Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
• e-mail: urad@vsestary-obec.cz
• tel/fax: 495 458 155
• mobil (předseda): 724 184 485

Známé i neznámé osobnosti, které
mají vztah k našim obcím

Co je nového v mikroregionu a co
se chystá?

Na území našich obcí žijí nebo žili
lidé, kteří se více či méně zapsali do
podvědomí svých spoluobčanů. Na
těchto řádcích bychom chtěli v krátkosti vzpomenout, připomenout nebo upozornit na ně. Nebudeme zde
postupovat v žádných časových nebo
abecedních řazeních.

19. prosince se sešla v obecním hostinci ve Střezeticích Valná hromada
svazku obcí. Jejím hlavním bodem bylo
vyhodnocení uplynulého roku 2005 a
přijetí potřebných dokumentů pro realizaci projektu 0 „Veřejná internetizace
a rozhlas obcí Památkové zóny 1866“.
K těm potřebným dokumentům patří
především Návrh smlouvy o úvěru od
České spořitelny, a.s., kdy nám bude
poskytnut úvěr ve výši 2.553,- tis.Kč.

První vzpomínka je věnována rodáku
ze Břízy.
František Polívka se narodil 1. srpna
1860 ve Bříze a zemřel 2. července
1923 v Olomouci. V Malém encyklopedickém slovníku A-Z, je uvedeno
pod heslem František Polívka (18601923): český botanik, autor čtyřsvazkové Názorné květeny koruny české
a Klíče k úplné květeně zemí koruny
české.

Výsledkem projektu je zvýšení počtu
míst s veřejně přístupným internetem
a i rozšíření a modernizace veřejného
rozhlasu ve všech členských obcích,
mimo Maslojedy a Sendražice, které se
do projektu nezapojily. Před podpisem
jsou dále připraveny i upravené Podmínky k rozhodnutí o účasti státního
rozpočtu a strukturálních fondů EU na
financování našeho projektu.

Mimo uvedené tituly se s jeho jménem setkáme ještě v knize Užitkové
a pamětihodné rostliny cizích zemí.
Všechna jeho díla vyšla v různých obměnách a přepracováních během 20.
století ještě několikrát. Jako středoškolský učitel a posléze ředitel Slovanského gymnázia působil v Olomouci,
kde stojí i jeho kamenný pomník.

Co se v roce 2005 povedlo?
Celkem bylo připraveno 7 projektů,
na které byly podány žádosti o přidělení dotace. Celkem se podařilo
zrealizovat 6 projektů včetně dotací.
Z Programu na obnovu venkova byl
podpořen projekt „Výstavba III.části
cyklostezky Neděliště - Chlum“, kdy

(Josef Macháček a ing.František Skořepa,CSc.)
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bylo proinvestováno celkem 469.281,50
Kč z čehož dotace byla poskytnuta ve
výši 327,- tis. Kč.

Další dotace jsme obdrželi z Programu
rozvoje kraje. Z programu na vybavení svazků základní technikou jsme
obdrželi dotaci ve výši 200,- tis. Kč na
projekt „Kompaktní traktor na celoroční údržbu veřejně přístupných ploch“.
Jedná se o malotraktor Kubota, ze série komunální techniky, který bude
zakoupen pro potřeby Obce Všestary.
Při již zmíněné dotaci má tento projekt
celkovou hodnotu 622.847,- Kč.

Vlastní zdroj, vzhledem k tomu, že se
cyklostezka dostala na k. ú. Chlum,
poskytla Obec Všestary. Ze stejného
programu byla poskytnuta podpora
na projekt „Obnova kulturního dědictví venkova MOPZ 1866“, kdy byly
opraveny pomníky v Čistěvsi a ve Světí
a celková výše projektu byla 104.967,Kč. Tady jsme získaly podporu z POV
ve výši 73,- tis. Kč a o vlastní zdroje se
postaraly již zmíněné obce.

Z dílčího programu Profesionalizace
svazků na projekt „Profesionalizace
Mikroregionu obcí Památkové zóny
1866“, kde byl předpokládaný rozpočet ve výši 100,- tis. Kč, jsme obdrželi dotaci ve výši 70,- tis. Kč. V tomto
projektu byly zahrnuté služby OHGS,
Obce Všestary a Mikroregionu Urbanická brázda a dále byl uhrazen příspěvek za členství ve SPOV. I poslední
projekt „Internetizace a veřejný rozhlas
MOPZ 1866“, který bude čerpat dotace
ze SROP, byl podpořen ve fázi projektu.
Projekt zpracovala OHGS a rozpočet
na zpracování projektu byl 120,- tis. Kč.
Výše dotace činila 70,- tis. Kč. Pro fázi
samotné realizace projektu se připravují podmínky pro provedení výběrových
řízení na vybavení veřejně přístupných
míst počítači s dalším příslušenstvím a
dodávku veřejného rozhlasu.
Všechny uvedené projekty se uskutečnily s finanční podporou Královéhradeckého kraje.
(Josef Macháček)
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Všestary
• OÚ Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary
• tel/fax: 495 458 155
• mobil (předseda): 724 184 485
• e-mail: urad@vsestary-obec.cz
• web: www.vsestary-obec.cz
• úřední hodiny: Po, Út, Čt 07.00-12.00 a 13.00-15.30
St 07.00-12.00 a 13.00-17.00

Nakonec nastoupilo 6 družstev v kategorii mužů a skončili od 1.místa následovně: Sobětuš, Chlum, Všestary,
Světí, Rozběřice B a Rozběřice.

Obecní úřad informuje
Od nového roku je možno vyzvednout oproti podpisu na OÚ Všestary svozové známky na popelnice
na rok 2006. Samozřejmě se to týká
pouze smluvně zajištěných svozů.
Nové svozy nebo změny ve svozových cyklech je nutno projednávat
přímo se spol. RUND.

Vzhledem k tomu, že nejenom
při závodění se prověřuje připravenost našich hasičských družstev, byl 9. října vyhlášen cvičný
poplach, který byl vyhlášen všem
sborům okrsku Pod rozhlednou.
V tomto cvičení byla prověřena
dálková doprava vody a to konkrétně na Chlumu, kdy jako vodní zdroj byl použit místní rybník
a požářiště se nacházelo v areálu
živočišné výroby ZD Všestary,
středisko Chlum.

Co se událo?
V minulém čísle jsme se zmínili o soutěži hasičských družstev v požárním
sportu o Pohár starosty obce Všestary,
která se konala v sobotu 24. září 2005
na letišti u Rozběřic. Pořadatelsky tuto
akci velice úspěšně zabezpečili rozběřští hasiči. Sešlo se celkem 20 družstev
ve čtyřech kategoriích. V kategorii žen
nenastoupila družstvu ze Všestar bohužel konkurence.

Byl ukončen projekt Vybavení
veřejně přístupného sportoviště sportovním zařízením v areálu
Základní školy a krytého bazénu.
Jarem počínaje bude k dispozici
jedno hřiště na malou kopanou
nebo dvě hřiště na nohejbal eventuelně na nohejbal.

V kategorii mladších žáků na prvním
místě skončili hasiči z Malšovic. V závěsu za nimi děti z Tůně a Cerekvice.
Do kategorie starších žáků nastoupilo
10 družstev a skončila v pořadí 1-10
následovně: Měník, Malšova Lhota,
Tůně, Plačice B, Rozběřice, Plačice
A, Plácka, Neděliště I., Neděliště II. a
Chlum.

