
oproti stávajícímu provozu mikrojeslí více do støedu obce.
Jedná se o unikátní projekt, který pøedstavuje spolupráci mezi dvìma obcemi, a to obcí
Všestary a obcí Svìtí. Dojde ke spojení sil a vybudování dìtské skupiny s kapacitou 12 dìtí.
O místa v dìtské skupinì se tak podìlí dìti z obou obcí. Momentálnì pracujeme na úpravì
vnitøních prostor, tak aby vše odpovídalo hygienickým a prostorovým podmínkám.
Vìøíme, že i pøes rùzné administrativní pøekážky se nám podaøí zahájit provoz 1. 9. 2022.
Pøedbìžná pøihláška, která vyjadøuje zájem o zapsání do novì vznikající dìtské skupiny ve
Všestarech, bude zveøejnìna také do konce bøezna na webových stránkách Mikrojeslí
Všeslièky a Mikrojeslí Svìtí a jejich FB stránkách.
Co se týká stávajícího provozu, tak dìti v jednotlivých mikrojeslích slavily svoje narozeniny. Jsme moc rádi, že se letos podaøilo uspoøádat pro dìti karnevaly, kde se mohly vyøádit
v rùzných maskách a kostýmech. Dìti také s pøibývajícím sluníèkem tráví více a více èasu
venku, obdivují zemìdìlskou techniku, zvíøátka i další zajímavosti.

Michaela Chládková
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0LNURUHJLRQREFÊ3DP¾WNRYÆ]ÐQ\
„ENVIRONMENTÁLNÍ VZDÌLÁVÁNÍ MIKROREGIONU OPZ 1866
– VZDÌLÁVACÍ EXKURZE“
Žádost o dotaci na projekt „Environmentální vzdìlávání mikroregionu OPZ 1866
– vzdìlávací exkurze“ byla podpoøena z dotaèního programu Královéhradeckého kraje:
Environmentální vzdìlávání, výchova a osvìta a v období dvou let, 1. 1. 2022 – 30. 11. 2023,
uspoøádáme zajímavé nauèné exkurze pro žáky ZŠ a MŠ pùsobící na území svazku obcí.
(ZŠ a MŠ Hoøinìves, ZŠ a MŠ Všestary, MŠ Chlum, MŠ Nedìlištì) a také i pro širokou veøejnost.
Tìšit se mùžete:
Exkurze s nauèným programem v záchranné stanici pro živoèichy ZO ÈSOP Jaromìø
Exkurze s nauèným programem v Ekologickém centru Sever, Dotek, Horní Maršov
Exkurze s nauèným programem v Mìstských lesích Hradce Králové a.s.
Exkurze v Ekologickém centru environmentální výchovy, Krtek, Vrchlabí
Exkurze v Ekologickém centru, skanzen Kròovice
Exkurze v Zooparku Stìžery
Exkurze v ZOO Biopark Štít
Poøádáním vzdìlávacích aktivit s environmentální a ekologickou tematikou urèenou pro
rùzné vìkové skupiny, jako jsou žáci MŠ, žáci ZŠ, senioøi a rodiny s dìtmi, chceme pùsobit
na myšlení a jednání úèastníkù a tím zvýšit jejich vzdìlanost a odpovìdnost k životnímu prostøedí.
Projekty s environmentální tematikou pravidelnì poøádáme již od roku 2008, zájem a ohlas
pøedevším ze škol a pøedškolních zaøízení je vždy velmi vstøícný, z toho dùvodù chceme nadále s organizováním a realizací vzdìlávacích aktivit pokraèovat.
Projekt svou náplní vede ke zvýšení environmentální vzdìlanosti obyvatel trvale žijících ve
svazku obcí, který územnì náleží Královéhradeckému kraji. Veškeré vzdìlávací aktivity budou
probíhat na území Královéhradeckého kraje.
Projekt je realizován za finanèní podpory Královéhradeckého kraje.

STOLNÍ KALENDÁØ NA ROK 2022
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 – Jak se tu žije
Téma a název kalendáøe na rok 2023 schválila Valná hromada na svém jednání v listopadu/2021. Tentokrát se budete moci tìšit na fotografie ze souèasnosti – fotografie z obecních,
kulturních a sportovních akcí ze všech èlenských obcí svazku.
R. Kozáková
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Obecní úøad Benátky, Benátky, 503 03 Smiøice
tel.: 777 771 932, mobil (starosta): 603 219 760
e-mail: podatelna@benatkynb.cz
web: http://www.benatkynb.cz/
úøední hodiny: St 18.00 – 19.00

DÌNÍ V OBCI
KARNEVAL
Dne 10. dubna se konal v místní hospodì pod Svíbem tradièní karneval. Dìti i dospìlí
se pøevlékli do kostýmù, oblékli si masky a pustili se do tance – nechybìlo øádné obèerstvení,
jelikož po dobì Masopustu by mìla pøicházet doba pùstu a Velikonoce… na ty také pøijde øada.

VELIKONOÈNÍ TVOØENÍ
Na návsi pøímo ve støedu Benátek, bude probíhat 15. dubna velikonoèní tvoøení. Nejenom
dìti si budou moci vyrábìt barevné velikonoèní dekorace v podobì rùznì ozdobených vajíèek, papírových kuøátek, zápichy do kvìtináèù, ale i velikonoèního zajíce ze slámy. Tak snad
nám bude pøát i poèasí, aby se vše krásnì povedlo a všichni si to užili!

PÁLENÍ ÈARODÌJNIC
30. dubna je pálení èarodìjnic – hromady vìtví a pøírodního materiálu, která stojí jako vždy
u lesíku pod vesnicí. Vyrobíme lampiony, nìjaké ty malé látkové èarodìjnice vycpané senem
a fixem namalované oblièeje se špièatými nosy. Pøed tím ještì budou soutìže, dìti budou mít
na høišti pøichystané soutìže, jako jsou: chození na chùdách, po provaze, skákání v pytli, házení kruhy, vajíèko na lžíci, a další. Nakonec bude prùvod smìrem pod ves, kde se ta obrovská hromada zapálí a spolu s hromadou shoøí i vyrobené èarodìjnice. Na vše budou dohlížet
naši hasièi, bude to velkolepá podívaná.
Zdá se, jako by se k nám blížilo jaro – pomalu, ale jistì. Oficiálnì zaèalo už 20. bøezna,
to ano, ale my teprve teï, poslední týden v bøeznu zažíváme ty více než pøíjemné teploty nad
15 stupòù. Zvíøata se probouzí, pole se zelenají jako první, stromy jsou napuèené (koèièky, jak
se tìm pupenùm lidovì øíká), tráva si ještì dává naèas, ale tøeba takové krokusy a fialky už
se také hlásí ke slovu. Je to všechno krásné a nìkdy není snadné obdivovat tyto malièkosti,
zázraky naší jedineèné pøírody…
Sabina Èížková
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ZÁMÌR OBCE O PRONÁJMU NEMOVITOSTI ÈP. 42
Obecní zastupitelstvo schválilo na svém veøejném zasedání zastupitelstva obce Benátky
dne 23. 2. 2022 zámìr obce na pronájem obecní nemovitosti èp. 42 obecního pohostinství
a bytové jednotky zapsané na LV 10001 v majetku obce Benátky pro k.ú. Benátky k 1. èervnu
2022.
Vyzýváme všechny pøípadné zájemce o pronájem obecní nemovitosti èp. 42, aby své žádosti pøedali v písemné formì na obecní úøad a to poštou, nebo osobnì v úøedních hodinách
obecního úøadu (støeda 18. – 19. hodin) do 18. kvìtna 2022 oznaèené „neotvírat – zámìr
è.p. 42“.
Obec Benátky si vyhrazuje právo zrušit zámìr pronájmu nemovitosti bez udání dùvodù.
Více informací: úøední deska obce Benátky, http://benatkynb.cz/down/deska/
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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

ÈISTÌVESKÝ DRÁÈEK
Zdravím všechny ètenáøe! Máme za sebou první ètvrtinu roku 2022 a tím i nìkolik spoleèenských akcí.
V sobotu 22. ledna se v Dílnì uskuteènil Chlumský ples, poøádaný Sborem dobrovolných
hasièù z Chlumu. Akci mìli skvìle zorganizovanou,pøipravenou a podpoøenou hojnou úèastí
lidí. My jsme potìšeni, že byli nadšeni z prostøedí a obsluhy, kterých se jim v Dílnì dostalo.
V pátek 18. února se v prostorech Dílny uskuteènila tradièní zabíjaèka,doplnìná veèerním
posezením, které si všichni náramnì užili v pøíjemné atmosféøe. Jsme vdìèní Lukášovi
Adamovi, který na akci zajistil skvìlého øezníka. Všichni pøítomní strávníci se olizovali až za
ušima!
A to jsme už vkroèili do nového mìsíce a 5. bøezna byla Dílna propùjèena Sboru dobrovolných hasièù z Rozbìøic k uskuteènìní Rozbìøického plesu, který se taktéž velmi vydaøil.
Pevnì vìøíme, že se jim zde líbilo natolik, aby si u nás akci pøíští rok zopakovali. Pátek
18.bøezna byla Dílna místem konání Kvízového veèera pod organizaèní taktovkou Jany
Kubíèkové. Janì velice dìkujeme za již druhý povedený veèer zamìøený na toto téma. S perfektním vylepšením systému hlášení se o slovo pro týmy formou barevných svìtel na tlaèítka
pøišel Jan Kubíèek. Honzo moc dìkujeme! Podaøilo se Ti tak vyøešit menší zmatky pøi hlášení v prvním veèeru ke všeobecné spokojenosti.
V sobotu 26. dubna byla Dílna propùjèena k poøádání dìtského karnevalu.
Jak vidíte, mìli jsme u nás pìknì živo. Dìkujeme všem úèastníkùm akcí a spoleènì se na
Vás všechny tìšíme tøeba na:

Naplánované akce:
16. dubna 2022
Pomlázková zábava Lípa
23. èervence 2022 Èistìveský multižánrový hudební festival (Èistìfest)
Marek a Ivana Doležalovi
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OBECNÍ KNIHOVNA ÈISTÌVES
Únor zahájila knihovna obmìnou soboru knih ze støediskové knihovny v Hradci Králové.
Naši ètenáøi si tedy mohou další pùlrok vybírat z více než dvouset zapùjèených nových knih
rùzných žánrù a to jak pro dìti, tak pro dospìlé.
V zimních mìsících jsme se u nás ještì potýkali se zvýšenou nemocností, a tedy jsme se
pøi prvním tvoøení v rámci Dìtské støedy sešli bohužel až v bøeznu. Tentokrát jsme s dìtmi tvoøili masky na nadcházející karneval. Tvoøení jsme si tematicky zpøíjemnili poslechem audioknihy Knihy džunglí od Rudyarda Kiplinga. Ponejvíce se totiž tvoøily masky zvíøátek.
V sobotu 26. 3. probìhl v našem èistìveském klubu dílna dìtský karneval a s radostí mùžeme konstatovat, že se opravdu vydaøil. Na akci poøádané spoleènì Obcí Èistìves a Obecní
knihovnou byla hojná úèast. Sešly se nám princezny i akèní hrdinové, pirátky a piráti, rytíøi,
oveèky, vèelky a berušky, námoøníci, kostlivci a mnoho dalších. Velmi hezké bylo, že tentokrát
podpoøilo dìti v maskách i nìkolik rodièù. Na oblièej pøijela dìtem malovat Víla Eliška.
Obèerstvení bylo výborné a tak není divu, že po párcích v rohlíku, popcornu a sladkých odmìnách se jen zaprášilo. Dortíky od Ivany Doležalové byly krásné a moc moc dobré. Velké
díky patøí také osvìdèenému DJ panu starostovi Karlu Tuèkovi, dìti trsaly až do pozdních odpoledních hodin. Dìtièky odcházely s odmìnami za rùzné soutìže, které pøipravila Monika
Rejchrtová, ale pøedevším s úsmìvem od ucha k uchu.
Dìkujeme spolku Èistìveský dráèek za poskytnutí prostoru, všem maskovaným i nemaskovaným za úèast a budeme se tìšit zase na další akci.
V rámci Dìtské støedy plánujeme jarní tvoøení a dle poèasí napøíklad i ètení v parku. Pro
velký úspìch zopakujeme kamínkování. Sledujte náš facebook, kde budou zveøejòovány podrobnosti.
9

¥,67©9(6
Otevírací doba: vždy pondìlí od 18:30 do 20:30
Kontakty:
Tel.: 607 848 338
E-mail: knihovna.cisteves@seznam.cz
Facebook skupina: Obecní knihovna Èistìves
Webové stránky: https://www.cisteves.cz/knihovna-12262/
Na stávající i nové ètenáøe se tìší knihovnice Zuzana Adamová

SDH ÈISTÌVES

POZVÁNKA

ROZSVÍCENÝ SVÍB
11. èervna 2022 od 13,00 hod.
z programu 16. roèníku:
Dobové ležení

z

Pøehlídka vojsk a výzbroje

Svezení v koèáøe s poníky
Bitevní ukázka
Rozsvìcení svíèek

z
z

z

Módní pøehlídka

Pøekvapení

z

Polní mše

Pietní akt u pomníku Myslivce

Komentovaný noèní pochod Svíbem

O pøípadných dalších akcích budeme informovat prostøednictvím soc. sítí, pøípadnì obec. rozhlasu.
Info: Facebook SDH Èistìves, www.sdhcisteves.webnode.cz
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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,
Poslední dva roky nám pøinesly takové události, které jistì nikdo z nás neoèekával, že je zažije a vùbec, že v této dobì nás mohou postihnout. Celosvìtová pandemie, tornádo, válka.
Nicménì myslím, že jsme v naší komunitì tyto situace zvládli a vìøím, že tomu bude tak i nadále.
Musíme si pomáhat, bez toho to nejde, je tøeba zachovat chladnou hlavu a hlavnì sociální smír.
Hned po zahájení útokù na Ukrajinu jsme se zapojili do humanitární pomoci, a bylo to pøedevším díky našim obèanùm, kteøí se ihned dotazovali, jak se zapojíme a jak budeme pomáhat, jim právì patøí podìkování. Díky vám jsme nìkolikrát odváželi plné auto pomoci do areálu na Pražské tøídì k Larise Prodanets, se kterou dlouhodobì spolupracuje i naše Místní
akèní skupina Hradecký venkov. Naši obèané tam rovnìž dobrovolnì vypomáhali pøi tøídìní
tìchto darù a nakládání na odvoz na Ukrajinu. Patøí jim podìkování.
Souèasnì se také podílíme na sbírkách trvanlivých potravin pro Potravinou banku v Hradci
Králové, a to ve spolupráci s Oblastní charitou Hradec Králové, se kterou také dlouhodobì
spolupracujeme a to napø. na Tøíkrálové sbírce.
V našich obcích jsou již ubytováni uprchlíci z Ukrajiny a já velmi dìkuji rodinám, které je
u sebe ubytovali. Další prostor pro ubytování uprchlíkù je již pøipraven v prostorách obecních.
Dìkuji za nabídky na jeho vybavení, vším potøebným, které jsme rovnìž plnì využili.
Ještì jednou dìkuji všem obèanùm za to, že myslí pozitivnì, pøesto, že je taková doba,
která má spoustu negativních dopadù na každého z nás. Pøesto je tøeba si uvìdomit, že máme
kolem sebe všechny své blízké, že se nemusíme obávat o jejich životy, že máme støechu nad
hlavou. A je tøeba vìøit, že tomu tak bude i nadále.
Pøesto, prosím, pokud si nevíte s nìèím rady, potøebujete pomoc, jste v tìžké situaci, pøijïte a my se Vám pokusíme poradit a pomoci.
Jana Kuthanová, starostka obce

VÝBÌR USNESENÍ Z JEDNÁNÍ 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE HOØINÌVES, z 16. 2. 2022
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hoøinìves bere na vìdomí Zprávu o výsledku hospodaøení
obce Hoøinìves za rok 2021, a výsledek hospodaøení: Pøíjmy: 18.351.656,92 Kè
Výdaje: 19.769.415,18 Kè po konsolidaci, tzn. – 1.417.758,20 Kè.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hoøinìves schvaluje rozpoèet obce na rok 2022. Pøíjmy
15.239.800 Kè, Výdaje 20.779.000 Kè. Rozdíl: 5.539.200 Kè. Schodek je
kryt zùstatkem bìžného úètu minulého období.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hoøinìves schvaluje poskytnutí dotace ve výši 170.000
Kè na rok 2022 pro TJ Sokol Hoøinìves, spolek a povìøuje starostku obce
podpisem veøejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hoøinìves souhlasí s uzavøením veøejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace s Knihovnou mìsta Hradec Králové, èástka 10.500 Kè
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Návrh usnesení:

Návrh usnesení:

Návrh usnesení:

Návrh usnesení:

za výkon regionálních služeb pro knihovny Hoøinìves, Žíželeves na rok
2022 a povìøuje starostku obce jejím podpisem.
Zastupitelstvo obce Hoøinìves nesouhlasí s odkupem èásti vodovodu z dùvodu dalšího rozvoje obce, doporuèujeme zaslepení dle dohody na
parc.è.86/2 v k.ú. Hoøinìves a umožnìní napojení pøipravovaných staveb
RD na p.è. 80/2 a 84/2 v k.ú. Hoøinìves, pøípadnì možnosti dalších na
p.è.82/1 a 57 v k.ú. Hoøinìves, v pøípadì zámìru VaK, HK o odstranìní èásti odpojeného vodovodu požadovat od Vak, HK oznámení o pøípadné likvidaci, a teprve následnì rozhodnout o možnosti vzetí do majetku obce.
Zastupitelstvo obce Hoøinìves souhlasí s uzavøením veøejnoprávní smlouvy mezi Mìstem Hradec Králové a Obcí Hoøinìves v zajišzování výkonu
pøenesené pùsobnosti ve vìcech pøestupkù.
Zastupitelstvo obce Hoøinìves bere na vìdomí žádost hospodaøícího subjektu o zpøístupnìní pozemkù v k.ú. Žíželeves a Želkovice, a ukládá starostce ve spolupráci s SPÚ provést analýzu potøebnosti se zámìrem zajištìní zpøístupnìní, údržby a nebo možného dalšího pachtu.
Zastupitelstvo obce Hoøinìves souhlasí se zahájením projektových prací
na zámìru rekonstrukce objektu Zdravotního støediska v Obci Hoøinìves.

Veškeré informace z jednání zastupitelstva obce naleznete na:
http://www.horineves.cz/uredni_deska

SVOZ NEBEZPEÈNÝCH ODPADÙ
Mobilní svoz provede firma Marius Pedersen ve spolupráci s obcí Hoøinìves v termínu:
sobota – 30. dubna 2022.
Stanovištì:
JEØIÈKY
ŽÍŽELEVES
ŽELKOVICE
HOØINÌVES
HOØINÌVES

náves
náves
náves
bytovka
hospoda

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

–
–
–
–
–

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

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Další svoz probìhne na podzim/2022.

DÌTSKÁ SKUPINA HOØINÌVES, www.mikrojesle-horineves.webnode.cz
Mikrojesle Hoøinìves budou plynule, a to od 1. 7. 2022, pokraèovat v provozu již jako
Dìtská skupina Hoøinìves s kapacitou 6 dìtí.
Školkovné bude èinit 500 Kè/mìsíc.
Otevírací doba od 7,30 do 16,30 hod.
Již nyní je vyhlášen zápis na období 7/2022 - 8/2023.
Více informací o provozu a on-line formuláø pøihlášky jsou k dispozici na webových stánkách Mikrojeslí Hoøinìves nebo na FB stránkách.
12
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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
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.
Pokud máte potøebu jakéhokoliv poradenství nebo pomoci, nebo víte o nìkom takovém ve svém okolí, prosíme, kontaktujte nás. Sociální poradenství poskytujeme individuálnì, dle domluvy, pøímo v obci. Komunitní a spoleèenské aktivity a další vzdìlávací aktivity organizujeme pro širokou veøejnost. Pøipravujeme také i akce a aktivity pro
dìti, rodiny s dìtmi a seniory.

Tvùrèí dílnièky pro dìti
V rámci projektu „Komunitní práce v obci Hoøinìves“ jsme spustili tvùrèí workshopy pro
dìti. Dílnièky probíhají jednou mìsíènì v odpoledních hodinách v knihovnì v Hoøinìvsi se zkušenou lektorkou Evou Janatovou. Aktivity jsou vhodné pro pøedškoláky a dìti prvního stupnì.
Pokud byste mìli zájem pøihlásit mladší dítì, je potøeba asistence rodièe. Vybíráme symbolický poplatek na materiál 50 Kè. Aktuální termíny dílnièek zveøejòujeme na FB obce. Tìšíme se
na šikovné ruèky a usmìvavé dìtské tváøièky. Do dnešní doby jsme již spoleènì vyrábìli kabelky, èelenky, látkové gumièky
a tìšíme se již na èarodìjnické
náhrdelníky a další.

Pro seniory
Dlouho avizované setkání seniorù 65+, které bylo pùvodnì plánované již pøed dvìma lety
a pak bohužel z epidemiologických dùvodù nìkolikrát odloženo, se koneènì mohlo uskuteè13
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nit v nedìli 20. 3. Pøipravený program provázela milá atmosféra, kterou hned v úvodu navodily svým vystoupením žákynì ZŠ Hoøinìves. Promítání historických pohlednic a fotografií,
rozpoutalo vášnivou diskusi, senioøi byli pozváni ke studiu Univerzity 3. vìku, následovalo
vyhodnocení kvízù, které již od dubna 2001 pravidelnì roznášíme do poštovních schránek
a pøedstavení nových celoroèních aktivit, na které navázalo vyplòování pøipravených dotazníkù, a na závìr hudební skupina Labyrint zahrála a zazpívala na lidovou notu k poslechu i tanci. Dìkujeme všem zúèastnìným, že pøišli a že se tak skvìle bavili.