Tento projekt se uskutečnil s finanční podporou Královéhradeckého
kraje. Plochu hřiště čeká v jarních
měsících pouze dorovnání novou
antukou a pak už jenom pravidelná
údržba.
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Instalací svislého dopravního značení
byla ukončena oprava místní komunikace na Chlumu. I tato akce se uskutečnila s finanční podporou Královéhradeckého kraje. Na Chlumu ještě
přibylo dopravní značení (dopravní
zrcadlo) u výjezdu od Koutníků.

Všestary. Tento projekt se uskutečnil s
finanční podporou Královéhradeckého kraje. Pro zimní údržbu zakoupila
obec zametací kartáč a rozmetadlo na
posypové materiály. Pro léto je pak dále
připraveno žací ústrojí s košem, který je
vyklápěn přímo na korbu Multicáry.

A ještě jedna záležitost se týká
Chlumu. Jedná se o úpravu rozměrů hasičské zbrojnice, kterou si
vyžádala výměna techniky místního
hasičského sboru. Projekt na obnovu
požární techniky byl již zdárně ukončen a i ten se uskutečnil s finanční
podporou Královéhradeckého kraje.

(Josef Macháček)

Šachový klub Lípa
Šachový klub Lípa uspořádal v památném místě prusko - rakouské války z
roku 1866 V. ročník Memoriálu ing.
Ivana Čapka v rapid šachu.

Na sobotu 26.listopadu bylo připraveno
„Setkání seniorů“. Zásadní změnou bylo
místo konání. Oproti dřívějšímu setkání,
které využilo prostory hostince Na bojišti
na Chlumu byl tentokráte připraven sál v
hostinci U Kabiho ve Všestarech. V programu se nejprve představily s pásmem
písniček a básniček děti z I. a po nich i z
II.třídy MŠ ve Všestarech. Po vystoupení
dětí zahrála k poslechu a tanci „Kapela
přes 50“. Stejně jako v minulých letech
i tentokráte byl zajištěn svoz z místních
částí autobusovou linkou.
Zaměstnanci OÚ, kteří se starají o pořádek a udržování zeleně v létě a v zimě
zbavují chodníky sněhových pokrývek
začali v posledním týdnu letošního
roku používat novou techniku. Jedná se
traktor Kubota, který v rámci projektu
Vybavení svazků obcí základní technikou zakoupil Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 pro potřeby Obce

Pod chlumskou rozhlednu se před hostinec U Polních myslivců sjeli vyznavači
královské hry a přijeli zavzpomínat na
svého kamaráda. Turnaj zahájil starosta
Šachového klubu Lípa Jaroslav Balcar,
jenž přečetl z kroniky klubu stránku
věnovanou šachistovi, který se nesmazatelně zapsal do historie oddílu.
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Co se chystá?
V úvodu byla zmiňovaná spolupráce se
spol. RUND, kdy dojde začátkem roku,
prostřednictvím OÚ Všestary, k vydávání známek na popelnice. I nadále
platí možnost zakoupení nové plastové popelnice na kolečkách. Jinak bude
první část roku věnována přípravě investičních akcí jako je např. realizace
vodovodního řádu v Rozběřicích, prodloužení plynového řádu ve Všestarech
a výstavba parkoviště u Zdravotního
střediska ve Všestarech. Dále bude zahájena projektová příprava na úpravu
prostranství před kostelem ve Všestarech. To je jen několik akcí, které připadají v úvahu pro letošní rok. O jejich
realizaci bude rozhodnuto při sestavování rozpočtu obce na rok 2006.

A pak už vypukly neúprosné bitvy mezi
dřevěnými armádami. Hrálo se tempem 2 x 15 minut na partii.
Úvod obstarala partie autora těchto
řádků s Ivanem Čapkem, symbolicky
nedohraná. Ze čtyřhodinového klání
potvrdil roli favorita Bedřich Fiedler
z domácího ŠK Lípa, stříbrnou příčku
obsadil Jiří Doseděl z Vysokého Mýta a
třetí skončil Jan Kohout z Jičína. Všichni přítomní svou účastí důstojně uctili
památku nezapomenutelného člověka,
vášnivého šachisty a výborného kamaráda Ivana Čapka v rámci tohoto vzpomínkového turnaje na 64 polích.

Veřejná zasedání zastupitelstva obce
proběhnou v odpovídajících prostorách, což znamená, že v případě např.
Všestar bude svoláno zasedání v sále
hostince u Kabiho. Na obejití všech
vesnic máme tentokráte, vzhledem ke
komunálním volbám, které proběhnou
v listopadu, rok zkrácen o dva měsíce.
(Josef Macháček)

Konečné pořadí finále: 1. Fiedler (ŠK
Lípa) 5,5; 2. Doseděl (Vysoké Mýto) 5;
3. Kohout (Jičín) 4; 4. Mareš 3; 5. Volf
(oba ŠK Lípa) 2; 6. Vochozka (Slavia
Hradec) 1; 7. Balcar (ŠK Lípa) 0,5.
(Lubomír Douděra)
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Sendražice
• Obecní úřad Sendražice, Sendražice, 503 03
• e-mail: sendrazice@worldonline.cz
• tel/fax: 495 426 184
• úřední hodiny: Po 17.30-19.00

Co se v obci událo od posledního
příspěvku

Po dvou letech byla v obci opět velká
slavnost. V kostele Sv. Stanislava se
konala „Půlnoční mše“, která sice začala ve 22 hodin, ale kupodivu večer
el.porucha zajistila, že celá obec byla
bez veřejného osvětlení. Tím více
bylo zajímavější, že kostel byl téměř
plný. Za zmínku ještě stojí, že dva
sendražičtí muzikanti obohatili tuto
mši dietním provedením skladby
„Tichá noc“ a tou druhou byla „Chtíc
aby spal“.

V měsíci listopadu bylo zakoupeno
zařízení na odklízení sněhu z chodníků, čímž byl vyřešen vleklý problém,
zdali je či není povinností sníh před
svými příbytky občan uklízet, či ne.
Nakonec jsme se rozhodli pro tento
stroj, který má, jak radlici, tak i velký
kulatý smeták, který lze použít jak na
prašan, tak i na zametání chodníků v
letním období nebo i na okraje vozovek. Domníváme se, že občané jsou
s tímto spokojeni, neboť pracovník
určený na VPP projede i chodník na
hřbitově, což je velká výhoda.

Jinak Vám všem, kteří tento příspěvek budete číst přejeme do „Nového
roku 2006“ vše nejlepší, hlavně však
mnoho zdraví, štěstí, pevné nervy,
které budeme všichni potřebovat.

Z kulturního hlediska lze velmi dobře
hodnotit dětskou „Mikulášskou zábavu“. Při novém výběrovém řízení pro
obsazení zaměstnance obecního hostince, jsme se rozhodli pro slečnu, která v tomto oboru již pracovala. Sama
zmiňovanou zábavu prováděla ve své
režii a zajímavými a neobvyklými hrami připravila dětem, ale i dospělým
občanům zajímavou podívanou oceněnou cenami. Škoda, že opět jako na
podobných akcích byla malá návštěva.

(Josef Středa, starosta)

20. prosince 2005 schválilo Zastupitelstvo obce zvýšený rozpočet obce a to v
obou položkách, jak v příjmu, tak i ve
vydání. Zároveň byl schválen i vyrovnaný rozpočet obce na rok 2006.
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Světí
• Obecní úřad Světí, Světí, 503 12 Všestary
• tel/fax: 495 458 128
• mobil (starosta): 606 649 132
• e-mail: obec@sveti.cz
• web: www.sveti.cz
• úřední hodiny: Po 17.00-19.00

Z kroniky obce Světí

Doručování končilo v 6 hodin večer. V
každé obci byly umístěny poštovní plechové skříňky, které doručovatel každý
den vybíral.