Na akci jsme rozdali 24 dotazníkù, vyplnìných se nám ihned vrátilo 16, s tím, že nìkdo si
dotazník chtìl vyplnit v klidu doma a odevzdá ho pozdìji v knihovnì.
Z vyhodnocení doposud odevzdaných dotazníkù vzešlo, že senioøi mají nadále zájem
o obálky s kvízy, zdravotní procházky a také o rùzné kurzy ruèních prací, pravidelná jarní
a vánoèní setkávání a projevili také zájem o uspoøádání Dne seniorù
Z bohaté nabídky výletù vyhrál zámek Potštejn a pak Nové Mìsto s legendárním Peklem.
Jako kulturní program na vánoèní setkání o umìlce vìhlasného jména místní senioøi moc nestojí, vìtšina by nejradìji slyšela Hradeckou cimbálovku a po ní hned známý Labyrint v menším uskupení.
Z kulturních zájezdù seniory nejvíce láká Hradec Králové a Klicperovo divadlo.
Na FB profilu a na webu obce Hoøinìves je umístnìn odkaz na dotazník, pokud máte zájem se nabízených akcí také úèastnit /a tímto oslovujeme také cílovou skupinu 50 +/ budeme
rádi za zpìtnou vazbu.
Velmi se tìšíme na setkání s vámi na akcích, které jste si sami zvolili nebo teprve zvolíte,
a které pro vás pod hlavièkou projektu „Komunitní práce v obci Hoøinìves“ velice rádi uspoøádáme.

PØIPRAVUJEME:
Zájezd na zámek Potštejn a do Muzea krajky ve Vamberku
Pøijmìte pozvání na výlet na zámek Potštejn (prohlídka zámku a parku, spoleèný obìd
a posezení v zámecké kavárnì, prohlídka Muzea krajky ve Vamberku), který pro vás pøipra-
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vujeme na sobotu 14. 5. 2022 s odjezdem
v 8,30 z obce Hoøinìves a se zastávkami
v Žíželevsi, Želkovicích a Jeøièkách a v dalších obcích, dle zájmu. Více informací se již
brzy dozvíte na FB obce Hoøinìves, webových stránkách obce, formou plakátkù a tištìnou pozvánku obdrží všichni senioøi 65+ spoleènì s pravidelnou zásilkou kvízù.
Akce je urèena pro všechny, kteøí mají zájem. V pøípadì volné kapacity se mohou zúèastnit také i zájemci z okolních obcí.
Rezervace na tel. 723 035 424

Pøijmìte pozvání na zdravotní procházky v obci a okolí

15
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LETNÍ PØÍMÌSTSKÝ CAMP – HARRY POTTER,
s bohatým programem, tvùrèími workshopy, sportovními aktivitami, pìšími výlety po okolí,
jedním celodenním výletem, jedním pøespáním s veèerní „bojovkou“ a spoleèným opékáním
v termínu: 1. 8. – 5. 8. 2022. Kapacita 25 dìtí je již naplnìna.
Kontakt: 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

PRAKTICKÝ LÉKAØ HOØINÌVES, s.r.o
– MUDr. Zuzana Šimková, Ph.D.
Ordinace stále pøijímá nové pacienty.
Provoz ordinace: Pøedem volejte pro objednání s projevy akutního infekèního onemocnìní (teplota, bolest hlavy, bolest svalù a kloubù, kašel, zažívací obtíže).
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.
Kontakt: tel: 491 114 198, 724 500 068
email: lekarhorineves@gmail.com
www.prakticky-lekar-horineves.cz
MUDr. Zuzana Šimková, Ph.D.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOØINÌVES

www.zshorineves.cz

Ve druhém pololetí školního roku se nás bohužel výraznì dotkla pandemická situace v našem kraji. Byla uzavøena školní jídelna, mateøská školka a následnì i škola. Nicménì jsme se
po jarních prázdninách všichni vrátili v plné síle.
Žádné mimoškolní aktivity bohužel nebylo možné uskuteènit, proto jsme se v rámci klíèových kompetencí RVP vìnovali pøedevším projektové výuce. Projekty Zima kolem nás, Buï fit
èi Uèíme se, navzájem byly dùležitým formativním prvkem pro vytváøení pøíležitostí vzájemné
spolupráce, zároveò i individuálního uplatnìní a rozvoje osobnosti žáka pøedevším v oblasti
postojù a hodnot napøíè vzdìlávacím obsahem pøedmìtù.
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Nedávno jsme peèlivì nacvièovali vystoupení k pøíležitosti Velikonoèního jarmarku obce
Hoøinìves, na který jsme se už moc tìšili, neboz veøejných aktivit je v tuto dobu vskutku pomálu. Doufáme, že naše plány na další ètvrtletí již nic nezhatí a žáci si užijí všechny kulturní
akce, plánovaný dìtský den a koneènì, po dlouhém èekání, i školu v pøírodì.
Mgr. M. Karasová

MATEØSKÁ ŠKOLA HOØINÌVES
Brzy z rána ptáèci pìjí, stálé jaro už
prý chtìjí, než sluníèko zesílilo, ve školce se mnoho dìlo. Zajeli jsme na sportovní olympiádu – Gladiára 2022.
V obou tøídách byly nachystané disciplíny zimních sportù, které dìti zvládly jako
týmy i jednotlivci. Nejvìtší úspìch mìlo
lyžování, bobování na skateboardu
a koulovaná dìtí proti uèitelkám.
Samozøejmì dìti vyhrály.
Za necelý mìsíc nám už vrcholily pøípravy na karneval-masopust. Pøipomnìli
jsme si tradice, zvyky, usmažili si masopustní koblížky, které byly výborné a vo-
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òavé. Pak nastaly dopolední radovánky se soutìžemi, spoleèenskými hrami a taneèními kreacemi v krásných kostýmech a maskách.
Bøezen je mìsícem knihy, a tak jsme si s paní Kozákovou domluvili návštìvu v obecní knihovnì. Seznámili jsme se s prostøedím, jak zacházet s knížkou, vidìli rùzné typy knih a starší dìti také zdatnì uplatnily své vìdomosti v knižním kvízu. Neodešli jsme však s prázdnou.
Vypùjèili jsme si nìkolik knížek a také putovní sovièku Lauru s deníkem jejího putování.
Obohatili jsme si vìdomosti vlastní výrobou papíru a knížky s grafomotorickými úkoly k nejznámìjším èeským pohádkám.
S pøicházejícím jarem už pozorujeme kytièky, poznáváme domácí zvíøata, nasloucháme
zpìvu ptákù a objevujeme hmyz v pøírodì. Mezi nejvìtší úlovek patøí majka obecná, která je
letos obøích rozmìrù.
Samozøejmì se také blíží zápis do 1. tøídy a naši pøedškoláci zaèali s nadšením navštìvovat program „Pøedškolièka“ v Základní škole Hoøinìves, pod vedením p. øeditelky Mgr.
Simony Kropáèkové Hvìzdové.
Pomalu, ale jistì plánujeme divadelní pøedstavení, veøejná vystoupení, akce a aktivity,
abychom si užili spoustu zábavy, legrace a mnohému se nauèili. Stejnì jako my v mateøince,
si i vy užívejte si sluníèka a pozorujte krásy pøírody.
Pøejeme vám všem sluníèkové jaro a veselé Velikonoce.
Tìšíme se na zápis pro nadcházející školní rok.
Kolektiv MŠ Hoøinìves

Kontaktní osoba: vedoucí uèitelka MŠ Lucie Jonášová, tel.: 732 583 557,
zshorineves@seznam.cz, www.zshorineves.cz.

18
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UNIVERZITA 3. VÌKU
Lidé se dožívají dùchodového vìku v dobré fyzické i duševní kondici a jsou schopni se
dále aktivnì podílet na spoleèenském dìní. Udržení kondice však vyžaduje aktivní a èinorodý pøístup k životu. Jedním ze zpùsobù je i vzdìlávání, které se pro seniory stává prostøedkem pro hledání cesty a zpùsobu pro poznávání možností výhod každodenního života. Je chápané jako životní hodnota
sama o sobì, jedna z možností „dobra“ v životì, požitek ducha, který mùže a má být pøístupný všem.
U3V poskytuje osobám v pozdìjším vìku všeobecné, zájmové a neprofesní vzdìlávání na vysokoškolské / univerzitní
úrovni, které univerzity / vysoké školy již tradiènì øadí do nabídky celoživotního vzdìlávání.
Rádi vás pøivítáme mezi sebe, vzdìlávání je urèeno všem už od 50+.
Scházíme se v Základní škole v PC uèebnì, která se nachází v pøízemí budovy.
Termíny zimního semestru 2022-23
úvodní hodina, seznamovací hodina

30. 08. 2022

14:00 hod.

1. pøednáška

27. 09. 2022

15:30 hod.

2. pøednáška

11. 10. 2022

15:30 hod.

3. pøednáška

25. 10. 2022

15:30 hod.
19
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4. pøednáška

08. 11. 2022

15:30 hod.

5. pøednáška

22. 11. 2022

15:30 hod.

6. pøednáška

06. 12. 2022

15:30 hod.

Kontakt: Jana Fejková, tel. 731 567 948, e-mail: janca.vankova113@seznam.cz.

OBECNÍ KNIHOVNA HOØINÌVES
web: knihovnahorineves.webk.cz
Pravidelná otevírací doba:
ètvrtek: 10,00 – 18,00 hod.
Knihy Vám po dohodì ráda roznesu i do vašich
domovù, email: knihovna.horineves@seznam.cz,
tel. 723 035 424, nebo se dle pøedchozí dohody,
mùžete zastavit v kterýkoliv jiný den.
Bøezen mìsíc knih a ètenáøù se v naší knihovnì nesl ve znamení návštìv.
Knihovnu navštívily ve dvou skupinkách dìti
z MŠ, dozvìdìly se zde o pravidlech, jak se mají
chovat ke knihám, také o jaru a hlavnì si vyzkoušely nové hry a hraèky a do školky si pak odnášely
vypùjèené knihy na èetbu pøed odpoledním spánkem.
Dále do knihovny dorazili žáci ZŠ, pro které byl
pøipraven program o Karlu IV., kvíz jarních kvìtin
a ukázka nových her.
Dále do knihovny zavítaly maminky s malinkými
dìtmi, pro které bylo nové prostøedí, hraèky a knihy
velkým zážitkem.
Pøijmìte pozvání i Vy.
11. 5. se v knihovnì uskuteèní první Pasování
ètenáøù, na které obdrží pozvání žáci 1. – 3. tøídy ZŠ
Hoøinìves a poté již budou v následujících roènících
pasováni ke konci školního vždy žáci 1. tøídy.
Pøijmìte pozvání do knihovny i Vy.
Radmila Kozáková

TJ SOKOL HOØINÌVES
Naše nejmladší fotbalové nadìje zavítaly na turnaj hráèù roèníku 2015 a mladších do
Tøebše. Tam dokázaly v celkem sedmi utkáních vstøelit spoustu branek a díky tomu, že se zde
nehrálo na umístìní, tak si dìti užily fotbal na plné obrátky. Z každé branky, kterou tu dokázal
20
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vstøelit každý z nich, mìly velikou radost. Po závìreèném vyhlášení si odvezly domù na památku medaile a tak na svùj první fotbalový turnaj v životì nikdy nezapomenou.
Otakar Rejfek ml.
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Pøijmìte pozvání na nadcházející utkání našich mužstev v jarní fotbalové sezonì:
MLADŠÍ ŽÁCI
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

NE
ÚT
NE
NE
NE
ST
SO
ÈT
SO

24.
26.
8.
15.
22.
25.
28.
2.
11.

4.
4.
5.
5.
5.
5.
5.
6.
6.

Kratonohy – Hoøinìves
Hoøinìves – Stìžery
Lhota pod Libèany – Hoøinìves
Hoøinìves – Nový Hradec
Prasek – Hoøinìves
FC HK dívky – Hoøinìves
Hoøinìves – Nový Bydžov B"
Hoøinìves – Lovèice
Nechanice – Hoøinìves

10:00
17:30
10:00
15:00
11:30
17:00
15:00
18:00
16:30

SO
SO
NE
NE
SO
SO
NE
SO

23.
30.
8.
15.
21.
28.
5.
11.

4.
4.
5.
5.
5.
5.
6.
6.

Nedìlištì – Hoøinìves
Hoøinìves – Olympia Hradec
Lokomotiva HK B" – Hoøinìves
Hoøinìves – Lhota pod Libèany B"
Cerekvice – Hoøinìves
Hoøinìves – Sendražice
Stìžery B" – Hoøinìves
Hoøinìves – Probluz

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

MUŽI
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

Turistický pochod Jana Sedláèka
Pøijmìte pozvání na již 2x odložený 41. roèník Turistického pochodu, který vede naší známou krajinou Památkové zóny 1866, kde budou pøipraveny již klasické trasy na 10 a 15 km.
Prezence úèastníkù: v Sokolovnì od 8,00 – 8,55 hod.
Startovné: dìti 40 Kè a dospìlý 50 Kè
Start po slavnostním zahájení od rodného domu J. Sedláèka v 9,00 hod.
Na kontrole Chlum – Hostinec U Polních myslivcù bude pro registrované turisty zajištìno
obèerstvení v rámci startovného. Cíl a pøedání diplomù probíhá opìt v místì registrace – tedy
v Sokolovnì a to až do 16,00 hod.

Dìtský den – den plný her
V nedìli 29. 5. 2022 zveme všechny dìti a jejich rodièe na Dìtský den, který probìhne od
14,00 hod. v areálu TJ Sokol Hoøinìves. Tìšit se mùžete na vìdomostní a sportovní soutìže,
projížïky na konících, zajímavé odmìny a další program. Pro dìti bude pøipraveno obèerstvení zdarma, k prodeji opìt èerstvì napeèené domácí koláèe.
22
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Rekonstrukce støechy a podlahy v Sokolovnì
Obec Hoøinìves podala žádost o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na rekonstrukci
støechy a výmìnu podlahové krytiny.
Cílem je celková rekonstrukce støechy na budovì Sokolovny, jedná se o pùvodní èást
objektu z roku 1947, vèetnì pøístavkù, které byly dostavìny svépomocí v šedesátých letech
a výmìna podlahové krytiny v pøístavcích, vèetnì místnosti pro podávání obèerstvení.
Rekonstrukce støechy spoèívá ve výmìnì a doplnìní trámù, úpravì spádu støechy, kompletní výmìnì støešní krytiny, oplechování, instalaci nových okapù a hromosvodù. Výmìna
podlahové krytiny spoèívá v zarovnání povrchu a kompletní výmìnì PVC, vèetnì obvodových
lišt.
Rozpoèet – neinvestièní výdaje
Celkem: 920 099,00 Kè
Dotace: 460 000,00 Kè
Pøedložený projekt byl Královéhradeckým krajem podpoøen, pøiznaná dotace po krácení
èiní: 360.000 Kè. O financování akce, dle výbìrového øízení, rozhodne zastupitelstvo obce,
rekonstrukce by mìla být realizována v tomto roce.

SDH HOØINÌVES
Družstva mladých hasièù
Zimní sezóna nic nedìlání nám skonèila a poèátkem bøezna se zaèalo trénovat. S ohledem na jarní poèasí jsme se zamìøili na fyzickou stránku - protahovací rozcvièky, vytrvalostní
a rychlostní bìh, zruènost. Prùbìžnì si budou mladí hasièi osvojovat a opakovat další znalosti
v oblastech požárního sportu.
Naši dorostenci projevili nemalý zájem o úèast v závodu požárnické všestrannosti, což
znamená: makat a makat, jarní kolo už se blíží.
Také jsme zapojili do výtvarné soutìže „Požární ochrana oèima dìtí a mládeže“. Tématem
pro letošní rok byly živelné katastrofy.
Brzy naše tréninky obohatí odpoèatá mašina a spousta vody s cílem, zvládnout co nejrychleji požární útok a úèastnit se soutìží.
V sobotu 9. 4. jsme se zapojili v rámci kampanì „Ukliïme Èesko“ do úklidu našich obcí
a okolí a zároveò jsme vybírali starý papír. Požárnímu sportu pro rok 2022 ZDAR!
Stále jsme plni oèekávání, jak dopadne naše žádost o dotaci, kterou jsme podali ve spolupráci s obcí Hoøinìves, na poøízení hasièských prostøedkù pro sportovní èinnost, jako jsou:
hadice, laminátová nádrž, sportovní pøilby, sady pro pøekážky, atd. Lhùta pro rozhodnutí žádosti o dotaci je stanovena do konce kvìtna, tak uvidíme, jak budeme úspìšní a zda budeme
Královéhradeckým krajem podpoøeni.
Jan Hušek ml., vedoucí MH
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OBECNÍ KNIHOVNA ŽÍŽELEVES
Výpùjèní doba: ètvrtek: 16,00 – 18,00 hod.
Plánované akce: Velikonoèní tvoøení – duben
Poznávání pøírody s Kubou Šubrtem – kvìten
Venkovní bojová hra, aneb cesta za pokladem – èerven
Gabriela Novotná
24
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SDH ŽÍŽELEVES
V uplynulém období jsme 26. 3.
uspoøádali Dìtský maškarní karneval, úèastnilo se 25 dìtí, pro které
bylo pøipraveno mnoho her a spoustu zábavy ale také i bohatá tombola,
každé dítko si odneslo 4 ceny. Ve
veèerních hodinách se konal Vesnický bál, úèast byla 60 lidí, pøipravena byla velmi bohatá tombola
(189 cen v malé tombole, 26 cen ve
velké, losované tombole. Oba programy doprovázela kapela Vlastimila Šafaøíka – KROK SUN K-ROCK
z Hoøic. Po dlouhé dobì si všichni
pøítomní mohli užít velice pøíjemnou
atmosféru a skvìlou zábavu.
Výtìžek z plesu, dorovnaný z finanèních prostøedkù SDH Žíželeves do výše 10 000 Kè,
jsme se rozhodli vìnovat na pomoc Ukrajinì.
V sobotu 9. 4. jsme uskuteènili brigádu na úklid Èechovky s pøíjemným zakonèením pøi
opékání buøtù.
Pøipravujeme: Pøijïte v sobotu 30. 4. na akci „Èarodìjnice na Èechovce“, spojenou
s lampiónovým prùvodem.
Renata Festová
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ZPRÁVY Z JEØIÈEK
Jeøièky nám s jarem opìt krásnì ožívají.
Hned jak vysvitlo sluníèko, tak jsme všichni
rádi na zahrádkách. Sousedi si opìt mohou
pøes ploty mezi sebou popovídat.
Dìti a vnouèata se na chalupách scházejí
a vymýšlejí, co by se tak dalo dìlat a vyrábìt.
Už se moc opìt tìšíme na spoleèné setkání na èarodìjnice a vyrábìní košzat.
Je to jako každé jaro a tak vìøím, že to
bude u nás stále stejné a pro všechny pohodové i po další léta.
Jiøina 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 letošním roce už druhý zpravodaj po tak krátké dobì bude struèný.
Na ledové ploše ve Mžanech vedle Pivovaru Lindr se opìt v mìsíci lednu hrála Obecní hokejová liga. Hráèi za obec Máslojedy se umístili na 6. místì z celkového poètu 9 mužstev. Není
dùležité vyhrát, ale zúèastnit se. Obec reprezentovali Radim Štefan, Jan Havrda, Jan Havrda
ml., Miloš Tomáš, Jiøí Kabrhel, Petr Ježek, Pavel Kavalík, Martin Šubrt, Petr Munzar, Pavel
Kopecký, Petr Kopecký, Martin Kopecký, Jiøí Kutnar a Pavel Kutnar. Pro obèany obce byla
také 2x ledová plocha pronajatá na dobu 2 hodin, vícekrát se nám to nepodaøilo pro velký zájem, a následnì i pro vysoké venkovní teploty.
Urèitì zajímavou akcí, a pøedevším neopakovatelnou, byla svatba v budovì obecního úøadu, která se uskuteènila 22. 2. 2022 ve 2 hodiny odpoledne. Novomanželé spolu mají již
2 krásné holèièky, a tak jim pøejeme, aby jim dvojky pøinesly hodnì štìstí.
Bøezen je pro naši obec tradièním mìsícem jarního setkávání obèanù. Vzhledem k tomu,
že když se plánuje program, nebylo jasné, jak se bude vyvíjet pandemie coronaviru, rozhodli
jsme, že pozornost – kytièku a malý dárek, letos ruèník, pøedáme ženám doma.
Na poslední sobotu v mìsíci èervnu je naplánovaný obecní výlet – tentokrát do ZOO ve
Dvoøe Králové. Na cestì domù, když nám to èas a nálada dovolí, se stavíme na zámku Kuks.
V souvislosti s tím, že pro zajištìní cesty po Safari potøebujeme znát poèet zájemcù s dostateèným pøedstihem a kapacity jsou omezené poètem míst, je nutné, aby se zájemci pøihlásili na obecním úøadì co nejdøíve.
V pøípadì øešení jakýchkoli nejasností jsme pravidelnì, každou støedu od 18. hodin na
obecním úøadì. Pøipomínáme, že na obecním úøadì funguje pracovištì Czech point. Opìt pøipomínáme, že na internetových stránkách http://www.maslojedy.cz/, úøední desce obce, pro
Vás pravidelnì zveøejòujeme všechny dùležité informace. Mùžete nás také najít na
Facebooku.
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

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ
V ROCE 1999
Stav èlenské základny k 31. 12. 1999 byl 65 èlenù. Bylo uskuteènìno 6 výborových schùzí a 1 èlenská.
Na údržbì požárních zaøízení bylo odpracováno 60 hodin, pøi údržbì výzbroje a výstroje
105 hodin, pøi ochranì a údržbì vodních zdrojù 55 hodin.
Hasièi provedli jednu ukázku z èinnosti, jedno provìøovací a jedno provìrkové cvièení.
Tento rok nevyslali nikoho na odborný kurs, ale cyklického školení velitelù se zúèastnili.