Rokem 1901 vcházíme do 20. století
rušného na události a století krvavého.
Počasí – zima byla tuhá a dlouhá. Léto
a podzim bylo suché. Byla úroda obilí
o výborné jakosti. Vlivem sucha bylo
málo píce a slámy a tak se na sklonku
roku prodával dobytek pod cenou. V
tomto roce bylo mnoho chroustů a hrabošů. 10. ledna o ½ 4. ráno lidé pocítili
silnější zemětřesení, které trvalo asi 3
vteřiny. Lidé byli probuzeni hukotem
a rachotem nádobí, které jezdilo v policích sem a tam. Mnozí se domnívali,
že mají v domě zloděje a tak jej začali
hledat. Vše se vysvětlilo až ráno, když
se jeden druhému svěřoval.

Dne 21. července vyrazil první doručovatel ze Všestarské pošty na první obchůzku. Byl to všestarský obuvnický mistr
Antonín Šandera. Vyfasoval novou velkou koženou brašnu a poštovní trubku,
kterou ohlašoval příchod do obce a odchod z ní. Troubil: Jede, jede poštovský
panáček, jede, jede poštovská pán.
Nový doručovatel vyrazil s kuráží a
vesele do světa. Vrátil se byla již tma,
hodil brašnu a vybranou poštu poštmistrovi na stůl, přidal k tomu čepici a
trubku a zlostně řekl poštmistrovi, aby
si zítra šel s poštou sám, že si musí celý
týden léčit nohy.

Zavedení přespolní pošty ve
Všestarech

Potom chodili pro poštu obecní strážníci. Po dlouhém rozmýšlení byl obvod
rozdělen na obvody dva. Doručovatel
I.obvodu byl Josef Pavlík z Rozběřic,
který v této funkci setrval plných 30
let. Měl tyto obce: Střezetice, Dlouhé
Dvory, Lípa, Chlum rozhledna, Chlum
ves a Rozběřice. Doručovatelem II. obvodu byl František Hampl z Probluze,
který sloužil také 30 let. Měl tyto obce:
Všestary, Světí, Bříza, cihelna Rosnice,
Rosnice ves, Bor a Probluz.

Všestarský poštovní úřad byl mezi
prvními, kde byla zavedena přespolní
pošta.
Pracovní doba: dopoledne – Všestary,
Světí, Bříza, Rosnice,
Bor
odpoledne – Probluz,
Střezetice, Dlouhé
Dvory, Lípa, Chlum a
Rozběřice.

(čerpáno z kroniky obce Světí)
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• Na den 18 2. 2006 připravil Sbor hasičů společenský ples konaný taktéž
v hospodě „Na Zavadilce“.

Události v obci
5. 10. 2005 proběhlo 5. veřejné zasedání zastupitelstva obce. Náplní zasedání bylo seznámit občany s vnitřními
organizačními směrnicemi obce např.
organizační řád, zásady pro oceňování
a evidenci majetku, inventarizace. Dalším bodem byl rozpočtový výhled na
rok 2006-2007 a úprava rozpočtu.

• Na 4. 3. 2006 naplánoval aktivní Sbor
místních hasičů zájezd do Rychnova
nad Kněžnou na oblíbené kuželky.
• Na přelomu února a března proběhne první letošní veřejné zasedání
zastupitelstva obce Světí, které tímto
vstupuje do posledního roku tohoto
volebního období, jež završí podzimní komunální volby.

Obec v říjnu zakoupila novou poplachovou sirénu.
Na podvečer dne 5. prosince se těšily
všechny děti ze Světí. Obecní úřad připravil dětem „Mikulášskou nadílku“.
Na bohatou nadílku nedočkavě čekalo
45 dětí do věku 15 let.

• V březnu pořádá obecní úřad VII.
obecní ples a dětský maškarní karneval.
(Lenka Bednářová)

I letošní rok pořádal obecní úřad 10.
prosince tradiční „Předvánoční posezení se seniory“. V obci je celkem 58
občanů v důchodovém věku. Setkání se
konalo v místním hostinci „Na Zavadilce“. Pro účastníky setkání byl připraven
program a občerstvení s hudbou pana
Miroslava Coufala. Setkání se také zúčastnil pan starosta Jiří Kulhánek. Setkání se zdařilo, těšíme se na příští rok.
14. prosince se konalo závěrečné veřejné zasedání zastupitelstva v tomto
roce.

Co obec chystá?
• Hned 7. 1. 2006 proběhne v hospodě
„Na Zavadilce“ Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů.
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Máslojedy
• Obecní úřad Máslojedy, Máslojedy, 503 03 Smiřice
• mobil (starosta): 723 698 028
• úřední hodiny: St 18.00-18.30

Na počátku nového kalendářního
roku zpravidla hodnotíme minulých
dvanáct měsíců. Několik zajímavých
událostí, které určitě stojí za připomenutí, se v roce 2005 uskutečnilo i v
naší malé obci.

vzala takovýmto způsobem za své.“
Nezbývá, než se těšit v roce 2006 na
větší účast našich spoluobčanů na podobných akcích.

V březnu jsme měli možnost, na setkání máslojedských žen, popovídat si se
zástupkyní Krajského úřadu pro Královéhradecký kraj ing. Petrou Škopovou.
V červenci jsme si připomněli výročí
založení hasičského sboru, měli jsem
možnost si prohlédnout hasičskou
techniku jak tu starší – hasičskou stříkačku z konce 19 století, tak i tu novou.
Na podzim se několik našich spoluobčanů rozhodlo vzít do vlastních rukou
údržbu zeleně okolo pomníků, kterých
je na katastru naší obce více než 200.
Této aktivity si všimli i zástupci Muzea
Východních Čech a Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, kteří ocenili toto úsilí děkovným dopisem
na adresu Obecního úřadu, ze kterého
cituji: „V závěru mi ještě dovolte touto
cestou poděkovat Všem občanům Máslojed, kteří se v letošním roce podíleli
na péči o válečné hroby a pomníky ve
Svíbu a v obci, a kteří zkulturnili vojenský hřbitov 1866 v Máslojedech. Jste
skutečně jediná obec na Královéhradeckém bojišti, která péči o památky

K podzimu v naší obci již tradičně patří
vítání nových občánků. Již po několik
let za sebou jsme měli možnost přivítat
více dětí najednou, v roce 2005 to byli
dva chlapci a jedna holčička. Jak to vypadá, ani v roce 2006 nebudeme muset
tuto akci vynechat. Co více si můžeme
přát, než krásné, zdravé děti.
K prosinci patří čerti a Mikuláš. Přijeli
i k nám, 4. prosince odpoledne připravil Zdeněk Burda a Jan Čubr v místní
hospodě pěkné odpoledne pro děti, a
když už to nikdo nečekal, přihnali se
jako vítr nejdříve čerti a pak Mikuláš
9

s andělem. Básničky a písničky nám říkali nejen děti, ale občas v zastoupení i
maminky, a opravdu jim to šlo. Odpoledne bylo velmi pěkné, svědčí o tom i
téměř stoprocentní účast našich děti.

Před námi je další rok již jednadvacátého století. Rok, který bude bohatý na
politické dění, čekají nás volby, mimo
jiné i do obecních zastupitelstev, ale i na
všední a každodenně se opakující události. Mimo jiné si také připomeneme
140. výročí války prusko-rakouské z
roku 1866.

Celý rok nás svou činností reprezentuje
i náš šipkový klub ŠK Plác Máslojedy,
který získal pohár za druhé místo ve
třetí lize a postup do druhé ligy. Blahopřejeme.

Do nového roku Vám všem přeji hodně
zdraví, štěstí a chuti do práce, nejen při
vylepšování naší obce a jejího okolí.
(MVDr. Blanka Karešová)
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Benátky
• Obecní úřad Benátky, Benátky, 503 03 Smiřice
• mobil (starosta): 724 073 797, tel/fax: 495 426 291
• úřední hodiny: St 18.00-19.00, e-mail: oubenatky@iol.cz, web: www.obec.benatky.webpark.cz

Pro ochranu cen obilí byl zřízen „Obilní monopol“.

Další část z historie obce (r. 1934)
Rok tento byla zima celkem mírná. V
lednu mírně mrzlo, ale bylo velmi málo
sněhu. Ani v únoru nebyla tužší zima.
Nepatrné množství sněhu se ztratilo a
země nezachytila zimní vláhu. V březnu byla půda vyspělá k obdělávání. Nedostatek deštů však zavinil, že veškeré
plodiny rostly velmi pomalu. Zvláště
pícniny utrpěly a hospodáři museli snižovati stav dobytka.

Ceny byly určeny úředně:
Pšenice: 160,-Kč, žito 120,-Kč, ječmen
120,-Kč a oves 110,-Kč.

Obecní hospodářství
potřeba:
52 440Kč
úhrada:
34 977Kč
schodek:
17 463Kč

Od počátku března až do žní vůbec nepršelo. Suché počasí mělo neblahý vliv
na spodní vodní prameny. Studně vysychaly a mnohá hospodářství byla bez
vody. Proto rolníci dojížděli do řeky
Bystřice a do Hořiněvsi pro vodu. První
sněhový poprašek byl 28. prosince.

Veřejná knihovna
Zlepšila se návštěva knihovny, ta má
dosti cenných svazků a může poskytnouti knihy i náročnějším čtenářům.
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Čistěves
• Obecní úřad Čistěves, Čistěves, 503 15 Nechanice
• mobil (starosta): 725 081 252
• úřední hodiny: Po 19.00-20.00

Velice zdařilá byla mikulášská nadílka.
Do zcela zaplněné společenské místnosti
obecního úřadu zavítal Svatý pan Mikuláš
se svým doprovodem - andělem, starým
čertem, mladým čertem a malým čertíčkem. Mikuláš měl ve své knize zapsány
neřesti dětí, a ty mu slíbily své polepšení. Dále všem pohádkovým bytostem
děti zazpívaly a nebo přednesly básničky.
Krásné odpoledne pokračovalo různými
soutěžemi a v dětských dušičkách zůstane vzpomínka na hezky prožitý den.

Obec od října do prosince 2005
Poslední tři měsíce roku 2005 se v Čistěvsi mnoho nového neudálo, ale přesto
jsme zaznamenali pokračování příprav
stavebních parcel, takže tolik očekávaný
a potřebný stavební ruch by zde mohl
vypuknout již v roce 2006. Po letní
přestávce obnovené úterní a čtvrteční
cvičení pod vedením obětavé cvičitelky
paní Menouškové se těší oblibě.
Naopak k vyšší docházce do knihovny
(i z okolních vesnic) vyzývá knihovník
pan Poul a poukazuje na bohatou nabídku knih všech žánrů i na potřebu
četby jako takové k obohacení našeho
života. K dispozici všem obyvatelům je
též internet, jenž je často využíván.

Rolnické mlýnské družstvo pro Čistěves a okolí (pokračování)
Protože mlýn, postavený sušárenským
družstvem, dobře prosperoval, byl zájem o námezdní mletí u rolníků z širšího okolí, kteří členy sušárenského

Ke spokojenosti občanů přispívá provoz
obchodu, který vede paní Iva Brejlová.
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družstva nebyli . Proto se ustavilo nové
rolnické družstvo, které mlýn převzalo
do nájmu a provoz provádělo samostatně. Stalo se tak 10.9.1911. Mlýn při dostatku námezdního mletí a dobré prosperitě se dále rozšiřoval. V roce 1912
přistavena pšeničná stolice nákladem
16 552 K(r.m.), dodala a smontovala fa
Prokopec z Prahy – Vinohrad. V roce
1924 usnesla se obě družstva postaviti
pekárnu na chléb. Již za 3 měsíce se začalo péci a chléb se rozvážel do okolí.

ŠK Lípa v sezoně 2005 – 2006
V krajském přeboru má ŠK Lípa hned
tři družstva – Lípa Porazila Lípu C,
Dvůr Králové a Jaroměř, prohrála
se Slávií Hradec C a s devíti body je
pátá. Lípa B vyhrála nad Rychnoveb B
a Lípa C, neuspěla s Jičínem ve Vrchlabí. Se šesti body obsazuje sedmou
příčku. Lípa C je jako nováček zatím po prohrách s Lípou A a B, Slávií
Hradec Králové C a Rychnovem B bez
bodu na předposledním jedenáctém
místě.

Čistěveský chléb byl stále dobré jakosti, proto se rozšířila členská základna
rolnického mlýnského a pekárenského
družstva a chléb se rozvážel vlastním
automobilem do 16 obcí v okolí, z části i do obchodů.Ve své době plnila tato
3 družstva úkol pomáhat hospodářsky našemu zemědělství dle hesla „co
jednomu nemožno,všem dohromady
snadno“. Po roce 1945, změnou hospodářského a politického uspořádání našeho státu, všechna družstva postupně
zanikla a budovy převzaly nové organizace.

Lípa D hraje krajskou soutěž –západ
a má na svém kontě tři výhry – nad
Jičínem B ,Trutnovem a Dvorem Králové B, a dvě prohry s Novou Pakou a
Lázněmi Bělohrad.
Devět bodu stačí na páté místo.
Lípa E bojuje v krajské soutěži – východ.Výhra s Českou Skalicí ,remíza
s Jaroměří B a prohry s Ortelem Hradec ,Masporkem Náchod a Hronovem
znamenají čtyři body a deváté místo.
A konečně Lípa F v regionálním přeboru porazila Hradec F a Dvůr Králové C a Jaroměří C.

(Ing.Anna Ludvová)

Poděkování na závěr

A se šesti body je šestá.

Na závěr dnešního povídání bych chtěla
poděkovat panu Jaroslavu Balcarovi za
příspěvek a panu Ing..Miloslavu Zyklovi za pomoc při zpracování části článku
Rolnické družstvo Čistěves.

Mistrovské soutěže pokračují po Novém roce.
(Jaroslav Balcar - Šachový klub Lípa)

(Ing.Anna Ludvová)
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Střezetice
• OÚ Střezetice, Střezetice, 503 12 Všestary
• tel/fax: 495 447 440
• mobil (starosta): 724 183 050
• e-mail: obec@strezetice.cz
• web: www.strezetice.cz
• úřední hodiny: Po 19.00-21.00

Podzim začal i podzimním počasím
a teploty v prvním říjnovém týdnu u
nás klesly až k 0, to bylo ale jenom na
ukázku a příjemné podzimní počasí
nám vydrželo až do 17. listopadu, kdy
k nám na 14 dnů přišla zima se sněhem i s mrazem.

nahrálo všem stavebníkům. Nejspíše s
vidinou blížícího se konce roku se rozeběhla i oprava místní zastávky ČD.
Po opravě střechy, fasády a zazdění
rozbitných oken čekárny začal „drážní“
domeček po dlouhé době dělat parádu.
V posledním listopadovém týdnu obec
zajistila novou násadu do vodní nádrže u Dlouhých Dvorů, a to v množství
odpovídajícímu ročnímu výlovu, což
evidují místní porybní.