Zúèastnili se tøí soutìží
a to v Rosnicích, kde se
umístnili na 2. místì, v Nedìlištích, kde vyhráli. Na
okresní soutìži o pohár starosty byli diskvalifikováni pro
nesportovní chování, protože po skonèení útoku po
sobì støíkali.
Vyjeli k jednomu požáru
do bývalého státního statku,
kde ve stodole pøi silnici
k Sendražicím chytla sláma.
Na místo požáru, kde bylo
plno tmavého dýmu, dorazilo místními, pøevážnì mladými hasièi obsazené požární vozidlo. Zde již obyvatelé
bytovek stateènì hasili oheò
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hasicím pøístrojem. Ti vzali z auta hasicí pøístroje a utíkali likvidovat doutnající slámu smíchanou se slupkami z hrachoviny uskladnìných zde více jak deset let. Za malou chvíli bylo jasné, že hasicích pøístrojù bude málo a tak se z hasièárny pøivezly další tøi kousky. Oheò byl na
chvíli uhašen, ale bylo jasné, že pokud se doutnající hromada nerozhází, mùže chytit opìt jasným plamenem, a proto starosta obce z pùjèeného mobilu zavolal hasièe z povolání z Hradce
Králové. Ti nejprve dùkladnì hromadu prolili vodou, a pak ji zaèali vidlemi rozhazovat po zemi.
Mezi tím pøijeli i výjezdní dobrovolné hasièské sbory z Lochenic a Èernožic.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ZAHRÁDKÁØÙ V ROCE 2021
Stav èlenské základny k 31. 12. 2021 byl 36 èlenù
Uskuteènily se 3 èlenské schùze. Úèast na schùzích kolísala a byla silnì ovlivnìna aktuální epidemiologickou situací. Na èlenských schùzích provedl p. Muzika odborné instruktáže
na téma „Ochrana peckovin proti škùdcùm“, „Odrùdy jahod“ a „Hnojení ovoce a zeleniny“.
Tradièní výstava ovoce, zeleniny a kvìtin se uskuteènila ve dnech 30. – 31. øíjna 2021
v zasedací místnosti obecního úøadu. 25 vystavovatelù se pochlubilo 30 druhy ovoce, velký
prostor byl vìnován zeleninì, kde se objevily i ménì obvyklé druhy. Prostøedí výstavy oživilo
i nìkolik kytic chryzantém a dalších rostlin. Výstavu shlédlo témìø 100 návštìvníkù vèetnì dìtí
z místní mateøské školy. V sobotu 30. øíjna bylo pøipraveno na výstavišti dlabání dýní pro dìti.
Více jak 20 dìtí strávilo se svými rodièi pøíjemné tvùrèí odpoledne.
V sobotu 4. záøí 2021 se uskuteènil výlet. Cílem letošního výletu
byl Zahradní dvùr v obci Straky
u Nymburka. Zahradní dvùr byl
založen v r. 2002 na místì bývalé
zemìdìlské usedlosti, kdy bylo zapoèato s budováním okrasné a užitkové zahrady na místì zelené louky.
V souèasné dobì se Zahradní dvùr
rozkládá pøibližnì na 1 ha zemìdìlské pùdy a k tomu pøibyl v roce
2008 1 ha pronajaté orné pùdy,
kde se pìstuje zelenina, brambory
a krmné plodiny pro hospodáøská
zvíøata a také okrasné keøe a stromy pro další rozšíøení zahrady. Vše je pìstováno bez použití chemických prostøedkù.

ÈESKÝ SVAZ CHOVATELÙ DROBNÉHO ZVÍØECTVA
(výpis ze zprávy o èinnosti za rok 2009)
Výstavy nejvìtšího významu zaèínala okresní výstava v Tøebechovicích pod Orebem, kde
se naše ZO umístila v oboru králík na tøetím a ètvrtém místì, když jsme jako jediní v okrese
postavili dvì soutìžní družstva. V oboru holubáø jsme skonèili na tøetím místì. V oboru drùbežáø jsme opìt postavili dvì družstva a družstvo jedna soutìž vyhrálo a družstvo dvì obsadilo páté místo. V roce 2009 se konala v Nitøe na Slovensku dlouho avizovaná Evropská výstava, která by se dala nazvat olympijskými hrami chovatelù, protože není vyššího ocenìní
chovatelského umu, než úèast na této výstavì a dobré ocenìní zvlášz. Pøesto, že úèast na této
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výstavì není právì levnou záležitostí, ale je prestižní a tak se z okresu Hradec Králové ve
všech odbornostech této výstavy zúèastnilo 15 vystavovatelù, pøièemž z toho 5 chovatelù je
z naší ZO. A tak pø. Šolc J. st., Šolc J. ml., Koubová Marie, Nìmec J. a pø. Kalaš zaslouží
uznání a podìkování.

CO PROBÌHLO V OBCI V UPLYNULÉM OBDOBÍ
18. 2. 2022
25. 2. 2022
4. 3. 2022

výroèní èlenská schùze ZO zahrádkáøù
valná hromada SK Nedìlištì
výroèní èlenská schùze chovatelù

PLÁNOVANÉ AKCE
30. 4. 2022
28. 5. 2022
25. 6. 2022

pálení èarodìjnic spojené s opékáním buøtù
SDH Nedìlištì uspoøádá na místním koupališti dìtský den
SDH Nedìlištì uspoøádá na fotbalovém høišti hasièskou soutìž

ROZPIS NADCHÁZEJÍCÍCH FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ SK NEDÌLIŠTÌ:
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

30

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

23.
30.
8.
14.
22.
28.
4.
11.

4.
4.
5.
5.
5.
5.
6.
6.

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

v
v
v
v
v
v
v
v

17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00

h
h
h
h
h
h
h
h

SKN – Hoøínìves
Libèany B – SKN
Olympia Hradec – SKN
SKN – Lokomotiva Hradec B
Lhota p.L. B – SKN
Cerekvice – SKN
Sendražice – SKN
SKN – Stìžery B
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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
VEØEJNÉ OSVÌTLENÍ V OBCI
Chtìli bychom informovat obèany naší obce o chystaných zmìnách ve veøejném osvìtlení.
Vzhledem k dlouhodobým problémùm s výpadky veøejného osvìtlení, které je doslova na
hranici své životnosti, se zastupitelstvo obce rozhodlo pro výmìnu 68 kusù svìtelných zdrojù
pokrývajících pøevážnou vìtšinu naší obce. Pro osvìtlení byly vybrány kvalitní zdroje od firmy
Philips-Malaga. V jarních mìsících budou svítidla postupnì vymìnìna.
Vzhledem k narùstajícím cenám elektrické energie a souèasnému stavu našeho veøejného osvìtlení je náhrada svítidel v letošním roce nezbytná.
Michal Støeda, zastupitel

WORKOUTOVÉ HØIŠTÌ V SENDRAŽICÍCH
V èísle 1/2022 Zpravodaje jsme informovali obèany o chystané výstavbì workoutového
høištì v blízkosti našeho fotbalového stánku. V polovinì bøezna 2022 byla naše aktivita úspìšnì završena a workoutové centrum bylo zpøístupnìno pro veøejnost.
Workout patøí mezi moderní zpùsoby rozvíjení tìlesných schopností a dovedností. Je dnes
oblíbený prakticky na všech kontinentech. Podobnì jako v gymnastice nebo pøi parkouru se
ke cvièení využívá hmotnost vlastního tìla (pøítahy, kliky, visy, atd.). Cvièení probíhají vìtšinou
na kovových zaøízeních pevnì ukotvených v zemi. Mezi základní konstrukèní prvky patøí
systém nìkolika hrazd, ruèkovací žebøík, svislé žebøiny, šplhací tyèe, rovná a šikmá lavice,
bradla, kruhy, stálky a stepy. Jako dopadová plocha se standardnì používají gumové ètverce,
tráva èi jemný štìrk. Za poslední dva roky vyrostlo v Èeské republice témìø sto nových workoutových høišz.
Myšlenkou vlastního workoutového centra jsme se zaèali zabývat
na jaøe 2021. Kromì podnìtù ze
strany našich obèanù i nám samotným dával v dobì pandemie systém
venkovního cvièení smysl. Po návrhu základního skeletu bylo provedeno øádné výbìrové øízení na dodavatele. Pøi výbìru byla kromì ceny
zohlednìna také kvalita a poèet nabízených konstrukèních prvkù, povrchová úprava, termín zhotovení,
dále doložené reference, a též kvalita a úplnost poskytnuté technické
dokumentace.
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Terén pro montáž zaøízení byl pøipraven na konci letošního února. Instalace zaøízení byla
dokonèena v prvním bøeznovém týdnu, a v týdnu následujícím byly svépomocí dokonèeny terénní úpravy dopadové plochy, vèetnì zabetonování obrubníkù. V rámci plochy workoutového høištì bylo pamatováno i na budoucí doplnìní centra o další cvièební prvky a lavièky.
Uvažujeme rovnìž mj. i o zakoupení nového stolu na ping-pong. Toto dovybavení v dalších
letech však bude záviset na využití tìchto sportovišz našimi obèany.
Závìrem bychom rádi podìkovali všem lidem, jež se o výstavbu workoutu jakkoliv zasloužili. Dìkujeme zastupitelùm, kteøí v minulých letech prosadili vybudování multifunkèního høištì a cesty ke sportovnímu areálu. Díky jejich úsilí mùžeme tato sportovištì dále zvelebovat,
a pøitom dbát na bezpeènost sportujících dìtí a dospìlých.
Michal Støeda a Martin Beránek,
zastupitelé povìøení koordinací výstavby workoutového høištì

Jednorázová dotace
Obec informuje, že stále probíhá možnost èerpání jednorázové dotace na zájmovou èinnost dítìte. Více informací a žádost lze stáhnout na webových stránkách obce.