Zářijová posvícenská zábava spadá
datumem spíše do minulého dílu, ale
jelikož se jedná o tradiční záležitost,
stojí za připomenutí.
V sobotu 8. října se Dnem otevřených
dveří připojila Místní knihovna Střezetice již podruhé k celostátní akci
Týden knihoven. V rámci příprav
byla knihovna vymalována a vybavena novou policí na časopisy.

Protože od doby úpravy veřejných prostranství některé stromky uschly, došlo
koncem listopadu k vysazení nových
stromků ve stejných místech.
S příchodem adventního času se rozsvítilo i u nás vánoční osvětlení na veřejných prostranstvích a o prvním prosincovém víkendu proběhly dva tradiční
kulturní počiny, v sobotu kulturní pásmo pro seniory a neděle patřila Mikulášké nadílce, obojí za hojné účasti domácích i přespolních.

Náplní Dne otevřených dveří byly
především soutěže pro děti všech
věkových kategorií, ale vítáni byli
všichni čtenáři i ostatní návštěvníci.
Každý účastník měl možnost navázat provázek jako symbol navázání
přátelství s knihovnou a podpořit tak
svou knihovnu v akci PROVÁZKIÁDA. Díky hojné účasti jsme se v celorepublikovém žebříčku umístili na 9.
místě poměrem 48 navázaných provázků ku 46 registrovaným čtenářům
(viz http://provazkiada.knihovna.cz).
Příznivé počasí do poloviny listopadu
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chovu získala velice pěkná umístění
na závodech jak v hradeckém okrese,
tak i v jiných okresech v rámci Královéhradeckého kraje, všechna byla do
5. místa.
Též se tradičně zúčastnila vystoupení
Selské jízdy Nechanice u příležitosti výstavy „Kůň v akci 2005“ v Pardubicích,
kde byly obě odměněny bouřlivým potleskem.

Události
V tomto období nebyl zaznamenán
žádný přírůstek ani úmrtí. Do manželství vstoupila slečna Jana Stránská
ze Střezetic a slečna Magdaléna Fofová z Dlouhých Dvorů.

Protože jsme se v minulých dílech časopisu nezmínili o úspěších v jezdectví
jezdkyně Aleny Kolovratníkové dnes
Vás s jejími úspěchy seznámíme.

Významná životní jubilea oslavili pan
Deml Jiří a paní Volfová Helena ze
Střezetic.

Slečna Alena Kolovratníková z Dlouhých Dvorů s klisnou Čelzí z vlastního

Srdečně všem blahopřejeme!
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• 26. března bylo dáno povolení ku
stavbě stodoly Josefu Andrejovi z
č.p. 45. V témže roce postavil novou
stodolu kovář Josef Lindr, č.p. 17.

Plánované akce
25.12. - Štěpánská zábava pod patronací místního SDH
28.1.2006 – Společenský ples

• 27. června prodala obec část obecního pozemku Václavu Dolanskému,
č.p. 1, jako místo stavební.

Zajímavosti z historie
rok 1906 a 1907

• Toho roku konaly se prvé volby do
rakouské Říšské rady dle všeobecného, rovného a tajného práva hlasovacího. Ve zdejším volebním okrese
kandidovala strana agrární, lidová
- klerikální, národní socialisté a sociální demokracie. Za poslance byl
zvolen Hynek Srdínko, rolník ze Svobodných Dvorů, za stranu agrární.

• 7. října 1906 povolil obecní výbor
živnost hostinskému Josefu Novotnému z č.p. 4. V tomto roce se stala
Hospodářsko-čtenářská beseda hybnou silou zemědělského pokroku a
společenského života.
• Rok 1907 byl převážně suchý, urodilo se však dost a pěkného obilí, přesto byl nedostatek píce pro dobytek.

• Sbor dobrovolných hasičů se 30.
června účastnil župního hasičského
sjezdu v Lodíně. 1. listopadu zúčastnil se sbor přenesení ostatků svého
bývalého člena, Josefa Andrese, ze
starého hřbitova na nový a 28. listopadu slavnostního svěcení nového
hřbitova na Probouzí.

• 12. ledna zemřel Josef Andres, jehož
pohřeb se konal 15. ledna na starý
hřbitov probluzský, poněvadž nový
nebyl ještě dostavěn. 1. listopadu
byly jeho ostatky exhumovány a přeneseny na nový hřbitov, postavený v
tomto roce.

• Jednatelem Hospodářsko - čtenářské besedy byl zvolen Václav Matoušek, č.p. 13.

Oprava místní zastávky ČD
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Neděliště
• Obecní úřad Neděliště, Neděliště, 503 12 Všestary
• mobil (starosta): 602 583 250, tel/fax: 495 426 175
• úřední hodiny: Po 17.00-19.00, e-mail: nedeliste@seznam.cz, web: www.nedeliste.cz

Roku 1856 se začala sázet cukrovka,
která byla vozena nejprve do cukrovaru
v Syrovátce.

Některá data o událostech v
Nedělištích
V Nedělištích byla stavení rolníků a baráčníků dřevěná. Teprve po roce 1850 se
začali stavět z kamene a cihel.

Roku 1857 byla zřízena cesta z Nedělišť
do Předměřic a Horní Neděliště měly
spor s Michalem Dobřenským z Dobřenic o Draha, bývalou širokou travnatou
cestu, dnes pole. Spor byl rozhodnut
v tom smyslu, že pravá strana silnice
vedoucí k Máslojedům byla přiřknuta
Michalu Dobřenskému a levá strava
obci horno-nedělišťské.

Roku 1775 vzbouřili se sedláci v severovýchodních Čechách. Mezi předními původci vzbouřenci byly i sedláci z Nedělišť, Světí a Hoříněvsi. V
Horních Nedělištích vzbouření sedláci přepadli zámek, vnikli dovnitř
a zpustošili jej. Co mohli, všechno v
něm rozbili. Dveře, kamna, stoly, sedadla a jiné věci, a skvosty sebrali a
odnesli. Podobně vyplenili i byt vrchního. Kaplanu zámeckému, minoritovi Chrystantu Drahovi hrozili vykastrováním, nevykoupíli se hotovými
penězi. Chudý kněz dal jim 16 zl., které
si ušetřil na oblek. Když bylo selské povstání potlačeno, byli jeho původcové z
Nedělišť, Světí a Hořínevsi zatčeni a v
Hradci Králové uvězněni.

V roce 1863 vyhořelo 8čísel v Dolních
Nedělištích a bylo postavena silnice do
Máslojed z kamene z lomu v Boháňce.
Roku 1868 velká vichřice shodila báň
z kostelní věže a skácela stromy. Téhož
roku se rozbil zvon roku 1848 přelitý.
Roku 1895 byl znovu přelitý.
Roku 1876 korunní princ Rudolf při
návštěvě bojiště se zastavil v Nedělištích. Roku 1872 byla založena Občanská knihovna.

Roku 1813 za války s Napoleonem byl
v zámku nedělišťském ubytován pruský
generál a štáb a v srpnu leželo tu ruské
vojsko. Odtud odešlo do Chlumce. V roce
1825 ženy v Nedělištích zachovávaly ještě
starý kroj. Nosily vrchní kanafasové sukně
a spodní kartonové, na hlavě červené šátky
a při slavnostních příležitostech holubinky
s bílými širokými stuhami. Ještě roku 1853
nosily šátky na pokos uvázané a krátké sukně, jichž bývalo deset až patnáct.

Roku 1882 spojily se obce Horní a Dolní Neděliště v jednu politickou obec, ale
nikoliv katastrální obec. Každá však měla
místní výbor a starostu, kteří spravovali
jejich vlastní jmění, což trvalo do roku
1886, kdy i jmění obou obcí bylo sloučeno. V roce 1887 byl zrušen pivovar, ve
kterém se vařilo 4000 hl piva ročně.
Roku 1893 uspořádali mládenci Hospodářského spolku pro okolí Hradce
17

Králové výlet do nedělišťského parku. Od Bláhovky v Kuklenách vyjelo
18 vozů, na 300 kočárů a četná kola.
Roku 1894 se slavnosti obžínkové,
pořádané o hospodářské, průmyslové
a národopisné výstavě v Hradci Králové Neděliště zúčastnily dvěma vozy,
z nichž v jednom byla stará rychta a
na druhém vrchnostenský úřad. Vozem se starou rychtou byly Neděliště
zastoupeny i na národopisné výstavě
v Praze roku 1895.

Co proběhlo v obci v uplynulém
období:
• 15. 10. 2005 – se konal výlet místního svazu zahrádkářů do Lysé nad
Labem.
• 5 - 6. 11. 2005- rovněž místní zahrádkáři uspořádali výstavu ovoce a
zeleniny na místním Obecním úřadě.

Roku 1897 byla upravena v obecním
domku čp. 2 obecní úřadovna a vedle
ní místnost pro chudé. V roce 19061907 byla vystavěna silnice z Nedělišť
do Rozběřic a roku 1908 byla převzata do okresní správy. Roku 1913 byl
zřízen nový obecní hřbitov v nynějším místě a starý hřbitov u kostela byl
zrušen.

• 21.11.2005 – proběhlo veřejné zasedání Zastupitelstva obce.
• 10.12.2005 – uspořádal místní SDH,
s finančním zastřešením Obecního
úřadu, Mikulášský maškarní rej s
nadílkou.

Plánované akce:
• První březnová sobota – společenský
ples.
• Poslední březnová sobota – pokud
počasí a stav hřiště dovolí sehraje
fotbalová jedenáctka SK Neděliště
na svém hřišti od 15. hodin 14. kolo
IV. A třídy.
• Upozorňujeme na změny na Webových stránkách obce Neděliště www.
nedeliste.cz. Mimo jiné v rubrice
Zpravodaj naleznete články s možností komentářů.
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Hořiněves
• Obecní úřad Hořiněves, Hořiněves, 503 03 Smiřice
• mobil (starosta): 724 186 825, tel/fax: 495 426 160, 495 426 107
• úřední hodiny: Po a St 08.00-13.00 a 14.00-17.00, e-mail: ou@horineves.cz, web: www.horineves.cz

Z kroniky obce Hořiněves
Mateřská škola

Současnost: Mateřská škola a její
vzdělávací program
Mateřská škola Hořiněves byla postavena v roce 1980 v pěkném a
klidném prostředí v okrajové části
vesnice blízko lesa. Od l. ledna 2003
je součástí příspěvkové organizace Základní školy Hořiněves, která
nyní slučuje základní školu, mateřskou školu a školní jídelnu.
Mateřská škola je dvoutřídní s celodenním provozem. V současné době
je však v provozu jen jedna třída,
ve které pracují dvě učitelky s odborným pedagogickým vzděláním a
dlouholetou praxí.
Zřizovatel Obecní úřad Hořiněves zajišťuje dovážení dětí z okolních obcí
Račice, Lužany, Želkovice, Vrchovnice, Benátky a dále dle potřeby.
Posláním naší školy je rozvíjet osobnost
dítěte, jeho zdravé sebevědomí, tvořivost, aktivitu a samostatnost, položit
základy celoživotního vzdělávání dle
individuálních možností dítěte, uspokojovat jeho potřeby a zájmy. Obsah
výchovně vzdělávacích činností je rozplánován na celý školní rok dle měsíců a
ročních období. Specifickým cílem naší
MŠ je seznamování dětí s přírodou, které je zpracováno v projektu ekologické
výchovy. V rámci péče o talentované
děti je ve škole zřízen zájmový kroužek výtvarných a pracovních dovedností

První zmínky v kronice jsou z roku
1947. První mateřská škola byla v přízemí současné základní školy a byla
svěřena paní učitelce Libuši Žežkové.
Od roku 1956 byl zaveden za paní ředitelky Jiřiny Benediktové a opatrovnice paní Hojdové celodenní provoz.
Od roku 1958 byla ředitelkou paní
Čochnářová. V šedesátých letech bylo
přistaveno hygienické zařízení pro
potřeby základní a mateřské školy,
provoz byl celodenní se stravováním.
Vývařovna byla v kuchyni pana ředitele
základní školy. V plánu obce bylo vybudovat novou mateřskou školu s vybavením, které by vyhovovalo lépe pro
potřeby dětí a rodičů. Od svého založení měla mateřská školka jednu třídu o
kapacitě 25 dětí. Školní kuchyně byla v
budově školy, později v budově MNV.
Časem jedna třída nevyhovovala, o
umístění dětí byl velký zájem, a proto
se začalo s budováním nové mateřské
školy. Stavba byla dokončena před zahájením školního roku 1.září 1980.
Školka byla postavena jako dvoutřídní s jídelnou, prádelnou a zahradou. V
roce 1980 bylo zapsáno 53 dětí. Ředitelkou se stala paní učitelka Pýchová
a s dětmi pracovaly učitelky p. Čochnářová, p. Kaplanová a p. Černá.
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a kroužek hudební výchovy, který spolupracuje se Školou chlapeckého sborového
zpěvu BONI PUERI.

Hankově domě první dvě svatby a svatebčané byli velmi spokojeni.

Od školního roku 2003/04 byl zaveden jazykový kroužek angličtiny pro
děti předškolního věku.
Pracujeme podle nového Rámcového
programu předškolního vzdělávání a
nabízíme kvalitní standardní a nadstandardní péči (zájmové kroužky,
kulturní akce, besedy s odborníky,
výlety, vycházky do volné přírody s
ekologickou výukou, sportovní akce,
sáňkování a bobování).

Oznámení
Na obecním úřadě je k nahlédnutí architektonická a objemová studie přestavby nákupního střediska v Hořiněvsi.

Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základ přirozeného poznávání. V oblasti mravní a citové výchovy klademe
důraz na vzájemnou důvěru, vstřícné
a přátelské vztahy, toleranci, ohleduplnost a zdvořilost. Naším cílem je
maximálně šťastné a spokojené dítě.

Na webových stránkách budou zveřejněny 3 možné varianty a návštěvníci
zde budou mít možnost hlasovat.

Ze zasedání zastupitelstva obce:

Provozní doba v mateřské školce je
podle zájmu rodičů.

• Byl vyhlášen záměr pronájmu stomatologické ordinace. MUDr.Sedláková podala výpověď z nájmu ordinace a oznámila, že k 31.12.2005
končí svoji soukromou praxi. Po
jednání na Krajském úřadě v HK a
na jednotlivých pojišťovnách byla
dohodnuta jediná možná alternativa
tak, aby nedošlo k přerušení péče o
pacienty.