TJ SOKOL SENDRAŽICE
Dne 18. 3. se uskuteènila volební valná hromada, na které byl zvolen nový výbor TJ SOKOL SENDRAŽICE ve složení: Pavel Kvašinský, Michal Støeda, Iva Èerná, Lukáš Hlavatý
a Jarda Michalièka.
Koneènì nám skonèila dlouhá zimní pøestávka, zaèala nám jarní èást sezóny, do které
vstupujeme na prvním místì. Zimní pøíprava probíhala 1x týdnì v domácích podmínkách.
Tým pokraèuje ve stejném složení. Dále chceme bavit naše vìrné fanoušky pìkným fotbalem a máme v plánu nadále zvelebovat sportovní areál.
Rozpis jarní sezony:
Sobota 23. 4. 2022
Sobota 30. 4. 2022
Sobota
7. 5. 2022
Nedìle 15. 5. 2022
Sobota 21. 5. 2022
Sobota 28. 5. 2022
Sobota
4. 6. 2022
Nedìle 12. 6. 2022

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Sendražice – Probluz
Jeníkovice – Sendražice
Sendražice – Dohalice B
Malšova Lhota B – Sendražice
Sendražice – Nový Hradec B
Hoøinìves – Sendražice
Sendražice – Nedìlištì
Olympia Hradec – Sendražice
Michal Støeda

SDH SENDRAŽICE
Letos po roèní pauze se nám koneènì podaøilo uspoøádat Tradièní hasièský ples, který
navštívilo velký poèet hostù. K poslechu a tanci hrála kapela Antrée, na kterou byly pozitivní
ohlasy, za což jsme velmi rádi, že se lidi dobøe bavili do ranních hodin. Nechybìla ani bohatá
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tombola a lístky slosovatelné o ceny,
èímž bychom chtìli podìkovat našim
sponzorùm a všem lidem, kteøí se na poøádání plesu podíleli. Velké díky patøí také našim stálicím v pokladnì!
Èlenové našeho SDH se opìt pustili do úklidu pøíkopù pøíjezdových cest do obce. Stejnì
jako každý rok opìt vyhazovaèi odpadù nezklamali a sesbíralo se nepøeberné množství odpadkù, které nemají v pøírodì co dìlat. Je to jako boj s vìtrnými mlýny.
Plánované akce: 14. 5. od 9:00 v areálu fotbalového høištì Hasièské závody
Stanislav Špás, starosta SDH Sendražice
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KULTURNÍ DÌNÍ V OBCI
Zatím jedinou obecní kulturní akcí v tomto roce je dìtský karneval. Zúèastnilo se ho
okolo 70 dìtí. Mezi maskami nechybìli vodníci, princezny, spidermani, klaun, fotbalista
a mnoho dalších krásných masek. Tou nejhezèí na našem karnevale byl porotou, rodièù
a prarodièù, vybrán VLK (nebo spíš malá
krásná VLÈICE). Pro dìti byly pøipraveny
soutìže – tancování s krepákem, židlièkovaná, motání rybièek, pøeskakovací dráha, karaoke. Všechny dìti si odnesly zaslouženou
odmìnu. Díky velké úèasti a tím pádem malému prostoru bylo velmi obtížné zavdìèit se
všem. Doufám proto, že si vaše dìti odpoledne vìnované právì jim, užily.
Pøejeme vám krásné jaro a tìšíme se na
pøíští shledání na nìkteré z obecních èi hasièských akcí.
Ungerová Žaneta,kulturní komise
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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
Stále trvající omezení kulturního, spoleèenského i sportovního života, bylo zpestøeno bruslením na kluzišti ve Mžanech. Akci zajistil Klub žen ve Støezeticích a Dlouhých Dvorech z.s.
Tamní venkovní kluzištì bylo dne 29. 1. 2022 obsazeno našimi dìtmi i dospìlými. Velmi si to
užívali a bylo vidìt, že pohyb na èerstvém vzduchu prospìl dìtem i dospìlým. Klub žen zajistil ještì jednu sportovní akci a to na zimním stadionu v Novém Bydžovì v sobotu 26. 2. 2022.
I tato akce byla plnì využita. V Novém Bydžovì se sešlo na ledové ploše asi 80 dìtí a dospìlého doprovodu.

V Dlouhých Dvorech byla zkolaudována nová budova knihovny, která bude dùstojným zázemím obce. Okolí stavby je upraveno a teï na jaøe bude provedena výsadba stromù a keøù.
Celý tento projekt byl hrazen z finanèních prostøedkù Obce
Støezetice.

Významná životní jubilea:
Bártová Dagmar, Kolovratník František, Bednáø Josef,
Demlová Vìra, Chmelaø Bohuslav, Fikrová Vlasta, Pozler
Jindøich, Bárta Milan, Ornstová Vìra.
Velká rodinná akce se konala v únoru v hostinci ve
Støezeticích. Sourozenci Marie Zámeèníková a František
Pražák oslavili 90. narozeniny. Paní Zámeèníková peèuje
o zahrádku a je již praprababièkou. Pan Pražák je „pouze“
pradìdeèkem, ale i on ještì pilnì pracuje okolo domku
a tìší se ze své rodiny. Oba sourozenci patøí k nejstarším
obèanùm obce a pøejeme jim zdraví, radost ze života
a spokojenost.
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HISTORIE – NAŠE OBEC PØED 100 – 150 LETY – pokraèování
V letní dobì bývalo velké nebezpeèí požárù. Èasto vyhoøelo nejen jedno stavení, ale i celé vesnice. Pøíèinou bylo hlavnì to, že se svítilo louèí, svíèkou, pak døevo jako stavební materiál a doškové støechy. Žádné požární pojištìní nebylo. Lidé tìm, kteøí vyhoøeli, všemožnì pomáhali, pokud vyhoøela celá obec, pomáhaly sbírky v celém kraji a tak se pro nebohé stávala situace snesitelnìjší.
Kde sídlila vrchnost, byly panské dvory, slavily se slavné dožínky. Støezetice nic takového
nemìly a dožínky byly záležitostí jen hospodáøe. Jeho rodina, èeládka a všichni, kdo o žních
pracovali na poli, sedli na poslední žebøiòák s posledním snopem a za hlasitého zpìvu jeli
k hospodáøství, kde jim hospodynì pøipravila malou hostinu. Nesmìlo chybìt jídlo a koøalka.
Na zaèátku 20. století, byla koøalka nahrazena pivem.
Po žních se èást obilí mlátilo a to výhradnì cepy. Nejprve pšenice a žito. Po ukonèení podzimních prací jako orba, setí, sušení otavy, zaèalo se mlátit ostatní obilí. Pøi tìchto pracích dostávali práci také zemìdìlští dìlníci. Mlácení cepy byla práce nároèná a tìžká. K podzimním
pracím také patøila sklizeò brambor a ovoce a na sklizených loukách se pásl dobytek. Pastva
byla záležitostí mládeže i dìtí, které by vlastnì mìly chodit do školy. Obdìlávání polí a setí
podzimního obilí konèilo v øíjnu, pøi špatném poèasí se setí protáhlo až do listopadu. Pak už
se jen sušilo ovoce, vaøila povidla, pøipravovaly se zásoby na zimu.
Druhou nedìli v øíjnu bylo slavné císaøské posvícení. Hospodynì napekly koláèe, zabíjela
se drùbež. V nedìli odpoledne byla v každé chalupì hostina, sešli se pøíbuzní a známí, mládež mìla v hospodì muziku. V nedìli dopoledne chodívali všichni do kostela, kde knìz sloužil slavnou mši za zemøelé obèany Støezetické. Odpoledne se všichni sousedé scházeli v hospodì na „zlatou hodinku“.
V úterý pak byla ještì zábava sousedská. Posvícení odbývalo se opravdu ve velkém, potom nastalo uklidnìní a vesnice se vrátila do vyjetých kolejí. Od roku1879 se slavilo posvícení svatováclavské, jak jsme již psali.
A ještì nákupy obleèení na zimu, náøadí a nádobí do hospodáøství a do kuchynì, rùzné
zásoby na zimu a to všechno na výroèních jarmarcích v Nechanicích. Dál se už jen mlátilo,
pøišla svatá Barbora a svatý Mikuláš, který v doprovodu èerta a andìla odmìòoval po zásluze hned na místì støezetickou mládež.
Klepot cepù se po vsi rozléhal ze stodol po celé dny. Ženy a dìvèata se staraly o zpracování lnu a peøí. Byla to práce zimních veèerù, sousedky se scházely, dralo jich vždy nìkolik
v jedné chalupì a postupovaly vesnicí. Byla pøi tom i zábava, vyprávìlo se, zpívalo.
Snìhu bývalo mnohem víc než jak vidíme dnes.
Tak se pøiblížili Vánoce, které byly svátky duchovní a ne komerèní jako dnes. Vánoce bývaly svátky prosté, nedávalo se množství darù v rodinách, lidé si vzájemné pøáli „pokoj lidem
dobré vùle“ a zdraví. Na Štìpána chodili chlapci na koledu a po zazpívání koledy dostávali
drobné dárky. Zrovna tak v klidu se odbýval svátek sv. Silvestra. Bylo nìco lepšího k jídlu ale
žádné zábavy se nepoøádaly.
V novém roce zaèínal masopust, který mìl také plno zvykù a obyèejù. V tìch dnech se
také poøádaly taneèní zábavy, pøástvy, pozdìji v druhé polovinì 19 století spoleèenské nebo
sousedské plesy. Konec masopustu se slavil vesele, v prùvodu hrála hudba, medvìdáø vodil
od domu k domu medvìda (pøestrojeného chlapce), pak se v hospodì tancovalo. Tanec konèil o pùlnoci a nastala doba postní Popeleèní støedou. Pùst se všude dodržoval, konala se
køeszanská cvièení, v pátek odpoledne byla v kostele pobožnost (køížové cesty). Blížily se
Velikonoce, pøed nimi svátek sv. Josefa. Josefùm místní kapela chodila hrát „vázaného“.
A zaèal rolníkùv další rok...
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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
Na høišti dále probíhají práce v souvislosti se stavbou re-use centra, byla pøemístìna buòka a následovat budou zemní práce vèetnì archeologického prùzkumu. Celá stavba by mìla
být hotova do konce roku 2022.
Projekt rekonstrukce komunikace od obchodu smìrem na Všestary má vydáno stavební
povolení. Momentálnì je v bìhu pøíprava na vydání stavebního povolení na chodníky, obruby,
odvodnìní a další práce, které budou hrazeny z rozpoètu obce, vèetnì pøeložky plynovodu.
Nová èást chodníku od Švecových ke Kulhánkovým je hotova a bude následovat realizace nástupištì u autobusové zastávky ve smìru na Nedìlištì. Také byla realizována nová dlažba pøed budovou úøadu. Po dokonèení nástupištì budou provedeny asfalty.