Události v obci :
Z činnosti obecního úřadu
Obřadní síň – Hankův dům – zastupitelstvo schválilo podmínky pronájmu
obřadní síně a zajištění obřadu. Cena
pro občany bez trvalého pobytu na území obce je stanovena na částku 1.000,Kč, pro místní občany je tato služba
zdarma. V loňském roce proběhly v

Od 15.2.2005 nastoupí MUDr. Stanislav Němeček, který do té doby
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zajistí péči v již provozované ordinaci v Hradci Králové na třídě Eduarda Beneše 1549. Tel.: 495263131.

Základní škola Hořiněves
Rozsvěcení vánočního stromku v obci
Dne 28. 11.2005 proběhlo v obci Hořiněves rozsvěcení vánočního stromečku. Oficiální program začal v 17 hod v
prostorách základní školy.

• Zastupitelé byli seznámeni s návrhem
studie dispozičního uspořádání budovy rozestavěného nákupního střediska
– více na www.horineves.cz

Na úvod zahrály děti, které se učí na
flétnu pod odborným vedením ředitelky ZŠ. Dále následovala dramatická
povídka Cesta do Betléma. V prostoru školní zahrady proběhla první část
hry, kde se žáci snažili přiblížit a popsat
dobu před narozením Ježíška. Velkou
podívanou poskytly písně, monology
a dialogy žáků. Následoval lampiónový
průvod od základní školy na náměstí.

• Zastupitelstvo obce schválilo zakoupení pozemku p.č. 26 a p.č. 79/6 na
k. ú. Vrchovnice. Pozemky včetně
budov byly vydraženy ve veřejné
obchodní soutěži vyhlášené Pozemkovým fondem ČR za cenu 35.000,Kč. Dne 14. 10.2005 byla podepsána smlouva o převodu nemovitosti.
zimní údržba silnic

Druhá část byla opět zahájena hrou na
flétnu. Avšak tu žáci naší ZŠ moc neposlouchali, protože se již připravovali
na své další vystoupení. Na scénu nyní
přicházejí 3 králové klanící se paně Marii, Josefovi a Ježíškovi. Pro malé diváky
byly skutečné jesličky obrovskou zajímavostí. Diváci viděli další část dramatické hry a nechávali na sebe působit
vánoční atmosféru.

Z jednání Mikroregionu obcí
Památkové zóny 1866:

Obohacením celého programu bylo
také vystoupení mateřské školky pod
vedením p. uč. Hrdinkové a p. uč. Vaňkové.

• 19.12.2005 proběhla valná hromada,
kde byly schváleny zadávací podmínky soutěže, která se týká projektu
Veřejná internetizace a bezdrátový
rozhlas obcí Památkové zóny 1866.
Termín dokončení díla je stanoven
na 15.4.2006.

Na závěr žáci rozdávali pocestným medové perníčky vlastní výroby.
Paní starostka obce Hořiněves zajistila
teplý čaj pro děti a teplé víno pro dospělé, což bylo velmi vítáno, jelikož byla
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• Myslivecké sdružení BAŽANTNICE
pořádá myslivecký ples – 27.1.2006
(pátek) v sokolovně v Hořiněvsi.
Vstupenky v předprodeji u paní Černé E. v Hořiněvsi.

ukrutná zima. Také cukroví bylo zajištěno. Vyvrcholením celého programu
bylo rozsvícení vánočního stromečku
na náměstí naší obce.
Myslím si, že nejen děti si užily tento
krásný den, ale i dospělí na sebe nechali
dýchnout pohodu, kterou nám Vánoce
přinášejí.

• Hasiči – 4.únor 2006 tj. sobota - výroční valná hromada
• Obecní knihovna Hořiněves – plánuje na měsíc březen besedu s cyklocestovatelem Martinem Stillerem.

(Mgr. Kateřina Čejchanová )

Obecní úřad

• TJ Sokol – zve členy a jejich rodinné
příslušníky na výroční valnou hromadu, která se bude konat 3.3.2006
19,00 hod. v hospodě U Šáfrů v Hořiněvsi.

Odpady - platba na rok 2006
Poplatek za svoz komunálního odpadu je nutné zaplatit do konce měsíce
února v kanceláři obecního úřadu, při
zaplacení bude vydána nová známka
na rok 2006, bez této známky nebude
proveden svoz.

• 11.3.2006 Sokolsko hasičský ples,
který se bude konat v Sokolovně od
20,00 hod.

Poplatek ze psů – splatný k 28.únoru
2006, dle vyhlášky obce.

• 12.3.2006 Dětský karneval, který
se bude konat v sokolovně od 14,00
hod.

Základní škola a mateřská škola,
Hořiněves

• 25.3.2006 začíná jarní kolo mistrovských zápasů mužů 3.třídy, v dubnu
zahajují své zápasy dorostenci.

• V lednu 2006 proběhne zápis dětí do
základní školy a do mateřské školky,
více informací na www.zshorineves.net

• TJ Sokol, oddíl kopané, přivítá do
družstva dorostenců zájemce od 14
(let) do 18 let. Informace u pana O.
Rejfka tel.603721559

• Kurzy pro dospělé ve škole - Cvičení žen a dívek – středa od 19 hodin

• Hankův dům – stálá expozice fotografií a dokumentů – Václav Hanka
(1791-1861), možnost prohlídky po
domluvě s paní Rybářovou, Hořiněves čp.125 na tel.: 495426118 nebo
495426160.

• Počítače: tvorba webových stránek
– úterý od 18 hodin
Kurz pro začátečníky – úterý od 19
hodin. Více informací pro zájemce
na telefonu 495 426 160
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Smiřic k panství vřešťovskému. Při
dělení tohoto panství, k němuž došlo
v r.1545 nebo 1546 připadla jako příslušenství Vřešťova bratřím Janovi a
Hynkovi Kordulám ze Sloupna.

• V roce 2005 byla vydána turistická
známka č.1180 – rodný dům Václava Hanky.

Při dalším dělení Vřešťovska v rodě
Kordulů ze Sloupna v r.1548 připadla
Žíželeves jako samostatný statek, zahrnující ještě dalších 5 vesnic, Václavovi Kordulovi. Ten zde postavil tvrz,
která se poprvé připomíná v r.1559,
kdy ji s celým statkem zdědil Václavův syn Purkart, starší Kordule ze
Sloupna, který spojil statek se svým
sádovským panstvím. Jiřímu Sádovskému ze Sloupna byly jeho majetky
v r. 1623 zkonfiskovány.

• Obec Hořiněves prodává stavební
parcely v lokalitě Špuk I. Více informací na www.horineves.cz nebo na
telefonu 495 426 107

Žíželevský statek koupil v r. 1623 Albrecht z Valdštejna a v r. 1624 jej prodal Marii Magdaleně Trčkové. Tehdy
se tvrz v Žíželevsi připomínala naposledy. Marie Magdalena Trčková připojila Žíželeves ke smiřickému panství a tvrz, která přestala být centrem
samostatného statku, zpustla.

Žíželeves
Historie – letos si připomínáme 650
let od první písemné zmínky. Žíželeves se připomíná poprvé v r.1355 v
souvislosti se zdejším kostelem, který
stál v místech, kde dnes stojí knihovna. Patrony tohoto dřevěného kostelíčka byli Jiří z Hustířan a jeho bratr
Jan z Hořic, kteří byli majiteli Hořiněvsi a Plesu.

Obecní knihovna
1. adventní neděli proběhlo ve spolupráci s obchodem p.Karabinové a za
hojné účasti občanů rozsvěcení vánočního stromečku.

V r. 1495 se připomíná jako majitel vsi
Hašek Skřížek z Lužan, který ji vlastnil jako příslušenství Smiřic. Snad
ještě v témže roce byla odprodána od

SDH
Výroční schůze proběhne 21. ledna
2006 v hostinci ve Vrchovnici .
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Co se chystá

Želkovice

Obecní úřad
Odpady - platba na rok 2006

Obecní úřad
Odpady - platba na rok 2006

Poplatek za svoz komunálního odpadu je nutné zaplatit do konce měsíce
února. Při zaplacení bude vydána nová
známka na rok 2006 – poplatky je možné zaplatit také v Obecní knihovně v
Žíželevsi, během výpůjční doby. Bez
nové známky nebude proveden svoz

Poplatek za svoz komunálního odpadu
je nutné zaplatit do konce měsíce února,
při zaplacení bude vydána nová známka
na rok 2006 – poplatky je možné zaplatit
také v Obecní knihovně v Žíželevsi, během výpůjční doby. Bez nové známky nebude proveden svoz Poplatek ze psů – je
podle vyhlášky splatný k 28. únoru 2006,
majitelé psů mohou také tento poplatek
zaplatit také v knihovně v Žíželevsi.

Poplatek ze psů – je podle vyhlášky
splatný k 28.únoru 2006, majitelé psů
mohou také tento poplatek zaplatit v
knihovně v Žíželevsi.

Nová třešňová alej

Prodej pozemku pro stavbu RD p. č. 27/1 výměra 927 m2 v k. ú. Žíželeves – inf. na OÚ Hořiněves

Po vykácení vzrostlých topolů při cestě
z Želkovic do Cerekvice n. B. bylo potřeba vrátit krajině venkovský ráz a zároveň zvýšit bezpečnost provozu v zimních měsících. Z těchto důvodů bylo na
náklady obecního úřadu zakoupeno a
vysazeno 70 mladých stromků třešní.
V budoucnu jistě tyto stromy přinesou
radost nejen lidem a ptákům, ale hlavně
pomůžou při orientaci v zimních měsících, kdy je tato cesta často zavátá.

Obecní knihovna
Křest knihy 7.1.2006 v sobotu od 15,30
hod. proběhne v místní knihovně slavností křest nové knihy pana Josefa Kahla – „Obrázky z mládí“.
Připravuje se beseda s cyklocestovatelem Martinem Stillerem, který nás opět
navštíví.

Jeřičky

Změna otevírací doby v knihovně
od ledna 2006
úterý

Obecní úřad
Vítáme novou a zároveň nejmladší
obyvatelku obce Jeřičky, Nicolku Mutzerovou, která se přistěhovala do obce
spolu se svými rodiči a dne 3. 11. 2006
oslaví teprve své druhé narozeniny.

od 9,00 hodin – 10,00 hodin,
vhodné pro důchodce a matky s dětmi.

čtvrtek od 15,00 hodin – 17,00 hodin
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Odpady - platba na rok 2006

Kulturní akce

Poplatek za svoz komunálního odpadu je nutné zaplatit do konce měsíce
února, při zaplacení bude vydána nová
známka na rok 2006, poplatky je možné
zaplatit také v Obecní knihovně v Žíželevsi, během výpůjční doby. Bez nové
známky nebude proveden svoz.

• Křest knihy, knihovna Žíželeves
– 7.1.2006

Poplatek ze psů – je podle vyhlášky
splatný k 28.únoru 2006, majitelé psů
mohou také tento poplatek zaplatit v
knihovně v Žíželevsi.

• Dětský karneval, sokolovna Hořiněves – 12.3.2006

• Myslivecký ples, sokolovna Hořiněves – 27.1.2006
• Sokolskohasičský bál, sokolovna
Hořiněves – 11.3.2006

Mapa mikroregionu
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Různé
Jak funguje Lékařská služba první pomoci Královehradeckého kraje v okrese
Hradec Králové?
Lékařská služba první pomoci pro děti a dospělé:
ZZS Královehradeckého kraje
Územní středisko Hradec Králové
Hradecká 1690
tel.: 495 755 223
ordinační hodiny pro dospělé: nepřetržitě
ordinační hodiny pro děti: vš. den 15.30 - 22.00
So, Ne a svátek 08.00 - 22.00
Lékařská služba první pomoci - stomatologie:
ZZS Královehradeckého kraje
Územní středisko Hradec Králové
Hradecká 1690
tel.: 495 755 223
So, Ne a svátek 08.00 - 22.00
Lékárenská pohotovostní služba:
ZZS Královehradeckého kraje
Územní středisko Hradec Králové
Hradecká 1690
tel.: 495 755 223
provozní doba: nepřetržitě
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Důležitá čísla
Lékařská služba první pomoci
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Okresní ředitelství Policie ČR
Městská policie Hradec Králové
Policie ČR, OO Holohlavy
Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje
Záchranná služba
Hasiči
Policie
Hlášení poruch
Východočeská plynárenská - poruchová služba
Východočeská energetika - hlášení poruch
Vodovody a kanalizace - hlášení poruch
Český Telecom - ohlašovna poruch telefonních stanic
Nouzové otevírání dveří, aut a trezorů
721 735 800
603 542 255
Nouzové vyprošťování osob a výtahů
602 189 158

495 755 223
495 831 111
974 521 111
495 515 284-5
495 421 143
495 855 111
155
150
158+112

Havarijní a nouzové služby pro motoristy dispečink ABA
ÚAMK - linka pomoci

12 39
12 555
495 406 102
131 29
602 161 447
603 466 268
495 855 111
495 407 576
12 40
12 30

Linka důvěry
Linka bezpečí pro děti a mládež
Linka důvěry Hradec Králové

800 155 555
495 273 259

Počasí a stav vody
Český hydrometeorologický ústav Hradec Králové
Povodí Labe - dispečink
Zemědělská vodohospodářská správa

495 436 161
495 088 733
495 217 041

Krajský úřad a městské úřady
Krajský úřad Královehradeckého kraje
Magistrát města Hradec Králové

495 817 111
495 853 111
495 707 111
495 703 871
495 441 101
495 423 036
495 592 065

Městský úřad Chlumec n. Cidlinou
Městský úřad Nechanice
Městský úřad Smiřice
Městský úřad Třebechovice pod Orebem
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Kulturní kalendář
kdy

od kolika

07.01.
15.01.

08.00 14.00

27.01.

poĜádá

co

místo konání

Žíželeves

KĜest knihy

Knihovna Žíželeves

Obec
Všestary

Fotbalový turnaj
místních þástí obce
Všestary - muži

TČlocviþna ZŠ Všestary

HoĜinČves

Myslivecký ples

Sokolovna HoĜinČves

28.01.

20.00 02.00

SDH
StĜezetice

Hasiþský ples

Obecní hostinec ve
StĜezeticích

29.01.

08.00 14.00

Obec
Všestary

Fotbalový turnaj
místních þástí obce
Všestary - elevové

TČlocviþna ZŠ Všestary

04.02.

20.00 02.00

SDH BĜíza

Hasiþský ples

Hostinec U KudrnĤ ve
BĜíze

05.02.

13.00 17.00

SDH BĜíza a
Rosnice

DČtský karneval

Hostinec U KudrnĤ ve
BĜíze

18.02.

20.00 02.00

SDH SvČtí

Hasiþský ples

Pohostinství Na
Zavadile ve SvČtí

11.03.

HoĜinČves

Sokolskohasiþský bál,

Sokolovna HoĜinČves

12.03.

HoĜinČves

DČtský karneval

Sokolovna HoĜinČves

Obec SvČtí

VII.obecní ples

Pohostinství Na
Zavadile ve SvČtí

… 03.

20.00 02.00
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