Byl realizován pravidelný dendrologický prùzkum a údržba, vèetnì kácení rizikových døevin. Také probìhla údržba ochrany proti okusu u vysázených alejí a výchovné øezy.
Mikrojesle Svìtí ukonèí svou èinnost, k 30. 6. 2022. Od 1. 9. 2022 zaène fungovat dìtská
skupina, která bude využívat prostor ve Všestarech – budova vedle školní jídelny, protože
v naší obci se nepodaøilo najít prostory, které by odpovídaly požadavkùm souèasné legislativy. Dìtská skupina bude prioritnì pøijímat dìti ve vìku od jednoho roku do tøí let.
Pøipomínáme obèanùm, kteøí mají v nájmu hrobové místo na høbitovì, že je tøeba správci
høbitova (tj. Obci Svìtí) hlásit jakékoliv zásahy do hrobového zaøízení – tj. i rekonstrukce hrobù, výmìny pomníkù a náhrobních kamenù i ukládání uren.
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V souvislosti s uprchlickou krizí obec vyèlenila
10.000 Kè na nákup potravin pro potravinovou banku
v Hradci Králové. Dìkujeme také všem obèanùm, kteøí se zapojili do materiální sbírky, která probìhla bezprostøednì po vypuknutí války na Ukrajinì. Sbírka byla
rozdìlena dle potøeb – èást byla distribuována pøímo
na Ukrajinu, èást byla upotøebena v kontaktním centru
pro pøíchozí uprchlíky v královéhradeckém Aldisu.
26. 3. 2022 se SDH Svìtí ve spolupráci s obcí zapojilo to akce Ukliïme Èesko a byl proveden úklid pøíkopù, polních cest a dalších veøejných prostranství.
Všem dobrovolníkùm, kteøí se zapojili, dìkujeme.

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Druhá polovina mìsíce bøezna nám koneènì pøinesla první spoleèenské události tohoto
roku. Víkend 19. – 20. 3. byl ve znamení maškarních zábav, plesù a rejù. V sobotu si karnevalové masky nejprve nasadili dospìláci, kteøí si živé hudby, zábavné i klasické tomboly a programu užívali do brzkých ranních hodin. Díky hojné úèasti bylo k vidìní mnoho rùzných a ne-
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tradièních masek – selka, mafiáni, jeptišky nebo tøeba rostlinky v kvìtináèi. Nechybìlo ani
vyhlášení nejpovedenìjších masek, kde si cenu za první místo odnesla rodina mafiánových
– Holeèkových, následoval druhým místem pirát se svou partnerkou a jako tøetí byla vyhlášena maska Darth Vadera z hvìzdných válek. Dále byla udìlena cena starostky obce za originální masku vikingovi Matìjovi Kolcovi.
Nedìlní odpoledne potom patøilo dìtským maskám. Místo mušketýrù a vìzòù tak byly
k vidìní želvy ninja, kovbojové, princezny, ale i èerti nebo klauni. Díky poøádné dávce zábavy
a dìtské neúnavnosti odpoledne uteklo jako voda a odchodem poslední masky zpìt domù
odeznìl i celý karnevalový víkend.

Uskuteènilo se:
9. 4. 2022 Jarní dílna
9. 4. 2022 Posezení seniorù
Zapište si do kalendáøù:
30. 4. 2022 Èarodìjnice
8. 5. 2022 Dìtské divadlo v Praze
– Ostrov pokladù
4. 6. 2022 Dìtský den

SDH Svìtí
Aktuální informace najdete na FB stránce:
https://www.facebook.com/SborDobrovolnychHasicuSveti/
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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

SLOVO STAROSTY
Chápu, že tentokrát budou pravdìpodobnì pøíspìvky do našeho zpravodaje zøejmì zaèínat obdobnì, ale nemùžu si pomoci, abych se k dané události ani okrajovì nevyjádøil. Totiž
napadení jednoho svrchovaného státu jiným pøímo v našem sousedství a to alespoò pro civilizovanìjší èást svìta, bez rozumnému, èlovìku tìžko pochopitelného dùvodu, nemá opravdu
obdoby. A to vèetnì všech dùsledkù z toho plynoucích. Migraèní krize v mìøítku, kterou náš
region nepamatuje, boøení mýtu o slovanské vzájemnosti a mírumilovnosti, která dostala vážnou trhlinu už pøed pár lety napøíklad v Bosnì a pokraèovala bezuzdným øádìním našeho souèasného agresora v Sýrii. Tam taky nezùstal kámen na kameni a obrovské materiální ztráty
jsou patrné i po letech. Bohužel hlavnì na civilních objektech. To vše prosím vèetnì vynuceného pováleèného uspoøádání, které nepøineslo nikomu nic dobrého a pouze zakonzervovalo
pùvodní, nevyhovující stav.
Také si èlovìk uvìdomí význam opravdu svobodných voleb oproti zinscenované frašce
v Rusku, dovedené zdánlivì témìø k dokonalosti. Totiž tam, kde není živá opozice, není ani
síly, která by podobnému øádìní malé skupinky politických dobrodruhù mohla uèinit pøítrž. To
je na celém svìtì stejné a mìlo by to zùstat mementem i pro nás. Doba absolutní bezstarostnosti už skonèila.
Jinak, za sebe jsem hodnì rád za náš stát a každého, kdo mùže pomoci a pomáhá pøi souèasné vlnì uprchlíkù z Ukrajiny a pøíliš nereptá a to i za cenu, doufejme doèasného osobního
nepohodlí. Taky jsem hrdý na každého z nás, kdo pomáháme nemalými finanèními èástkami
na užiteènou vìc. I naše obec se tudíž pøipojila a podobnou pomoc realizovala. Uvìdomujeme
si, že cena za neèinnost by byla opravdu obrovská.

DÌNÍ V OBCI
Spoleèenská rubrika. Bohužel nás v minulém období opustily 2 dlouholeté obyvatelky naší
obce a to paní Miluše Špaèková (88) a Jaroslava Hlavatá (82). Èest jejich památce.
Podaøilo po mnoha letech obnovit kompletní fungování osvìtlení v naší èásti Bákovce. Za
spolupráci upøímnì dìkujeme paní starostce Janì Kuthanové.
Rozbìhla se také delší dobu avizovaná výstavba polní cesty ze støedu obce na
Frantovskou s vápenoasfaltovým povrchem, vèetnì dvou propustkù a revitalizace zelenì.
Také probìhne revitalizace rybníèku a pøíjezdové zatravnìné komunikace k nìmu. Investorem
je Státní pozemkový úøad a o jejím prùbìhu budeme obèany prùbìžnì informovat. Malá èást
zpevnìné polní cesty, která je její souèástí, ale nachází se v intravilánu obce, jde za námi.
Z pùvodní rozpoètované èástky cca 150 tis, byla vysoutìžena èástka tìsnì pod 90 tis. Kè, kterou bude provádìt firma Chládek a Tintìra.
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Dále v reakci na postupnì narùstající poèet žádostí o sekání obecní zelenì se zastupitelstvo rozhodlo pøistoupit k zakoupení nové vìtší zahradní mechanizace a lehkému pøíslušenství k nìmu. Podporujeme regionálního výrobce i prodejce. Vše v cenì cca 137 tis. Kè.
Nezbývá, než jí popøát, aby nám dlouho a bezporuchovì sloužila.
Václav Zubr, starosta
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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.
Pøed dvìma lety, v dobì nástupu covidové pandemie, jsem se zmínil, že drtivá vìtšina
naší generace má to štìstí, že žije v èase míru, rozvoje a zvyšující se životní úrovnì. Dávno
jsme si zvykli na mnohé standardy a domnìlé jistoty a že nám pøipadá, jako bychom na nì
mìli pøedem zaruèený nárok.
Když už se zdálo, že se zaèínáme s covidem vyrovnávat, pøišla rána po mém soudu mnohem dìsivìjší. Zbìsilé váleèné tažení ruských armád na Ukrajinu za sebou nechává mnoho
zbyteènì zmaøených životù a znièená mìsta – Mariupol dnes pøipomíná vybombardované
Drážïany za 2. svìtové války. Dnes již miliony obyvatel utekly pøed válkou nejen do sousedních zemí, mnozí z nich pak doslova zachraòovali život jen s nejnutnìjším vybavením.
Dìkuji za Vaše otevøená srdce.
Rád bych tímto podìkoval každému, kdo jakýmkoli zpùsobem pomáhá uprchlíkùm v jejich
tìžké životní situaci. Dìkuji všem, kteøí pomáhají finanènì humanitárním organizacím, ubytováním bìžencù i tìm, kteøí pøispìli do materiální sbírky potravinami, zdravotními, hygienickými a dalšími potøebami. Díky Vaší štìdrosti mohlo odejít ze sbírky z 9. bøezna 1,5 t materiální
pomoci na Ukrajinu. Prosím, aby vaše srdce zùstala i nadále otevøená, protože pomoc pro postižený národ bude v rùzných formách patrnì potøebná po delší èas.
Ing. Michal Derner, MBA – starosta obce

JAKÉ MÁME NEJBLIŽŠÍ PLÁNY?
¾ Rozšíøení silnice a parkovištì nad zdravotním støediskem ve Všestarech
Cílem projektu je rozšíøení komunikace a zvìtšení parkovacích kapacit kolem tìlocvièny,
mateøské školy a bazénu ve Všestarech. Pro realizaci 1. etapy zná svého zhotovitele,
kterým bude KVIS Pardubice. Z výbìrového øízení vzešla cena díla 3,661 mil. Kè. Èást
investice má být kryta z dotaèního programu POV Královéhradeckého kraje (Program
obnovy venkova), zbytek investice pak z rozpoètu obce.
Po dobu výstavby bude ztížena doprava právì v úseku od zdravotního støediska ke høbitovu. Stavba bude trvat cca 1,5 mìsíce a po tuto dobu bude znemožnìno parkování na
pøilehlých parkovacích místech i prùjezd touto ulicí. Prosím tedy o trpìlivost a toleranci pøi
provádìní stavebních prací.
¾ Základní škola – vìtrání s rekuperací
Po nástavbì a zateplení budovy 2. stupnì ZŠ bylo mìøením prokázáno, že ve vnitøních
prostorách nedochází v chladnìjším období (pøi zavøených oknech) k dostateènému vìt42
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rání a výmìnì vzduchu. To lze øešit vìtráním s rekuperací, to znamená, že pøivádìný èerstvý vzduch z venkovního prostøedí se ohøívá odsávaným vzduchem z interiéru.
Tento systém vìtrání byl navržen do všech devíti kmenových tøíd na 2. stupni. Z výbìrového øízení, které vyhrála s nejvýhodnìjší nabídkou spoleènost Entalpa s.r.o., vzešla cena
2,15 mil. Kè, dotace od SFŽP by mìla být pøes 1,5 mil. Kè. Realizace je v plánu bìhem
letních prázdnin 2022.
Ing. Michal Derner, MBA – starosta obce

LETNÍ PØÍMÌSTSKÝ TÁBOR VE VŠESTARECH
S ohledem na zájem rodièù a dìtí, které v loòském roce absolvovaly letní pøímìstský tábor ve Všestarech, který se konal v ZŠ Všestary, jsme se rozhodli, že se pokusíme i letos
uspoøádat tábor, kde se budou moci místní dìti skamarádit a prožít letní dobrodružství. Zatím
èekáme, zda budou vypsány obdobné dotace na poøádání této akce, jako byly v loòském roce.
V tomto pøípadì by byl tábor opìt zdarma. Pokud
ale dotace vypsány nebudou, poté bude program
zpoplatnìn. Již teï se
mùžete pøihlašovat na
tento tábor, který se bude
konat v termínu 8. 8. 2022
– 12. 8. 2022. On-line
formuláø pøihlášky je k dispozici na webových stránkách ZŠ Všestary, pøípadnì mùžete zavolat na tel.
606 809 442, kde Vám
poskytneme další informace.
Michaela Chládková

VÝBOR PRO SPOLEÈENSKÝ ŽIVOT
JARNÍ TRHY
8. 4. 2022 se u nás v obci konaly jarní trhy.
Jelikož, v dobì psaní tohoto pøíspìvku, se akce teprve
bude konat, nemohu se více rozepsat, aèkoli bych ráda, že
vše dopadne dle mých pøedstav. Ale urèitì ano a bude pøíštì o èem napsat. K prodeji budou
jarní dekorace, kraslice, hraèky, sadba, kvìtiny, bylinky, stromky, uzenina a sýry a každý si
mùže uplést pomlázku. K tomu všemu si bìhem dne dáme nìco z dobrot, které nám pøipraví
Luboš. Bìhem dìní si i zazpíváme spoleènì se starostou a skupinou BEZ STAROSTI od
16,00 hod.
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DIVADLO V PRAZE
Po dlouhé dobì covidu se opìt rozjíždíme i do divadel. Prvním super zážitkem bude v sobotu 14. 5. 2022 v pražském divadle ABC komedie REVIZOR.
Super obsazení P. TOMICOVÁ , V. KOPTA, V. DVOØÁK, J. PANZNER, EVA
LEINWEBEROVÁ, TOMÁŠ MILOSTNÝ,
OLDØICH VÍZNER, EVELLYN PACOLÁKOVÁ, MAXIM MEDEDA, ZDENÌK
VENCL, RADIM KALVODA, RADIM
KALVODA V REŽII DAVIDA DRÁBKA
A HUDBOU DARKA KRÁLE.

VÝLET DLOUHÉ STRÁNÌ
Bìhem letních prázdnin opìt plánujeme výlet za poznáním Èech. Na tento
rok máme naplánovaný výlet na DLOUHÉ STRÁNÌ a okolí. S tím návštìva
pøeèerpávací stanice a horní vodní nádrže. Takže to bude i trochu turistiky pro
zájemce. Pro ostatní autobus to je jisté.
Termín vám zatím nepíšu, ale budou ho
všichni vìdìt vèas.
VPSŽ, Marika Èapková Dohnalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VŠESTARY
Na naší škole v mìsíci únoru probìhl vzdìlávací program „Párty se Zdravou 5“. Dìti získaly informace o zdravé výživì. Páté tøídy za
svoje vìdomosti získaly i drobná ocenìní od
paní lektorky. Žáci šestých tøíd si v rámci programu pøipravili zdravé pokrmy, na kterých si
také sami pochutnali. Žákynì sedmých tøíd se
zapojí do celostátní soutìže Zdravé 5. Úkolem
je pøipravit libovolné zdravé jídlo. Držíme jim
palce, aby se jim pøíprava a samotná realizace
povedla.
Soutìž v anglické konverzaci se konala
dne 24. února a zúèastnili se jí pøedevším žáci
z 8. – 9. tøíd. Nejdøíve úèastníci prošli spoleènou
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èástí, skládající se z krátkého poslechu a ètení s porozumìním, pak si každý z nich vylosoval
jedno z témat, o kterém krátce mluvil. Výkony žákù byly pomìrnì vyrovnané a porota složená ze dvou vyuèujících anglického jazyka a rodilého mluvèího musela peèlivì poslouchat a zaznamenat hodnocení. Vítìzi se stali dva žáci z 8. A – Gabriela Dobešová a Ondøej Hruška.
V bøeznu se uskuteènilo setkání rodièù a pøedškolákù „Brzy pùjdu do školy“. Pro rodièe si
pøipravila paní Mgr. Jana Okrouhlá pøednášku o školní zralosti a uèitelky 1. stupnì mìly pro
budoucí prvòáèky pøichystané adaptaèní odpoledne plné her, básnièek, øíkanek a dalších èinností. Budoucí prvòáèci si vyzkoušeli sezení ve školních lavicích, zazpívali si pìkné písnièky.
Dìti své dovednosti pøedvedou pøi zápisu do první tøídy v pátek 1. dubna 2022.
Po roèní pøestávce se uskuteènila recitaèní soutìž. Letos se školního kola zúèastnil rekordní poèet recitátorù. Celkem 40 dìtí pøedvedlo pìkné výkony. Slyšeli jsme básnì od Jiøího
Žáèka, Pavla Šruta, Jaroslava Seiferta, Emanuela Frynty a dalších básníkù. Pro porotu nebylo snadné urèit ty nejlepší. Všichni si za svùj výkon odnesli pìknou odmìnu.
V mìsíci bøeznu budou naši školu reprezentovat v okresních kolech úspìšní øešitelé dìjepisné olympiády – Ondøej Janák a Vojtìch Klapal. Do okresního kola posíláme také nejlepší øešitele olympiády v èeském jazyce – Václava Strùnu a Kateøinu Vernerovou.
V mìsíci lednu a bøeznu jsme uspoøádali sbìr papíru. Dìkujeme všem, kteøí se podíleli na
sbìru, az už tím, že papír pøinesli, nebo pøi sbìru pomáhali.

SDH ROSNICE
V prvních mìsících roku se vìnovali rosniètí hasièi pøedevším papírování a pøípravì akcí
na zbytek roku. Pøece jen se ale dostalo i na poøádání jedné akce, a to Požární ochrany oèima dìtí a mládeže.
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Požární ochrana oèima nejmladších hasièù
Nejmladší z hasièù se sešli v sobotu 5. 3. a ve spolupráci s Janou Karlíkovou nakreslili hasièe ve všech možných èinnostech, které zahrnují jejich každodenní náplò.
Dìti nakreslily od hašení požárù až po pomoc dalším jednotkám IZS. Vìøíme, že i v okresním kole ocení porota výtvory šikovných mladých hasièù.

A co bude dál?
Na konci dubna pøipravíme tradièní pálení èarodìjnic,
ještì pøedním ale probìhnou hasièské brigády na údržbu
obce a vybavení. V kvìtnu nás èekají závody okrsku na
Chlumu a nesmíme zapomenout na tradièní pouzové posezení, na které se budeme tìšit na zaèátku èervna. Na
pracovních brigádách i spoleèenských akcích se s vámi
rádi uvidíme!
Jiøí Novák

NOHEJBAL KLUB BØÍZA
19. bøezna se ve Bøíze v budovì SDH konala výroèní èlenská schùze, která letos byla volební. Valná hromada zvolila radu 5 èlenù. Novì složená rada zvolila na své další funkèní období Richarda Lána jako pøedsedu a Tomáše Kociána jako místopøedsedu Nohejbalového klubu.
A že náš Nohejbal klub nezahálí a tìší se na pøicházející sezónu sešli jsme se na brigádì
v nedìli 27. 3., kde jsme pøipravovali travnatou plochu a naší klubovnu, kterou jsme pøes zimní období zrekonstruovali její vnitrní èást z vlastních prostøedkù. Zázemí máme na sezónu pøipravené a už jen èekáme až nám to poèasí dovolí, abychom mohli vybìhnout na travnatou
plochu. Scházíme se každou nedìli v 17 hodin ve sportovní areálu ve Bøíze, tak když by mìl
nìkdo zájem posílit naše øady rádi ho pøivítáme.
Za Nohejbal klub Bøíza Richard Lán
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SDH VŠESTARY
Od zaèátku ledna 2022 jsme se aktivnì sešli na
2 výborových schùzí a jedné Výroèní valné hromadì, na které jsme zhodnotili celý rok 2021 a øekli
si plány na rok 2022. Svým èlenùm jsme pøedali
medaile za vìrnost i èestná uznání.
Po dvou letech se nám podaøilo uspoøádat
29. 1. 2022 tradièní hasièský ples, na kterém kvùli
pandemii sice nebylo mnoho lidí jako v jiných letech pøed pandemií, ale i tak se zúèastnìným ples
líbil a každý mìl vìtší šanci vyhrát malièkost v malé
i pùlnoèní tombole. Na pøíští rok plánujeme pøedbìžnì termín plesu 11. 3. 2023. Tìšíme se na Vaši
úèast.
Dne 9. 3. 2022 Obecní úøad Všestary uspoøádal
sbírku na pomoc prchajícím lidem z Ukrajiny pøed
válkou, kde jsme jako jednotlivci pøispìli materiálnì
a pomohli jsme s pøebíráním darù a s pøípravou
darù na pøepravu. My jsme ještì 26. 3. 2022 uspoøádali sbìr železa a celý výtìžek byl odeslán též na
pomoc Ukrajinì. Tímto moc dìkujeme spoluobèanùm za všechny dary do sbírky a i za vyøazené železo.
Je vidìt, že tato situace nám nikomu lhostejná
není. Dìkujeme.
V bøeznu jsme nezapomnìli ani oslavit nádherné kulaté narozeniny našeho dlouholetého èlena
a bratra Vlastimila Volfa a popøát mu hlavnì zdraví,
štìstí a dalších mnoho spokojených let v našem
sboru.
Na závìr bychom vás rádi pozvali 30. 4. 2022 na pálení èarodìjnic s obèerstvením.
Veškeré podrobnìjší informace upøesníme na plakátech a vývìsce v nejbližších dnech.
Za SDH Všestary, Renata Nováková
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MDŽ NA LÍPÌ
Oslava MDŽ na Lípì probìhla již tradiènì v hasièárnì pod záštitou SDH Lípa. Bylo pøipraveno chutné pohoštìní pro všechny oslavenkynì. Každá žena obdržela pìknou kytièku pro
vzpomínku na tento slavnostní den. Všechny ženy a dívky, které se v lipské hasièárnì sešly,
si oslavu užily do pozdních hodin. Poslechly si pìkné písnièky, popovídaly si a zavzpomínaly
na èasy minulé. Spoleènì si užily pìkné chvíle strávené spolu s dalšími oslavenkynìmi.
Dìkujeme hasièùm za uspoøádání této tradièní „sešlosti“ a tìšíme se, že v tomto roce
i další naplánované akce probìhnou beze zmìn. A které akce to jsou? Naplánované byly tyto
akce:
16. 4.
18. 6.
3. 9.
26. 11.
5. 12.
14. 1.

2022
2022
2022
2022
2022
2023

Pomlázková zábava v ÈKD Èistìves
Sousedské posezení na Lípì u hasièárny
Louèení s prázdninami na Lípì u hasièárny
Rozsvícení vánoèního stromeèku u hasièárny na Lípì
Mikulášská nadílka
Výroèní valná hromada

Na všechny zmínìné akce jste srdeènì zváni, tìšíme se na Vás.
Za SDH Lípa Josef Štefanka, starosta sdružení
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